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من أقواؿ

صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين "حفظو اهلل"
" إف ىناؾ حاجة للعناية بالثقافة وتطوير اؼبؤسسات الثقافية القادرة على استقطاب الكفاءات
اغبقيقية ،وإطبلؽ طاقات اإلبداع اليت تعرب عن حقيقة شعبنا ودوره الفاعل يف ثقافة أمتو و قضاياىا
على مدى األياـ ،واليت تنطلق من االنتماء للوطن وتعزيز قيم اغبق والعدؿ ،وتتفتح على حضارات
ث اعبذور أو انغبلؽ يؤدي إىل اعبمود ".
العامل الواعي وثقافاتو دوف إغراؽ جيت ّ
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كلمة وزير الثقافة

شكبل
أيضا لدى اؼبثقفُت ،فالعمل الثقايف يرسم ً
كما أف للثقافة حرفاً ومعٌت ـبتلفاً ،فإف للثقافة طعماً ـبتلفاً ً

وحيدد ذوقًا مشًتًكا يف فبارسة الثقافة ما بُت منتجها واؼبتذوؽ ؽبا أو اؼبتلقي ،وذلك دبا تقدمو وزارة الثقافة يف وجباهتا
الثقافية اؼبتنوعة عرب مديرياهتا يف اؼبركز ويف احملافظات ،وذلك بالتعاوف مع شركائنا ومثقفينا من ـبتلف مؤسسات
اجملتمع اؼبدين ذات العبلقة.
لذلك ربرص وزارة الثقافة  -يف خطتها السنوية كل عاـ وفق رؤية ورسالة وطنية شاملة ،تنفي ًذا للرؤى اؼبلكية
السامية يف نشر الثقافة الوطنية -على أف تقدـ للمجتمع األردين من ـبتلف فئاتو وأطيافو ومشاربو واذباىاتو الفكرية،
العديد من الربامج واألنشطة الثقافية اؼبتنوعة اليت تليب ذائقة ىذا التنوع الثقايف اؼبتجانس ،وىناؾ العديد فبا تقدمو
الوزارة يف ىذا االذباه من مشاريع وبرامج ثقافية ذات األثر والبعد الثقايف ،واليت سبثل الركائز والدعائم الرئيسة للوزارة،
مثل :مكتبة األسرة ،اؼبدف الثقافية ،اإلصدارات والنشر ،جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ،جوائز الوزارة لئلبداع،
مهرجانات اؼبسرح متعددة األىداؼ للكبار واألطفاؿ ،مكتبة الطفل اؼبتنقلة ،األسابيع الثقافية األردنية والعربية
والدولية ،مسابقة اإلبداع الشبايب والطفويل ،مهرجانات الشعر الشعيب والنبطي ،إضافة إىل العديد من األنشطة
الثقافية اؼبتنوعة اليت تقاـ يف احملافظات  ...وغَتىا الكثَت.
وسجبل إلقبازات وزارة الثقافة للعاـ  ،0204وتوثي ًقا ؽبا ،رغبة من
وأخَتاً يأيت ىذا اإلصدار شبرة عاـ مضى،
ً
الوزارة يف إطبلع اؼبهتمُت واؼبتابعُت على حجم العمل الثقايف خبلؿ ىذا العاـ ،والذي نعتقد بأنو إقباز كبَت ،وربد
أكرب أماـ طموحات معظم اؼبثقفُت من ـبتلف الشرائح االجتماعية ،يف ظل ظروؼ مالية ؿبدودة ،آملُت أف نقدـ يف
وتأثَتا لدى النشء من األجياؿ القادمة.
تعبَتا ً
األعواـ القادمة ما ىو أكثر ً

نبيو جميل شقم
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كلمة المحرر
بعيدا عن إشكالية التعريف وجدلية اؼبفهوـ ،تبقى الثقافة منارة للفكر وحصناً لؤلمة ،وملجأ للباحثُت عن اغبقيقة،
ً
ومعاشا للفقراء الذين حيلموف بالثراء اؼبعريف جملاهبة طمع اعباىلُت واؼبستبدين ،وىي
وموطنًا للهاربُت من الظلم والظبلـ،
ً
بالتايل أحد أركاف األمة الذي تعوؿ عليو األجياؿ للنهوض واالرتقاء واللحاؽ بالركب اغبضاري.
أما اليوـ وقد انتشرت الوسائل التكنولوجية اؼبختلفة ،وذلك بسبب ثورة اؼبعلومات واالتصاالت وعصر اإلنًتنت،
وخطَتا -لنشر العلم والثقافة وتبادؿ اؼبعلومات اؼبتنوعة ،يف عامل يتسم بالسرعة والتغيَت
مهما
اليت باتت تشكل ربديًا ً
ً
اؼبستمر -على مستوى اؼبؤسسات اليت جيب عليها مواجهة ىذا التطور بتطوير وسائلها من ناحية ،ربديًا للكتاب والطباعة
الورقية ولرغبة األجياؿ يف القراءة من ناحية أخرى.

ويف ظل الظروؼ واؼبتغَتات الدولية اؼبتسارعة ،وما يسمى بصراع اغبضارات واغتياؿ عقوؿ األجياؿ بظواىر التغريب
لكل جديد ،بغض النظر عن مدى مبلءمتو لقيمنا وتراثنا ،ال بد من تكاتف كافة اعبهود الوطنية اليت تعٌت بالثقافة ،سواء
أكاف ذلك مؤسسات أو أفراداً ،للوقوؼ معاً جملاهبة كل التحديات السلبية اليت تصرؼ أبناء اعبيل عن دينو ومعتقده،
وتصرفو عن تراثو ُّ
وربد من تقدمو ،وذلك بتحفيزه بشىت الوسائل والسبل على اإلبداع العلمي واألديب واإلنتاج الثقايف ،ؼبنحو
يدا من الثقة دبا لديو من إمكانات يستطيع هبا العيش واالستمرار يف وسط بيئة عاؼبية متضاربة يف الفكر والثقافة.
مز ً
لذلك تسعى وزارة الثقافة جاىد ًة لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة وفق رؤية ورسالة وطنية ،من خبلؿ إدياهنا دبنظومة
القيم العليا اليت تشكل اؼبرتكز األساسي والدرع الواقي للمحافظة على قيم األصالة والًتاث ،والسعي كبو اؼبعاصرة بصورة
متوازنة الحًتاـ الفكر البشري عرب العصور ،وذلك بتنفيذىا للعديد من الربامج واؼبشاريع الثقافية اؼبتنوعة ضمن خطة
اسًتاتيجية طموحة شاملة كافة الشرائح االجتماعية والفئات العمرية ،اليت تليب رغبات ـبتلف ألواف الطيف االجتماعي
واإلبداعي ،باإلضافة إىل العديد من اؼبشاركات الثقافية على اؼبستوى العريب والدويل يف ـبتلف اجملاالت ،يأيت ذلك جبهود
صباعية مشًتكة تساىم هبا مديريات الثقافة يف اؼبركز واحملافظات كل حسب اختصاصو.

المحرر :أمجد العفيف
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الفصل األول :وزارة الثقافة :تعريف موجز
وزارة الثقافة ..نشأتها ،مسيرتها وتطورىا
جاءت مأسسة العمل الثقايف يف األردف مستندة إىل تراكمات يف العمل الثقايف اغبكومي واألىلي ،فبدأت بإنشاء دائرة الثقافة والفنوف
العاـ  0744لتكوف إطاراً راعياً للنشاط الثقايف يف اؼبملكة ،وقد جاء إنشاء الدائرة من أجل االىتماـ بكل ما يتعلق بالشؤوف الثقافية والفنية
يف اؼبملكة ،مث ارتبطت بوزارة الثقافة والشباب عاـ  0754للعناية دبختلف الشؤوف الثقافية واإلعبلمية ،إىل أف أُنشئت أوؿ وزارة للثقافة
والًتاث القومي العاـ  0766بنظاـ خاص ىو نظاـ وزارة الثقافة والًتاث القومي رقم  3لسنة  ،0766مث نظاـ وزارة الثقافة رقم  3لسنة
 ،0772مث تبله نظاـ التنظيم الوزاري لوزارة الثقافة رقم  03لسنة  .0221وارتبطت ىذه الدائرة بوزارة الثقافة واإلعبلـ والسياحة واآلثار يف
مطلع العاـ .0221
ويمكن تقسيم المراحل التي تطورت من خاللها وزارة الثقافة إلى خمس مراحل:
 .0مرحلة دائرة الثقافة والفنوف اؼبرتبطة بوزارة الثقافة واإلعبلـ والسياحة واآلثار .وسبتد ىذه اؼبرحلة من العاـ  0744إىل العاـ  ،0754وكانت
مرحلة تأسيس العمل الثقايف اغبكومي ،فصدر أوؿ نظاـ لنشر اإلنتاج الثقايف يف األردف وتوزيعو سنة  ،0747حيث بوشر بنشر الكتب
الثقافية ،وصدرت أوؿ ؾبلة ثقافية (أفكار) سنة  ،0744وأنشئ اؼبعهد اؼبوسيقي سنة  0744باإلضافة إىل فرقة الفنوف الشعبية،
وتأسست أوؿ فرقة مسرحية حكومية (أسرة اؼبسرح األردين) واستمر نشاطها من العاـ  0743حىت العاـ  ،0755وظهرت صبعية
اؼبكتبات األردنية العاـ  ،0745وأقامت اغبكومة أوؿ قصر للثقافة يف مدينة اغبسُت للشباب العاـ  ،0746وباشرت بإقامة اؼبركز الثقايف
اؼبلكي العاـ  ،0751وأنشئت رابطة الكتاب األردنيُت العاـ  ،0752واؼبكتبة الوطنية العاـ  ،0753دبوجب نظاـ رقم  63لسنة
 ،0753وصدرت ؾبلة "صوت اعبيل" وم ػجػػلة "الفػ ػنػػوف الشػعبية" العاـ  .0752وعملت دائرة الثقافة والفنوف على تسجيل أقواؿ عدد
كبَت من اؼبعمرين وغَتىم فبن حيفظوف اؼبأثورات الشعبية ،وظهر نادي إحياء الًتاث الشعيب العاـ .0752
 .0مرحلة دائرة الثقافة والفنوف اؼبتصلة بوزارة الثقافة والشباب .امتدت ىذه اؼبرحلة من العاـ  0754حىت العاـ  ،0762وسبيزت ىذه اؼبرحلة
بنشاط ثقايف ملموس ،فصدر أوؿ نظاـ عبوائز الدولة التقديرية لآلداب والفنوف رقم  07لسنة  ،0755وعقد يف عماف أوؿ مؤسبر لوزراء
الثقافة العرب العاـ  ،0754وتأسست يف ىذه اؼبرحلة رابطة اؼبسرحيُت األردنيُت بتشجيع من الوزارة العاـ  ،0755وصدرت ؾبلة الفنوف
العاـ  ،0765وباشر اؼبركز الثقايف نشاطو عاـ  ،0761وأُسست رابطة اؼبوسيقيُت األردنيُت عاـ  ،0762وظهر اجملمع اؼبلكي لبحوث
اغبضارة اإلسبلمية – مؤسسة آؿ البيت ،كصرح ثقايف جديد يف العاـ نفسو ،وشهدت ىذه اؼبرحلة توسعاً يف إقامة عبلقات ثقافية وعقد
اتفاقيات مع العديد من الدوؿ العربية واألجنبية.
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 .0مرحلة الوزارة بوضعها اغبايل ،اليت بدأت يف العاـ إىل  ،0766إذ مت تشكيل وزارة الثقافة والًتاث القومي دبوجب نظاـ رقم  03لسنة
 ،0766وقد تبلورت وزارة الثقافة بوصفها مؤسسة حكومية تُعٌت بالشأف الثقايف ،ؽبا أىدافها وسياستها احملددة يف نظاـ الوزارة ،وسبيزت
ىذه اؼبرحلة بدخوؿ األردف حقبة مهمة يف تارخيو؛ إذ أعيدت اغبياة الدديقراطية إىل الببلد بعد انقطاع داـ أكثر من عشرين عاماً ،وأعيدت
اغبياة اغبزبية واغبريات السياسية ،ومت استحداث مديريات الثقافة يف احملافظات اؼبختلفة ،وازداد عدد اؽبيئات الثقافية إىل أكثر من
الضع َفُت ،واستأنفت ؾبلة "وساـ" صدورىا العاـ  ،0766وأقيم أوؿ مهرجاف ألغنية الطفل العاـ  ،0771وأصبحت اؼبكتبة الوطنية دائرة
قائمة بذاهتا ،وصدر قانوف ضباية حق اؼبؤلف رقم  00لسنة  ،0770وأسس متحف اغبياة السياسية العاـ  ،0772الذي يؤرخ للتاريخ
السياسي للدولة األردنية ،وازبذ من مبٌت ؾبلس األمة القدمي مقراً لو ،وتولت الوزارة اإلشراؼ على بيت عرار يف إربد ،وتبنت اؼبساعدة يف
إنشاء مركز ثقايف يف إربد ،ويف الكرؾ ،ويف معاف يف مبٌت السرايا القدمي.
 .1اؼبرحلة الرابعة ،وتبدأ بالعاـ  ،0220وفيها خطت الوزارة خطوات واثقة ومتميزة يف العمل الثقايف ،فقد سبيز العاـ  0220باختيار عماف
عاصمة للثقافة العربية ،فاستطاعت الوزارة بالتعاوف مع اؼبؤسسات وىيئات العمل الثقايف اؼبختلفة أف ربقق للعمل الثقايف الشيء الكثَت
من حيث تنوع األنشطة والفعاليات الثقافية اليت أقيمت هبذه اؼبناسبة ،خصوصاً األسابيع الثقافية العربية ،اليت كاف ؽبا دور كبَت يف إرساء
التعاوف والتبادؿ الثقايف بُت األقطار الشقيقة اؼبختلفة ،حيث احتلت عماف اؼبرتبة األوىل بُت عواصم الثقافة العربية من حيث قوة الزخم
الثقايف وتنوعو وكيفيتو .وقد شكلت ىذه اؼبرحلة أساساً قوياً ؼبرحلة التشريعات والقوانُت اليت صدرت يف اؼبرحلة البلحقة.
 .2اؼبرحلة اػبامسة التي امتدت من العام  ،3002سبثلت وفيها صدرت اإلرادة اؼبلكية السامية باؼبوافقة على نظاـ رقم  03لعاـ  0221اػباص
بنظاـ التنظيم اإلداري لوزارة الثقافة واؼبوافقة على نظاـ رقم  04لسنة  0221اػباص بنظاـ التنظيم اإلداري للمركز الثقايف اؼبلكي ،وكذلك
صدور اإلرادة اؼبلكية السامية باؼبوافقة على القانوف اؼبؤقت رقم  1لسنة  – 0221قانوف رعاية الثقافة.
وقد توجت جهود اؼبؤسسات الثقافية واغبركة الثقافية ،بصدور قانوف رعاية الثقافة رقم  14لسنة  0224وتعديبلتو ،وإنشاء صندوؽ
دعم الثقافة دببادرة من صاحب اعببللة اؼبلك عبد اهلل الثاين بن اغبسُت ،األمر الذي دفع بالتنمية الثقافية خطوات واسعة لؤلماـ ،من
خبلؿ توفَت سبل الدعم الكفيلة ،وبوضع اسًتاتيجيات خطط ومشاريع اؼبؤسسات واألفراد ،موضع التنفيذ والتميز.
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الفصل الثاني :وزارة الثقافة  ...أىداف وطموحات
وًل :الرؤية  ...الرسالة واألىداف الرئيسية واًلستراتيجية:
أً
الرؤيــة " :كبو ثقافة أردنية ؾبتمعية مدنية ذات بُعد إنساين ".
الرسالة :النهوض بالفعل الثقايف األردين وإطبلقو يف فضاء إبداعي حر ،وبناء قدرات اجملتمعات احمللية إلدارة الفعل الثقايف ،وتوظيفو للتأثَت
على نوعية حياة اإلنساف اجتماعيًا واقتصاديًا وفكريًا ،واحًتاـ التنوع الثقايف ،وذبسيد قيم اغبوار والعيش اؼبشًتؾ.
المرتكزات:
)0
)0
)1
)2
)3
)4

اإلصبلح الثقايف بوابة لئلصبلح السياسي واالجتماعي.
خطاب ثقايف وفٍت متجدد وف ًقا ؼبتطلبات اؼبرحلة.
القيم اؼبستمدة من عقيدتنا السمحة ،وتراثنا ،وخصوصيتنا الوطنية.
التوجيهات اؼبلكية السامية الواردة يف كتب التكليف للحكومات اؼبتعاقبة.
عماف.
رسالة ّ
رؤية األردف .0203

األىداف الرئيسية واًلستراتيجية:










تعزيز الثقافة الوطنية وتعميق اإلحساس باالنتماء الوطٍت باستلهاـ الًتاث والثقافة العربية واإلسبلمية.
اؼبشاركة يف نشر الثقافة واستكشاؼ القدرات اإلبداعية وتشجيعها وتنميتها يف اجملاالت الثقافية والفنية اؼبختلفة دبا يتبلءـ مع
اإلمكانات اؼبادية والفنية اؼبتاحة.
إقامة عبلقات تعاوف مع اؼبؤسسات واؽبيئات الثقافية والوطنية والعربية لتعزيز الدور الثقايف واالستفادة من خربات ىذه اؼبؤسسات
واؽبيئات.
تعزيز الروابط مع اؼبؤسسات الثقافية العاؼبية.
الدفاع عن معامل الثقافة األصيلة ،ودعم اؼبناعة الثقافية ،وؾباهبة الثقافات الطارئة ،من خبلؿ تعزيز ثقافة اغبوار واؼبشاركة واالنفتاح
وقبوؿ واحًتاـ قيم االختبلؼ.
دعم اؼببدعُت واؼبثقفُت األردنيُت دبا يعزز إسهاماهتم يف اغبياة الثقافية والفكرية ،وىو ما خيدـ اسًتاتيجية توزيع مكتسبات التنمية
الثقافية ،اليت انتهجتها وزارة الثقافة.
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ثالثًا :الهيكل التنظيمي
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الفصل الثالث :خطة التنمية الثقافية 6102-6102
التطرف
المحور األول :الثقافة المجتمعية المدنية :الثقافة في مواجهة ّ
العامة:
األىداف ّ
 -0تطوير النظرة العامة لوظيفة الدولة الثقافية وتأكيد مركزية ىذه الوظيفة وأمهيتها.
 -0اؼبسامهة يف خلق ثقافة تعددية قائمة على احًتاـ حقوؽ اإلنساف واإلبداع واالبتكار.
 -1توجيو السياسات الثقافية الوطنية كبو مواجهة الظواىر الفكرية والثقافية اؼبتطرفة.
 -2االنتقاؿ يف االىتماـ الثقايف كبو الثقافة اجملتمعية ،واالنتقاؿ من النخب إىل القواعد االجتماعية العريضة.
البرامج والمشاريع:

أوًلً :تحديث التشريعات
-

تعديل قانوف رعاية الثقافة لسنة .0224
تعديل التشريعات ذات الصلة بالشأف الثقايف.
وضع تعليمات خاصة للرعاية الثقافية للشباب.
تعديبلت على إجراءات الرقابة على النشر واؼبطبوعات.

التطرف ونشر ثقافة اًلعتدال والتعددية
ثانيًا :برامج ومشاريع مواجهة ُّ
 إصدارات ُسبنح األولوية لنشر ثقافة التسامح والتعددية واغبد من التطرؼ. إعادة طباعة سلسلة كتب الًتاث التنويرية وكتب الفلسفة اإلسبلمية. إنشاء موقع تواصل إلكًتوين وتلفزيوين موجة لفئة الشباب. جائزة أفضل مطالع.التطرؼ الثقايف ).
تطرؼ ( مرصد ُّ
 إنشاء مرصد لرصد اإلنتاج الثقايف والفٍت اؼبُ ّ إنتاج سلسلة من األفبلـ الوثائقية اليت ربكي عن قوة التعددية والتسامح الثقايف. إنشاء جائزة ثقافية وطنية بعنواف " جائزة ثقافة التسامح واالعتداؿ " تستهدؼ األعماؿ اإلبداعية للشباب. تنمية ثقافة اغبوار. النشر واإلصدارات.المحور الثاني :غرس ثقافة اإلبداع ودعمها
العامة:
األىداف ّ

 -0غرس ثقافة اإلبداع يف الطفل األردين.
 -0تنمية إبداعات اإلنساف األردين وإطبلقها يف ـبتلف اجملاالت الثقافية والفنيّة.
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حرية اإلبداع الثقايف والفٍت والعمل على ربريره.
 -1تعزيز ّ
 -2دعم العلماء واألدباء واؼبثقفُت والفنانُت وتكرديهم ،وتشجيع اؼبواىب الناشئة.
البرامج والمشاريع:
-

جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.
التفرغ اإلبداعي الثقايف األردين.
ّ
االحتفاء باؼببدعُت األردنيُت.
مهرجاف اإلبداع الطفويل.
مسابقة اإلبداع الشبايب.
تدريب وتأىيل أصحاب اؼبواىب الفنية من األطفاؿ والفتية والشباب.

المحور الثالث :تعزيز التراث األردني غير المادي والحفاظ عليو

العامة:
األىداف ّ
 -0تعميق االعتزاز والوالء للثقافة الوطنية يف اؼبملكة ،وتأصيلها من خبلؿ مراجعة وصبع الًتاث الوطٍت يف الفكر والعلوـ واآلداب والفنوف
وربليلو ونشره.
 -0إبراز دور األردف يف مسَتة الثقافة القومية العربية ،والثقافة اإلسبلمية ،من خبلؿ مراجعة وصبع الًتاث يف الفكر والعلوـ
واآلداب والفنوف العربية واإلسبلمية وربليلو ونشره.
البرامج والمشاريع:
-

حصر وصبع الًتاث الثقايف غَت اؼبادي.
مهرجاف اػبالدية للشعر الشعيب والنبطي.
مهرجاف السام ػػر للًتاث والفنوف.
مسابقة الشعر النبطي.

المحور الرابع :برنامج الثقافة لكل الناس

العامة:
األىداف ّ
-0
-0
-1
-2

االنتقاؿ يف االىتماـ الثقايف كبو الثقافة اجملتمعية ،واالنتقاؿ من النخب إىل القواعد االجتماعية العريضة.
اؼبسامهة يف خلق ثقافة تعددية قائمة على احًتاـ حقوؽ اإلنساف واإلبداع واالبتكار ونبذ العنف والتطرؼ.
االرتقاء بالذائقة الفنية لدى اعبمهور األردين.
تعزيز مفاىيم الثقافة اجملتمعية اإلجيابية لدى اعبمهور األردين.
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البرامج والمشاريع:
-

مكتبة األسرة األردنية.
تعميم اإلنتاج الثقايف والفٍت على اعبمهور واألماكن العامة.
تدريب وتأىيل ذوي االحتياجات اػباصة.
التأىيل الثقايف والفٍت لنزالء مراكز اإلصبلح.

المحور الخامس :توزيع مكتسبات التنمية الثقافية

العامة:
األىداف ّ

 -0عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافية بُت ؿبافظات اؼبملكة.
 -0استحداث وتطوير البٌت التحتية لقطاع الثقافة والفنوف يف احملافظات.

البرامج والمشاريع:
-

مدينة الثقافة األردنية.
مكتبة الطفل اؼبتنقلة.
اؼبخترب اؼبسرحي اعبواؿ.
الفعاليات الثقافية والفنية يف احملافظات.
اؼبراكز الثقافية الشاملة :إنشاء وربديث مراكز ثقافية يف ؿبافظات السلط ،وعجلوف ،وجرش ،والعقبة والكرؾ.
الدعم اؼبايل السنوي للهيئات الثقافية (اإلعانات).
دعم اؼبشاريع الثقافية للمؤسسات واؽبيئات واألفراد.

المحور السادس :المهرجانات والمواسم الثقافية والفنّية
العامة:
األىداف ّ
-0
-0
-1
-2

االىتماـ بالثقافة والفنوف اعبميلة وتذوقها.
دعم العلماء واألدباء واؼبثقفُت والفنانُت وتكرديهم ،وتشجيع اؼبواىب الناشئة.
االرتقاء بالذائقة الفنيّة لدى اعبمهور األردين.
تعزيز حرية اإلبداع لدى اؼبثقف والفناف األردين.
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البرامج والمشاريع:
 مهرجاف عموف ؼبسرح الشباب. مهرجاف األغنية األردين. معرض الفنوف التشكيلية.المحور السابع :التبادل الثقافي والفني

العامة:
األىداف ّ

 -0تعزيز التواصل والتفاعل مع الدوؿ واؼبؤسسات اإلقليمية والدولية.
 -0تعزيز التواصل والتفاعل مع الثقافات اإلنسانية.

البرامج والمشاريع:
 األياـ الثقافية العربية والدولية. مهرجاف األردف اؼبسرحي. مهرجاف األردف الدويل لؤلفبلـ.عماف الثقايف.
 ملتقى ّالمحور الثامن :تعزيز الدعم المالي لقطاعات الثقافة والفنون

العامة:
األىداف ّ

 -0تعزيز الدعم واالىتماـ باؼبؤسسات واؽبيئات الثقافية والفنيّة الرظبية واألىلية.
 -0التأكيد على أف وظيفة الدولة الثقافية ىي مسؤولية مؤسسات الدولة كافة.
 -1تفعيل اؼبسؤولية اجملتمعية للقطاع اػباص يف اغبياة الثقافية وتطويرىا.

البرامج والمشاريع:
 إعادة العمل بصندوؽ دعم الثقافة والفنوف. -زيادة موازنة وزارة الثقافة.
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الفصل الرابع :نشاطات وزارة الثقافة
أوًل :مشاريع وزارة الثقافة
ً
المشروع

اإلنجازات

المشاريع الفرعية

انطلقت الدورة العاشرة مهرجاف القراءة للجميع /مكتبة األسرة األردنيّة يف صبيع ؿبافظات
اؼبملكة خبلؿ الفًتة بُت (  ،)0204/00/02-02واشتملت اإلصدارات على  053ألف
الًتاث ،وال ّدراسات
تضمنت ( )32عنػوانًا ّ
وتوزعت يف ( )02حقوؿ ىيّ :
نسخة للعاـ ّ 0204

العاؼبي ،وأدب الطّفل،
العريب و
األردنيّة ،و ّ
اإلسبلمي ،واألدب األردينّ ،واألدب ّ
الًتاث ّ
العريب و ّ
ّ
العامة ،والفنوف.
والفكر واغبضارة ،والعلوـ ،والثّقافة ّ
 .0مشروع مكتبة األسرة

 .0مشروع نشر النّتاج الفنّ ّي
قافي ،ودعم اإلبداع
والثّ ّ

 .0مشروع ( اؼبكنز)
 .1مشروع النشر اإللكًتوين
(ال ّذخَتة )

مت صبع اؼبفردات الًتاثية يف ؿبافظة اؼبفرؽ.
مت رفع ( )64كتاباً إلكًتونياً.
متّ نشر( )026كتب ،ودعم مؤلّفُت أردنيُّت يف ؿبافظات اؼبملكة كافّة ،وشراء ( )0173
نسخة من مؤلفُت أردنيُت وإىداء ( )00122نسخة للمؤسسات واألفراد.

اجملبلت
 .2طباعة الكتب و ّ
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متّ إجراء اؼبسابقة وبلغت نسبة اإلقباز ( )%022واشتملت اعبوائز على اغبقوؿ التالية (الرواية،
والقصة القصَتة ،والنص اؼبسرحي ،وحقل العلوـ االجتماعية ،وحقل العلوـ التطبيقية ،وحقل
مصور ،والتصوير الفوتوغرايف واؼبوسيقى
اإلبداع الفٍت ،ويشمل :سيناريو مسلسل تلفزيوين غَت ّ
(أفضل أداء فرقة موسيقية مستقلة) من تأليف موسيقي وغناء.

 .3جوائز وزارة الثقافة لئلبداع

متّ إجراء اؼبسابقة ،ومتّ توزيع اعبوائز على الفائزين الّذين بلغ عددىم ( )01متساب ًقا يف طبسة
حقوؿ ،وبلغت نسبة اإلقباز( .)%022

بايب
 .4مسابقة اإلبداع ّ
الش ّ

مت إجراء الػدورة األوىل للجائزة وبلغت نسبة االقباز ( )%022وفاز باعبائزة ( )1متسابقُت.

 .5جائزة الشعر النبطي
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مت زيارة ( )33مدرسة يف ؿبافظات اؼبملكة كافة.

 .6مشروع مكتبة الطّفل اؼبتن ّقلة

مت زبريج ( )422طالب من ـبتلف ؿبافظات اؼبملكة.

اؼبسرحي
 .7مشروع اؼبخترب
ّ
اعبواؿ
ّ
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مت توزيع إصدارات وزارة الثقافة على عدد كبَت من اؼبواطنُت ومراجعي الوزارة.

 .02كوخ اؼبعرفة

مت إنتاج ( )070ومضة ثقافية خبلؿ عاـ  0204لعدد من القامات الثقافية والفنية األردنية
اليت رفدت اؼبشهد الثقايف بألواف من اإلبداع اؼبتميز يف حقوؿ متنوعة ،حيث اشتملت
الومضات على ( )74ومضة ثقافية مرئية و ( )74ومضة ثقافية مسموعة.

 .00مشروع ومضات ثقافية

*مت زبريج ( )62طالبًا من طلبة اؼبركز يف ؾباالت اؼبوسيقى بآالهتا ( :العود ،الكماف ،اعبيتار،
الناي ،البيانو).
*مت زبريج ( )02طالبًا يف ؾباالت الفنوف التشكيلية ( الرسم ،اػبػ ػ ػ ػ ػػزؼ ،الغرافيك ،النحت،
تاريخ الفن).
 .00برامج مركز تدريب الفنوف
اعبميلة
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 إقامة مهرجاف التنوع الثقايف خبلؿ فًتة مسح الًتاث ،واشتملت الفعاليات على عروضفنية وفلكلورية لفرقة كورد رووج التابعة للجمعية األردنية الكردية ،وفرقة العقبة البحرية
للفنوف الشعبية ،وفرقة أمانة عماف إلحياء الًتاث الشعيب األردين ،وفرقة اغبنونة للثقافة
الشعبية ،إضافة إىل معارض الفنوف واغبرؼ التقليدية ،واؼبأكوالت الشعبية ،وفقرات ثقافية
متنوعة لؤلطفاؿ.
 افتتاح اؼبكتبة الًتاثية اليت اشتملت على تصنيفات متنوعة يف الًتاث الثقايف غَت اؼبادي،والًتاث الثقايف اؼبادي للمملكة ،والًتاث اإلسبلمي ،وؾببلت تراثية ،وكتب أدب من
الًتاث ،وتراث اؽبامشيُت ،ومعاجم وموسوعات ،وفهارس ،واآلثار ما قبل العاـ ،0532
والًتاث بُت األعواـ .0732 – 0532

 .01مشروع مسح الًتاث

 عقد ورشة لتطبيق اتفاقية اليونيسكو بشأف صوف الًتاث الثقايف غَت اؼبادي لعاـ ،0221خبلؿ الفًتة  0204/4/0-3/07بدعم من اليونيسكو ،هبدؼ بناء القدرات احمللية
صممت ىذه
وتعزيزىا وذلك ضمن االسًتاتيجية العاؼبية لليونسكو هبذا اػبصوص؛ إذ ُ
ٍ
سياسات
الورش وف ًقا الحتياجات اؼبملكة ،كجزء من خطّة طويلة األمد ترمي إىل تطوير
ُ
ٍ
اتيجيات مناسبة لصوف الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف األردف ونقلو إىل األجياؿ
واسًت
القادمة.

 اؼبشاركة يف احملافل ال ّدوليّة خبلؿ العاـ  0204دبا ؾبموعو ( )17مشاركة يف مؤسبرات،وملتقيات ،ومعارض ،ومهرجانات.

 .0الفعاليّات واألنشطة
شبابيّة
الثّقافيّة وال ّ

 .0األسابيع الثّقافيّة

 إقامة أسبوعُت ثقافيُت يف اؼبملكة اؼبغربية واعبمهورية التونسية ،اشتمبل على عدد منالفعاليات الثقافية والفنية ،وعروض أفبلـ سينمائية وتروجيية عن األردف ،إضافة إىل
ؿباضرات عن اغبركة الثقافية يف األردف والثورة العربية الكربى ،ودور التنوير يف مواجهة
التطرؼ.
 إقامة فعاليات ثقافيّة أردنيّة فػ ػ ػػي فبلكة البحرين بوصف اؼبملكة األردنيّة اؽبامشيّة ضيفالدويل للكتاب الدورة السابعة عشرة ،واشتملت الفعاليات على
شرؼ معرض البحرين
ّ
أمسيات ثقافيّة وأدبية أردنيّة شارؾ فيها رموز أكادديية وإبداعية أردنية.
 -استضافة أياـ الفجَتة الثقافية يف مدينة العقبة.

 عقد ملتقى الشباب أصدقاء منظمة اؼبرأة العربية يف مدينة العقبة بالتعاوف مع منظمة اؼبرأةالعربية.
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األسابيع الثّقافيّة

سبَّت إقامة عروض مسرحية ،ودعم ؾبلة النّزيل ،إضافة إىل عقد ورشات ودورات تدريبيو يف
ؾباؿ الفنوف التشكيلية واغبرؼ التقليدية والرسم على اعبلد.

 .0نشاط التّعاوف مع مراكز
اإلصبلح

 .1برنامج الدعم (اؼبشاريع
الثقافية ،واؽبيئات الثقافية)

متّ دعم ( )025جهة و( )251ىيئة وصبعية ثقافية.
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متّ تنفيذ ( )110فعاليّة ونشاطاً ضمن مشروع" العقبة مدينة الثّقافة األردنيّة العاـ ،"0204
موزعة على 03 :أمسية فنية وغنائية ،و 03عرضاً لفرؽ تراثية ،و 03مهرجاناً ،و 2مؤسبرات،
ّ
و 22عرضاً لؤلطفاؿ ،و 22معرضاً ،و 12فعالية ما بُت ندوة وؿباضرة ،و  54ورشة ،و01
عرضاً مسرحياً ،و 5أفبلـ ،و 3مشاريع مسح تراثي ،و 3جداريات ،ومسابقتُت ،و 1برامج
إذاعيّة ،فيما بلغ إصدار كتب مدينة الثقافة  16إصداراً ،منها ستة إصدارات لشعراء وكتاب
مرة عن طريق مدينة الثقافة.
أصدروا مؤلفاهتم ألوؿ ّ
 .3مدينة الثّقافة األردنيّة

--

متّ إقباز فعاليّاتو.

 .2المهرجانات والفعاليّات
الثقافيّة واألدبيّة

 .0مهرجاف جرش
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متّ إقباز فعاليّاتو خبلؿ الفًتة  0204/02/01-06دبشاركة ( )2دوؿ عربية و( )1دوؿ أجنبية
و( ) 7افبلـ أردنية مساندة من عدد من اعبامعات األردنية ،إضافة إىل دعم ( )2أفبلـ قصَتة
ؼبخرجُت أردنيُت من فئة الشباب يف ؾباؿ صناعة السينما.

 .0مهرجاف األردف الدويل
لؤلفبلـ (الدورة األوىل)

 مهرجاف األردف اؼبسرحي الدورة ( )01خػبلؿ الفًتة ( ،)0204/00/00-02دبشاركة( )6دوؿ عربيّة ،و( )4فرؽ مسرحيّة أردنيّة.

 .1اؼبواسم اؼبسرحيّة

الشباب األردينّ خبلؿ الفًتة ( )0204/6/03-02شاركت فيو
 مهرجاف عموف ؼبسرح ّ( )3مسرحيات أردنية ،إضافة إىل دعم أربع مسرحيات ؼبخرجُت جدد وقدامى.

 متّ شراء عروض مسرحية وعددىا ( )03مسرحية متنوعة موجهة للكبار والشبابواألطفاؿ ،وعرضت يف ؿبافظات اؼبملكة واؼبناطق األطراؼ.
26

 .2مهرجاف اإلبداع الطفويل

مت إقباز فعالياتو خبلؿ الفًتة ( )0204/6/10-00ربت شعار (ضباية األطفاؿ من العنف
والتطرؼ) وتوزعت أنشطة اؼبهرجاف على ثبلثة ؿباور ،ىي" :مسابقة الغناء" ،و"مسرح
الطفل" ،و"مسابقة اإلبداع الطفويل" وشاركت فرؽ مسرحية ؿبلية عددىا ( )3وفرؽ مسرحية
عربية عددىا ( ،)2أما يف ؾباؿ الغناء فشاركت ( )1أغا ٍف عربية و( )7أغا ٍف ؿبلية ،إضافة
ؼبشاركة فرقتُت موسيقيتُت ؿبليتُت .وق ّدـ اؼبهرجاف جوائز ألفضل فبثل وفبثلة من األطفاؿ ومن
الكبار ،وأفضل نص مسرحي ،وأفضل إخراج ،وأفضل عمل متكامل ،كما أقيم عدد من
الندوات والورش على ىامش اؼبهرجاف.

عماف الثقايف يعنواف" الثورة العربية الكربى :ثورة
 أقامت الوزارة الدورة الرابعة عشرة ؼبلتقى ّأمة يف سبيل اغبرية والنهضة " دبشاركة باحثُت عرب وأجانب.
 احتفاءً دبئوية الثورة العربية الكربى أقامت اؽبيئات الثقافية يف ـبتلف مناطق اؼبملكة عدداًكبَتاً من الفعاليات الثقافية والفنية واألدبية والفكرية ،كاف أبرزىا الندوة الفكرية الدولية
حوؿ مئوية الثورة العربية الكربى اليت نظمتها اعبامعة األردنية يف اؼبركز الثقايف اؼبلكي
بالتعاوف مع مهرجاف جرش للثقافة والفنوف ،وشارؾ فيها عدد كبَت من الباحثُت واؼبؤرخُت
العرب واألردنيُت.
 .3احتفالية مئوية الثورة العربية
الكربى

 شهد حفل إطبلؽ مهرجاف جرش للثقافة والفنوف يف دورتو  10الذي نظمتو اللجنة العلياؼبهرجاف جرش مغناة الثورة العربية الكربى بعنواف "السيف والقلم" للشاعر صفواف قديسات
وأغباف الدكتور أدين عبد اهلل واؼبوسيقار وليد اؽبشيم وأداىا  00فناناً وفنانة أردنية.
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سبّت استضافة أربعة شعراء من (السعودية ،العراؽ) ،ودبشاركة  02من الشعراء األردنيُت وأربع
فرؽ أردنية ؿبلية ،ومعرض اغبياة الشعبية.

 .4مهرجاف اػبالديّة للشعر
النبطي

 .5اؼبهرجانات الثّقافيّة يف
احملافظات

سبّت بدعم ورعاية وزارة الثّقافة ،وبلغت ( )07مهرجانًا ،وسبَّت إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية يف
ؿبافظات اؼبملكة كافة دبجموع ( )633اشتملت على ؿباضرات وندوات تثقيفية ،وأمسيات
موسيقية فلكلورية وشعرية ،ومعارض للفن التشكيلي ومعارض للكتاب ،وعروض مسرحية،
ومؤسبرات وملتقيات ،وعروض أفبلـ ،كرنفاالت لؤلطفاؿ ،وورش ودورات تدريبية.
متّ افتتاح اؼبتحف بتاريخ  ،0204/2/0وبدأ اؼبتحف منذ افتتاحو باستقباؿ العديد من الوفود
والزائرين من ـبتلف اعبهات اغبكومية واألىلية وطبلب اؼبدارس واعبامعات.

 .3مشروع متحف الحياة
البرلمانيّة

 .2مشاريع تطوير وتحديث
وإنشاء البنية التحتية
للمراكز الثقافية

--

ثقايف إربد :مت استبلـ اؼببٌت وبلغت نسبة إقباز اؼبشروع (.)%76
إنشاء مركز ّ
ربديث وتطوير مرافق اؼبركز الثقايف اؼبلكي واإلضاءة والصوت:



-

علما أنو متّ زبفيض
مت إقباز ( )%54.2من مشروع ربديث مرافق اؼبركز وتطويرهً ،
ـبصصات اؼبشروع إىل ( )002222دينار.
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عددا من األنشطة والفعاليات الثقافية اؼبتنوعة توزعت بُت
 أقاـ اؼبركز الثقايف ًمسرحيات ( - )07ندوات ومؤسبرات (  - )6معارض فنية متنوعة (  - )01حفبلت
موسيقية متنوعة (  - )00عروض أفبلـ (  - )45حفل إشهار (  )6كتب.
عددا من األنشطة والفعاليات الثقافية اؼبتنوعة :مسرحيات
 استضاؼ اؼبركز الثقايف ً( - )50ندوات مؤسبرات ( - )40معارض فنية متنوعة (  - )02حفبلت موسيقية
متنوعة ( - )42عروض أفبلـ ( - )10حفل إشهار (  )3كتب.
خاصة دبشاريع وزارة الثّقافة خبلؿ العاـ اغبايل ،0204

طرح (  )02عطاءات ّ
ونػُ ّفذت ( )7منها ،وأُنفق ( )%72من ـبصصاهتا.
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ثانيًا :رعايات الوزارة في العاصمة

نوع الفعالية

عدد
الفعاليات

معارض

02

فعاليات

حفالت توقيع

ثقافية وفنية وإشهار كتب

00

مؤتمرات
وندوات

6

4

تأسيس أو افتتاح
ثقافة طفل

حفالت تكريم

مهرجانات

مسرح

مشاريع الوزارة

5

4

0

3

03

مقار جمعيات
وىيئات
0

عمان للعام  )22( 6102رعاية
إجمالي عدد الرعايات في العاصمة ّ

ثالثًا :رعايات العام  6102في المحافظات

نوع الفعالية

عدد
الفعاليات

معارض

4

فعاليات

حفالت توقيع

ثقافية وفنية وإشهار كتب

1

مؤتمرات
وندوات

--

1

تأسيس أو افتتاح
ثقافة طفل

حفالت تكريم

مهرجانات

مسرح

مشاريع الوزارة

0

0

03

0

5

مقار جمعيات
وىيئات

إجمالي عدد الرعايات في المحافظات للعام  )26( 6102رعاية
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0

رابعا :لقاءات وزراء الثقافة و السفراء العرب واألجانب المعتمدين لدى البالط الهاشمي
ً
-

اػبميس 0204/0/5
اػبميس 0204/0/5
االثنُت 0204/0/06
اػبميس 0204/0/2

لقاء مع السفَت الصيٍت السيد باف ويفانغ.
لقاء مع رئيس ىيئة االعبلـ والثقافة اللييب.
لقاء مع سفَتة صبهورية الفلبُت السيدة جونيفَت ماىيلوـ -ويست.
اؼببلح /سفَتة اعبمهورية التونسية ساب ًقا.
لقاء مع السيدة عفيفة ّ

 الثبلثاء 0204/0/7 -األربعاء 0204/0/05

لقاء مع وزير الثقافة الفلسطيٍت معايل األستاذ إيهاب بسيسو.
لقاء مع البعثة الدبلوماسية الرومانية.

 -الثبلثاء 0204/0/01

لقاء مع سعادة السفَت األرميٍت الدكتور آرشاؾ بوالدياف.

 اػبميس 0204/1/1 اػبميس 0204/3/00 -األحد 0204/3/07

لقاء مع سعادة اؼبستشار الثقايف الصيٍت السيد نيو كو آف.
عماف.
لقاء مع سفَتة صبهورية العراؽ يف ّ
لقاء مع سعادة سفَت جورجيا السيد جرجيوري طاباطادزه.

 الثبلثاء 0204/4/00 -اػبميس 0204/4/12

لقاء مع سعادة السفَت اإلسباين السيد سانتياغو كاباناس أنسورينا.
لقاء مع سعادة السيد أندريا ماتيو فونتانا سفَت االرباد األورويب.

 االثنُت 0204/5/2 -االثنُت 0204/5/00

لقاء مع سعادة السفَتة القربصية السيدة نفسيكا كروسيت.
عماف.
لقاء مع سعادة السيدة شوهبدارشيٍت تريباثي ،سفَتة صبهورية اؽبند يف ّ

 -اػبميس 0204/5/02

لقاء مع سعادة السفَتة التونسية السيدة عفيفة اؼببلح.

 -الثبلثاء0204/6/7

لقاء مع سعادة السفَتة األمريكية السابقة السيدة اليس ويلز.

 -االثنُت 0204/6/07

لقاء مع سعادة السفَت الربيطاين السيد ادوارد أوكدين.

 -الثبلثاء 0204/02/2

لقاء مع سعادة السفَت األرميٍت الدكتور أرشاؾ بوالدياف.

 -اػبميس 0204/02/01

لقاء مع سعادة السفَتة اؽبندية السيدة شوهبدارشيٍت ثريباثي.

 -الثبلثاء 0204/02/06

لقاء مع السيد جاف فيجل /مبعوث االرباد األورويب اػباص لتعزيز حرية الدين واؼبعتقد.

 -اػبميس 0204/02/02

لقاء مع سعادة السفَت السريبلنكي السيد عبد اللطيف ؿبمد الفَت.

 اػبميس 0204/02/05 اػبميس0204/00/02 اػبميس 0204/00/05 -االثنُت 0204/00/00

عماف.
لقاء مع سعادة السيدة كوستانزا فارينا /مكتب اليونسكو ّ

لقاء وفد من األمانة العامة عبائزة خليفة الًتبوية /دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة.
لقاء مع سعادة السفَت اإلسباين السيد سانتياغو كاباناس أنسورينا.
لقاء مع سعادة السفَت الربيطاين إدوارد أوكدين.

 -االثنُت 0204/00/04

لقاء مع سعادة السفَتة التونسية ساب ًقا السيدة عفيفة اؼببلح.
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خامسا :أنشطة نفذتها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية (منظمات اليونسكو  ،UNESCOاأللكسو  Alecsoواإليسيسكو
ً
 ISESCOوالوايبو ).

التاريخ

الفعالية
تنظيم زيارة دراسية (  )Study Visitحوؿ اؼبلكية الفكرية ،واؼبعارؼ التقليدية ،وأشكاؿ

المكان
جنيف

التعبَت الثقايف للدوؿ العربية يف مقر منظمة الوايبو.
إقامة ؾبموعة من الورش التدريبية يف ؾباؿ صوف الًتاث الثقايف غَت اؼبادي بالتعاوف مع مكتب
اليونسكو يف عماف ،هتدؼ إىل تعزيز قدرات أصحاب اؼبصلحة واجملتمعات ذات الصلة غبماية
الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف الببلد ،بقيادة اثنُت من كبار اػبرباء اللذين مت اختيارمها من ؾبموعة
اؼبيسرين التابعُت لليونسكو :الدكتور ىاين ىياجنة والدكتورة آين ثابت.

مشاركة فبثل األردف يف عبنة الًتاث يف العامل اإلسبلمي ،يف االجتماع السابع للجنة الًتاث يف
العامل اإلسبلمػ ػػي الذي أقيم بالتعاوف مع اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوـ والثقافة (اإليسيسكو).

0204/3/07

دائرة اؼبكتبة
الوطنية

()0204/02/05-03

الكويت

في شأن مشروع العواصم اإلسالمية الثقافية الذي تشرف عليو المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  -اًليسيسكو
اؼبشاركة يف حفل ختاـ احتفالية الكويت عاصمة الثقافة اإلسبلمية لعاـ  0204الذي أقيم
بالتعاوف مع منظمة اإليسيسكو.
اؼبشاركة يف حفل إطبلؽ مركز الشيخ جابر األضبد الثقايف ضمن فعاليات الكويت عاصمة الثقافة
اإلسبلمية للعاـ .0204

0204/00/00
0204/02/10

الكويت
الكويت

ضمن مشاريع العواصم الثقافية العربية الذي تشرف علية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – األلكسو
إقامة أسبوع ثقايف أردين يف تونس دبناسبة إعبلف اؼبدينة التونسية "صفاقس عاصمة للثقافة العربية
لعاـ ."0204
اشتمل على الفعاليات الثقافية األردنية متضمنة التايل:
أمسيات أدبية أردنية تشتمل على: ؿباضرة حوؿ التنوير يف ؾباهبة التطرؼ لشريف العمري  /مدير وحدة التطرؼ. ؿباضرة بعنواف " األردف والثورة العربية الكربى" .للدكتور جورج طريف.إقامة أمسية شعرية ونقدية للشاعر راشد عيسى.
إقامة عروض فلكلورية لفرقة معاف للفنوف الشعبية.إقامة عروض ؼبغناة الثورة العربية الكربى ( السيف والقلم).عروض أفبلـ أردنية بالتعاوف مع اؽبيئة اؼبلكية لؤلفبلـ.عروض أزياء تراثية أردنية تصميم وتنفيذ السيدة مرمي مراد.معرض صور فوتوغرايف /للسيد إياد مصطفى من صبعية التصوير األردنية.-معرض تروجيي سياحي عن األردف بالتعاوف مع ىيئة تنشيط السياحة.
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0204/00/00-04

تونس

في شأن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تشرف عليو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم –
األلكسو
مشاركة فبثل األردف يف اللجنة الدائمة للثقافة العربية يف الدورة العشرين ؼبؤسبر الوزراء اؼبسؤولُت عن

يومي 03-02

الشؤوف الثقافية يف الوطن العريب ،الذي أقيم بعن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف "اإلعبلـ الثقايف يف الوطن العريب يف ضوء
التطور الرقمي" ،واجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية اليت تسبق أعماؿ اؼبؤسبر دبناسبة

0204/00/
ويومي

إع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلف اؼبدينة التونسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (صفاقس عاصمة للثقافة العربية للعاـ .) 0204

00و/00/01

بالتعاوف مع اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلػ ػ ػ ػػوـ (األلكسو) ووزارة الثقافة التونسية.
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0204

تونس

الفصل الخامس :مهام المديريات والوحدات في الوزارة ،وإنجازاتها
أوًل :مديرية الشؤون اإلدارية
ً

تتوىل مديرية الشؤوف اإلدارية اؼبهاـ اؼبتعلقة بالرد على الكتب واؼبخاطبات الرظبية اػبارجية والداخلية ،وحفظ السجبلت واؼبراسبلت ،وأعماؿ
الطباعة والنسخ وإعداد مشروع اؼبوازنة العامة ،إضافة إىل توليها مهمة توفَت اػبدمات اإلدارية واللوازـ العامة وخدمات النظافة والصيانة
والسبلمة العامة والنقل ،وذلك من خبلؿ األقساـ التالية :اؼبوارد البشرية ،الديواف ،اػبدمات اؼبساندة ،التطوير اؼبؤسسي واللوازـ.

ثانيًا :مديرية الشؤون المالية
نفذت مديرية الشؤوف اؼبالية خبلؿ العاـ  )5522( 0204معاملة مالية بتكلفة تقدر بػ  5425.222دينار أردين ،داعمة لكل إقبازات
ونشاطات وزارة الثقافة اؼبتنوعة كالتايل:
المشروع

قيمة المبلغ

دراسات ونشر (دعم ،نشر وشراء كتب ) ...

32222

مواسم مسرحية

055222

الدعم السنوي للهيئات الثقافية

056222

الدعم والتمكُت للمشاريع والنشاطات الثقافية والفنية

022222

ؾببلت الوزارة (أفكار ،وساـ وفنوف)

026222

شراء أعماؿ فنية

0322

رواتب مدرسي الفنوف

36222

مشروع مكتبة األسرة األردنية

023222

مطبوعات

2222

مشروع الذخَتة العربية

2222

مهرجانات متنوعة

0002222

نشاطات وفعاليات مديريات الثقافة يف احملافظات

50222

كلفة إكماؿ مشروع غابة اإلبداع

35222

مركز إربد الثقايف

002222

باإلضافة إىل متابعة تسديد التزامات الوزارة من ؿبروقات ،وماء ،وكهرباء وإجيارات.
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ثالثًا :مديرية العالقات الثقافية الدولية والعامة
الرقم

اليوم والتاريخ

0

0204/0/02 -0/05

النشاط

مكان انعقاد النشاط

فعاليات شهر كانون الثاني 6102
اؼبشاركة يف فعاليات معرض القاىرة الدويل للكتاب (الدورة السابعة واألربعُت)

القاىرة  -مصر

فعاليات شهر شباط 6102
0
1

االثنُت 0204/0/03

السادة :الشاعر نايف أبو عبيد ،األديب ؿبمد
إقامة ندوة ( سَتة ُمبدع) لتكرمي ّ
أزوقة ،الفنّاف صبيل عواد ،اؼبوسيقار رضواف اؼبغريب.

دائرة اؼبكتبة الوطنية

0204/0/07 -03

اؼبشاركة يف أعماؿ الدورة التاسعة والعشرين للجنة اغبكومية اػباصة باؼبلكية
الفكرية ،واؼبوارد الوراثية ،واؼبعارؼ التقليدية ،والفلكلور.

2

الثبلثاء 0204/0/04

3

0204/0/07 -07

افتتاح اؼبرحلة األوىل من مشروع غابة اإلبداع (تكرمي  22مبدعاً).

اؼبشاركة يف فعاليات الدورة األوىل من مهرجاف الفجَتة الدويل للفنوف.

الفجَتة – اإلمارات العربية اؼبتحدة

0204/0/07 -05

اؼبشاركة يف أعماؿ االجتماع االستثنائي غَت العادي الثالث عشر للمجلس
التنفيذي ؼبنظمة اؼبرأة العربية .

القاىرة  /صبهورية مصر العربية

4

مقر منظمة الوايبو /جنيف
موقع غابة االبداع يف شارع األردف

فعاليات شهر آذار 6102
5

6

اػبميس 0204/1/1

استقباؿ رظبي لفريق عمل فيلم (ذيب) بعد مشاركتهم يف حفل األوسكار يف
الواليات اؼبتحدة األمريكية.

إقامة ندوة حوؿ كتاب سعادة العُت القاضي الدويل تغريد حكمت
االثنُت 0204/1/02
( قصة طموح )
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مطار اؼبلكة علياء الدويل

دائرة اؼبكتبة الوطنية

7

الثبلثاء 0204/1/03

حفل افتتاح اؼبرحلة الثانية من مشروع غابة االبداع (تكرمي  024مبدعُت)

موقع غابة اإلبداع يف شارع األردف

02

0204/1/05 - 03

اؼبشاركة يف الزيارة الدراسية (  ) Study Visitحوؿ اؼبلكية الفكرية ،واؼبعارؼ
التقليدية ،وأشكاؿ التعبَت الثقايف للدوؿ العربية اليت ستُعقد يف مقر منظمة الوايبو .

جنيف

00

0204/2/1 – 1/02

الدويل للكتاب (الدورة
اؼبملكة األردنيّة اؽبامشيّة ضيف شرؼ معرض البحرين
ّ
السابعة عشرة) الذي يُقاـ يف فبلكة البحرين ،وشاركت الوزارة جبناح يف اؼبعرض
اؼبنامة  /فبلكة البحرين
يعرض ثقافة اؼبملكة األردنيّة اؽبامشيّة وتارخيها ،كما ّمت تنظيم أمسيات ثقافيّة أردنيّة
على ىامش اؼبعرض ،شارؾ فيها رموز أكادديية وإبداعية أردنية.

0204/2/1 – 1/03 00

اؼبشاركة يف معرض الكتاب الدويل للعاـ ( )0204الذي تنظمو وزارة الثقافة
واحملافظة على الًتاث التونسية.

 01الثبلثاء 0204/1/07

اؼبشاركة يف أعماؿ االجتماع الثالث لفريق العمل يف ؾباؿ الثقافة الذي يُعقد يف
الرياض  /اؼبملكة العربية السعودية
مقر األمانة العامة.

 02األربعاء 0204/1/12
0204/2/0– 1/10 03

افتتاح فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية للعاـ . 0204
إقامة ٍ
أياـ ثقافية إلمارة الفجَتة على ىامش فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية.

تونس

العقبة
العقبة

فعاليات شهر نيسان 6102
 04السبت 0204/2/0

افتتاح متحف اغبياة الربؼبانية ربت الرعاية اؼبلكية السامية.

مبٌت الربؼباف القدمي  -جبل عماف

 3 05و0204/2/4

اؼبشاركة يف ورشة العمل اإلقليمية اليت ينظمها برنامج ،Med- Culture
هبدؼ إجراء حوار ونقاش حوؿ صلة قضايا التعليم العايل ،والتدريب اؼبهٍت
بالثقافة والتخصصات الفنية وقضايا التوظيف ،وريادة األعماؿ ،وهنج استدامة
األعماؿ يف القطاع الثقايف.

لبناف

 06اػبميس 0204/2/5

افتتاح اؼبرحلة الثالثة من مشروع غابة اإلبداع

موقع غابة اإلبداع يف شارع األردف
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0204/2/00 -02 07

عماف
مشاركة الوزارة يف اؼبعرض الذي يُقاـ عن الثقافة يف األردف؛ هبدؼ عرض اؼبخرجات ىنجر راس العُت ّ -
اؼبتنوعة سبهي ّدا ػبلق خارطة ثقافية توجز اؼبشهد الثقايف
واؼببادرات واؼبشاريع الثقافية ّ
األردين.
فعاليات شهر أيار 6102

 02االثنُت 0204/3/0

معرض بيع مقتنيات الوزارة من اللوحات واألعماؿ الفنية.

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

3204/3/05 - 5 00

الدويل للكتاب.
اؼبشاركة يف الدورة العاشرة ؼبعرض فلسطُت
ّ

فلسطُت

0204/3/00 - 7 00

إقامة فعاليات ملتقى " الشباب أصدقاء منظمة اؼبرأة العربية "بالتعاوف مع منظمة
اؼبرأة العربية.

العقبة

0204/3/04 -00 01

اؼبشاركة يف الدورة الثامنة عشرة للمهرجاف الدويل للعود.

تطواف – اؼبملكة اؼبغربية

 03 02و0204/3/04

اؼبشاركة يف ورشة عمل بالتعاوف مع برنامج MED-CULTURE؛
كمرحلة أولية كبو إعداد اسًتاتيجية وطنية للثقافة بالتعاوف مع مؤسسات اجملتمع
اؼبدين.

عماف
فندؽ اؼبيلينيوـ ّ -

 03االثنُت 0204/3/01

رعاية افتتاح معرض صبعية اياـ زماف .

إربد

اؼبشاركة يف الدورة السادسة لورشة عمل اؼبقتنيات الفنية للفنانُت العرب اؼبشاىَت
بعنواف (اإلحساس بروح الصيػن).

صبهورية الصُت الشعبية

04

0204/4/05-3/12

فعاليات شهر حزيران 6102
 05األحد 0204/4/04

اؼبشاركة يف مهرجاف رمضاف الدويل السابع (فرقة الطفيلة للفنوف الشعبية).

بلدية كيتشورين يف أنقرة  -تركيا

فعاليات شهر تموز6102
 06السبت 0204/5/01

عرض الفرقة الفلسطينية "سوار اؼبقدسية" ضمن فعاليات مهرجاف جرش للثقافة
والفنوف.

جرش

 07األحد 0204/5/02

عرض للفرقة الصينية ضمن فعاليات مهرجاف جرش للثقافة والفنوف.

جرش
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 12االثنُت 0204/5/03

عرض فرقة سوىاج اؼبصرية ضمن فعاليات مهرجاف جرش للثقافة والفنوف.

جرش

 10اعبمعة 0204/5/07

عرض للفرقة الفلبينية ضمن فعاليات مهرجاف جرش للثقافة والفنوف.

جرش

 10اعبمعة 0204/5/07

عرض للفرقة اإليطالية ضمن فعاليات مهرجاف جرش للثقافة والفنوف.

جرش

فعاليات شهر آب 6102
0204/6/10 - 01 11

اؼبشاركة يف ورشة عمل بعنواف (حديقة الصداقة العربية الصينية للمنحوتات).

مدينة ينتشواف /الصُت

0204/7/2 - 6 /03 12

اؼبشاركة يف مشروع حديقة النحت الدولية للصداقة العربية الصينية.

مدينة ينتشواف  -الصُت

فعاليات شهر أيلول6102
13
14
15

اؼبشاركة يف الدورة التدريبية اؼبختصة يف ؾباؿ الفنوف والتقنيات اؼبسرحية
 ( 0204/02/02 - 7/06صوت ،إضاءة ،ديكور ،مصممي أزياء مسرحية) ،ومهرجاف الفنوف اؼبسرحية
ووسائل اإلعبلـ اغبديثة العاؼبية.

مقاطعة قويتشو – الصُت

0204/7/00 - 02

اؼبشاركة يف فعاليات اؼبعرض الثقايف الدويل لطريق اغبرير.

مقاطعة قانسو -الصُت

0204/7/12 -05

عماف الثقايف الرابع عشر بعنواف الثورة العربية ال ُكربى :ثورة
إقامة فعاليات ملتقى ّ
أمة يف سبيل اغبرية والنهضة" ،الذي أُقيم دبناسبة احتفاالت اؼبملكة دبئوية الثورة

العقبة

العربية الكربى ،دبشاركة عدد من اػبرباء واؼبختصُت األردنيُت ،والعرب ،واألجانب.
فعاليات شهر تشرين األول 6102
16

0204/02/04 -07

17

0204/00/00 - 04

22

0204/00/04 - 04

إقامة األياـ الثقافية األردنية يف اؼبغرب.

اؼبملكة اؼبغربية

فعاليات شهر تشرين الثاني 6102
اؼبشاركة يف األسبوع الثقايف األردين يف تونس دبناسبة إعبلف اؼبدينة التونسية صفاقس  -تونس
"صفاقس عاصمة للثقافة العربية لعاـ ."0204
اؼبشاركة يف معرض الكويت اغبادي واألربعُت للكتاب.
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الكويت

20

0204/00/02 - 02

انطبلؽ الدورة العاشرة لػ ( مهرجاف القراءة للجميع /مكتبة األسرة األردنيّة) يف
صبيع ؿبافظات اؼبملكة ،واشتملت اإلصدارات على  053ألف نسخة للعاـ
الًتاث ،ال ّدراسات
تضمنت ( )32عن ػوانًا ّ
وتوزعت يف ( )02حقوؿ ىيّ :
ّ 0204
العاؼبي ،أدب
العريب و
األردنيّةّ ،
اإلسبلمي ،األدب األردينّ ،األدب ّ
الًتاث ّ
العريب و ّ
ّ
العامة ،الفنوف.
الطّفل ،الفكر واغبضارة ،العلوـ ،الثّقافة ّ
فعاليات شهر كانون األول 6102

 4 20و0204/00/5

ورشة العمل الوطنية الثانية ( كبو إعداد اسًتاتيجية وطنية للثقافة) بالتعاوف مع
برنامج .med-culture

عماف
فندؽ جراند حياة ّ -

 21اػبميس 0204/00/6

حفل اختتاـ فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية

العقبة

اؼبشاركة يف أعماؿ الدورة العشرين ؼبؤسبر الوزراء اؼبسؤولُت عن الشؤوف الثقافية يف

تونس

0204/00/03 - 00 22
 23اػبميس 0204/00/00

الوطن العريب الذي سيقاـ بعنواف "اإلعبلـ الثقايف يف الوطن العريب يف ضوء التطور
الرقمي" دبناسبة إعػبلف اؼبدينة التونسيػة (صفاقس عاصمة للثقافة العربية للعاـ
.)0204
اؼبشاركة يف حفل ختاـ احتفالية الكويت عاصمة الثقافة اإلسبلمية لعاـ 0204

40

الكويت

رابعا :مديرية الدراسات والنشر
ً
تصنيف اإلصدارات

عدد العناوين

إصدارات الدعم

51

إصدارات النشر الكامل (كبار)

2

إصدارات النشر الكامل (أطفاؿ)

6

إصدارات اعبوائز

3

أعداد ؾبلة أفكار

02

أعداد ؾبلة وساـ

02
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سادسا :مديرية ثقافة الطفل
ً
الرقم
0

التاريخ

النشاط
المختبر المسرحي الجوال :وىو معمل تدرييب يعٌت باكتشاؼ وتدريب الطاقات اؼبسرحية اؼببدعة لدى األطفاؿ
بعيدا عن
والشباب يف ـبتلف احملافظات ،هبدؼ اجياد جيل جديد من اؼببدعُت واستثمار طاقاهتم يف نواحي إبداعية ً
العنف.

على مدار العاـ

مكتبة الطفل المتنقلة :م ن أىم اؼبشاريع اليت تعمل عليها مديرية ثقافة الطفل /وزارة الثقافة ،وقد انطلق ىذا اؼبشروع

يف حزيراف من العاـ  0225برعاية جبللة اؼبلكة رانيا العبد اهلل اؼبعظمة ،وىو مشروع يقاـ بالتعاوف مع مؤسسة عبد
اغبميد شوماف وصبعية مركز ىيا الثقايف .ويهدؼ اؼبشروع إىل الوصوؿ إىل األطفاؿ يف كافة احملافظات والقرى واألرياؼ
والبوادي ربقيقاً للعدالة يف توزيع اؼبكتسبات الثقافية ،وسبكُت األطفاؿ يف الريف واؼبناطق النائية من االستفادة من
0

1

2

أنشطة اؼبكتبة على مدار العاـ ،وذلك عن طريق زيارة مدارس منتقاة يف كل ؿبافظات اؼبملكة على مدار العاـ ،ضمن
برنامج تفصيلي ودقيق ،وذلك لتوفَت الكتب واجملبلت ،واأللعاب التثقيفية ،وتقدمي العروض الفنية (مسرح ،مسرح دمي
 ) ...وفقرات الرسم على الوجوه وتدريب األطفاؿ على الرسم والتشكيل ،والقراءات القصصية والشعرية من خبلؿ
ال ُكتّاب واؼبشرفُت ،وىو أمر حيقق التناغم بُت اؼبؤسسات ذات العبلقة بثقافة الطفل ،وتنمية إبداعات األطفاؿ
لتمكينهم من التعبَت عن أنفسهم بوسائل اإلبداع كافة.
مهرجان اًلبداع الطفولي :ىو مهرجاف شامل بكافة إبداعات األطفاؿ يف ـبتلف أصناؼ األدب والفنوف ،ويشارؾ
فيو أطفاؿ من ـبتلف الفئات العمرية ومن ـبتلف احملافظات ،ودينح جوائز قيمة للفائزين ،ويهدؼ اىل تسليط الضوء
على إبداعات األطفاؿ يف حقوؿ األدب ( ،القصة القصَتة ،الشعر ،اػباطرة ) والغناء واؼبسرح .
كوخ المعرفة :مكتبة مصغرة على شكل كوخ موجود على مدخل وزارة الثقافة ،وحيتوي على عدد من الكتب
طبلب اؼبعرفة ،ويرتاده اعبمهور
والقصص اػباصة باألطفاؿ ،انشئ يف البداية ليكوف خاصاً باألطفاؿ مث أصبح لكل ّ
للتزود باؼبعرفة.
يف زيارات ميدانية ُّ

على مدار العاـ
الدراسي

6/10 -6/00
0204

على مدار العاـ

الملتقى األول للعاملين في ثقافة الطفل :ورشة عصف ذىٍت يشارؾ فيها عدد من العاملُت يف ثقافة الطفل من
3

ـبتلف أصناؼ األدب والفنوف ،ويهدؼ لتجسَت الفجوة فيما بينهم والتعاوف يف إمكانية االرتقاء بثقافة الطفل داخل
األردف ،وتقدمي مقًتحات وأفكار ىدفها اؼبسامهة يف عملية التطوير.
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0204/0/0
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ابعا :مديرية الفنون والمسرح
س ً
الرقم

0

تاريخ انعقاده

النشاط

مهرجان األردن الدولي األول لألفالم
قامت وزارة الثقافة بدعم أربعة أفبلـ قصَتة ؽبذا العاـ ( )0204ؼبخرجُت شباب يف ؾباؿ صناعة السينما ،وىي كالتايل:
 .0فيلم ( اللعبة ) إخراج ضباد الزعيب  .0فيلم ( انتهاؾ ) إخراج عبد اهلل العزاـ  .1فيلم ( سراب ) إخراج صباؿ جربيل
.2فيلم (ترانزيت) إخراج معتصم أبو عليم
-06
األفبلـ العربية:
0204/02/01
 .0الربزخ من لبناف  .0اؼبشهد األخَت من مصر  .1أعمى الكاتدرائية من لبناف  .2جنة األرض من السعودية
األفبلـ األجنبية( :بريطانيا-أمريكا –اؽبند) كما شاركت تسعة أفبلـ مساندة على ىامش اؼبهرجاف من عدد من اعبامعات،
علما بأف عدد اؼبشاىدين ؽبذه األفبلـ بلغ تقريباً ( )0322مشاىد
ً

مكان انعقاده

اؼبركز الثقايف
اؼبلكي

مهرجان عمون لمسرح الشباب الخامس عشر

0

قامت وزارة الثقافة بدعم أربع مسرحيات ؼبخرجُت جدد وقدامى ،وىي كالتايل:
 -0مسرحية ( ىبل تأتوف قليبلً ) إخراج ببلؿ زيتوف
 -0مسرحية ( كاف وما زاؿ ) إخراج سهاد الزعيب
 -1مسرحية ( ستة شخصيات تبحث عن مؤلف ) إخراج عماد نايف

-02
0204/6/03

 -2مسرحية (ذاكرة جسد ) إخراج اؼبعتمد اؼبناصَت
علما بأف عدد اؼبشاىدين ؽبذا اؼبهرجاف بلغ تقريبا
وشاركت ()2مسرحيات على اؽبامش ومسرحية عرس الدـ يف االفتتاحً ،
( )0222مشاىد.

1

2

3

مهرجان األردن المسرحي الثالث والعشرين
قامت وزارة الثقافة بدعم طبس مسرحيات للمخرجُت احملًتفُت ودبشاركة عربية ،وىي كالتايل:
 -0مسرحية ( ليلة سقوط طيبة ) إخراج حكيم حرب
 -0مسرحية (ظبلؿ أنثى ) إخراج إياد شطناوي
-02
-1مسرحية ( العرس الوحشي ) إخراج عبدالكرمي اعبراح
0204/00/02
-2مسرحية (عطيل يعود) إخراج حسُت نافع
-3مسرحية (انت لست غاراً ) إخراج اشرؼ طلفاح
وعلى اؽبامش مسرحية (اغبب يف زمن اغبرب) للمخرجة د .ؾبد القصص.
وشاركت الدوؿ العربية التالية باؼبسرحيات (اإلمارات-تونس-العراؽ عُماف-فلسطُت-الكويت-مصر-السعودية) ،بلغ عدد
مشاىدي ىذه اؼبسرحيات تقريباً ( )3322مشاىد.
شراء العروض المسرحية
قامت وزارة الثقافة /مديرية الفنوف واؼبسرح بشراء عدد من العروض اؼبسرحية لعرضها يف احملافظات واؼبناطق النائية يف
اؼبملكة وعددىا ( )03مسرحية متنوعة موجهة للكبار والشباب واألطفاؿ .
حجوزات مسرح أسامة المشيني
إجراء حجوزات للعروض الفنية على مدار العاـ

طواؿ العاـ

طواؿ العاـ
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مديرية الفنوف
واؼبسرح وزارة
الثقافة

مديرية الفنوف
واؼبسرح /وزارة
الثقافة

عماف-
احملافظات
مسرح أسامة
اؼبشيٍت وقاعات
وساحة اؼبديرية
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ثامنًا :مديرية تكنولوجيا المعلومات
.0
.0
.1
.2
.3
.4
.5

تركيب شاشة عرض إلكًتونية( )Data showيف قاعة االجتماعات.
ذبهيز متطلبات قاعة خاصة للتعامل مع االزمات والكوارث الطبيعية من حيث األجهزة والشبكة وخط االنًتنت.
تزويد وزارة الثقافة بأجهزة حاسوب حديثة عدد ( )04وطابعات عدد (.)0
إعادة تصميم اؼبوقع اإللكًتوين للوزارة وتطويره.
إنشاء صفحات للتواصل االجتماعي ربمل اسم وزارة الثقافة على ( Instagram،Twitter،(Facebookومتابعة الزوار من
خبلؿ متابعة نشر وربميل النشاطات اؼبختلفة عليها.
رفع اإلعبلنات على موقع اإلعبلنات اغبكومية.
اؼبتابعة والتنسيق مع برنامج عمل اغبكومة اإللكًتونية ،لتحويل اػبدمات اغبكومية اؼبتعلقة بالوزارة اىل خدمات إلكًتونية ،وقد مت
ربديد اػبدمات اؼبراد ربويلها ،وىي:
 تسجيل اؽبيئات الثقافية.
 جوائز الثقافة لئلبداع.
 دعم الكتب ونشر الكتب.

.6
.7
.02
.00
.00
.01
.02
.03

 مكتبة األسرة.
ربديث خدمات الوزارة على بوابة اغبكومة اإللكًتونية وإتاحتها للجمهور واؼبعنيُت.
ربميل نشاطات الوزارة على بوابة اغبكومة اإللكًتونية وإرساؿ الربيد اإللكًتوين إىل كافة اؼبؤسسات اغبكومية لربامج ونشاطات
الوزارة من خبلؿ خدمة الرسائل الًتوجيية.
تزويد الوزارة بنظاـ إدارة اؼبخزوف اغبكومي بالتنسيق مع دائرة اللوازـ العامة.
مت تزويد الوزارة بنظاـ اؼبتابعة اإللكًتوين للمركبات بالتنسيق مع وزارة النقل.
متابعة ربديث اؼبوقع اإللكًتوين يومياً ورفده بالنشاطات واألخبار اؼبستجدة.
عقد ورشات تدريبية لغايات اعتماد التوقيع الرقمي لكافة اؼبوظفُت العتمادىا يف مراسبلهتم على الربيد الرظبي (.)Outlook
عقد ورشات تدريبية لكافة اؼبوظفُت على استخداـ .Microsoft Lync
احملافظة على استدامة الربامج واألنظمة واألجهزة والشبكات من خبلؿ استمرار تقدمي الدعم الفٍت.
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تاسعا :مديرية التراث
ً
الرقم

0

تاريخ انعقاده

النشاط
اًلحتفال بمناسبة يوم التراث العالمي
نظمت مديرية الًتاث بالتعاوف مع مديرية ثقافة العقبة ،دبناسبة اختيارىا مدينة الثقافة األردنية
لعاـ  0204احتفاالً تراثياً دبناسبة يوـ الًتاث العاؼبي ،الذي يصادؼ  2/00من كل عاـ،
واشتمل اغبفل على معارض للمأكوالت الشعبية الًتاثية ،ومعارض للمطرزات الشعبية،
ومعارض للمنتجات الًتاثية مثل صناعة الصابوف ،والبسط ،واإلكسسوار ،واؼبنحوتات اػبشبية

0204/3/6

مكان انعقاده

متحف الشريف اغبسُت بن علي –
العقبة

واؼبهابيش ،وبازار تراثي للبسط واؼبطرزات ،عروض للدبكات الشعبية وعروض فنية تراثية
فلكلورية.

0

افتتاح المكتبة التراثية
افتتحت اؼبكتبة الًتاثية يف مديرية الًتاث لتكوف مرجعية وطنية للًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف
األردف ،ومرجعية موثوقة للمعلومة اؼبتعلقة هبذا الًتاث ،وذاكرة متاحة للباحثُت والدارسُت
والعاملُت يف حفظو دبا يعزز اؽبوية الوطنية ،ودي ّدىا بالرصيد التارخيي واالجتماعي الضروريُت لتعزيز
الوالء واالنتماء ،ؼبا ربتويو من أحباث وقوائم حصر للًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف احملافظات،
باإلضافة إىل ؾبموعة من األشرطة والسيديهات اؼبتعلقة بالًتاث يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية.

0204/5/02

1

مهرجان التنوع الثقافي:
متنوعا دبناسبة يوـ التنوع الثقايف ،الذي يصادؼ يوـ /00
نظمت مديرية الًتاث مهرجانًا ثقافيًا ً
 3من كل عاـ ،وذلك لتعميق قيم التنوع الثقايف داخل مكونات اجملتمع ،وزيادة الوعي بأمهية
إجياد عبلقة تشاركية بُت الثقافة والتنمية اؼبستدامة .وتضمن اؼبهرجاف عدة فعاليات ومشاركات
فنية مثل :الفرقة الشيشانية ،وفرقة اغبنونة ،والفرقة الكردية وفرقة أمانة عماف ،باإلضافة إىل
معارض فنية وحرفية ،ومأكوالت شعبية.

0204/5/02

وزارة الثقافة

حدائق اغبسُت

ورشـ ـ ـ ـ ـ ــة تدريبيـ ـ ـ ـ ـ ــة للتعريـ ـ ـ ـ ـ ــف باتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ــة  6113لصـ ـ ـ ـ ـ ــون التـ ـ ـ ـ ـ ــراث الثقـ ـ ـ ـ ـ ــافي غيـ ـ ـ ـ ـ ــر

المادي:

2

مت عقد ورشة تدريبية ؼبؤسسات القطاع اغبكومي واػباص ،وذلك لغايات تدريب اؼبمثلُت عن
القطاعُت اغبكومي واؼبدين على السبل اعبيدة لتطبيق ىذه االتفاقية على اؼبستوى الوطٍت ،ورفع
مستوى الوعي بأمهية الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف األردف ،العتباره اللبنة األساسية لدعم اؽبوية
والتنوع الثقايف والتنمية اؼبستدامة.

3

مجلة الفنون الشعبية:
ؾبلة فصلية تصدر عن مديرية الًتاث ،تعٌت بالًتاث الثقايف غَت اؼبادي باألردف خاصة وبالوطن
العريب عامة حيث مت إصدار عددين منها ىذا العاـ ،العدد (  )02تناوؿ موضوع النكتة
الشعبية ،العدد ( )00تناوؿ األغاين الشعبية.

4

مشاريع التراث في مدينة الثقافة العقبة لعام 6102
مت تنفيذ مشاريع خاصة بالًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف ؿبافظة العقبة ،وىي:
 .0مسح وتوثيق الًتاث الغنائي الشعيب يف منطقة العقبة.

4/0 -3/07

على مدار العاـ
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دائرة اؼبكتبة الوطنية

العقبة

.0
.1
.2
.3
.4
.5

مشروع توثيق اغبكايات الشعبية يف وادي عربة.
صبع الًتاث الثقايف غَت اؼبادي.
مشروع حريف بعنواف :حرفيت تروي قصيت.
توظيف آلة السمسمية يف األغنية الًتاثية يف العقبة.
ال ػ ػ ػػزي الشعيب العقب ػاوي.
مشروع موسوعة العقبة وقراىا – اغباضر والًتاث.

الفعاليات التراثية للعقبة مدينة الثقافة األردنية للعام :6102
نظمت مديرية الًتاث بالتعاوف مع مديرية ثقافة العقبة ،دبناسبة اختيارىا مدينة الثقافة األردنية
5

لعاـ  ،0204أياماً ثقافية تراثية ،اشتملت على معارض للمأكوالت الشعبية الًتاثية ،ومعارض
للمطرزات الشعبية ،ومعارض للمنتجات الًتاثية مثل صناعة الصابوف ،والبسط ،واإلكسسوار،
واؼبنحوتات اػبشبية واؼبهابيش ،وبازار تراثي للبسط واؼبطرزات ،وعروض لؤلزياء الًتاثية ،وعروض

-02-00
0204

العقبة

للدبكات الشعبية ،وعروض فنية تراثية فلكلورية.
6

7

ترشيح ملف السامر على القائمة التمثيلية:
قامت مديرية الًتاث بًتشيح ملف فن السامر األردين ليتم وضعو على القائمة التمثيلية
لليونسكو.
مشروع المكنز الوطني:

استكماالً ؼبشروع اؼبكنز الوطٍت ،مت صبع اؼبفردات الًتاثية من ؿبافظة اؼبفرؽ ،وبلغ عددىا
( )422مفردة.

على مدار العاـ

مشروع تفريغ وأرشفة أشرطة الكاسيت المسجلة في السبعينيات:
02

00

تستكمل مديرية الًتاث عملها بتفريغ وأرشفة أشرطة الكاسيت اجملموعة يف السبعينات ،وحفظها
يف ذاكرة اؼبديرية وربطها على اؼبوقع االلكًتوين اػباص باؼبديرية ليسهل للباحثُت واؼبهتمُت
اغبصوؿ على اىتماماهتم الًتاثية يف كل ؿبافظات اؼبملكة.
قناة يوتيوب للتراث الثقافي غير المادي:
أنشأت مديرية الًتاث قناة يوتيوب ؼبشاريع مديرية الًتاث وإقبازاهتا ،يتم ربميلها على اؼبوقع
اإللكًتوين اػباص باؼبديرية.
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على مدار العاـ

على مدار العاـ

اؼبفرؽ
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عاشرا :مديرية تدريب الفنون
ً
تاريخ انعقاده

مكان انعقاده

الجهة المنظمة

النشاط

الرقم
0

دورة تدريبية يف ؾباؿ اؼبسرح ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

0

دورة تدريبية يف ؾباؿ الفنوف التشكيلية /زبصص رسم ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

1

دورة تدريبية يف ؾباؿ الفنوف التشكيلية /زبصص كبت ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

2

دورة تدريبية يف ؾباؿ الفنوف التشكيلية /زبصص غرافيك ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

3

دورة تدريبية يف ؾباؿ اؼبوسيقى /زبصص ناي ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

4

دورة تدريبية يف ؾباؿ اؼبوسيقى /زبصص بيانو ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

5

دورة تدريبية يف ؾباؿ اؼبوسيقى /زبصص جيتار ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

6

دورة تدريبية يف ؾباؿ اؼبوسيقى /زبصص عود ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

7

دورة تدريبية يف ؾباؿ اؼبوسيقى /زبصص كماف ،مدهتا عاماف.

0204/7/00

مركز تدريب الفنوف

مديرية تدريب الفنوف

02

حفل زبريج طلبة اؼبركز.

0204/00/6

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

مديرية تدريب الفنوف
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حادي عشر :مديرية األبنية والصيانة
ؾبهزا بأحدث التقنيات الفنية من أنظمة اإلضاءة
 .0استبلـ مركز ثقايف إربد من اؼبقاوؿ بعد انتهاء اؼبشروع ،ويتضمن اؼبركز
مسرحا ً
ً
والصوت ،ويتسع لػ  143شخصاً ،باإلضافة إىل وجود قاعة متعددة االغراض ،ومكتبة ،وقاعة معروضات تراثية ،وقاعة معارض
استقباؿ ،وصبيع اؼبرافق اػبدمية ،كما يضم اؼبركز مكاتب موظفي مديرية ثقافة إربد .
مسرحا يتسع لػ  422كرسيًا ،كما
 .0استبلـ مركز اغبسن الثقايف يف مدينة الكرؾ بعد أف مت شراؤه من بلدية الكرؾ ،ويضم اؼبركز
ً
يضم مكتبة والعديد من القاعات اليت ديكن استخدامها ألغراض العمل الثقايف ،إضافة ؼبكاتب موظفي مديرية ثقافة الكرؾ.
 .1استكماؿ زبصيص قطعة أرض من أراضي جرش إلنشاء مركز ثقايف عليها.
 .2.طرح عطاء الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء إلنشاء مركز ثقايف عجلوف واكتماؽبا سبهيداً للبدء يف إنشاء اؼبركز.
 .3البدء بتنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية لكل من مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين الثقايف يف الزرقاء ،ومركز األمَت اغبسُت بن عبد اهلل
الثاين الثقايف يف معاف.
.4استكماؿ مشروع غابة اإلبداع وذلك بإنشاء الطريق اؼبؤدى لقطعة األرض ،وتسييج األرض وتركيب خزاف ماء لري األشجار
واالحتفاؿ بزراعة  222شجرة بأظباء اؼببدعُت األردنيُت.
 .5تركيب كامَتات مراقبة وعددىا ( )40ؼببنيي الوزارة.
ثاني عشر :وحدة الرقابة الداخلية
تؤدي وحدة الرقابة الداخلية أعماؽبا اؼبطلوبة وفق اؼبهاـ واؼبسؤوليات التالية :فحص وتقييم اؼبعامبلت اؼبالية وإجراءات العمل والتأكد من
صحتها وسبلمتها وفق األنظمة والقوانُت اؼبعموؿ هبا يف اؼبملكة ،والتأكد من امتبلؾ أو شراء أو توظيف األصوؿ واؼبمتلكات وعناصر
اإلنتاج ،والتحقق من توفر كافة الوسائل اؼبمكنة لسبلمة عناصر اإلنتاج ،والتأكد من صحة وأصولية السجبلت واؼبستندات والوثائق
واؼبلفات اإلدارية ،تقييم القرارات اإلدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات اؼبعموؿ هبا يف اؼبملكة.
ثالث عشر :وحدة الشؤون القانونية
أوًل :إنجازات قسم اًلتفاقيات
ً
 دراسة القوانُت واألنظمة والتشريعات اػباصة بوزارة الثقافة ومراجعتها واقًتاح التعديبلت البلزمة بشأهنا. إبداء الرأي القانوين يف االستشارات القانونية قبل إرساؽبا إىل ديواف التشريع والرأي. إعداد الصياغة القانونية للقرارات اإلدارية اؼبتعلقة باؼبوظفُت والوظائف العامة ،وتقدمي اؼبشورة البلزمة ،ذبنبًا إلمكانيةالطعن فيها أماـ اعبهات اؼبختصة.
 التنسيق الدائم مع ديواف اػبدمة اؼبدنية حوؿ القرارات اإلدارية اليت يطلب الديواف تصويبها وؽبا مساس بالوظائف العامةمن الناحية القانونية.
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 صياغ ة العقود واالتفاقيات اليت تربمها الوزارة مع اعبهات اػبارجية وتقدمي اؼبشورة القانونية فيما يتعلق باالتفاقيات معالدوؿ واعبهات اؼباكبة.
 اؼبشاركة يف عباف التحقيق وإعداد لوائح الدعاوى التأديبية حبق اؼبوظفُت اؼبخالفُت للقوانُت ،وإعداد ؿباضر التحقيقوالتوصيات الصادرة بذلك.
 تقدمي اؼبشورة القانونية يف اعبانب القانوين من القرارات اإلدارية غَت اؼبتعلقة بشؤوف اؼبوظفُت والوظيفة العامة.ثانيًا :إنجازات قسم المتابعة
-

إعداد ومتابعة االتفاقيات اؼبربمة للعقبة مدينة الثقافة األردنية.
إعداد االتفاقيات اػباصة دبهرجاف اؼبسرح والطفل ومهرجاف مسرح الكبار.
إعداد اتفاقيات مدرسي مركز األمَتة سلمى ومركز مهنا الدرة.
إعداد اتفاقيات عبنة دعم اؼبشاريع.
إعداد اؼبذكرات والتقارير اػباصة دبتابعة الصرؼ لبلتفاقيات.
إعداد مشروع القوانُت واألنظمة والتعليمات البلزمة للوزارة.
حصر صبيع القرارات اإلدارية الصادرة عن الوزارة وتدقيقها.
اؼبشاركة يف اللجاف العاملة يف الوزارة مثل (عباف التحقيق اػباصة بببلغات ديواف احملاسبة).
تقدمي اؼبشورة القانونية البلزمة يف اعبانب القانوين واؼبايل.

رابع عشر :وحدة متابعة شؤون مديريات الثقافة في المحافظات
تؤدي مديرية متابعة شؤوف احملافظات دورىا وفق اؼبهاـ واؼبسؤوليات التالية:

 التخطيط واإلشراؼ على عمل مديريات الثقافة يف احملافظات ومتابعة إقبازاهتا.
 اإلشراؼ على وضع موازنة سنوية للوحدة.
 دراسة مشكبلت العمل بغية ربسينو ورفع سويتو.

 إعداد التقارير الدورية اػباصة بأداء العاملُت وبإقبازات الوحدة وتقييمها ،هبدؼ ربسُت األداء وسَت العمل.
 اؼبشاركة يف عملية إعداد اػبطط واؼبشاريع اؼبتعلقة بالعمل ،وازباذ القرارات ضمن حدود الصبلحيات اؼبخولة.
 الربط بُت مستوى اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية ،والقدرة على ترصبة السياسات إىل خطط وبرامج عمل.
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خامس عشر :وحدة اإلعالم
تقوـ وحدة اإلعبلـ بالواجبات اؼبوكلة إليها وفق اؼبهاـ واؼبسؤوليات التالية:

 نشر أنشطة الوزارة وتغطية األخبار بالتنسيق مع اؼبؤسسات واعبهات اإلعبلمية اؼبقروءة واؼبرئية واؼبسموعة.
 رصد اغبراؾ الثقايف يوميًا يف اؼبملكة وإعداد اإلحصائيات اػباصة بو.
 تنظيم اؼبؤسبرات الصحفية واؼبقاببلت اإلعبلمية للمسؤولُت يف الوزارة وضيوفها اؼبشاركُت يف فعالياهتا.
 إعداد خطة إعبلمية للتواصل مع الشركاء اإلعبلميُت يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا.
 إعداد األجندة الثقافية اليومية والشهرية والسنوية ،وتزويد اعبهات واؼبؤسسات اإلعبلمية هبا.

سادس عشر :وحدة التصميم الفني
شهر  :0تصميم مطبوعات غابة اإلبداع (اؼبرحلة األوىل).
شهر  :0تصميم شعار العقبة مدينة الثقافة األردنية لعاـ  0204ومطبوعات متحف اغبياة الربؼبانية.
شهر  :1تصميم مطبوعات غابة اإلبداع ( اؼبرحلة الثانية) و مطبوعات العقبة مدينة الثقافة األردنية لعاـ ( 0204لنهاية
العاـ).
شهر :2تصميم مطبوعات غابة اإلبداع (اؼبرحلة الثالثة) واؼبلصقات اػباصة بباص اؼبسرح اعبواؿ.
شهر  :3تصميم مطبوعات اؼبلتقى الرابع للشباب أصدقاء اؼبرأة العريب.
شهر  :4تصميم مطبوعات مسابقة اإلبداع الشبايب.
شهر  :5تصميم مطبوعات مهرجاف عموف ؼبسرح الشباب.
شهر  :6تصميم مطبوعات اإلبداع الطفويل ومطبوعات مهرجاف اػبالدية العريب.
شهر  :7تصميم مطبوعات ملتقى عماف الثقايف ومطبوعات وإصدارات مهرجاف مكتبة األسرة (من شهر  7ولغاية شهر
.)00
شهر  :02تصميم مطبوعات األسبوع الثقايف األردين يف اؼبغرب ،مطبوعات جوائز وزارة الثقافة لئلبداع ومطبوعات مهرجاف
األردف الدويل لؤلفبلـ.
شهر  :00تصميم مطبوعات األسبوع الثقايف األردين يف تونس ،ومطبوعات مهرجاف األردف اؼبسرحي.
شهر  :00تصميم مطبوعات جائزة وزارة الثقافة للشعر النبطي ،وكتيب خطة التنمية الثقافية .0207 – 0205
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المشاركة في اللجان التالية:
 عبنة استبلـ إصدارات الوزارة من الكتب. عبنة استبلـ ـبطوطات اؼبوسوعات. عبنة استبلـ إصدارات مكتبة األسرة األردنية.تصميم أغلفة إصدارات الوزارة من الكتب (مديرية الدراسات والنشر) (على مدار العام):
 سلسلة كتاب الشهر. سلسلة كتاب األطفاؿ. إصدارات العقبة مدينة الثقافة األردنية لعاـ .0204المجالت (على مدار العام):
 -اإلشراؼ الفٍت على ؾبلة وساـ.
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سابع عشر :وحدة مواجهة التطرف
استقباؿ فريق تقييم من طرؼ االرباد األورويب لتقييم أداة اؼبشاريع اؼبمولة من االرباد األورويب.
 .0الثبلثاء 0204/00/0
عقد االجتماع األوؿ جملموعة العمل اؼبتخصصة اػباصة باألحداث احملتجزين بسبب التطرؼ.
 .0األربعاء 0204/00/0
تنفيذ زيارة ػبرباء االحداث احملتجزين إىل مركزي أحداث يف مدينة إربد.
 .1اػبميس 0204/ 00/1
عقد لقاء ػبرباء االسًتاتيجية مع عدد من اؽبيئات الثقافية ونقابة اؼبعلمُت ونقابة الصحفيُت.
 .2الثبلثاء 0204/ 00/6
حضور جلسة ؼبناقشة األولويات االسًتاتيجية لؤلمم اؼبتحدة برعاية وزير التخطيط والتعاوف الدويل.
 .3اػبميس 0204/00/02
رعاية ندوة عن دور اإلعبلـ يف مكافحة التطرؼ واإلرىاب أقامها اؼبنتدى العاؼبي للوسطية.
 .4السبت 0204/00/00
استقباؿ رئيس ؾبلس إدارة رشيد للشفافية الدولية السيد أسامو العزاـ.
 .5األحد 0204/00/01
عقد لقاء ػبرباء االسًتاتيجية مع عدد من األمناء العامُت لعدد من األحزاب األردنية.
 .6األحد 0204/ 00/01
عقد االجتماع األوؿ جملموعة العمل اؼبتخصصة باإلعبلـ واالتصاؿ يف مقر معهد اإلعبلـ األردين.
 .7االثنُت 0204/ 00/02
الكمي مع مدير عاـ شركة فيبلدلفيا للتدريب
 .02الثبلثاء 0204/00/03
لقاء لبحث اإلجراءات اؼبتخذة بشأف تنفيذ البحث ّ
والتحليل الشريف ناصر بن ناصر اليت تنفذ البحث.
 .00الثبلثاء  0204/ 00/03عقد ورشة عمل للمشاركُت يف الزيارة الدراسية الثانية اليت ن ّفذت إىل كل من أؼبانيا وبريطانيا خبلؿ
الفًتة من  0204/02/00-1ؼبناقشة نتائج عمل الزيارة.
عقد الدورة التدريبية األوىل لتدريب اؼبدربُت وشارؾ فيها  01موظفاً من عدد من الوزارات.
 .00من 0204/00/05-4
 .01من  0204/00/00-04اؼبشاركة يف األياـ الثقافية األردنية يف اعبمهورية التونسية ضمن فعاليات صفاقس عاصمة الثقافة
العربية دبحاضرة عن التنوير يف مواجهة التطرؼ.
 .02األربعاء  0204/00/01عقد ورشة عمل تدريبية عن مكافحة التطرؼ بالتعاوف مع اؼبركز الدويل للتميز يف مكافحة التطرؼ
(ىداية) أبو ظيب غبوايل  05موظفاً من موظفي اغبكومة من ـبتلف الوزارات واؼبؤسسات اغبكومية.
 .03اػبميس  0204/ 00/02عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي ؼبركز ىداية ونائبو والوفد اؼبرافق مت خبللو حبث أوجو التعاوف
اؼبستقبلية مع اؼبركز وتنفيذ أنشطة يف األردف خبلؿ العاـ القادـ.
 .04األحد  0204/ 00/ 05عقد لقاء ػبرباء االسًتاتيجية لعدد من القطاعات التجارية يف اؼبملكة.
عقد لقاء ػبرباء االسًتاتيجية مع أمُت عاـ وزارة األوقاؼ وعدد من مدراء الدوائر فيها.
 .05االثنُت 0204/00/06
عقد لقاء ػبرباء االسًتاتيجية مع مساعد امُت عاـ وزارة الثقافة واؼبدراء اؼبعنيُت يف الوزارة.
 .06الثبلثاء 0204/00/07
استقباؿ كل من السيدة نتاشا الشوارب والسيد رعد النمري من فريق منظمة مَتسي كوربز اؼبنفذة
 .07األحد 0204/00/2
للجزء اػباص بدعم منظمات اجملتمع اؼبدين ضمن مشروع االرباد األورويب ،لدعم جهود اؼبملكة يف
الوقاية من التطرؼ.
عقد االجتماع األوؿ جملموعة العمل اؼبتخصصة بدور البلديات يف الوقاية من التطرؼ ،حضرىا عدد
 .02الثبلثاء 0204/00/4
من رؤساء البلديات وموظفيها باإلضافة اىل مساعد األمُت العاـ لوزارة الشؤوف البلدية.
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اؼبشاركة بورشة عمل Med-Cultureحوؿ اسًتاتيجية الثقافة يف األردف.
 .00الثبلثاء 0204/00/4
حضور جلسة عقدىا برنامج األمم اؼبتحدة اإلمنائي لتقييم نتائج التنمية للفًتة من .0203-0200
 .00اػبميس 0204/00/6
استقبا ؿ السيدة هنلة حساف من فريق تقييم مستقل لتقييم برامج ومشاريع برنامج األمم اؼبتحدة
 .01األحد 0204/00/00
اإلمنائي يف األردف تقييم نصفياً.
 .02من  0204/00/03-00اؼبشاركة يف مؤسبر (التسامح حياة) بورقة حوؿ اعبهود األردنية يف مكافحة التطرؼ يف أربيل-العراؽ.
 .03من  0204/00/02-00اؼبشاركة يف فعاليات مهرجاف (فنوف األطفاؿ اؼببدعوف الرابع) الذي نظمتو اعبمعية األردنية لئلبداع
ربت عنواف الثقافة الفنية يف مواجهة العنف والتطرؼ.
 .04األربعاء  0204/00/02عقد االجتماع األوؿ جملموعة العمل اؼبتخصصة اػباصة بدور األحباث يف الوقاية من التطرؼ.
 .05اػبميس  0204/00/03عقد االجتماع األوؿ جملموعة العمل اؼبتخصصة بدور االسرة واؼبرأة يف الوقاية من التطرؼ.
اؼبشاركة يف اجتماع نظمو برنامج األمم اؼبتحدة اإلمنائي حوؿ السبلـ واألمن مؤسسات قوية.
 .06األحد 0204/00/06
 .07األربعاء  0204/ 00/00استقباؿ السيد زيد الشيخ فبثل مكتب األمم اؼبتحدة لشؤوف اؼبرأة يف عماف.
 .12األربعاء  0204/00/06اؼبشاركة يف حلقة ضمن برنامج "يوـ جديد" للحديث عن التطرؼ واالسًتاتيجية القادمة ،على
التلفزيوف األردين.
 .10األربعاء  0204/ 00/06اؼبشاركة يف حلقة ضمن برنامج "مساء اػبَت" للحديث عن التطرؼ ودور اؼبواطن يف الوقاية منو،
على اإلذاعة االردنية.
 .10من  0204/00/ 07-06عقد دورة تدريب اؼبدربُت الثانية يف مدينة العقبة شارؾ فيها  05مشاركاً من عدد من الوزارات
واؼبؤسسات اغبكومية واألمنية.
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ثامن عشر :متحف الحياة البرلمانية
التاريخ

نبذة عن النشاط
افتتاح متحف اغبياة الربؼبانية برعاية ملكية سامية.

0204/2/0

زار اؼبتحف عدد كبَت من اؼبدارس واعبامعات وكليات
اجملتمع ،باإلضافة إىل مؤسسات اجملتمع احمللي واؼبدين ،وعدد
كبَت من السياح العرب واألجانب.

على مدار العاـ
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الفصل السادس :إنجازات مديريات الثقافة في المحافظات
أوًل :مديرية ثقافة محافظة إربد
ً
الرقم

النشاط

المكان

التاريخ

0

ؿباضرة دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى شارؾ هبا اللواء اؼبتقاعد
د .قاسم الطوباسي (الشريف اغبسُت بن علي ودوره احملوري يف
التاريخ اغبديث)

مقر ملتقى الشيخ حسُت
الثقايف/األغوار الشمالية

1/6

اؼبديرية بالتعاوف مع ملتقى الشيخ
حسُت الثقايف

0

توزيع منشورات وزارة الثقافة على األطفاؿ والعائبلت

مقر ارباد اؼبرأة/إربد

1/00

اؼبديرية بالتعاوف مع ارباد اؼبرأة

1

عرض فيلم سينمائي دبناسبة يوـ اؼبرأة

مقر ارباد اؼبرأة /إربد

1/02

اؼبديرية بالتعاوف مع ارباد اؼبرأة
و اؽبيئة اؼبلكية لؤلفبلـ

2

اجتماع مع مثقفي ؿبافظة إربد (وجوه تصنع الثقافة)

بيت عرار الثقايف

1/07

اؼبديرية

3

أمسية شعرية

بيت عرار الثقايف

4

مهرجاف شعري دبناسبة يوـ الشعر العاؼبي

بيت عرار الثقايف

1/00

5

حفل توقيع كتاب ( الوجو اآلخر للحلم ) د .هنلة الشقراف

مقر اعبمعية العربية للفكر
واغبوار/الرمثا

1/02

اؼبديرية بالتعاوف مع اعبمعية
العربية للفكر واغبوار/الرمثا

6

معرض فن تشكيلي لؤلطفاؿ اؼبشاركُت دبسابقة اإلبداع الطفويل
للسنوات السابقة

القاعة اؽبامشية/بلدية إربد
الكربى

1/04

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
الكربى

7

معرض كتاب

جامعة الَتموؾ

1/06

اؼبديرية بالتعاوف مع جامعة
الَتموؾ

02

معرض كتاب

مدرسة سوـ الشاملة
للبنُت

1/10-12

اؼبديرية

اعبمعية األردنية للفكر
للحوار

1/10

اؼبديرية بالتعاوف مع اعبمعية
األردنية للفكر للحوار

مدارس دار العلوـ

2/02

اؼبديرية

مدرسة كفرسوـ الثانوية
للبنات

00و
2/01

اؼبديرية

00

اجتماع باؽبيئات الثقافية العاملة يف قصبة إربد

00

ؿباضرة حوؿ منشورات ومسابقات وزارة الثقافة (مدير مديرية
ثقافة إربد)

01

معرض كتاب
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الجهة المنظمة

اؼبديرية
اؼبديرية بالتعاوف
مع منتدى عرار

ارباد اؼبرأة

2/01

اؼبديرية بالتعاوف مع ارباد اؼبرأة

02
03

أمسية شعرية موسيقية دبشاركة :الشاعر أضبد كناين والفناف ؿبمود
ضبارنة

متحف اغبصن

2/02

اؼبديرية

04

حوارية حوؿ (اؼبذاىب االسبلمية وؿباربة التطرؼ) دبشاركة :د.
ؿبمد بٍت طو وعبد اجمليد جرادات

ملتقى إربد الثقايف

2/04

اؼبديرية بالتعاوف مع ملتقى إربد
الثقايف

05

حوارية بعنواف (العنف اعبامعي) دبشاركة :د .سامل ساري و ؿبمد
العمري

جامعة الَتموؾ

2/06

اؼبديرية بالتعاوف مع جامعة
الَتموؾ

06

معرض كتاب

كلية بنات إربد

2/03

بلدية إربد الكربى

2/05

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
الكربى

كلية بنات إربد

3/2-1

اؼبديرية بالتعاوف مع كلية بنات إربد

بيت قبم الدين الناصر

3/00

اؼبديرية

اؼبكتبة اؼبركزية /بلدية إربد
الكربى

3/02

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
الكربى

جامعة جدارا

3/05

اؼبديرية بالتعاوف مع جامعة جدارا

3/06

اؼبديرية
اؼبديرية

07

عرض فيلم ألحد طبلب قسم الدراما/جامعة الَتموؾ

احتفالية دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى واؼبناسبات الوطنية

اؼبديرية بالتعاوف مع كلية بنات
إربد

02

معرض كتاب

00

معرض فن تشكيلي (اضبد اػبطيب ،رنا حتاملة)

00

حفل اشهار كتاب(شذرات من الًتاث) للمؤلف رائد عبد الرضبن
حجازي

01

معرض كتاب

02

ؿباضرة (إربد تاريخ وحضارة للدكتور ؿبمود عبيدات)

بيت عرار الثقايف

03

حفل زبريج طبلب دبلوـ موارد بشرية وبازار أشغاؿ تراثية ويدوية

بيت عرار الثقايف

- 3/00
3/01

القاعة اؽبامشية /بلدية إربد

3/02

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
الكربى

بيت عرار الثقايف

3/10

اؼبديرية

4/7

اؼبديرية بالتعاوف مع فرقة األغوار
الشمالية
اؼبديرية بالتعاوف مع ملتقى إربد
الثقايف

04

احتفالية عيد االستقبلؿ

05

أمسية شعرية للشاعرين:غازي الذيبة وأضبد اػبطيب

06

ؿباضرة دينية

مسجد صبلح
الدين/الشونة الشمالية

07

أمسية شعرية

نادي الضباط/إربد

4/04

12

ؿباضرة دينية

مقاـ معاذ بن جبل

4/04

اؼبديرية بالتعاوف مع صبعية فرقة
األغوار الشمالية

10

معرض تراث(سلة اػبَت) بالتعاوف مع منتدى الرواد الوطٍت

حدائق اؼبلك عبد اهلل

- 4/05
4/02

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
الكربى

10

ؿباضرة دينية

مسجد مثلث الشونة
الشمالية الشيخ جربي
البشتاوي

4/01
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اؼبديرية بالتعاوف مع صبعية فرقة
األغوار الشمايل

11

ندوة بعنواف (التفكك األسري) يشارؾ فيها :الدكتور صاحل بركات
وتقدمي فردوس الشبار

ارباد اؼبرأة األردين/إربد

5/02

اؼبديرية بالتعاوف مع ارباد اؼبرأة
األردين/إربد

12

كرنفاؿ لؤلطفاؿ يشمل على- :رسم على الوجوه -وصبلت فنية
 -حكوايت -شخصيات كرتونية  -مسابقات ترفيهية

حدائق طارؽ

5/03

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
الكربى

13

معرض فن تشكيلي وتصوير فوتوغرايف يشارؾ فيو :اؼبصور ؿبمد
الصمادي والفنانة أماين الشوحة

اؼبديرية

بيت عرار الثقايف

ندوة سينمائية بعنواف (ذبارب الشباب السينمائية )

مسرح الدراما/جامعة
الَتموؾ

5/02

اؼبديرية بالتعاوف مع جامعة
الَتموؾ و اؽبيئة اؼبلكية
لؤلفبلـ

أمسية قصصية لؤليتاـ بالتعاوف مع ؾبلة أطفالنا حياتنا تشارؾ
15
فيها:الدكتورة ديانا الردايدة

صبعية إربد أصبل لرعاية
األيتاـ

5/12

اؼبديرية بالتعاوف مع صبعية إربد
أصبل لرعاية األيتاـ

بيت عرار

6/4

اؼبديرية

6 /7

اؼبديرية بالتعاوف مع رابطة الكتاب

6/04

اؼبديرية بالتعاوف مع غرفة ذبارة إربد

6/05

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية إربد
اؼبديرية بالتعاوف مع غرفة ذبارة إربد
وبلدية إربد

14

16

أمسية موسيقية

17

حفل توقيع رواية(تصبحوف على انتظار) ؿبمد دغلس  -نضاؿ
القاسم (ورقة نقدية)

رابطة الكتاب

22

أمسية قصصية د .هنلة الشقراف ومسيد اؼبومٍت

غرفة ذبارة إربد

20

حفل توقيع كتاب (اؼبوشح يف مسالك الناخب واؼبشرح) الصحفي
أضبد أبو خليل

بلدية إربد

20

مهرجاف اغبصاد

حدائق اؼبلك عبد اهلل
الثاين
غرفة ذبارة إربد

-6/05
6/06

21

ندوة حوؿ الثورة العربية الكربى /د .حسُت ؿبافظة وتقدمي عبد
الرحيم جداية

غرفة ذبارة الرمثا

7/1

اؼبديرية بالتعاوف مع غرفة ذبارة الرمثا

22

مهرجاف الشعراء الشباب

رابطة الكتاب

7/07-06

اؼبديرية بالتعاوف مع رابطة الكتاب
األردنيُت/إربد

23

معرض خزؼ (الثبلثاء الثقايف) للفنانة مها الطاىات

بيت عرار الثقايف

02/2

اؼبديرية

24

عرض خاص لفيلم (ذيب) بالتعاوف مع اؽبيئة اؼبلكية لؤلفبلـ

متحف سرايا إربد

02/00

اؼبديرية بالتعاوف مع متحف سرايا
إربد

25

مناقشة رواية(مَتاؿ) للدكتور خليف الغرايبة (الثبلثاء الثقايف)

مقر ملتقى إربد الثقايف

02/03

اؼبديرية بالتعاوف مع ملتقى إربد
الثقايف

26

مناقشة كتاب (أسفار سليماف بن داوود) للدكتور سليماف
الطراونة

جامعة جدارا

02/06

اؼبديرية بالتعاوف مع جامعة جدارا

27

معرض فن تشكيلي

بيت عرار الثقايف

02/02

اؼبديرية

غرفة التجارة

-03
02/04

اؼبديرية بالتعاوف مع غرفة
التجارة/إربد

32

مؤسبر إربد األوؿ
60

30

معرض فن تشكيلي

بيت عرار الثقايف

00/3

اؼبديرية

30

معرض تراث شعيب

بيت عرار الثقايف

00/7

اؼبديرية

31

مؤسبر اللغة العربية ربت عنواف(اللغة العربية يف مواجهة مصطلحات
العصر اغبديث)

غرفة التجارة/إربد

00/04

اؼبديرية بالتعاوف مع غرفة
التجارة/إربد

32

مؤسبر الرواية ربت عنواف(صورة إربد يف الرواية)

اؼبديرية بالتعاوف مع جامعة جدارا

جامعة الَتموؾ

ثانيًا :مديرية ثقافة محافظة جرش
المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

النشاط

الرقم
0

ؿباضرة " وعظ وإرشاد" خاصة بالسيدات

رواؽ جرش لئلبداع

4/05

رواؽ جرش لئلبداع ومديرية ثقافة
جرش

0

ورشة تدريبية بعنواف" فن الفسيفساء"

مديرية ثقافة جرش

-07
0/00

صبعية جرش للحرؼ اليدوية،
ومديرية ثقافة جرش

1

أمسية شعرية

مقر الرواؽ

0/00

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

2

ؿباضرة بعنواف "الواقع الثقايف يف ؿبافظة جرش"

قاعة اؼبنتدى

0/01

منتدى الوسطية ومديرية ثقافة
جرش

3

ؿباضرة " الثورة العربية الكربى وإقبازات اؽبامشيُت"

مقر الرواؽ

0/12

رواؽ جرش لئلبداع ومديرية ثقافة
جرش

4

دورة فن الرسم التشكيلي

مقر الرواؽ

0/04

رواؽ جرش لئلبداع ومديرية ثقافة
جرش

5

دورة فن الرسم التشكيلي

مقر الرواؽ

0/05

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

6

ورشة تدريبية :فن الصابوف الطبيعي من خبلصة األعشاب

صبعية السيدات الريفيات
اػبَتية/ساكب

0/07

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

7

ورشة تدريبية :فن الفسيفساء"

أكادديية سبلؼ للتدريب

1/0

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

02

ؿباضرة بعنواف الثورة العربية الكربى يف سطور

مقر اؼبنتدى

1/12

منتدى أىل اؽبمة الثقايف مديرية
ثقافة جرش

00

ؿباضرة دينية

صبعية الوفاء اػبَتية

2/0

ملتقى الفيحاء الثقايف ومديرية ثقافة
جرش

00

احتفاؿ دبناسبة يوـ الكرامة ومئوية الثورة العربية

01

ورشة عمل حوؿ تكامل النوع االجتماعي والعنف واؼبساحة اآلمنة
للنساء والفتيات (التحرش) بدعم من الشبكة العربية للًتبية اؼبدنية

مدرسة عمر بن اػبطاب

61

مقر الرواؽ

2/2
2/3

منتدى أىل اؽبمة
رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

مدرسة جرش األىلية

2/4

صبعية جرش للحرؼ ومديرية ثقافة
جرش

02

مهرجاف جرش يف عيوف أطفاؽبا الثاين ،احتفاء دبئوية الثورة العربية
الكربى واؼبناسبات الوطنية

2/7

منتدى أىل اؽبمة الثقايف مديرية
ثقافة جرش

03

قراءة يف كتاب بعنواف" دور اؽبامشيُت يف بناء األردف اغبديث"

مقر اؼبنتدى

منتدى أىل اؽبمة الثقايف مديرية
ثقافة جرش

04

قراءة يف كتاب بعنواف" دور اؽبامشيُت يف بناء األردف اغبديث"

مقر اؼبنتدى

2/7

05

ندوة حوؿ الفكر التكفَتي وأثرة على الشباب

مقر اؼبنتدى

2/04

منتدى أىل اؽبمة الثقايف مديرية
ثقافة جرش

06

معرض كتاب

جامعة فيبلدلفيا

-05
2/00

مديرية ثقافة جرش

07

معرض حريف دبناسبة مئوية الثورة العربية

جامعة فيبلدلفيا

05و/06
2

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

02

معرض حريف دبناسبة مئوية الثورة العربية

جامعة فيبلدلفيا

05و/06
2

صبعية جرش للحرؼ اليدوية
مديرية الثقافة

00

أمسية شعرية

مقر اؼبنتدى

2/01

منتدى أىل اؽبمة الثقايف ومديرية
الثقافة

00

دورة :صناعة الشموع

مركز شابات جرش

01و/02
2

صبعية جرش للحرؼ اليدوية
مديرية ثقافة جرش

01

دورة :للخط العريب

مدرسة كفر خل الثانوية
للبنات

-02
2/04

مديرية ثقافة جرش

02

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

روضة نور القمر

2/03

مديرية ثقافة جرش

03

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

مدرسة ظهر السرو
األساسية اؼبختلطة

2/04

مديرية ثقافة جرش

04

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

2/05

مديرية ثقافة جرش

05

ورشة تدريبية :تعبئة الرمل

مركز شابات جرش

04و2/05

صبعية جرش للحرؼ اليدوية مديرية
ثقافة جرش

06

معرض حرؼ يدوية

اعبامعة األردنية

2/06-04

صبعية جرش للحرؼ اليدوية مديرية
ثقافة جرش

07

احتفاؿ دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى وافتتاح للمنتدى

مدرسة رديوف الثانوية
للبنات

2/12

منتدى رديوف الثقايف ومديرية
الثقافة

12

ؿباضرة بعنواف" ـباطر استخداـ مواقع التواصل االجتماعي واعبرائم
اإللكًتونية"

مدرسة باب عماف الثانوية
للبنُت

3/0

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش صبعية روايب جرش

10

ورشة تدريبية للغزؿ والصوؼ

مركز شابات جرش

3/07

صبعية جرش للفنوف التشكيلية

مدرسة ظهر السرو
الشاملة للبنات
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10

ندوة بعنواف" دور الفكر يف مواجهة التطرؼ"

غرفة ذبارة جرش

11

احتفاؿ دبناسبة مئوية الثورة العربية ،أسبوع ثقايف مدتو ثبلثة أياـ
يشتمل على :عرض فٍت إلحدى فرؽ الفنوف الشعبية ،معرض
كتاب ،معرض تراث يتضمن (حرفاً يدوية وشعبية ،وأزياء،
ومأكوالت شعبية ،وأدوات تراثية )...معرض صور للثورة العربية
الكربى بالتنسيق مع مديرية التوجيو اؼبعنوي والقيادة العامة للقوات
اؼبسلحة

3/00

منتدى جرش الثقايف ومديرية ثقافة
جرش

قاعة بلدية جرش

3/00

مديرية ثقافة جرش

12

أسبوع ثقايف بعنواف " االستقبلؿ والنهضة التعليمية يف اؼبملكة
األردنية اؽبامشية"

مقر اؼبنتدى

3/12-04

منتدى مرصع الثقايف ومديرية
الثقافة

13

مهرجاف هنر الذىب الثاين احتفاء دبئوية الثورة العربية الكربى
واؼبناسبات الوطنية

قاعة بلدية جرش

3/06

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

14

ؿباضرة بعنواف" كيف تستقبل رمضاف"

مدرسة باب عماف الثانوية
للبنُت

4/0

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

15

ورشة عمل

مقر منتدى رديوف

4/0

منتدى رديوف الثقايف

بيت الشعر للًتاث جرش

4/0

17

ؿباضرة بعنواف " اغتناـ رمضاف "

مسجد كفر خل الكبَت

4/4

22

ؿباضرة بعنواف " القرآف الكرمي وأثرة يف تربية األجياؿ "

مسجد كفر خل الكبَت

16

احتفاؿ دبئوية الثورة العربية الكربى :قصائد شعرية ،فرقة اؼبهابيش،
فرقة شابات جرش ،اؼبطرب عمر الصقار ،عشاء تراثي

4/5

ملتقى جرش األديب ومديرية ثقافة
جرش
منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش
منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

20

ؿباضرة بعنواف " دور اؼبرأة يف اجملتمع"

مسجد كفر خل الكبَت

4/6

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

20

ؿباضرة بعنواف "الشباب أمل األمة"

مسجد كفر خل الكبَت

4/7

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

21

ؿباضرة بعنواف " الصحة والصياـ"

مسجد كفر خل الكبَت

4/00

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

22

ؿباضرة بعنواف "اؼبستقبل ؽبذا الدين"

مسجد كفر خل الكبَت

4/02

23

ؿباضرة بعنواف " األـ ودورىا يف الًتبية"

مسجد كفر خل الكبَت

4/03

24

ؿباضرة بعنواف " الثورة العربية الكربى"

مقر اؼبنتدى

4/04

25

ؿباضرة بعنواف " مكانة األسرة يف اإلسبلـ ودور مكاتب اإلصبلح

مقر اؼبنتدى

4/06

63

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش
منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش
مديرية ثقافة جرش بالتعاوف مع
منتدى جبل العتمات الثقايف
مديرية ثقافة جرش بالتعاوف مع

منتدى الوسطية للفكر والثقافة
جرش

األسري يف ضبايتها"
26

ؿباضرة بعنواف" العنف اعبامعي واؼبدرسي"

مسجد كفر خل الكبَت

4/06

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

27

ؿباضرة بعنواف " النفاؽ وأثره على ؾبتمعنا"

مسجد كفر خل الكبَت

4/06

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

32

ؿباضرة بعنواف " رمضاف وانتصارات اإلسبلـ "

مسجد كفر خل الكبَت

4/07

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

30

ورشة يف فن اػبزؼ

مقر اعبمعية

4/00

صبعية جرش للحرؼ اليدوية
ومديرية ثقافة جرش

30

ؿباضرة بعنواف " فضائل العشر األواخر يف رمضاف "

مسجد كفر خل الكبَت

4/00

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

31

ؿباضرة بعنواف " معركة عُت جالوت"

مسجد كفر خل الكبَت

4/12

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

32

ؿباضرة بعنواف" ما بعد رمضاف"

مسجد كفر خل الكبَت

5/1

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

33

ندوة بعنواف" اللغة العربية واقع ومهوـ"

مقر رواؽ جرش لئلبداع

5/04

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

34

ؿباضرة بعنواف" الصحة اإلقبابية"

مقر الرواؽ

5/04

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

35

ندوة بعنواف" اللغة العربية واقع ومهوـ"

مقر رواؽ جرش لئلبداع

5/04

مديرية ثقافة جرش بالتعاوف مع
رواؽ جرش لئلبداع الثقايف

36

دورة تدريبية "الصنارة"

صبعية السيدات الرياديات
الريفيات ساكب

-05
5/00

مديرية ثقافة جرش

37

ؿباضرة بعنواف "مكافحة اؼبخدرات"

مقر رواؽ جرش لئلبداع

5/01

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

42

معرض حريف دبناسبة اليوـ العاؼبي اؼبفتوح

قاعة مدرسة اػبنساء
الثانوية للبنات

5/06

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

40

معرض فٍت للفناف" ؿبمد عوض حوامدة "

قاعة مديرية الثقافة

5/06

مديرية ثقافة جرش

40

ؿباضرة بعنواف" اإلرىاب والتطرؼ"

مقر اؼبنتدى

6/0

منتدى رديوف الثقايف ومديرية
الثقافة

41

ؿباضرة بعنواف" اإلرىاب والتطرؼ "

مقر اعبمعية

6/0

صبعية أبو عمرو الداين ومديرية
الثقافة

42

ندوة بعنواف" اإلرىاب والتطرؼ "

مقر اؼبنتدى

6/2

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية

64

ثقافة جرش
43

ؿباضرة بعنواف "اإلرىاب والتطرؼ"

مقر رواؽ جرش لئلبداع

6/6

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

44

ؿباضرة بعنواف "اإلرىاب والتطرؼ"

مقر ملتقى جرش

6/01

ملتقى جرش األديب

45

أمسية شعرية بعنواف" ؾبموعة ىتاؼ الرحى" جملموعة من شعراء
احملافظات

مقر الرواؽ

6/01

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

46

ؿباضرة بعنواف "اإلرىاب والتطرؼ"

مقر اؼبنتدى

6/01

منتدى رديوف الثقايف

47

دورة تدريبية " ورشة خزؼ لذوي االحتياجات اػباصة "

مركز الربامج النسائية

6/06-01

مديرية ثقافة جرش

52

ندوة بعنواف" اإلرىاب والتطرؼ "

مقر اؼبنتدى

6/03

50

مهرجاف بعنواف "جرش يف عيوف أطفاؽبا" تضمن الرسم على
الكرتوف والرمل ودبكات شعبية وأغاين وقصائد شعرية

مقر اعبمعية

6/03

مديرية ثقافة جرش

50

جرش يف عيوف أطفاؽبا "تضمن الرسم على الكرتوف والرمل
ودبكات شعبية وأغاين وقصائد شعرية"

مقر اعبمعية

6/03

صبعية جرش للحرؼ اليدوية مديرية
ثقافة جرش

51

ورشة عمل بعنواف " قانوف االنتخاب "

مقر الرواؽ

6/03

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

52

ؿباضرة بعنواف " قرآننا هنج حياتنا "

مقر مقهى اؼبنقل-دوار
القَتواف

6/04

ملتقى دير الليات الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

53

ورشة عمل حوؿ إدارة اؼبشاريع الصغَتة

مقر الرواؽ

6/05

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

54

أمسية طربية بعنواف" تراثنا يف القلب"

مقر مقهى اؼبنقل-دوار
القَتواف

6/06

ملتقى دير الليات الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

55

يف مهرجاف أردنا

عماف

6/04-07

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

56

ؿباضرة بعنواف "اإلرىاب والتطرؼ"

صبعية الشموع اػبَتية
للمكفوفُت

6/02

جبل العتمات الثقايف ومديرية
الثقافة

57

مهرجاف اإلبداع الطفويل واؼبسَتة الكرنفالية

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

-00
6/06

صبعية جرش للحرؼ اليدوية
ومديرية ثقافة جرش

62

جلسة حوارية حوؿ الصحافة اإللكًتونية والعملية االنتخابية

مقر مقهى اؼبنقل-دوار
القَتواف

6/01

ملتقى دير الليات الثقايف ومديرية
ثقافة جرش

60

معرض فن تشكيلي لؤلطفاؿ اؼببدعُت

قاعة مديرية ثقافة جرش

6/03

مديرية ثقافة جرش

60

ندوة لغتنا العربية لغة الضاد لغتنا حضارتنا

/قاعة مديرية الثقافة

6/07

مديرية ثقافة جرش

65

منتدى الرشايده الثقايف ومديرية
الثقافة

مقر الرواؽ

7/1

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

7/3

منتدى جرش الثقايف
منتدى الرشايدة الثقايف ومديرية
الثقافة

61

ورشة تدريبية حوؿ آلية االنتخاب

62

ندوة بعنواف " الدعاية االنتخابية والسلوؾ اغبضاري"

قاعة غرفة ذبارة جرش

63

ندوة بعنواف" اؼبخدرات وأثرىا على الشباب واجملتمع"

اؼبقر

7/4

64

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

روضة صبعية سيدات
جرش

7/4

مديرية ثقافة جرش

65

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

مدرسة جرش األىلية

7/5

مديرية ثقافة جرش

66

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

مدرسة الشموس سوؼ

7/6

مديرية ثقافة جرش

67

احتفاؿ بدواـ الطلبة ،ومت توزيع كسوة العيد على ؾبموعة من الطلبة

مدرسة حي اإلسكاف

7/6

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

72

أمسية شعرية

مفر رابطة الكتاب

7/05

مديرية ثقافة جرش

70

احتفاؿ بيوـ القدس" يتضمن ؿباضرة ،فقرة شعرية"

مقر منتدى كفر خل

7/07

مديرية ثقافة جرش

70

دورة " الرسم بتقنية السكُت "

مركز شابات جرش

02/0

صبعية جرش للفنوف التشكيلية
ومديرية ثقافة جرش

71

ؿباضرة بعنواف" اؽبجرة النبوية دروس وعرب"

مسجد كفر خل

02/0

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
الثقافة

72

ورشة رسم "لذوي االحتياجات اػباصة"

مركز تأىيل ـبيم سوؼ

02/1

صبعية جرش للفنوف التشكيلية
ومديرية ثقافة جرش

73

ورشة رسم "لؤلطفاؿ األيتاـ"

مركز عثماف بن عفاف

02/2

صبعية جرش للفنوف التشكيلية
ومديرية ثقافة جرش

74

حفل تكرمي ألوائل الثانوية العامة وطلبة اعبامعات

مقر اؼبنتدى

02/4

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
الثقافة

75

ورشة رسم "للمكفوفُت"

يف صبعية الشموع
للمكفوفُت

02/7

صبعية جرش للفنوف التشكيلية
ومديرية ثقافة جرش

76

ورشة رسم "لذوي االحتياجات اػباصة"

مركز تأىيل ـبيم سوؼ

02/01

صبعية جرش للفنوف التشكيلية
ومديرية ثقافة جرش

77

مهرجاف القَتواف الثقايف

مقر اؼبلتقى

02/03

ملتقى األديب

022

ؿباضرة عن دور اؽبيئات الثقافية يف الوسطية واالعتداؿ

مقر اؼبلتقى

02/03

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

020

نشاط بعنواف "من حقي أف أقرأ"

مدرسة اػبنساء الثانوية
للبنات

02/05

مديرية ثقافة جرش

66

020

حفل توقيع كتاب للسيد ياسر طعمو بعنواف " القبلئد اللؤلؤية"

نادي كفر خل الرياضي

02/05

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
الثقافة

021

أمسية شعرية

مقر رواؽ جرش لئلبداع
الثقايف

02/06

مديرية ثقافة جرش

022

معرض حريف تراثي ضمن فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية
لعاـ 0204

ساحة الثورة العربية
الكربى /مدينة العقبة

02/00

صبعية جرش للحرؼ اليدوية
مديرية ثقافة جرش

023

معرض حريف تراثي ضمن فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية
لعاـ 0204

ساحة الثورة العربية
الكربى /مدينة العقبة

02/00

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

024

بعنواف" ال تلق شيئاً"

قاعة متعددة األغراض يف
عمادة شؤوف
الطلبة/جامعة فيبلدلفيا

02/01

رابطة جراسيا للفنوف اعبميلة
ومديرية الثقافة

025

ؿباضرة عن آفة اؼبخدرات

مقر اؼبنتدى

02/05

منتدى الكتو الثقايف ومديرية
الثقافة

026

ورشات أياـ مؤسسة عبد اغبميد شوماف الثقافية

إربد

02/05

مشاركة اؽبيئات الثقافية

027

مهرجاف السلط الثالث للثقافة والفنوف

السلط

02/07

صبعية جرش للحرؼ اليدوية
مديرية ثقافة جرش

002

تكرمي بعض اؼبعلمُت واؼبعلمات بيوـ اؼبعلم وإطبلؽ مبادرة سفراء
األدب

مدرسة رديوف الثانوية
للبنات

00/0

منتدى رديوف الثقايف ومديرية
الثقافة

000

ؿباضرة " الزواج اؼببكر"

يف مقر اؼبنتدى

00/4

منتدى جبل العتمات الثقايف
ومديرية الثقافة بالتعاوف مع صبعية
التوفيق ومعهد التضامن النسائي
األردين

000

نشاط "بعنواف " كاتب وكتاب

رواؽ جرش لئلبداع

00/02

مديرية ثقافة جرش

001

ؿباضرة بعنواف " الزواج اؼببكر"

يف مقر اؼبنتدى

00/02

منتدى جبل العتمات الثقايف
ومديرية الثقافة بالتعاوف مع صبعية
التوفيق ومعهد التضامن النسائي
األردين واؼبديرية

002

حفل افتتاح ؼبنتدى الكتو الثقايف

ساحة مدرسة الكتو
األساسية

00/02

منتدى الكتو الثقايف ومديرية الثقافة

003

ؿباضرة بعنواف الوسطية واالعتداؿ

مقر اؼبنتدى

00/ 00

منتدى الوسطية للفكر والثقافة
ومديرية الثقافة

004

معرض دبناسبة مهرجاف الزيت والزيتوف

اعبامعة األردنية

00/02

005

معرض بعنواف" ال تلق شيئاً "

مركز شباب ساكب

00/05
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صبعية جرش للحرؼ ورواؽ جرش
لئلبداع
رابطة جراسيا للفنوف اعبميلة
ومديرية الثقافة

006

دورة اغبياكة والصوؼ

مقر اؼبلتقى

خبلؿ شهر
تشرين الثاين

ملتقى الفيحاء الثقايف ومديرية
الثقافة

007

مهرجاف الشعر العريب بعنواف " قوايف ببل حدود"

مقر اؼبنتدى

00/01

منتدى جبل العتمات الثقايف
ومديرية الثقافة

002

حفل توقيع كتاب " تأخر صدور األحكاـ القضائية" للدكتور ؿبمد
عودة بٍت مصطفى

مقر الرواؽ

00/1

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

000

معرض حريف

فندؽ حياة عماف

00/5

صبعية جرش للحرؼ اليدوية مديرية
ثقافة جرش

000

ؿباضرة بعنواف " دور األسرة اؼبمتدة يف دعم اغبراؾ الثقايف"

مضافة الشيخ أضبد نواش

00/02

ملتقى دير الليات الثقايف ومديرية
الثقافة

001

ؿباضرة بعنواف" مولد الرسوؿ صل اهلل علية وسلم مولد أمو"

مسجد كفر خل الكبَت

00/00

منتدى كفر خل الثقايف ومديرية
الثقافة

002

احتفاؿ دبناسبة ذكرى اؼبولد النبوي

مقر اؼبلتقى

00/01

ملتقى الفيحاء الثقايف ومديرية
الثقافة

003

معرض حريف

جامعة جرش

02و
00/00

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

004

معرض الفن التشكيلي بعنواف " إبداعات جرشيو" برعاية األمَتة
رجوة بنت علي بن نايف شارؾ فيو ؾبموعو من فناين اؼبملكة

قاعة بلدية جرش

00/00

جرش للفنوف التشكيلية

005

ؿباضرة حوؿ واقع السياحة األردنية وخصوصاً يف ؿبافظة جرش

مقر الرواؽ

00/02

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش

006

دورة إعداد مدربُت للمدرب الدويل القدير الدكتور صاحل
اغبجاحجو

مقر الرواؽ

/00/03
- 0204
/0/1
0205

رواؽ جرش لئلبداع مديرية ثقافة
جرش
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ثالثًا :مديرية ثقافة محافظة عجلون
المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

الرقم
0

ؿباضرة "اؼبذاىب الفقهية ودورىا يف ؿباربة الغلو والتطرؼ"

مقر اؼبديرية

2/01

مديرية ثقافة عجلوف

0

معرض فن تشكيلي بعنواف "ابنة الغيم"

قلعة عجلوف

2/07-05

مديرية ثقافة عجلوف

1

ورشة تدريبية يف ؾباؿ القصة والرواية

مركز شابات عجلوف

2/00-05

مديرية ثقافة عجلوف

2

ورشة تدريبية يف ؾباؿ الشعر واػبطابة

مركز شابات عجلوف

2/06-02

مديرية ثقافة عجلوف

3

حفل دبناسبة مئوية الثورة العربية

مدرسة اؽبامشية األساسية

2/00

مديرية ثقافة عجلوف

عرض مسرحي لذوي االحتياجات اػباصة

مركز األمل لذوي
االحتياجات اػباصة

2/00

مديرية ثقافة عجلوف

عرض مسرحي لذوي االحتياجات اػباصة

مركز اؼبنار لذوي
االحتياجات اػباصة

2/06

مديرية ثقافة عجلوف

ؿباضرة بعنواف "سن اؼبراىقة واقع وسلوؾ"

جامعة عجلوف الوطنية

2/03

مديرية ثقافة عجلوف

ؿباضرة بعنواف "سن اؼبراىقة واقع وسلوؾ"

مركز األمَتة بسمة
/الوىادنة

2/06

مديرية ثقافة عجلوف

02

عرض مسرحية "العسل اؼبربطم" لؤلطفاؿ

منطقة كفرقبة

3/0

مديرية ثقافة عجلوف

00

ندوة يف البعد األثري واألديب للمكاف

مقر منتدى كفرقبة

3/3

مديرية ثقافة عجلوف

ندوة اؼبذاىب الفكرية "شخوص الصحابة"

قاعة منتدى عائشة
الباعونية

3/7

مديرية ثقافة عجلوف

نادي الوىادنة الرياضي

3/00

مديرية ثقافة عجلوف

3/02

مديرية ثقافة عجلوف
مديرية ثقافة عجلوف

4
5
6
7

00

النشاط

01

مهرجاف األلعاب الشعبية

02

إنتاج ألبوـ "عجلوف يف صورة"

كافة أكباء ؿبافظة عجلوف

03

ؿباضرة بعنواف "الصحابة على أرض األردف"

ديواف الصمادية /عنجرة

3/02

04

مشاركة يف يوـ اؼبرور العاؼبي

القاعة اؽبامشية

3/00

مديرية ثقافة عجلوف

05

أسبوع ثقايف دبئوية الثورة العربية وعيد االستقبلؿ

القاعة اؽبامشية

3/02

مديرية ثقافة عجلوف

06

معرض فن تشكيلي /خالد اغبصاف

مركز شابات عجلوف

3/12

مديرية ثقافة عجلوف

07

معرض فن تشكيلي /القلعة

قلعة عجلوف

3/12

مديرية ثقافة عجلوف

02

عرض مسرحية "أمل عابر" وزارة الثقافة

جامعة عجلوف الوطنية

3/12

مديرية ثقافة عجلوف

00

مسابقة بذور إبداعية

قاعة مديرية الثقافة

4/2

مديرية ثقافة عجلوف

00

حفل توقيع كتاب للدكتورة ليلى اغبواري

كلية عجلوف اعبامعية

4/3

مديرية ثقافة عجلوف

زيارات مكتبة الطفل اؼبتنقلة (عجلوف)

مدارس عجلوف

خبلؿ أربعة
أشهر

وزارة الثقافة /مديرية عجلوف

قاعة مديرية الثقافة

هناية شهر 3

مديرية ثقافة عجلوف

4/05

مديرية ثقافة عجلوف
مديرية ثقافة عجلوف
مديرية ثقافة عجلوف

01
02

تسليم نسخة ألبوـ عجلوف يف صور

03

أياـ رمضانية "رمضاف شهر الرب واالحساف"

مقر صبعية كفرقبة اػبَتية

04

مهرجاف متنقل لؤلطفاؿ "فرقة كتاكيت"

أربعة مواقع يف عجلوف

5/02-05

05

معرض فن تشكيلي ( )4فنانُت

جامعة عجلوف الوطنية

6/2
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06

حفل إشهار ديواف نبض قلب /د.فايزة اؼبومٍت

مركز شابات عجلوف

6/7

مديرية ثقافة عجلوف

07

إقامة حوارية اعبنيد /دور البلديات ودور اؼبرأة

مركز شابات عبُت عبلُت

6/00

مديرية ثقافة عجلوف

12

معرض صور فوتوغرافية /اؼبصور ؿبمد الصمادي

كلية عجلوف

6/02

مديرية ثقافة عجلوف

10

ورشة مهارات حياتية

مقر مديرية الثقافة

6/02-02

مديرية ثقافة عجلوف

10

حواريات عشيات ديرتنا /عجلوف

منطقة عنجرة

6/03

مديرية ثقافة عجلوف

11

معرض فن تشكيلي

جامعة عجلوف الوطنية

6/01

مديرية ثقافة عجلوف

12

مهرجاف العباءة اػبضراء

القرية اغبضرية /عجلوف

6/04-03

مديرية ثقافة عجلوف

13

حوارية حوؿ مفهوـ التعلم

صالة درة اعببل

6/07

مديرية ثقافة عجلوف

14

عرض مسرحية "قرية األحبلـ"

منطقة الوىادنة

02/00

مديرية ثقافة عجلوف

15

مهرجاف الصهيل للشعر النبطي

اسًتاحة عجلوف

02/01

مديرية ثقافة عجلوف

16

ندوة "من وحي الثورة العربية الكربى"

مقر منارة اإلبداع /كفرقبة

02/05

مديرية ثقافة عجلوف

17

مسابقة "بنك اؼبعلومات"

مدرسة التميز

02/01

مديرية ثقافة عجلوف

ؿباضرة "اإلعجاز العلمي يف القرآف واالحتبلؿ الفكري"

مقر منتدى عائشة
الباعونية

02/03

مديرية ثقافة عجلوف

20

حوارية عشيات ديرتنا

مقر منتدى كفرقبة

00/0

مديرية ثقافة عجلوف

20

حفل برنامج مسابقات /بنك اؼبعلومات

مدرسة التميز

00/01

مديرية ثقافة عجلوف

ؿباضرة "الشباب بناة األوطاف"

قاعة مسجد عجلوف
الكبَت

00/04

مديرية ثقافة عجلوف

معرض بيع كتب مكتبة األسرة

مقر اؼبديرية

-02
00/02

مديرية ثقافة عجلوف

جامعة إربد األىلية

00/00

مديرية ثقافة عجلوف

كلية عجلوف اعبامعية

00/0

مديرية ثقافة عجلوف

22

21
22
23

مشاركة معرض /تراثيات وطبيعة عجلوف

24

عرض فيلم "ذيب"
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رابعا :مديرية ثقافة محافظة المفرق
ً
الرقم
0

النشاط
معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة

المكان

التاريخ

مدرسة روضة األمَتة
بسمة الثانوية للبنات -
البادية الشمالية

1/1-0

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

1/5-4

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

مدرسة أـ القطُت الثانوية
للبنات  -البادية الشمالية

1/02-6

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

1/ 7

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر
مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ
مديرية ثقافة اؼبفرؽ

مدرسة أـ اعبماؿ الثانوية

الجهة المنظمة

0

معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة

1

معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة

2

أمسية شعرية للشاعر اإلمارايت نايف اؽبريس

قاعة بيت الشعر

3

جلسة نقدية بعنواف (قراءة جديدة يف الشعر اعباىلي) ربدث فيها
الناقد الدكتور أضبد اغبراحشة

قاعة بيت الشعر

1/04

4

معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة

مدرسة نايفة الثانوية
للبنات  -البادية الشمالية

1/05-04

5

احتفاؿ بذكرى الكرامة وعيد األـ ،معرض للكتاب ومنشورات وزارة
الثقافة

يف مدرسة رباع السرحاف
الثانوية للبنات  -البادية
الشمالية

1/02-01

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

6

أمسية شعرية للشعراء :مهند ساري وغازي البكار وأدارىا الصحفي
إبراىيم السواعَت.

بيت الشعر يف اؼبفرؽ

1/04

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

7

معرض للفن التشكيلي للفناف اؼبفرقي ىشاـ شديفات بعنواف (أنا
وقهويت)

قاعة بيت الشعر

1/04

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

02

فعالية ثقافية بعنواف (العودة إىل القراءة) زبللها ؿباضرة حوؿ أمهية
القراءة وتوزيع منشورات الوزارة اؼبخصصة لئلىداء على الطلبة
اؼبتميزين

مدرسة اعببل األخضر -
بلعما

1/06

00

للبنات  -البادية الشمالية

اجتماع للهيئات الثقافية يف ؿبافظة اؼبفرؽ ؼبناقشة مسودة قانوف
اعبمعيات اؼبعدؿ للعاـ 0204

مقر اؼبديرية

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

2/ 0

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

00

أمسية شعرية للشعراء ؿبمد النمَتات وعزت قوقزة وأدار األمسية
الصحفي ؿبمد الفاعوري

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

2/00

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

01

فعالية (العودة اىل القراءة ) حيث مت توزيع قرابة األلف نسخة من
منشورات وزارة الثقافة وعقد ؿباضرة حوؿ أمهية اؼبطالعة

قسم التاريخ  -كلية
اآلداب -جامعة آؿ البيت

2/06

اؼبديرية وبالتعاوف مع جامعة آؿ
البيت
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02

األياـ الثقافية يف البادية الشمالية
وىي على النحو التايل:
ورشات رسم على الوجوه لؤلطفاؿ الفناف ؿبمد القطعاف.
ورشات رسم حوؿ النظافة والتوعية اؼبرورية لؤلطفاؿ الفناف ؿبمد
العيسى.
توزيع قصص ومنشورات الوزارة على األطفاؿ.
توزيع قرطاسية لؤلطفاؿ.
رفد مكتبة مركز حبث وتطوير البادية دبنشورات وزارة الثقافة.

بلدة الصفاوي

2/00-02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
اؼبؤسسات احمللية

03

أمسية شعرية للشعراء أمُت الربيع وأفناف قوقزة وأدار األمسية الدكتور
ضبزة اػبوالدة

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

2/05

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

04

فعالية (العودة إىل القراءة) حيث مت توزيع  032نسخة من منشورات
وزارة الثقافة وعقد ؿباضرة حوؿ أمهية اؼبطالعة

مقر ىيئة شباب كلنا
األردف

2/06

اؼبديرية وبالتعاوف مع ىيئة شباب
كلنا األردف -اؼبفرؽ

05

معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة

مدرسة األوائل -اؼبفرؽ

3/00-02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

06

معرض ألرشيف الصور الًتاثية مدتو أسبوع.

مدرسة األوائل -اؼبفرؽ

4/02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
مدرسة األوائل

07

أمسية شعرية للشعراء صبلح أبو الوي وأضبد الغريب وأدار األمسية
األستاذ جرواف اؼبعاين

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

4/00

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

02

أسبوع النهضة الثقايف حيث اشتملت الفعاليات على:
معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة. معرض للحياة الشعبية يف الريف والبادية األردنية.-معرض لوحات تراثية وتارخيية للمفرؽ واألردف.

مدرسة بلعما الثانوية إناث

3/06

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
مديرية الًتبية والتعليم للواء قصبة
اؼبفرؽ

00

العرض اؼبسرحي االجتماعي (أمل عابر)

على خشبة قاعة بلدية
اؼبفرؽ

3/00

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

00

معرض للكتاب ومنشورات وزارة الثقافة مدتو أسبوع

مدرسة الزيتونة األساسية

3/00

01

فعاليات (مبادرة اغباكمية اؼبرورية) امتداداً ألسبوع اؼبرور العريب.

قاعة بيت الشعر  -اؼبفرؽ

3/01

02

احتفاالً بعيد االستقبلؿ أقيمت
الفعاليات التالية:
معرض الصور الفنية لًتاث وتاريخ اؼبفرؽ واألردف. -توزيع إىداءات وزارة الثقافة من الكتب اؼبخصصة لئلىداء.

مدرسة ـبيم الزعًتي
األساسية

03

أمسية شعرية للشعراء موسى الكسواين وعلي السيد وأدار األمسية
الدكتور ضبزة بصبوص ،كما أقيم على ضوء األمسية معرض للفن
التشكيلي للفاضلة ظبر القرعاف مشل على منحوتات وأعماالً باػبزؼ
والزجاج واػبرز.

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

73

3/02

3/03

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
مدرسة الزيتونة األساسية
مديرية ثقافة اؼبفرؽ
اؼبديرية بالتعاوف مع مدرسة ـبيم
الزعًتي األساسية للبنُت

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

04

ورشة للفن التشكيلي باػبط العريب /توزيع إىداءات وزارة الثقافة من
الكتب اؼبخصصة لئلىداء.

05

انطبلؽ ضبلة توثيق الصور التارخيية حملافظة اؼبفرؽ اؼبدرجة ضمن خطة
اؼبديرية ؽبذا العاـ مدهتا شهر.

06

األمسية الشعرية الرمضانية الثانية للشعراء :حسن البوريٍت وأنور األظبر

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

07

اؼبسابقة الثقافية الرمضانية ،ومت توزيع اعبوائز على اؼبتسابقُت

مسجد أسامة بن زيد -
اؼبفرؽ

4/07

12

األمسية الشعرية الرمضانية الثالثة للشعراء :ؿبمد احملاسنة ،عبد
الرضبن القضاة ،وأدار األمسية األستاذ ؿبمد النمَتات

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

4/07

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

10

اختتاـ ضبلة توثيق الصور الًتاثية حملافظة اؼبفرؽ بتجهيز شباين عشرة
صورة فوتوغرافية تعرب عن تاريخ احملافظة والًتاث الشعيب فيها.

ؿبافظة اؼبفرؽ

4/12

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

10

ضمن الفعاليات الرمضانية نفذت اؼبديرية فعالية (احملاضرة الرمضانية ) مسجد علي بن أيب طالب
قضاء اؼبنشية.
حيث كانت بعنواف "التسامح واالعتداؿ يف اإلسبلـ"

5/ 1

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

11

أمسية شعرية للشعراء :حريب اؼبصري وحسن البوريٍت وأدار األمسية
األستاذ ظبَت االبراىيم

بيت عرار  -إربد

5/02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت عرار الثقايف وبيت الشعر

12

فعالية (زيارة مركز أيتاـ اؼبفرؽ) التابع ؽبيئة اإلغاثة االسبلمية العاؼبية
حيث مشلت الفعالية- :توزيع ىدايا على أطفاؿ اؼبركز (قرطاسية
منوعة)  -ورشة رسم على الوجوه.

13

أمسية شعرية للشاعرة رند الرفاعي والشاعر ؿبمد السواعَت وأدار
األمسية األستاذ ماجد العبلي

مدرسة أـ اعبماؿ الثانوية
ؿبافظة اؼبفرؽ

3/12

بالتعاوف مع مديرية تربية البادية
الشرقية .مديرية ثقافة اؼبفرؽ

4/ 0

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

4/01

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ
مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
صبعية منابر اؽبدى الثقافية يف مدينة
اؼبفرؽ

مركز أيتاـ اؼبفرؽ

5/02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

5/04

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

14

اجتماع عبنة مكنز الًتاث  -حبضور فريق اؼبسح اؼبيداين إلطبلؽ ىذا
اؼبشروع يف ؿبافظة اؼبفرؽ.

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

6/0

مديرية الًتاث

15

برعاية معايل وزير الثقافة الدكتور عادؿ الطويسي توقيع اتفاقية
مشروع ثقافتنا فخرنا بُت وزارة الثقافة ومنظمة الوكالة األمريكية
للتنمية.

قاعة بيت الشعر

6/ 4

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

16

اجتماع للهيئات الثقافية واؼبعنيُت بالشأف الثقايف يف احملافظة ترأسو
معايل وزير الثقافة الدكتور عادؿ الطويسي

قاعة بيت الشعر

6/ 4

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

17

أمسية شعرية للشعراء :نصر أيوب وؿبمد الدلة ،وأدار األمسية
األستاذ خالد الشرماف

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

6/00

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

22

اجتماع للهيئات الثقافية واؼبعنيُت بالشأف الثقايف يف احملافظة للتباحث
حوؿ مسامهات اؽبيئات والقطاع الثقايف باالحتفاؿ الكبَت الذي
ستقيمو احملافظة دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى واالستعداد
الستقباؿ احتفالية اؼبفرؽ مدينة الثقافة .0205

مقر اؼبديرية

74

6/03

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

يف مدرج جامعة آؿ البيت

4/04

ؿبافظة اؼبفرؽ

20

اؼبشاركة باجتماعات احملافظة مع وزارة التخطيط والتعاوف الدويل

6/02

ؿبافظة اؼبفرؽ

20

اؼبشاركة يف احتفالية ؿبافظة اؼبفرؽ دبئوية الثورة العربية الكربى

اؼبلعب البلدي  -اؼبفرؽ

6/02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

21

أمسية شعرية للشعراء :مكي نزاؿ /العراؽ و زكريا الشبلي/سوريا،
وأدار األمسية األستاذ عاقل اػبوالدة.

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

22

مهرجاف اػبالدية التاسع عشر للشعر الشعيب والنبطي:قراءات شعرية
وعزؼ على آالت موسيقية ومشاركات للفرؽ الشعبية وشعراء من
الدوؿ العربية ومعارض للحياة الشعبية.

بلدة اػبالدية -اؼبربوكة

6/05-03

وزارة الثقافة/مديرية ثقافة اؼبفرؽ

23

معرض للفن التشكيلي جملموعة من فناين احملافظة ،مدتو يوـ واحد

قاعة الفعاليات -دائرة
اؼبكتبة الوطنية  -عماف

6/06

مديرية ثقافة اؼبفرؽ وبالتعاوف مع
دائرة اؼبكتبة الوطنية يف عماف

24

أمسية شعرية للشعراء :ـبتار العامل وسلطاف ركيبات وأدار األمسية
األستاذ خالد الشرماف

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

7/00

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر

25

لقاء مع أعضاء فريق اؼبسح اؼبيداين ؼبشروع مكنز الًتاث الستبلـ
البطاقات اؼبسحية ومناقشة مدى التقدـ يف عملهم.

مقر مديرية ثقافة اؼبفرؽ

7/04

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

26

زيارة إىل مديرية ثقافة جرش ضمن مشروع اؼبشاركة اجملتمعية
لبلطبلع على ذبربة جرش مدينة الثقافة األردنية واالستفادة من ىذه
التجربة.

مديرية ثقافة جرش

7/05

اؼبديرية بالتعاوف مع منظمة
()USAID

27

العرض اؼبسرحي اؼبخصص لؤلطفاؿ (مرمي والنسر الذىيب)

قاعة بلدية اؼبفرؽ

4/06

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

32

فعالية (زيارة اىل مركز رعاية خاصة) حيث مشلت الفعالية على
نشاطُت مها - :ورشة رسم على الوجوه لؤلطفاؿ  - .توزيع
قرطاسية وألواف على األطفاؿ.

مركز رعاية ذوي
االحتياجات اػباصة -
اؼبفرؽ

7/06

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

30

فعاليات (ملتقى اؼبفرؽ الثاين للشعر الفصيح ) ،على مدار ثبلثة
أياـ ،ودبشاركة ؾبموعة من الشعراء والفرؽ الفنية.

بيت الشعر – اؼبفرؽ

02/4

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

30

العرض اؼبسرحي اؼبخصص لؤلطفاؿ (قرية األحبلـ)

قاعة بلدية اؼبفرؽ

02/00

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

31

أمسية شعرية للشاعر اؼبهجري سرحاف النمري لتوقيع ديوانيو
الصادرين حديثاً

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

02/04

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

32

33

(ندوة دور الًتصبة يف إثراء اؼبخزوف العريب على شبكة االنًتنت )
حيث مشلت الفعالية:
 جلسة نقاشية وأوراؽ عمل متخصصة. -توزيع إىداءات من إصدارات الوزارة اؼبخصصة لئلىداء.

قاعة بيت الشعر –اؼبفرؽ

02/10

مديرية ثقافة اؼبفرؽ

أمسية شعرية للشعراء (ؿبمود أبو عاشور ،إبراىيم نزاؿ) وأدار
األمسية الشاعر جاسر البزور

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

00/7

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر

75

34

أمسية قراءات قصصية جملموعة من القاصُت الشباب ضمن مشروع
ثقافتنا فخرنا

مقر صبعية األصايل
الثقافية – اؼبفرؽ

00/02

اؼبديرية وبالتعاوف مع فريق التطوير
اجملتمعي

35

معرض للحرؼ اليدوية النسوية ،اشتمل على معروضات من اغبرؼ
واؼبطرزات واؼبأكوالت الشعبية يف البادية الشمالية.

قاعة مكتبة اغبرش –
البادية الشمالية

00/03

اؼبديرية بالتعاوف مع بلدية الباسلية

36

أمسية شعرية للشعراء (ؿبمد مقدادي،قيس قوقزة )وأدار األمسية
اإلعبلمي إبراىيم السواعَت-

مقر بيت الشعر  -اؼبفرؽ

00/02

مديرية ثقافة اؼبفرؽ بالتعاوف مع
بيت الشعر يف اؼبفرؽ

37

مهرجاف (القراءة للجميع) يف ؿبافظة اؼبفرؽ.

مراكز البيع يف جامعة آؿ
البيت ومكتبة الناشئُت

00/02

وزارة الثقافة/مديرية ثقافة اؼبفرؽ

42

عرض الفيلم األردين ( ذيب) ضمن قافلة األفبلـ األردنية

يف قاعة بلدية اؼبفرؽ

00/07

مديرية الثقافة وبالتعاوف مع اؽبيئة
اؼبلكية لؤلفبلـ

خامسا :مديرية ثقافة محافظة الزرقاء
ً
الرقم

النشاط

0

حفل زبريج دورة رسم على اإلكريليك

0

ندوة ثقافية حوؿ " تطوير العمل الثقايف"
احملاضروف عبد اهلل اؼبومٍت ،ميعاد خاطر ،ؿبمود الصاحل

1

ندوة حوؿ "العنف اجملتمعي"

2

ورشة تدريبية حوؿ" التفكَت اإلجيايب"
اؼبدربة ختاـ منصور

المكان
مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

التاريخ
0/06

الجهة المنظمة
مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /صبعية
الفن التشكيلي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/07

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

لواء اؽبامشية

0/07

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /مديرية
أوقاؼ الزرقاء

صبعية الثقافة العربية
اإلسبلمية

0/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

3

حفل توقيع كتاب
برعاية السيد عامر الوظائفي للشاعر خالد السبيت

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/ 0

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

4

ندوة حوؿ" السكري مرض العصر"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/
بالتعاوف مع وزارة الصحة

5

اجتماع "لوضع خطة خاصة بالربامج والنشاطات"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء
واؼبؤسسات احمللية واؼبثقفوف

6

ملتقى اإلبداع النسوي
الفن التشكيلي ،الشعر والقصة
 اؼبشاركوف يف الشعر /تسنيم طلبية ،ليلى عريقات -اؼبشاركوف يف الفن التشكيلي /وصاؿ زيداف ،سوزاف ،ىناء البدور،

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

رياض اعبوالين ،سوزاف الرؿبي ،ماجدة الدرعاوي
اؼبشاركوف يف القصة :خلود العمري
76

0/7- 6

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

7

أمسية قصصية عبد الكرمي ضبادة ،أضبد القزيل ،د .عمر خواجا

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/03

02

ؿباضرة حوؿ "نبذ العنف والتطرؼ"
وإشهار كتاب " داعش بُت الكتاب والسنة"
الشريف فواز الطباع اغبسٍت

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

00

احتفاؿ دبناسبة عيد ميبلد جبللة اؼبلك عبد اهلل الثاين ابن اغبسُت

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء بالتعاوف
مع صبعية اؽبامشية

00

حفل زبريج دورة تدريبية

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /اعبمعية
الشيشانية للفلكلور األردين

01

ؿباضرة حوؿ" النقد الثقايف"
الناقد ؾبدي فبدوح

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/ 6

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

02

أمسية قصصية
الكاتبة إنعاـ القرشي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/ 2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

03

ندوة حوؿ" ظاىرة االنتحار أسباهبا واغبلوؿ "
وجداف مرشد

الرصيفة  /منتدى ياجوز
الثقايف

1/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

04

ورشة تدريبية حوؿ" تنظيم الوقت"
ىديل أبو العسل

مدرسة الشاملة للبنات

1/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

05

ورشة عمل حوؿ" اػبريطة الذىنية"
ىديل أبو العسل

مركز االمَتة سلمى
للطفولة

1/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

06

أمسية شعرية
الشعراء :ظبيح الشريف ،عطا اهلل أبو زياد

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

07

معرض فن تشكيلي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/بالتعاوف
مع اعبامعة اؽبامشية وجامعة الزرقاء
اػباصة

02

عرض فيلم بعنواف" ؼبا ضحكت اؼبوناليزا"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /اؽبيئة
اؼبلكية لؤلفبلـ

00

ؿباضرة حوؿ التخلص من القلق واػبوؼ
وفاء أيوب

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

1/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

00

احتفاؿ دبناسبة يوـ اؼبرأة وعيد األـ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/اعبمعية
النسائية للمحافظة على الًتاث

01

حفل توقيع كتاب
الشاعرة رنا زكريا ،تقدمي أضبد الغماز

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

02

احتفاؿ بيوـ اؼبسرح
خالد اؼبسلماين

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

1/05

مدير ثقافة ؿبافظة الزرقاء

77

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

03

ندوة "الذاكرة والذكاء وسبل تنميتها" ختاـ منصور

مدرسة أحد/عوجاف
الوكالة

1/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

04

ندوة حوؿ "أمهية الكشف والتدخل اؼببكر للكشف عن اإلعاقة
لدى األطفاؿ" مٌت سعود

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

1/12

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

05

قراءات قصصية  /منَتة صاحل

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

1/10

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

06

قراءة قصصية  /منَتة صاحل

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

2/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

07

ندوة بعنواف "التوعية والسبلمة اؼبرورية"

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

2/ 2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

12

ندوة حوؿ معركة الكرامة اػبالدة
احملاضر األستاذ :عبد اهلل اؼبومٍت بإدارة األستاذ :ؿبمود الصاحل

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/ 2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

10

ندوة بعنواف " خطورة اؼبخدرات قصص واقعية"

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

2/ 3

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

10

ندوة بعنواف "الزواج اؼببكر وزواج األقارب"

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

2/ 5

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مديرية
أوقاؼ الزرقاء ومديرية صحة الزرقاء

11

احتفاؿ بيوـ األرض ويوـ الكرامة اػبالدة

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/ 5

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/نادي
أسرة القلم

12

قراءة قصصية /منَتة صاحل

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

13

قراءة قصصية  /منَتة صاحل

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

2/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

14

احتفاؿ دبناسبة ذكرى مئوية الثورة العربية الكربى ويوـ الكرامة

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

15

ندوة حوؿ " الزواج اؼببكر"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/بالتعاوف
مع مديرية صحة الزرقاء ومديرية
األوقاؼ ومديرية الًتبية

16

نشاط منوع وألعاب خفة

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

2/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

17

ندوة حوؿ "دور اؼبناىج الًتبوية يف مكافحة اإلرىاب"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/
بالتعاوف مع مديرية الًتبية والتعليم

22

لقاء تشاوري مع رؤساء اعبمعيات اػبَتية والثقافية حوؿ "مسودة
مشروع قانوف اعبمعيات اعبديد"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/ومديرية
التنمية االجتماعية

20

ندوة حوؿ "االثر النهضوي للثورة العربية الكربى"
د .جاسر عناين ،د .ؿبمد وىيب ،د .عمر الزيود

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

78

20

حفل تكرمي عدد من األمهات واألطفاؿ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/نادي
الطفل الثقايف

21

ورشة تعليم التصوير الفوتوغرايف

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/
واؼبصور منَت الشوملي

22

وصبلت غنائية " فرقة فنية"  /اؼبطرب أضبد عبد الرحيم ،عبلء شاىر
اؼبرقطن ،سهى راضي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

2/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

23

ورشة تدريبية حوؿ" التدوير" /اؼبدربة أشواؽ الفار

الوكالة/إناث اإلعدادية
الثانية

3/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

24

معرض فن تشكيلي  /الفناف حسُت القيسي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/ 2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

25

قراءات من أشعار نزار قباين "ىكذا أكتب تاريخ النساء"
اإلعبلمي عمر العزاـ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/ 6

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

26

ورشة حوؿ "تعليم الرسم"  /الفنانة التشكيلية ىناء البدور

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

27

احتفاؿ دبناسبة عيد العماؿ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

32

ؿباضرة حوؿ " كيف أكوف إجيابياً" /د .إدياف أبو دلو

مدرسة اـ كلثوـ

3/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

30

ندوة "حوؿ دور اإلعبلـ يف توجيو اغبركة الثقافية" دبناسبة اليوـ
العاؼبي غبرية الصحافة  /الصحافيوف :عمر ضمره ،نبيل ؿبادين،
إبراىيم أبو زينة

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

30

ندوة حوؿ "اكتشاؼ آثار جديدة "  /د .ؿبمد وىيب

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

31

ورشة تعليم الدومينو  /تنفيذ كفاح عودة

مدرسة معاوية بن أيب
سفياف

3/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

32

ندوة حوؿ " اإلسعافات األولية"

مدرسة أـ كلثوـ الثانوية
للبنات

3/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /مديرية
الدفاع اؼبدين

33

عرض مسرحية" أمل عابر"  /إخراج عبد اهلل جرياف

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/04

مديرية الفنوف واؼبسرح

34

حفل افتتاح برؼباف أطفاؿ مركز األمَتة سلمى للطفولة

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

35

احتفاؿ دبناسبة عيد االستقبلؿ ومئوية الثورة العربية الكربى

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/
ومديرية الًتبية الثانية

36

حفل غنائي /الفناف حسن رمزي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/06

نقابة الفنانُت األردنيُت

79

37

ندوة دبناسبة " اليوـ العاؼبي للتنوع الثقايف من أجل اغبوار"
د .سليم شريف ،د .ؿبمود اػبراز

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

42

احتفاؿ دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى وعيد االستقبلؿ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/الًتبية
األوىل

40

عرض ستاند أب كوميدي ىادؼ /عبود اغبواري

اؽبامشية

3/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

40

قراءة يف كتاب "ليست سوى لوحة" /الكاتبة رواف قببلين

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

41

ندوة "تنمية مهارات اللغة العربية عند األطفاؿ"  /اؼبعلمة ىديل أبو
العسل

مدرسة شجرة الدر/الزرقاء

3/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

42

ندوة حوؿ" تعزيز مشاركة اؼبرأة يف العملية السياسية يف األردف"
السيدة ادياف اؼبلكاوي ،احملامية فاطمة قصاد

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

43

ندوة عن قانوف االنتخابات والبلمركزية /د .ؿبمود عليمات

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/07

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

44

ندوة حوؿ واقع اػبطاب الديٍت "خطبة اعبمعة يف تناوؿ القضايا
اؼبعاصرة"

منتدى ياجوز الثقايف

3/12

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مديرية
األوقاؼ

45

احتفاؿ دبناسبة األعياد الوطنية

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/10

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /درع
الوطن

46

حفل توقيع كتاب /الكاتبة فاتن عامر

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

3/10

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

47

ؿباضرة بعنواف "تقدير قيمة األمن والتحذير من الفنت ونبذ التطرؼ"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

4/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء بالتعاوف
مع مديرية أوقاؼ الزرقاء

52

ؿباضرة بعنواف "الوسطية واالعتداؿ يف اإلسبلـ"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

4/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء بالتعاوف
مع مديرية أوقاؼ الزرقاء

50

ؿباضرة حوؿ " الوسطية يف اإلسبلـ وعدـ الغلو يف الدين" وحفل
إفطار رمضاين وأناشيد ومدائح نبوية  /عطوفة أ .ؿبمد اعببوؿ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

4/12

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /منتدى
الرصيفة للثقافة

50

ؿباضرة حوؿ" تعزيز الثقة بالنفس والتخلص من اػبجل للمراىقُت" /
ختاـ منصور

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

5/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

51

معرض فن تشكيلي  /الفنانة رياض اعبوالين

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/07

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

52

قراءة قصصية يف ؾباؿ اإلرشاد النفسي واالجتماعي
منَتة صاحل

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

5/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

53

ؿباضرة بعنواف" كيف أكوف صديقاً البٍت"  /الدكتور صاحل العبادي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

54

يوـ مفتوح لؤلطفاؿ يتضمن "رسم على الوجوه مسابقات وجوائز"

مركز االمَتة سلمى
للطفولة

5/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /رامي
فتيح

80

55

ندوة" استذكار األديب زيادة عوده"
رياض اػبطيب ،ؿبمد اللبدي ،د .عيسى حداد ،كوثر عياد ،منَتة
صاحل ،ضبودة زلوـ ،ىنادي الصدر ،أضبد أبو شاويش ،سناء وادي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

56

معرض فن تشكيلي  /الفناف عبد السبلـ الردياوي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

57

ورشة عمل "التمارين الذىنية" /إيهاب مشعل

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

62

ؿباضرة حوؿ " الفكر اؼبتطرؼ والتجنيد اإللكًتوين"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/بالتعاوف
مع مركز السلم اجملتمعي

60

ؿباضرة" كيف أتعامل مع كتايب" /خليل الزيود

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

60

عرض مسرحية " أنا ىنا"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

5/05

فعاليات مهرجاف جرش

61

عرض مسرحية بعنواف "االبن البار" /اؼبخرج عيسى ىبلؿ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

6 /4

فعاليات مهرجاف جرش

62

ملتقى الزرقاء الثاين للقصة
اليوـ األوؿ
مفلح العدواف ،سحر ملص ،جعفر العقيلي ،عمر اػبواجا ،سعادة
أبو عراؽ ،د .جاسر العناين ،أضبد الكوابلة
اليوـ الثاين
د .عماد حطبة ،صبعة شنب ،جلنار زين ،حسن أبو دية ،ؿبمد
مشة ،أضبد الغماز ،ظبَتة ديواف ،عبد الرحيم العدـ ،د .عيسى
حداد ،أضبد القزيل
اليوـ الثالث
سامية العطعوط ،هنلة شقراف ،أضبد أبو حليوة ،سناء وادي ،د.
عطية عبد اهلل عطية ،خالد ؿبمد صاحل ،خلود اؼبومٍت ،عبد الكرمي
ضبادة ،عمر ضمرة
اليوـ الرابع
هنلة اعبمزاوي ،ظبَت برقاوي ،باسم الزعيب ،خالد ؿبمد صاحل ،صبيلو
عمايره ،حناف بَتويت ،ؿبمد خليل ،ؿبمود أبو عواد
اليوـ اػبامس
جلستا نقد شارؾ فيهما كل من صبيل أبو صبيح وؾبدي فبدوح

63

ؿباضرة حوؿ" كيف أكوف قارئاً"  /سناء وادي الرؿبي

 مركز اؼبلك عبد اهللالثاين الثقايف
 اعبمعية األردنيةللتنمية السياسية
 اعبامعة اؽبامشية /كليةاآلداب

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

81

6/00 – 5

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/رابطة
الكتاب األردنيُت

6/ 6

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

64

ندوة حوؿ" الوسطية يف اإلسبلـ وؿباربة الفكر اؼبتطرؼ"
نادي النخبة للمكفوفُت األستاذ ؿبمد اعببوؿ

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

6/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

65

ندوة حوؿ " مشكبلت اللغة والنطق عند األطفاؿ"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

6/12

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مركز
التأىيل

66

قراءة قصصية يف ؾباؿ اإلرشاد النفسي واالجتماعي /القاصة منَته
صاحل

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

6/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

67

دورة أصدقاء الشرطة

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

6/06-02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مديرية
شرطة الزرقاء

72

ورشة "حوؿ التطرؼ ومكافحة اإلرىاب" /د .مٌت السعود

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/ 0

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مديرية
شباب الزرقاء

مهرجاف نادي الطفل الثقايف "أياـ الزرقاء الثقافية" :
اليوـ األوؿ:
عرض مسرحية "يف يدي قبمة" ـبرج اؼبسرحية وصفي الطويل تكرمي
الفنانُت واألطفاؿ اؼببدعُت ،أغنية موطٍت  ،التوأـ اؼبشاكس :أضبد
اػببليلة ،واؼبخرج عايد ماضي

اليوـ الثاين:

70

عرض كوميدي ،عرض مسرحية "اػبيوط اؼبتينة"
اليوـ الثالث:
عرض مسرحية "مرمي والنسر الذىيب"
تأليف د .فاضل سوداين ،إخراج :أضبد عليمات
اليوـ الرابع:
عرض مسرحية "صاحب اؽبمة"
تأليف :منصور عمايرة ،وإخراج :عيسى اعبراح
اليوـ اػبامس:
عرض مسرحية" الصديق الويف"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/6-2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء /نادي
الطفل الثقايف

تأليف :اوسكار وايلد ،إخراج :عصمت فاروؽ
70

أمسية شعرية /الشاعر اعبزائري أنس ختاش ،والشاعر أضبد أبو قبع

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/ 2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

71

ندوة حوؿ" اليوـ العاؼبي للسلم"  /أ.عماد أبو سلمى،
د .ؿبمود اػبراز

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

72

معرض فن تشكيلي /الفنانة فجر ادريس

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

73

عرض مسرحية" مرمي والنسر الذىيب"  /إخراج أضبد عليمات

مركز االمَتة سلمى
للطفولة

7/05

مهرجاف االبداع الطفويل

82

74

معرض جلود  /اؼبدربة رندا شرمي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

75

أمسية قصصية  /للقاصُت :ؿبمد مشو وحناف بَتوين ،أضبد الغماز

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

7/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

76

عرض مسرحية " اػبيوط اؼبتينة" /إخراج عايد ماضي

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

7/07

مهرجاف اإلبداع الطفويل

77

أمسية موسيقية /الفناف غساف أبو صفية

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/1

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

022

أسبوع ثقايف
اليوـ األوؿ :عرض مسرحية "أطفاؿ الشارع " ـبرج اؼبسرحية نبيل
الكوين.
أمسية قصصية ومعرض تراثي
أمسية قصصية للقاصُت :ىيفاء اجملدالوي ،عيسى الغاًل
معرض الًتاث للجمعية النسائية للمحافظة على الًتاث
اليوـ الثاين :فرقة فنية /فرقة العندليب
اليوـ الثالث :معرض فن تشكيلي  /للفناف التشكيلي ؿبمد عبد

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/4-2

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/اؽبيئات
الثقافية

الفتاح
020

أمسية شعرية /الشعراء :ظبية ضبايدة ،ببلؿ القيسي ،فارس الغويري

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

020

ندوة حوؿ" ؾبتمع آمن ببل ـبدرات" ربت رعاية عطوفة ؿبافظ
الزرقاء

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/بالتعاوف
مع ؾبلس التطوير الًتبوي ومديرية
شرطة الزرقاء

021

عرض مسرحية "اغبب يف زمن اغبرب" اؼبخرجة ؾبد القصص

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/03

مديرية ثقافة الزرقاء

022

يوـ مفتوح لؤلطفاؿ  /تنفيذ عبَت عزاـ

السخنة  /اعبمعية
الشيشانية

02/05

مديرية ثقافة الزرقاء

023

معرض فن تشكيلي  /الفناف خالد البدور

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/07

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

024

أمسية قصصية /صبيل العمايرة ،عبد الرحيم العدـ ،وميمونة الشيشاين

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

025

معرض فن تشكيلي /الفناف أضبد القرشي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

026

أمسية شعرية /للشعراء :عدناف عصفور ،فاطمة العزب ،فادي
شاىُت

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

83

027

عرض فلم سلسلة ألف ليلة وليلة

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

02/06

مديرية ثقافة الزرقاء

002

عرض فلم سلسلة ألف ليلة وليلة

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

02/07

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

000

عرض فلم سلسلة ألف ليلة وليلة

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

02/12

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

000

معرض فن تشكيلي /عرض لوحات اؼبتدربُت على الرسم الزييت
وحفل زبريج اؼبتدربُت

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

02/10

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/صبعية
الفن التشكيلي

001

مهرجاف صيف الزرقاء اؼبسرحي الرابع عشر (الدورة العربية الثانية)

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

-0
/00/6
0204

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/فرقة
الزرقاء للفنوف اؼبسرحية

002

اليوـ األوؿ :عرض مسرحية (إشي جبنن)
إخراج سوسن دروزة وتأليف :ؿبمد صبيح.
والفنانُت اؼبكرمُت :أمل الدباس ،ؿبمد العبادي ،ؿبمد أبو ظباقة،
إبراىيم أبو اػبَت ،مازف عجاوي ،قببلء عبد اهلل ،شايش النعيمي
اليوـ الثاين :عرض مسرحية :الساعة صفر مسرحية جزائرية من
تأليف :العمري كعواف ،وإخراج :فوزي بن إبراىيم
الندوة األوىل :عن مسرحية الساعة الصفر  /اؼبعقب :أضبد القزيل،
مدير الندوة :ؿبمد اؼبشايخ
اليوـ الثالث :مسرحية عبايل أفرح أمرح أتعلم إخراج خالد اؼبسلماين
وتأليف :جبلؿ رشدي
مسرحية ماراثوف إخراج وتأليف :نور الدين مازف
الندوة الثانية :عن مسرحية "ماراثوف"
اؼبعقب :عبد الرحيم جداية ،مدير الندوة :مٌت عبد اؼبهدي

 مركز اؼبلك عبد اهللالثاين الثقايف
 مركز األمَتة سلمىللطفولة

اليوـ الرابع :عرض مسرحية ىواء حبري إخراج :خليل سباـ ،وتأليف:
صاحل كرامو
الندوة الثالثة :عن مسرحية ىواء حبري
اؼبعقب :ؿبمد صبيح ،ومدير الندوة :جبلؿ رشدي
اليوـ اػبامس :عرض مسرحية "وأمطرت لؤلؤا" إخراج :وائل اؼبغريب
وتأليف ؿبمد غباشي
اليوـ السادس :مسرحية "جديت" إعداد وإخراج :ؿبمد العمرو
الندوة الرابعة :عن مسرحية وأمطرت لؤلؤاً
اؼبعقب :رظبي ؿباسنة ،مدير الندوة :دديو أبو زيد
عرض مسرحية "ومل يك شيئاً" تأليف :إبراىيم اغبارثي ،وإخراج :فهد
األظبر
84

00/6-0

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

اليوـ السابع :يوـ تفاعلي دبشاركة األراجوز شارؾ فيها كل من
اعبزائر ،ومصر ،واألردف
الندوة اػبامسة :عن مسرحية "ومل يك شيئاً"
اؼبعقب :منصور الزيود ،مدير الندوة :عبد الرحيم العدـ
عرض مسرحية "عطيل يعود" تأليف:نيكوس كازنتزاكي ،إخراج:
حسُت نافع
اليوـ الثامن :حفل اػبتاـ وتوزيع جوائز شاركت فرقة أصل الطرب
الفناف اؼبطرب :غساف أبو صفية
003

أمسية شعرية ¨الشعراء :فاطمة أمُت ؿبمد الغرب ،أضبد عمر أبو
حجيلة

قاعة بلدية الرصيفة

00/5

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

004

ورشة عمل حوؿ " العنف األسري وأثره على نفسية الطفل"

صبعية الوتُت اػبَتية/
الغويرية

00/7

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

005

توقيع كتاب تراثي للباحث يوسف علي برعاية معايل د .صربي
اربيحات

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

00/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء
و منتدى اػبماسية الثقايف اؼبفرؽ

006

ندوة حوؿ "سرطاف الثدي" احملاضرة كفاح أبو حيمور

صبعية الوتُت
اػبَتية/الغويرية

00/04

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

007

ؿباضرة " يوـ الوفاء عببللة اؼبغفور لو اؼبلك حسُت بن طبلؿ طيب
اهلل ثراه" /عبد اهلل اؼبومٍت

مدرسة بَتين الثانوية
للبنات/بَتين

00/05

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

002

ندوة حوؿ " شعراء فبيزوف من الزرقاء" /شارؾ كل من :أ .ؿبمود
الزيودي ،أ .ؿبمد اؼبشايخ ،أ.ضبودة زلوـ ،د .عيسى حداد

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

00/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

000

أمسية شعرية

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

000
001

00/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/منتدى
الرصيفة للثقافة والفنوف

ورشة تدريبية "صناعة الفسيفساء" /الفناف فريد اغبناوي

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

00/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

عرض مسرحية" ليلة سقوط طيبة" /اؼبخرج :حكيم حرب

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

00/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

مركز األمَتة سلمى
للطفولة

00/3

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مركز
مكافحة اؼبخدرات /الزرقاء

00/4

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء
مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/معهد
الرياديُت واؼببدعُت العرب
مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/مديرية
الفنوف واؼبسرح

002

ؿباضرة حوؿ" اؼبخدرات إىل أين"

003

ندوة حوؿ " األثر النهضوي للثورة العربية الكربى"  /عبد اهلل اؼبومٍت

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

004

ؿباضرة حوؿ "الورقة النقاشية السادسة "تفعيل الدولة اؼبدنية"

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

00/5

005

عرض مسرحية "لن أستسلم للمخدرات" اؼبخرج :جبلؿ رشدي

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

00/02

85

006

ندوة حوؿ" إعداد وترويج الربامج الثقافية" /تقدمي خلود سكر

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

00/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء

007

ندوة حوؿ "آثار اللجوء على اجملتمع األردين" احملاضروف :د .ؿبمود
عليمات ،عثماف ؿبادين ،عمر الزيود

مركز اؼبلك عبد اهلل الثاين
الثقايف

0/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الزرقاء/اعبمعية
األردنية للتنمية والتوعية السياسية

سادسا :مديرية ثقافة محافظة البلقاء
ً
النشاط

الرقم

المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

مقار اؽبيئات الثقافية

كانوف ثاين

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

مدرسة بيوضة الثانوية
للبنات

0/5-3

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

البقعة

0/ 1

مديرية الثقافة بالتعاوف مع صبعية
حوض البقعة

ؾبمع اؽبيئات الثقافية

0/02

مديرية الثقافة بالتعاوف مع منتدى
السلط الثقايف

غرفة ذبارة السلط

0/01

مديرية الثقافة بالتعاوف مع منتدى
ابناء البلقاء

الفحيص

0/07-05

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

0/03

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء
مديرية الثقافة بالتعاوف مع منتدى
يرقا الثقايف

0

زيارة مقار اؽبيئات الثقافية لتقييم أدائها السنوي الواقع ضمن
االختصاص اعتباراً من 0204/0/2

0

معرض كتاب

1

احتفاؿ دبناسبة عيد ميبلد جبللة اؼبلك عبد اهلل الثاين

2

ندوة بعنواف الطبلؽ

3

ندوة حوارية بعنواف الثورة العربية الكربى ثورة عقل عند الشباب

4

معرض كتاب

5

معرض للفناف التشكيلي عبد اللطيف النسور ربت رعاية معايل
األستاذ الدكتور صبلح جرار

مركز موسى الساكت

6

أمسية شعرية دبناسبة عيد ميبلد جبللة اؼبلك عبد اهلل الثاين ومئوية
الثورة العربية الكربى

مبٌت بيت شباب عَتا ويرقا

0/04

7

جولة اؼبكتبة اؼبتنقلة

دير عبل

0/06

مدرسة ابو الزيغاف

02

جولة اؼبكتبة اؼبتنقلة

وادي شعيب

0/07

مدرسة وادي شعيب

00

إشهار "مبادريت غَت"

غرفة ذبارة السلط

1/ 3

بالتعاوف مع صبعية منتدى ابناء
السلط مدينة الثقافة

00

معرض كتاب

دير عبل

1/02

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

01

أمسية شعرية دبناسبة مئوية الثورة العربية ربت رعاية النائب ؿبمد
فبلح العبادي

العارضة

1/03

مديرية الثقافة بالتعاوف مع منتدى
العارضة

02

البلقاء اقامة ملتقى للقيادات الشبابية يف اؽبيئات الثقافية

الشونة اعبنوبية

0/07-05

03

افتتاح مركز الدكتور ؿبمد نذير أبو الذىب لتحفيظ القرآف

الروحية

1/07

86

مديرية شباب البلقاء بالتعاوف مع
مديرية الثقافة
مديرية ثقافة البلقاء بالتعاوف مع
صبعية احملافظة على القرآف الكرمي

04

حفل تكرمي االمهات العامبلت ربت رعاية النائب معتز ابو رماف

قاعة االستقبلؿ

1/02

مديرية الثقافة بالتعاوف مع منتدى
صبعية ابناء السلط مدينة الثقافة

05

حضور حفل زبريج ؾبموعة من الطالبات يف ؾباؿ حفظ القرآف

منتدى سيحاف

1/05

منتدى سيحاف الثقايف بالتعاوف مع
مديرية الثقافة

06

ندوة دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى ربت رعاية دولة فيصل الفايز

جامعة البلقاء التطبيقية

1/06

بالتعاوف مع جامعة البلقاء التطبيقية

07

ندوة ؼبناقشة مسودة قانوف اعبمعيات

مركز موسى الساكت

1/06

بالتعاوف مع مديرية تنمية البلقاء

02

يوـ ثقايف يف مركز التنمية الريفية

صبعية كبايت اػبشب

2/ 2

مديرية الثقافة بالتعاوف مع صبعية
كبايت اػبشب وفرقة دير عبل

00

أسبوع ثقايف

2/ 4

مديرية الثقافة بالتعاوف مع فرقة دير
عبل

00

ؿباضرة ؼبعايل الدكتور صربي اربيحات بعنواف " أولويات العمل
الثقايف "

مقر رابطة الكتاب

2/ 5

مديرية الثقافة بالتعاوف مع رابطة
الكتاب االردنيُت

01

اجتماع يضم اؽبيئات الثقافية للتباحث يف األمور الثقافية

منتدى البقعة

2/05

مديرية الثقافة بالتعاوف مع منتدى
البقعة الثقايف

02

يوـ ثقايف شامل ومسابقة اؼبنقلة

ساحة العُت

2/07

بالتعاوف مع اعبمعية األردنية
للمحافظة على الًتاث

03

ليلة ثقافية

البقعة

2/00

بالتعاوف مع صبعية حوض البقعة

04

استضافة اؼبلتقى الثقايف األردين العماين ربت رعاية معايل جريس
ظباوي

مركز موسى الساكت

2/04

بالتعاوف مع بيت الشعراء ونادي
نزوة /سلطنة عماف

05

معرض تراث ومعرض حرؼ يدوية دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى

قاعة االستقبلؿ

2/05

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

06

البلقاء حضور اليوـ الثقايف الشبايب يف كلية األمَتة رضبة برعاية مدير
الثقافة

كلية األمَتة رضبة

2/05

بالتعاوف مع منتدى ابناء البلقاء

07

عرض فلكلوري دبناسبة االحتفاؿ دبئوية الثورة العربية الكربى برعاية
مدير الثقافة

البقعة

2/06

بالتعاوف مع فرقة الساحل للفنوف
الشعبية واؼبسرحية

12

رعاية حفل تكرمي اؼبشاركُت يف مسابقة حفظ سورة االسراء

مدرسة السلط الثانوية
للبنات

3/ 0

بالتعاوف مع ملتقى خرجيات مدرسة
السلط الثانوية للبنات

10

معرض كتاب

مدرسة اليزيدية

3/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

10

رعاية حفل صبعية حوض البقعة للفنوف دبناسبة مئوية الثورة العربية
الكربى

البقعة

3/ 2

بالتعاوف مع صبعية حوض البقعة

11

افتتاح اليوـ اؼبفتوح ومعرض كتاب دبدرسة جريش

مدرسة جريش

3/ 3

مديرية الثقافة بالتعاوف مع مدرسة
جريش

12

حضور حفل دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى

البقعة

3/ 4

13

رعاية فعاليات اليوـ اؼبفتوح يف مدرسة نسيبة بنت كعب

مدرسة نسيبة بنت كعب

3/02

87

مديرية الثقافة بالتعاوف مع فرقة
الساحل للفنوف الشعبية
مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

اليزيدية

14

حضور اغبفل اػبتامي لفعاليات األسبوع الثقايف

15

حضور ملتقى الفن التشكيلي ربت رعاية مدير مديرية ثقافة البلقاء

جلعاد

16

رعاية حفل زبريج حفظة القرآف

الروحية

3/00

17

عرض فيلم "ذيب"

قاعة االستقبلؿ

3/02

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

22

رعاية حفل تكرمي الطلبة الفائزين دبشروع " ربدي القراءة "

زي

3/02

اؼبديرية بالتعاوف مع منتدى زي
الثقايف العريب

20

حضور حفل تقيمو صبعية كبايت اػبشب ربت رعاية مدير مديرية
الثقافة

دير عبل

3/04

مديرية الثقافة وصبعية كبايت اػبشب

20

عرض مسرحية " أمل عابر " ربت رعاية مدير مديرية الثقافة مندوباً
عن عطوفة أمُت عاـ وزارة الثقافة

مركز موسى الساكت

3/06

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

21

حضور حفل تكرمي اؼبشاركُت يف دورات اؼبرحلتُت األوىل والثانية من
مشروع " تراثنا ،برعاية عطوفة أمُت عاـ وزارة الثقافة

قاعة االستقبلؿ

4/ 2

مديرية ثقافة ؿبافظ البلقاء بالتعاوف
مع صبعية تواصل

22

رعاية معرض الفناف بساـ ـبامره وحضور حفل اإلفطار

الفحيص

4/07

صبعية ملتقى الفن واالبداع بالتعاوف
مع مديرية الثقافة

23

إقامة حفل إفطار خَتي ألطفاؿ مدينة السلط

نادي البشارات/عماف

4/01

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

24

رعاية حفل زبريج حفظة القرآف الكرمي الذي مت بالتنسيق بُت صبعية
ساجد الثقافية ومركز جنود السماء

صبعية الصخرة اؼبشرفة /
ديرعبل

4/07

صبعية ساجد ومركز جنود السماء
بالتعاوف مع مديرية الثقافة

25

رعاية حفل إحياء ليلة القدر وزبريج حفظة القرآف

صبعية ساجد

4/12

صبعية ساجد بالتعاوف مع مديرية
ثقافة البلقاء

26

اؼبتحف اؼبتنقل

يرقا

5/ 0

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

27

رعاية حفل توزيع اعبوائز واؽبدايا على األطفاؿ األيتاـ

ساحة العُت

5/ 1

منتدى أبناء البلقاء الثقايف بالتعاوف
مع مديرية الثقافة

32

عرض مسرحي أقيم ربت رعاية معايل وزير الثقافة

أـ الدنانَت

5/02

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

30

اؼبتحف اؼبتنقل

مربة اؼبلك عبد اهلل الثاين

5/07

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

30

حضور جلسة حوارية بعنواف ( السلط يف عيوف أبنائها)

زمانك يا سلط

5/00

زمانك يا سلط بالتعاوف مع مديرية
الثقافة

31

رعاية حفل صبعية فرقة لواء الشونة اعبنوبية

الشونة اعبنوبية

5/04

فرقة لواء الشونة بالتعاوف مع مديرية
الثقافة

32

تنظيم ندوة بعنواف ( جدوى األساليب والوسائل اغبالية يف ؿباربة
التطرؼ واإلرىاب)

ؾبمع اؽبيئات الثقافية

6/00

منتدى الوسطية بالتعاوف مع مديرية
الثقافة

33

مسرحية "يف يدي قبمة" لؤلطفاؿ

مركز موسى الساكت

6/02

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

34

مهرجاف الشعر النبطي الثاين

وادي اغبور

6/05

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

35

مهرجاف الشعر الثاين ( تبعدنا اؼبسافات وتقربنا الكلمة )

منتدى زي

6/07

مديرية ثقافة البلقاء بالتعاوف مع
منتدى زي الثقايف

88

3/00

مدرسة اليزيدية للبنات

3/02

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء
مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

36

مسرحية الصديق الويف

37

افتتاح فعاليات الدورة الثانية من ملتقى البلقاء للفن التشكيلي برعاية
معايل وزير الثقافة

42

معرض كتاب

40

عرض مسرحية ( صاحب اؽبمة ) لؤلطفاؿ

40

عرض مسرحي بعنواف ( يف الشارع )

41

عرض مسرحية ( اػبيوط اؼبتينة )

42

عرض مسرحي بعنواف (ست شخصيات تبحث عن مؤلف )

43

ندوة بعنواف ( التطرؼ واالرىاب )

44

عرض مسرحي بعنواف ( كاف وما يزاؿ )

45

حفل تكرمي حفظة سورة الكهف

46

مهرجاف السلط للثقافة والفنوف

عدة فعاليات يف عدة
مواقع

47

مكتبة األسرة

زي  +مؤسسة اعمار
السلط

-00
02/03

52

عرض مسرحي كوميدي ( نواب حارتنا )

مركز موسى الساكت

00/3

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

50

أمسية شعرية

رابطة الكتاب

00/07

رابطة الكتاب بالتعاوف مع مديرية
الثقافة

50

معرض كتاب

الفحيص

-02
00/03

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

51

معرض كتاب

جامعة البلقاء التطبيقية

-04
00/06

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

52

سلسلة زيارات لدور أيتاـ

دور ايتاـ

-04
00/07

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

89

مركز موسى الساكت

6/12

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

الفحيص

7/ 0

ملتقى الفن واالبداع بالتعاوف مع
مديرية الثقافة

جامعة البلقاء التطبيقية

7/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

مدارس االدياف

7/07

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

مركز جابر العثرات

7/00

مديرية الثقافة بالتعاوف مع مركز
جابر العثرات

مدارس االدياف

7/06

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

مركز موسى الساكت

02/3

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

مركز جابر العثرات

02/3

مديرية الثقافة بالتعاوف مع مركز
جابر العثرات

مركز موسى الساكت

02/7

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

02/07

ملتقى خرجيات مدرسة السلط
الثانوية بالتعاوف مع مديرية الثقافة

-07
02/12

مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء
مديرية ثقافة ؿبافظة البلقاء

سابعا :مديرية ثقافة محافظة مأدبا
ً
المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

الرقم
0

أسبوع ثقايف لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات اػباصة

صبعية بيت اللقاء

نيساف

ثقافة مأدبا

0

تاريخ ذيباف ومسلة ميشع

مركز شابات ذيباف

أيار

ثقافة مأدبا

1

ؿباضرة دبناسبة عيد االستقبلؿ

مركز شابات لب

أيار

ثقافة مأدبا

2

ؿباضرة الصحافة الثقافية

صبعية الشابات اؼبسيحية

أيار

ثقافة مأدبا

3

أسبوع ثقايف دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى

ساحة السبلـ مأدبا

حزيراف

ثقافة مأدبا

4

معرض فن تشكيلي

جالَتى مأدبا

سبوز

ثقافة مأدبا

ؿباضرة دبناسبة يوـ القدس العاؼبي

آب

نادي القدس
الثقايف

ثقافة مأدبا

التنمية البشرية وإدارة الوقت

آب

مركز شباب
اعببل

ثقافة مأدبا

أمسية قصصية وأدبية

أيلوؿ

صبعية الشابات
اؼبسيحية

ثقافة مأدبا

ؿباضرة لفئة الشباب "كيف أبٍت مستقبلي"

أيلوؿ

مدارس دار

ثقافة مأدبا

ندوة حوؿ اللغة العربية

5
6
7
02

النشاط

الفكر
أيلوؿ

مدارس ابن
تيمية

ثقافة مأدبا

00

عرض أفبلـ توعوية

تشرين األوؿ

لواء ذيباف

ثقافة مأدبا

01

ـبرجات العملية الًتبوية

تشرين أوؿ

صبعية العزيزات

ثقافة مأدبا

02

قراءات نقدية ألعماؿ الشاعر بكر السواعدة

تشرين أوؿ

نقابة اؼبعلمُت

ثقافة مأدبا

00

90

ثامنًا :مديرية ثقافة محافظة الكرك
النشاط

الرقم
0

زيارة مقار اؽبيئات الثقافية لتقييم األداء السنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي

0

ورشات تدريبية دبجاؿ ربديد اؼبسار األكادديي يف إدارة الوقت وإدارة
الذات والتخطيط االسًتاتيجي والعمل بروح الفريق واالتصاؿ
والتواصل وصناعة األىداؼ وريادة األعماؿ الثقافية واؼبالية وثقافة
اغبوار وأخبلقيات العمل للفئات العمرية من ( 03ػ )06و (06
ػ)02

1

دورات يف الفوتوشوب ودورة مهارات اغبياة األساسية وورشة الفن
التشكيلي

2

حفل توزيع جوائز الناصر صبلح الدين األيويب برعاية وزير البلديات
يف حقوؿ القصة القصَتة والدراسات األدبية والعلوـ اإلنسانية
واالجتماعية واالقباز الرياضي والعمل التطوعي وؾباؿ اؼبوسيقى
والصور الفوتوغرافية وؾباؿ اإلبداع لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وؾباؿ
أدب األطفاؿ

3
4
5
6
7
02

نادي اإلبداع

من شهري
كانوف اوؿ

مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع

1/00

مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع

وشباط
نادي اإلبداع ومركز اغبسن
الثقايف

القاعة الًتاثية

1/ 0

مديرية الثقافة بالتعاوف مع بلدية
الكرؾ الكربى

جامعة مؤتة

1/ 7

مديرية الثقافة بالتعاوف مع جامعة
مؤت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

نادي الكرؾ الرياضي الثقايف

1/00

مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع

نادي اإلبداع

1/05-7

مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع

صبعية مؤسسة أسامة اؼبفيت

2/05

مديرية الثقافة بالتعاوف مع مؤسسة
أسامو اؼبفيت الثقافية االجتماعية

القاعة الًتاثية

2/02

مديرية ثقافة الكرؾ بالتعاوف مع
منتدى صباعة درب اغبضارات

ورشة عمل حوؿ تراكيز احملاليل شارؾ فيها ؾبموعو من اؼبثقفُت
أمسية ثقافية

اؽبيئات الثقافية

- 0/ 0
0/06

مديري ػػة ثقافػ ػ ػػة الك ػ ػ ػػرؾ

يوـ السبت

ندوه حوؿ اؼبرأة األردنية واقع وطموح
أمسية بعنواف متحدثُت لقصص قباح ربدث فيها ؾبموعة من
اؼبثقفُت

المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

أمسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أدبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة جملموعو من القاصُت والشع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء
ورشة عمل حوؿ ظاىرة العنف اجملتمعي

نادي اإلبداع

يوـ ثقايف مشل ورشة األنوثة الواعية

وادي ابن ضباد

2/02

مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مؤسسة كرداش الثقافية ورابطة

00

91

3/07

الكتاب األردنيُت فرع الكرؾ ونادي
اإلبداع

00

01

02

03

04

05

06

07

02

00

00

سرايا القلعة

أمسية شعرية يف سرايا القلعة وشارؾ فيها ؾبموعو من الشعراء

ورشة عن العنف اجملتمعي شارؾ فيها ؾبموعو من اؼبثقفُت
ؾبموعو من الورشات التدريبية عن األعماؿ الريادية والقيادية للشباب
من الفئة العمرية ( 06ػ )02يف قصبة الكرؾ وغور اؼبزرعة والقصر

نادي اإلبداع ػ الكرؾ

الصايف ومركز شابات القصر 4/02-0
نادي الكرؾ الثقايف

فيها معايل أظبا خضر
برنامج الرخصة األوروبية لكافة إدارة األعماؿ (اؼبستوى الثاين)

نادي اإلبداع

ورشة عمل حوؿ العيش اؼبشًتؾ والتطرؼ وقبوؿ اآلخر

مركز شابات السماكيو

إفطار لؤليتاـ يف منتزه اؼبشَت حابس زبللو رسم على الوجوه وألعاب

نادي اإلبداع

كرنفالية

مسرح عمادة شؤوف الطلبة

ؿباضره بعنواف رمضاف شهر اؼبغفرة والرضبة شارؾ فيها ؾبموعو من

نادي اإلبداع

اؼبثقفُت

ومنتسيب نادي اإلبداع ،مدتو طبسة أياـ

4/ 2

4/06

4/00

4/01

جامعة مؤتة

ندوة ثقافية حوؿ األثر النهضوي للثورة العربية الكربى شارؾ فيها

ـبيم اإلبداع الثاين مع طبلب من مدينة الفحيص (عناقيد الرضبة)

3/00

نادي اإلبداع ومنطقة غور

حوارية بعنواف (دور اؼبرأة األردنية يف االنتخابات الربؼبانية) شاركت

ؾبموعو من اؼبثقفُت

3/00

4/07

5/ 2

مقر نادي اإلبداع وقلعة
الكرؾ وغابة اليوبيل ووادي
بن ضباد ووادي النمَتة
نادي اإلبداع

أمسية شعرية (نسمات اؽبيل) لعدد من الشعراء يف ؿبافظة الكرؾ
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5/03-00

5/07

الصالوف األديب وملتقى الفعاليات
الشعبية وصبعية إحياء الًتاث
مديرية ثقافة الكرؾ بالتعاوف مع
ؾبلس شباب نادي اإلبداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ثقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع جامعة
مؤت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع

نادي اإلبداع وصبعية البيئة
01

02

03

ورشات عن العمل يف القطاع اػباص

دبنطقة القصر نادي اؼبزرعة
ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوه ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن التربع باألعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء

05

06

07

12

10

10

11

جامعة مؤتو كلية الطب

ورشات تدريبية عن الفن التشكيلي واإلبداع األديب والتصوير

نادي اإلبداع

الفوتوغرايف
ورشات تدريبية عن القيادة ومهارات االتصاؿ واللغة االقبليزية

04

يف اؼبزار واؼبدرسة اؼبهنية

وأخبلقيات العمل وكتابة السَتة الذاتية وإدارة الوقت والعمل ضمن

الكرؾ واألغوار والقصر واؼبزار
اعبنويب

الفريق ومتطلبات سوؽ العمل

األغوار واؼبزار اعبنويب والقصر

ـبيم اإلبداع للتصوير الفوتوغرايف والرسم التشكيلي

الطفيلة  -منطقة ضانا

تدريب دورات الصحافة وزبريج دورة الصحافة

نادي اإلبداع

أمسية شعرية ثقافية دبناسبة يوـ القدس شارؾ فيها ؾبموعة من

جامعة مؤتة

اؼبثقفُت
ندوة عن دور عمادات شؤوف الطلبة يف مكافحة اإلرىاب شارؾ

جامعة مؤتة  -عمادة شؤوف

فيها ؾبموعة من اؼبثقفُت

الطلبة

مهرجاف الكهف الثالث

غور الصايف

إقامة معرض مكتبة األسرة وشارؾ فيو ؾبموعو من موظفي اؼبديرية

5/10-03

6/05-02

6/06-02

الكرؾ

ورشات تدريبية عن اغباسوب يف ريادة األعماؿ ( )ITومتطلبات
سوؽ العمل واإلعبلـ

5/12-01

جامعة مؤتة  -عمادة شؤوف
الطلبة

بإشراؼ اؼبدير
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7/02-1

7/12

02/0

02/12

00/6
-03
00/06
-02
00/02

مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعاوف مع ـبيم
ضانا يف الطفيلة
مديرية الثقافة بالتعاوف مع نادي
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
مديرية الثقافة بالتعػ ػ ػ ػ ػػاوف م ػ ػ ػ ػػع
جامعػ ػ ػ ػ ػػة مؤت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
مديرية الثقافة بالتعػ ػ ػ ػ ػػاوف م ػ ػ ػ ػػع
جامعػ ػ ػ ػ ػػة مؤت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
مديرية الثقافة بالتعاوف مع فرقة غور
الصايف
مديري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ثقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ

تاسعا :مديرية ثقافة محافظة الطفيلة
ً
الرقم

النشاط

المكان

التاريخ

0

حفل تكرمي صبعية سيدات بصَتا اػبَتية ؼبديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
ومديرية عمل الطفيلة

مكتب القيس لئلعبلف

0/ 4

0

لقاء حواري حوؿ اؼببادرات الشبابية يف ؿبافظة الطفيلة

ىيئة شباب كلنا
األردف/فريق عمل الطفيلة

0/01

1

احتفاؿ دبناسبة عيد ميبلد سيد الببلد

2
3
4

الجهة المنظمة
صبعية سيدات بصَتا اػبَتية
مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
بالتعاوف مع ىيئة شباب كلنا
األردف/فريق عمل الطفيلة

قاعة مركز اؼبلكة رانيا
العبد اهلل/مؤسسة إعمار
الطفيلة

0/ 6

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
بالتعاوف مع مديرية التنمية
االجتماعية/الطفيلة

ورشة تدريبية لطلبة مدرسة الطفيلة الثانوية الشاملة للبنات ،حوؿ فن
الكتابة اإلبداعية

مدرسة الطفيلة الثانوية
الشاملة للبنات

1/01

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

ؿباضرة حوؿ مئوية الثورة العربية الكربى

مدرسة الطفيلة الثانوية
للبنُت

1/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

احتفاؿ بعنواف "ابتسم وخذ وردة"

جامعة الطفيلة التقنية/قاعة
البوتاس

1/00

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
ميت
خيت ّ
بالتعاوف مع فريق مسرح ّ
مدرسة وروضة أدوـ النموذجية
بالتعاوف مع مديرية ثقافة الطفيلة

5

احتفاؿ دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى ،وذكرى معركة الكرامة
وعيد األـ

مدرسة وروضة أدوـ
النموذجية

2/ 3

6

ندوة بعنواف :سبكُت اؼبرأة دديقراطياً

مركز شباب بصَتا

2/02

مركز شباب بصَتا بالتعاوف مع
مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

7

أسبوع ثقايف بعنواف :فرحة وطن

مدرسة الطفيلة الثانوية
للبنات

2/03

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

02

ندوة حوؿ اؼبخدرات

مديرية ثقافة ؿبافظة
الطفيلة

3/ 1

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
بالتعاوف مع مديرية شرطة ؿبافظة
الطفيلة /مكتب مكافحة
اؼبخدرات ،ومديرية صحة ؿبافظة
الطفيلة

00

عرض مسرحية أمل عابر

جامعة الطفيلة التقنية/قاعة
البوتاس

3/00

00

احتفاؿ دبناسبة عيد االستقبلؿ بعنواف االستقبلؿ مسَتة ووفاء

جامعة الطفيلة التقنية/
قاعة البوتاس

3/12

01

دورة تدريبية لسيدات اجملتمع احمللي يف ؾباؿ الشمغ واؼبطرزات

مركز شابات اغبسا

4/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

02

إقامة حفل إفطار صباعي لؤلطفاؿ

نادي بصَتا الرياضي

4/05

مركز ىيا الثقايف بالتعاوف مع مديرية
ثقافة الطفيلة ونادي بصَتا الرياضي

94

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

03

احتفاؿ لذوي االحتياجات اػباصة بعنواف (معاً لنرسم بسمة)

04

توزي ػػع اعبػ ػوائز واأللع ػػاب واؽب ػػدايا عل ػػى قس ػػم األطف ػػاؿ يف مستش ػػفى
األمَت زيد العسكري صبيحة عيد الفطر

مركز الطفيلة للرعاية
والتأىيل

4/12

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
صبعية منتدى سيدات الطفيلة
الثقايف بالتعاوف مع مديرية ثقافة
ؿبافظة الطفيلة

مستشفى األمَت زيد
العسكري

5/ 4

05

احتفاؿ لؤلطفاؿ األيتاـ بعنواف "فرحتهم واجب علينا"

منتزه الطفيلة للعائبلت

5/ 6

06

دورة تدريبية بعنواف( كروشيو مكرمية)

صبعية منتدى سيدات
الطفيلة الثقايف

5/02

07

ـبيم ضانا اإلبداعي األوؿ 0204

ـبيم عُت غبظة السياحي

5/06

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

02

احتفالية ؿبافظة الطفيلة دبئوية الثورة العربية الكربى

ملعب صودييح

6/01

دار احملافظة بالتعاوف مع مديرية
ثقافة ؿبافظة الطفيلة واؼبؤسسات
الرظبية واغبكومية يف احملافظة

00

كرنفاؿ األطفاؿ

قرية اؼبعطن السياحية

7/04

ميت بالتعاوف مع مديرية
خيت ّ
مسرح ّ
ثقافة ؿبافظة الطفيلة

00

دورة بعنواف :أطباؽ شعبية

صبعية منتدى سيدات
الطفيلة

02/3

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

01

ندوة بعنواف الثورة العربية الكربى ،الطريق إىل النهضة

مركز شباب بصَتا

02/3

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

02

ندوة بعنواف :تيسَت السبوؿ شاعراً وسليماف القوابعة روائياً ،قراءة يف
أدب اعبنوب

جامعة الطفيلة التقنية/
قاعة البوتاس

02/7

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

03

أمسية شعرية بدوية

قلعة اغبسا

02/00

فرقة شباب اغبجايا للسامر بالتعاوف
مع مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
وفرقة الريشة للسامر

04

ندوة بعنواف :الثقافة واقع وطموحات

02/02

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

05

حفل بعنواف (عويش مكشر ،ولويش ما تضحك)

جامعة الطفيلة التقنية/
قاعة البوتاس

02/03

مسرح خيت ميت ،وفرقة جباؿ
الطفيلة للًتاث الفٍت األردين
بالتعاوف مع مديرية ثقافة ؿبافظة
الطفيلة

06

كرنفاؿ خاص بطلبة اؼبدارس

مدرسة إسكاف الرشادية
األساسية اؼبختلطة،
ومدرسة خدجية بنت
خويلد األساسية اؼبختلطة

02/12

مدرسة طارؽ بن زياد
األساسية

95

ميت
خيت ّ
فريق مسرح ّ
صبعية منتدى سيدات الطفيلة
الثقايف بالتعاوف مع مديرية ثقافة
ؿبافظة الطفيلة

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة

07
12

ضبلة ثقف نفسك
كرنفاالت خاصة لطلبة اؼبدارس

جامعة الطفيلة
التقنية/كلية اآلداب

00/0

مدرسة الشيماء األساسية
اؼبختلطة

00/0

96

مديرية ثقافة ؿبافظة الطفيلة
صبعية قناديل للثقافة والفنوف
بالتعاوف مع مديرية ثقافة ؿبافظة
الطفيلة

عاشرا :مديرية ثقافة محافظة معان
ً
المكان

التاريخ

الرقم

ؿبطة اؼبعرفة يف قضاء

-00

اؼبريغة

2/02

مدرسة احملطة األساسية

2/05

كلية الشوبك اعبامعية

3/2-0

قرية اؿ جي الًتاثية

3/02

مركز ظبو األمَت اغبسُت

3/00

مديرية ثقافة معاف

4

ورشة عمل حوؿ السبلمة والصحة اؼبهنية

مركز ظبو األمَت اغبسُت

3/05

مديرية ثقافة معاف

5

استضافة اؼبكتبة اؼبتنقلة يف ؿبافظة معاف

عدة مدارس

3/07-04

وزارة الثقافة

مركز ظبو األمَت اغبسُت

3/03

مدرسة بنات معاف الثانوية

04-02

مديرية ثقافة معاف

مركز ظبو األمَت اغبسُت

4/ 0

مديرية ثقافة معاف

مركز ظبو األمَت اغبسُت

4/05-01

مديرية ثقافة معاف

00

حفل إنشاد ديٍت بالتعاوف مع عمادة شؤوف الطلبة يف جامعة اغبسُت

مركز ظبو األمَت اغبسُت

4/05

مديرية ثقافة معاف

01

عرض فيلم "ذيب"

مركز ظبو األمَت اغبسُت

5/02

مديرية ثقافة معاف

0

0

1

2

3

6

النشاط
معرض كتاب يتضمن منشورات وزارة الثقافة يقاـ يف قرية اؼبريغة
بالتعاوف مع ؿبطة اؼبعرفة
ضبلة اقرا يف ؿبافظة معاف يف منطقة احملطة بالتعاوف مع اؼبكتبة الوطنية
معرض كتاب يتضمن منشورات وزارة الثقافة يف كلية الشوبك
اعبامعية
حفل فٍت دبناسبة عيد االستقبلؿ وذكرى مئوية الثورة العربية الكربى
يف لواء البًتاء
ؿباضرة دينية حوؿ اغبقوؽ والواجبات الزوجية ألقاىا د سامر مازف
القبج

يوـ ثقايف مفتوح للطفل بالتعاوف مع مركز القنطرة لتنمية اؼبوارد
البشرية

7

معرض للكتاب يف مدرسة بنات معاف الثانوية

02

عرض مسرحي خاص لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات اػباصة

00

برنامج مسابقات ثقافية بالتعاوف مع بلدية معاف الكربى ومركز
القنطرة

97

الجهة المنظمة
مديرية ثقافة معاف
مديرية ثقافة معاف بالتعاوف مع
اؼبكتبة الوطنية
مديرية ثقافة معاف
مديرية ثقافة معاف بالتعاوف مع سلطة
إقليم البًتا

مديرية ثقافة معاف بالتعاوف مع مركز
القنطرة

02

03

مدرسة اؼبلك عبد اهلل

ؿباضرة دينية بعنواف الوسطية يف اإلسبلـ
حفل خاص دبناسبة مئوية الثورة العربية الكربى ( معرض كتاب،
معرض تراثي ،معرض صور ،وعرض فٍت فلكلوري )

04

عرض مسرحي لؤلطفاؿ ترفيهي

05

ضبلة "اقرأ " يف قضاء ايل

06

ورشة عمل :التدريب على صناعة اؼبسابح

07

أمسية شعرية جملموعة من شعراء ؿبافظة معاف

02

ورشة عمل تدريب حوؿ ثقافة اغبوار

00

مهرجاف السامر للًتاث

00

ندوة فكرية حوؿ التطرؼ واإلرىاب

01

ندوة فكرية حوؿ التطرؼ واإلرىاب

02

معرض مكتبة األسرة األردنية ( مهرجاف القراءة للجميع )

03

عرض فيلم "ذيب"

5/01

مديرية ثقافة معاف

مركز ظبو األمَت اغبسُت

5/02

مديرية ثقافة معاف

مركز ظبو األمَت اغبسُت

5/05

مدرسة بسطة الثانوية

6/ 1

مديرية ثقافة معاف

6/02-6

مديرية الثقافة

قاعة بلدية اؼبريغة

6/02

مديرية الثقافة

مدرسة بنات معاف الثانوية

7/02

مديرية ثقافة معاف

للتميز

مركز ظبو األمَت اغبسُت
الثقايف

قرية الراجف
مدرسة اؼبلك عبد اهلل
للتميز
مدرسة الراجف الثانوية
للبنُت

02/02
00/00

00/07

قاعة مركز ظبو األمَت

- 02

اغبسُت

00/02

مركز ظبو األمَت اغبسُت
الثقايف

98

-02

00/00

مديرية ثقافة معاف وبالتعاوف مع
مبادرة القمة

وزارة الثقافة
مديرية ثقافة معاف بالتعاوف مع
ملتقى معاف الثقايف
مديرية ثقافة معاف

مديرية ثقافة معاف

وزارة الثقافة و اؽبيئة اؼبلكية لؤلفبلـ

الفصل السابع :المركز الثقافي الملكي
المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

النشاط

الرقم
0

ورشة عصف ذىٍت

قاعة اؼبؤسبرات

0/ 0

وزارة الثقافة

0

ندوة عن مرض السرطاف

قاعة اؼبؤسبرات

0/ 2

صبعية األمل األردنية

1

اؼبلتقى السادس ؼبلتقى "متطوعو األردف"

قاعة اؼبؤسبرات

0/02

ملتقى "متطوعو األردف"

2

مؤسبر صحفي لئلعبلف عن مسابقة وزارة الثقافة لئلبداع

قاعة اؼبؤسبرات

0/03

وزارة الثقافة

3

احتفاؿ دبرور عشر سنوات على صدور ؾبلة اللويبدة

اؼبسرح الرئيسي

0/04

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

4

حفل سنوي عبمعية التوعية واإلرشاد األسري

اؼبسرح الرئيسي

0/06

صبعية التوعية واإلرشاد

5

اللقاء اغبادي عشر ؼبنتدى القيادات اغبكومية

قاعة اؼبؤسبرات

0/02

وزارة القطاع العاـ

6

أمسية موسيقية

اؼبسرح الدائري

0/01

السفارة األمريكية

7

اجتماع الفريق التنسيق اغبكومي غبقوؽ اإلنساف

قاعة اؼبؤسبرات

0/02

رئاسة الوزراء

02

حفل توقيع كتاب ( فوضى يف عدـ وخلود )

اؼبسرح الدائري

0/03

منتدى الوسطية للفكر والثقافة

00

حفل توقيع ديواف "أرين أنظر إليك"

اؼبسرح الدائري

0/06

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

00

األسبوع العاؼبي للوئاـ بُت األدياف

اؼبسرح الرئيسي

0/07

مركز التعايش الديٍت

01

احتفاؿ بعيد ميبلد القائد

اؼبسرح الرئيسي

1/ 0

وزارة التنمية االجتماعية

02

حفل توقيع كتاب الشيخ ضبد اعبازي

قاعة اؼبؤسبرات

1/ 5

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

03

يوـ اإلعبلمية العربية

قاعة اؼبؤسبرات

1/ 7

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

04

حفل للفناف حسن رمزي

اؼبسرح الرئيسي

1/03

صبعية حوض البقعة

05

مؤسبر صحة الفم واألسناف

قاعة اؼبؤسبرات

1/04

نقابة األطباء

06

احتفاؿ بذكرى معركة الكرامة

اؼبسرح الرئيسي

1/00

وزارة الًتبية والتعليم

07

ندوة حوؿ معركة الكرامة

قاعة اؼبؤسبرات

1/00

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

02

احتفاؿ لنادي موظفي اعبمارؾ

اؼبسرح الرئيسي

1/00

دائرة اعبمارؾ األردنية

00

احملادثات األردنية الروسية

قاعة اؼبؤسبرات

1/01

وزارة التخطيط

00

اؼبنتدى الًتكي األردين

قاعة اؼبؤسبرات واؼبسرح
الرئيسي

1/05

صبعية رجاؿ األعماؿ

01

حفل موسيقي عبمعية األوركسًتا األردنية الوطنية

اؼبسرح الرئيسي

1/12

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

02

بازار خَتي عبمعية ريداف اػبَتية

قاعة اؼبعارض

12و1/10

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

03

جلسة تعريفية ؼبسابقة ربدي التطبيقات اإللكًتونية

اؼبسرح الرئيسي

2/ 0

صندوؽ اؼبلك عبد اهلل الثاين للتنمية

04

معرض صبعية الفتيات اؼبعاقات

قاعة اؼبعارض

2/3-1

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

05

حفل فٍت

اؼبسرح الرئيسي

2/ 7

الرابطة األردنية اللبنانية

06

بازار خَتي

قاعة اؼبعارض

2/00-7

صبعية اغبناف لرعاية األيتاـ

07

مهرجاف اؼبسرح اعبامعي

اؼبسرح الدائري

- 02
2/02

جامعة فيبلدلفيا

99

12

مغناة الثورة العربية الكربى

قاعة اؼبؤسبرات

2/04-02

الديواف اؼبلكي اؽبامشي

10

مهرجاف الرقص اؼبعاصر

اؼبسرح الرئيسي

-01
2/00

مكتب جبللة اؼبلكة نور اؼبعظمة

10

معرض فٍت

قاعة اؼبعارض

00و2/01

مديرية تربية الزرقاء

11

ضبلة دعم األيتاـ فاقدي السند األسري

اؼبسرح الدائري

2/06

مكتب جبللة اؼبلكة نور اغبسُت

12

معرض فٍت

قاعة اؼبعارض

05و2/06

مديرية تربية عماف

13

حفل زبريج طلبة اؼبسرح اعبواؿ

اؼبسرح الرئيسي

2/04

وزارة الثقافة

14

معرض فٍت

قاعة اؼبعارض

2/06

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

15

احتفاؿ بعيد العماؿ

قاعة اؼبؤسبرات

3/ 0

االرباد العاـ لنقابات عماؿ األردف

16

الربؼباف الطبليب

قاعة اؼبؤسبرات

3/ 1

مدرسة اغبسُت الثانوية للبنات
بالشراكة مع اؼبركز الثقايف اؼبلكي

17

معرض فٍت

قاعة اؼبعارض

3/2-1

مدرسة اغبسُت الثانوية للبنات
بالشراكة مع اؼبركز الثقايف اؼبلكي

22

حفل توزيع جوائز جامعة فيبلدلفيا

قاعة اؼبؤسبرات

3/ 3

جامعة فيبلدلفيا

20

حفل إشهار ديواف سفر السبعُت

اؼبسرح الدائري

3/ 3

ظبَت الصناع

20

الديواف اؼبلكي

قاعة اؼبؤسبرات

5و3/6

21

إطبلؽ ضبلة دعم األيتاـ فاقدي الدعم األسري

اؼبسرح الدائري

3/ 7

مكتب جبللة اؼبلكة نور اغبسُت

22

أوبريت بعيد االستقبلؿ ومئوية الثورة العربية الكربى

اؼبسرح الرئيسي

3/02

وزارة الًتبية والتعليم

23

مهرجاف ليايل اؼبسرح اغبر

اؼبسرحُت الرئيسي والدائري

07- 01

فرقة اؼبسرح اغبر

24

مؤسبر نقض شبهات التطرؼ والتكفَت

قاعة اؼبؤسبرات

3/05

دائرة اإلفتاء

25

حفل توقيع رواية روزنامة

قاعة اؼبؤسبرات

3/06

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

26

مؤسبر صحفي لئلعبلف عن جائزة الشارقة لتعزيز الثقافة

قاعة اؼبؤسبرات

3/07

وزارة الثقافة

27

الديواف اؼبلكي

قاعة اؼبؤسبرات

3/02

32

اغبفل اػبتامي ؼبسابقة ربدي القراءة العريب

اؼبسرح الرئيسي

3/00

وزارة الثقافة

30

حفل تكرمي عصاـ حجاوي

اؼبسرح الرئيسي

3/00

اؼبركز الثقايف العريب

30

الديواف اؼبلكي

كافة اؼبرافق

3/00

31

عرض مسرحية حبر ورماؿ

اؼبسرح الرئيسي

3/07-01

فرقة رؤى اؼبسرحية

32

اجتماع منسقي حقوؽ اإلنساف

قاعة اؼبؤسبرات

3/02

رئاسة الوزراء

33

الديواف اؼبلكي

قاعة اؼبؤسبرات واؼبسرح
الدائري

3/05

34

حفل توزيع جائزة اغبسن للتميز

قاعة اؼبؤسبرات

3/07

اجمللس األعلى للعلوـ والتكنولوجيا

35

معرض فٍت

قاعة اؼبعارض

3/12-07

اعبمعية األردنية للتصوير

36

حفل زبريج الطلبة األتراؾ

3/12

وكالة تيكا الًتكية

37

حفل بعيد االستقبلؿ

اؼبسرح الرئيسي

12و3/10

وزارة الًتبية والتعليم

42

حفل باألعياد الوطنية

اؼبسرح الرئيسي

4/ 0

ملتقى األردف الثقايف

100

40

أوبريت بعيد االستقبلؿ

اؼبسرح الرئيسي

4/2-1

وزارة الًتبية والتعليم

40

حفل توقيع كتاب روسيا اؼبعاصرة والعرب

قاعة اؼبؤسبرات

4/ 3

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

41

اجتماع دولة رئيس الوزراء مع فريق التنسيق اغبكومي

قاعة اؼبؤسبرات

4/07

رئاسة الوزراء

42

حفل موسيقي

اؼبسرح الرئيسي

03و5/04

شركة أصدقاء مهرجانات األردف

43

حفل توقيع كتاب ضوء جديد

قاعة اؼبؤسبرات

5/05

صبعية اغبوار الدديقراطي الوطٍت واؼبركز

44

اللقاء العاشر للشراكة األردنية األوروبية

قاعة اؼبؤسبرات

5/02

وزارة التخطيط

45

لقاء توعوي بقانوف االنتخابات

اؼبسرح الدائري

5/00

اللجنة الوطنية األردنية لشؤوف اؼبرأة

46

ندوة مئوية الثورة العربية الكربى

قاعة اؼبؤسبرات

5/01

مهرجاف جرش

47

عرض مسرحية ابنة اغبطاب

اؼبسرح الدائري

5/01

مهرجاف جرش

52

عرض مسرحية عبلقات حرجة

اؼبسرح الرئيسي

5/01

مهرجاف جرش

50

بيئتنا عزتنا

اؼبسرح الدائري

5/02

مهرجاف جرش

50

عمار يا بلد

اؼبسرح الرئيسي

5/02

مهرجاف جرش

51

لقاء مرشحي ؿبافظة العاصمة

قاعة اؼبؤسبرات

5/03

اؽبيئة اؼبستقلة لبلنتخابات

52

حفل تكرمي اؼبوظف اؼبثايل

قاعة اؼبؤسبرات

5/03

ديواف اػبدمة اؼبدنية

53

فبلكة النحل

اؼبسرح الرئيسي

5/04

مهرجاف جرش

54

الكوف للجميع

اؼبسرح الدائري

5/04

مهرجاف جرش

55

أمل عابر

اؼبسرح الرئيسي

5/05

مهرجاف جرش

56

الدنيا خبَت

اؼبسرح الدائري

5/05

مهرجاف جرش

57

اؼبغنية الصلعاء

اؼبسرح الرئيسي

5/06

مهرجاف جرش

62

ربيعنا أحبلـ

اؼبسرح الدائري

5/06

مهرجاف جرش

60

إرىاب ع الباب

اؼبسرح الرئيسي

5/07

مهرجاف جرش

60

ليلة أردنية

اؼبسرح الرئيسي

5/10

مهرجاف جرش

61

فرقة علي اؽبلباوي

اؼبسرح الرئيسي

6/ 0

مهرجاف جرش

62

فرقة بيت الرواد

اؼبسرح الرئيسي

6/ 0

مهرجاف جرش

63

الفنانة انا كارال ماز

اؼبسرح الرئيسي

6/ 0

مهرجاف جرش

64

الفنانة سلوى زينوف

اؼبسرح الرئيسي

6/ 1

مهرجاف جرش

65

قصائد مغناه للشاعر حبيب الزيودي

اؼبسرح الرئيسي

6/ 2

مهرجاف جرش

66

الفنانة فرح السراج

اؼبسرح الرئيسي

6/ 3

مهرجاف جرش

67

ليلة أردنية

اؼبسرح الرئيسي

6/ 4

مهرجاف جرش

72

حفل موسيقي

اؼبسرح الرئيسي

6/ 5

اؼبركز الثقايف العريب

70

مؤسبر الشباب العرب الدويل

قاعة اؼبؤسبرات

6و6/7

مكتب جبللة اؼبلكة نور

70

حفل افتتاح مهرجاف مسرح عموف للشباب

اؼبسرح الرئيسي

6/02

وزارة الثقافة

71

عرض مسرحية عرس الدـ

اؼبسرح الرئيسي

6/02

وزارة الثقافة

72

عرض مسرحية كاف مازاؿ

اؼبسرح الرئيسي

6/00

وزارة الثقافة

101

73

عرض مسرحية ىبل تأتوف

اؼبسرح الدائري

6/00

وزارة الثقافة

74

عرض مسرحية ؼبا ال

اؼبسرح الرئيسي

6/00

وزارة الثقافة

75

عرض مسرحية ىبل تأتوف

اؼبسرح الدائري

6/00

وزارة الثقافة

76

ندوة تعقيب ؼبسرحية كاف ومازاؿ

قاعة اؼبعارض

6/00

وزارة الثقافة

77

عرض مسرحية ست شخصيات

اؼبسرح الرئيسي

6/01

وزارة الثقافة

022

عرض مسرحية ذاكرة جسد

اؼبسرح الدائري

6/01

وزارة الثقافة

020

ندوة تعقيب ؼبسرحية ىبل تأتوف

قاعة اؼبعارض

6/01

وزارة الثقافة

020

ندوة تعقيب ؼبسرحية ؼبا ال

قاعة اؼبعارض

6/01

وزارة الثقافة

021

عرض مسرحية الصمت

اؼبسرح الرئيسي

6/02

وزارة الثقافة

022

عرض مسرحية ذاكرة جسد

اؼبسرح الدائري

6/02

وزارة الثقافة

023

ندوة تعقيب ؼبسرحية ست شخصيات

قاعة اؼبعارض

6/02

وزارة الثقافة

024

ندوة تعقيب ؼبسرحية ذاكرة جسد

قاعة اؼبعارض

02

وزارة الثقافة

025

عرض مسرحية خطبة الذعة ضد رجل جالس

اؼبسرح الدائري

6/03

وزارة الثقافة

026

ندوة تعقيب ؼبسرحية الصمت

قاعة اؼبعارض

6/03

وزارة الثقافة

027

حفل ختاـ مهرجاف عموف

اؼبسرح الرئيسي

6/03

وزارة الثقافة

002

حفل فٍت /مكتب األمم اؼبتحدة للمساعدات اإلنسانية أوشا

قاعة اؼبؤسبرات

6/06

000

حفل افتتاح مهرجاف فنوف وإبداعات الطفل

كافة اؼبرافق

6/00

وزارة الثقافة

000

عرض مسرحية قصاقيص

اؼبسرح الرئيسي

6/01

وزارة الثقافة

001

عرض مسرحية مشس وقمر

اؼبسرح الدائري

6/01

وزارة الثقافة

002

ورشة تصنيع العرائس والدمى

قاعة البالية

- 01
6/12

وزارة الثقافة

003

ورشة حواديت وألواف

قاعة البالية

6/12-02

وزارة الثقافة

004

ورشة الرسم لؤلطفاؿ اؼبكفوفُت

قاعة اؼبعارض

6/12-01

وزارة الثقافة

005

عرض مسرحية أنا سندريبل

اؼبسرح الرئيسي

6/02

وزارة الثقافة

006

عرض مسرحية اغبكوايت

اؼبسرح الدائري

6/02

وزارة الثقافة

007

عرض مسرحية اػبيوط اؼبتينة

اؼبسرح الرئيسي

6/03

وزارة الثقافة

002

عرض مسرحية الكماف الذىيب

اؼبسرح الدائري

6/03

وزارة الثقافة

000

عرض مسرحية أىل اؽبمة

اؼبسرح الرئيسي

6/04

وزارة الثقافة

000

مسابقة أدب األطفاؿ

اؼبسرح الدائري

6/04

وزارة الثقافة

001

عرض مسرحية الساحر أوز

اؼبسرح الرئيسي

6/05

وزارة الثقافة

002

عرض مسرحية التوازف

اؼبسرح الدائري

6/05

وزارة الثقافة

003

عرض مسرحية وفجأة صحوت

اؼبسرح الرئيسي

6/06

وزارة الثقافة

004

يوـ تفاعلي مع األطفاؿ

اؼبسرح الدائري

6/06

وزارة الثقافة

005

عرض مسرحية الصديق الويف

اؼبسرح الرئيسي

6/07

وزارة الثقافة

006

عرض مسرحية مرمي والنسر الذىيب

اؼبسرح الدائري

6/07

وزارة الثقافة
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007

عرض مسرحية يف يدي قبمة

اؼبسرح الرئيسي

6/12

وزارة الثقافة

012

عرض مسرحية ظبعاف والنحل الطناف

اؼبسرح الدائري

6/12

وزارة الثقافة

010

حفل ختاـ مهرجاف اإلبداع الطفويل

اؼبسرح الرئيسي

6/10

وزارة الثقافة

010

معرض فٍت

قاعة اؼبعارض

7/ 5 – 3

وزارة الثقافة

011

اؼبركز اإلعبلمي لبلنتخاب

كافة اؼبرافق

-2
7/03

اؽبيئة اؼبستقلة لبلنتخاب

012

حفل افتتاح مهرجاف طقوس

اؼبسرح الرئيسي

7/05

فرقة طقوس

013

دور اؼبنتديات يف مكافحة التطرؼ

قاعة اؼبؤسبرات

7/04

وزارة الثقافة

014

حفل فٍت

اؼبسرح الرئيسي

7/06

السفارة الفلسطينية

015

عرض مسرحية ىذا أنا

اؼبسرح الدائري

02/1

فرقة أحفاد اؼبسرح

016

عروض مسرحية حب يف زمن اغبرب

اؼبسرح الرئيسي

–2
02/02

فرقة اؼبسرح اغبديث

017

عرض مسرحي فٍت

اؼبسرح الدائري

3و02/4

السفارة اإلسبانية

022

ندوة الفن بُت اجملاملة والنقد

قاعة اؼبؤسبرات

02/6

وزارة الثقافة

020

حفل استعراضي مسرحي

اؼبسرح الدائري

02/00

السفارة اإلسبانية

020

حفل افتتاح مهرجاف الفيلم األردين  -عرض فيلم الواقع اؼبرفوض

اؼبسرح الرئيسي

02/06

وزارة الثقافة

021

عرض فيلم اللعبة ،فيلم جٌت ،فيلم أعمى الكاتدرائية ،فيلم مش على
طريقي

اؼبسرح الرئيسي

02/07

وزارة الثقافة

022
023

عرض فيلم ايهم ،فيلم جنة االرض ،فيلم سراب ،فيلم مريض صفر،
فيلم اللحظة األشد ظبلماً

اؼبسرح الرئيسي

02/02

وزارة الثقافة

عرض مسرحية ىذياف على ىامش اؼبصَت

اؼبسرح الدائري

02/02

وزارة الثقافة

024

عرض فيلم اغبامل ،فيلم اؼبشهد األخَت ،فيلم انتهاؾ ،فيلم بيت

اؼبسرح الرئيسي

02/00

وزارة الثقافة

025

عرض فيلم وجود ،فيلم اؼبفك ،فيلم الربزخ و فيلم ترانزيت

اؼبسرح الرئيسي

02/00

وزارة الثقافة

026

حفل اختتاـ مهرجاف الفيلم األردين

اؼبسرح الرئيسي

02/01

وزارة الثقافة

027

حفل توقيع كتاب البعيد اؼبشتهى ووجع اؽبديل

قاعة اؼبؤسبرات

02/10

وزارة الثقافة

032

حفل توقيع كتاب اسم اهلل ىو الرضبة

قاعة اؼبؤسبرات

02/02

اؼبركز الكاثوليكي للدراسات واإلعبلـ

030

حفل افتتاح مهرجاف الفيلم الصيٍت عرض فيلم مطلوبوف على
الشبكة

اؼبسرح الرئيسي

02/02

نقابة الفنانُت

030

اجتماع منسقي حقوؽ االنساف

قاعة اؼبؤسبرات

02/03

رئاسة الوزراء

031

عرض فيلم حفلة زفاؼ يف الريف

اؼبسرح الرئيسي

02/03

نقابة الفنانُت

032

عرض فيلم كونفوشيوس

اؼبسرح الرئيسي

02/04

نقابة الفنانُت

033

عرض فيلم ملك األيائل

اؼبسرح الرئيسي

02/05

نقابة الفنانُت

034

الطريق إىل السماء

اؼبسرح الرئيسي

02/06

نقابة الفنانُت

035

حفل توزيع جوائز الثقافة لئلبداع

قاعة اؼبؤسبرات

02/10

وزارة الثقافة

036

ؿباضرة توعوية عن سرطاف الثدي

الدائري

00/0

وزارة الثقافة
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037

حفل توزيع جوائز مسابقة الثورة العربية الكربى

قاعة اؼبؤسبرات

00/0

ارباد الكتاب األردنيُت

042

عرض مسرحية رحلة طيور

اؼبسرح الرئيسي

00/3

بيت الًتاث والفنوف

040

اؼبؤسبر التأسيسي غبزب اؼبؤسبر الوطٍت زمزـ

قاعة اؼبؤسبرات

00/3

حزب زمزـ

040

مؤسبر السرد العريب

قاعة اؼبؤسبرات

4و00/5

وزارة الثقافة

041

حفل زبريج طلبة الفنوف

اؼبسرح الرئيسي

00/ 6

وزارة الثقافة

042

لقاء خرباء تطوير اسًتاتيجية مواجهة التطرؼ

قاعة اؼبؤسبرات

00/6

وزارة الثقافة

043

حفل توقيع رواية سندس

قاعة اؼبؤسبرات

00/02

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

044

عرض مسرحية الرخ

اؼبسرح الدائري

00/00

نقابة الفنانُت

045

لقاء خرباء تطوير اسًتاتيجية مواجهة التطرؼ

قاعة اؼبؤسبرات

00/01

وزارة الثقافة

046

حفل افتتاح مهرجاف اؼبسرح األردين

اؼبسرح الرئيسي

00/02

وزارة الثقافة

047

عرض مسرحية العرس الوحشي

اؼبسرح الرئيسي

00/02

وزارة الثقافة

052

ندوة مسرحية العرس الوحشي

قاعة اؼبعارض

00/03

وزارة الثقافة

050

عرض مسرحية ىزبرة

اؼبسرح الرئيسي

00/03

وزارة الثقافة

050

عرض مسرحية اغبب يف زمن اغبرب

اؼبسرح الدائري

00/03

وزارة الثقافة

051

عرض مسرحية أنت لست غارا

اؼبسرح الرئيسي

00/04

وزارة الثقافة

052
053

عرض مسرحية رأساً على عقب

اؼبسرح الدائري

00/04

وزارة الثقافة

ندوة مسرحية ىزبرة

قاعة اؼبعارض

00/04

وزارة الثقافة

054

ندوة عرض مسرحية حب يف زمن اغبرب

قاعة اؼبعارض

00/04

وزارة الثقافة

055
056

عرض مسرحية رأساً على عقب

اؼبسرح الدائري

00/05

وزارة الثقافة

عرض مسرحية شيطاف البحر

اؼبسرح الرئيسي

00/05

وزارة الثقافة

057

ندوة مسرحية أنت لست غارا

قاعة اؼبعارض

00/05

وزارة الثقافة

062

القلعة

اؼبسرح الرئيسي

00/06

وزارة الثقافة

060

خيوط من أحبلـ

اؼبسرح الدائري

00/06

وزارة الثقافة

060
061

ندوة مسرحية رأساً على عقب

قاعة اؼبعارض

00/06

وزارة الثقافة

ندوة مسرحية شيطاف البحر

قاعة اؼبعارض

00/06

وزارة الثقافة

062

خيوط من أحبلـ

اؼبسرح الدائري

00/07

وزارة الثقافة

063

ندوة مسرحية القلعة

قاعة اؼبعارض

00/07

وزارة الثقافة

064

سيلفوف

اؼبسرح الرئيسي

00/02

وزارة الثقافة

065

ندوة مسرحية خيوط من أحبلـ

قاعة اؼبعارض

00/02

وزارة الثقافة

066

ندوة مسرحية ظبلؿ أنثى

قاعة اؼبعارض

00/02

وزارة الثقافة

067

ليلة سقوط طيبة

اؼبسرح الرئيسي

00/00

وزارة الثقافة

072

بانوراما

اؼبسرح الدائري

00/00

وزارة الثقافة

070

ندوة مسرحية سيلفوف

قاعة اؼبعارض

00/00

وزارة الثقافة

070

ندوة قراءة يف الورقة النقاشية السادسة  /وزارة الثقافة

قاعة اؼبؤسبرات

00/00

وزارة الثقافة
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071

بانوراما

اؼبسرح الدائري

00/00

وزارة الثقافة

072

أرض الفراشات

اؼبسرح الرئيسي

00/00

وزارة الثقافة

073

ندوة مسرحية ليلة سقوط طيبة

اؼبعارض

00/00

وزارة الثقافة

074

عطيل يعود

اؼبسرح الرئيسي

00/01

وزارة الثقافة

075

ندوة مسرحية أرض الفراشات

قاعة اؼبعارض

00/01

وزارة الثقافة

076

ندوة مسرحية عطيل يعود

قاعة اؼبعارض

00/02

وزارة الثقافة

077

حفل اختتاـ مهرجاف اؼبسرح األردين

اؼبسرح الرئيسي

00/02

وزارة الثقافة

022

عرض مسرحية عطيل يعود

اؼبسرح الرئيسي

00/03

وزارة الثقافة

020

أوبريت سَتة اجملد  /مدارس الرضواف

اؼبسرح الرئيسي

00/04

وزارة الثقافة

020

عرض مسرحية حب يف زمن اغبرب

اؼبسرح الرئيسي

00/05

وزارة الثقافة

021

عرض مسرحية ظبلؿ أنثى

اؼبسرح الرئيسي

00/06

وزارة الثقافة

022

عرض مسرحية ظبلؿ أنثى

اؼبسرح الرئيسي

00/07

وزارة الثقافة

023

الرعاية اؽبامشية لصحة اؼبواطن األردين

قاعة اؼبؤسبرات

00/07

صبعية أصدقاء مرضى حساسية
القمح اػبَتية

024

احتفاؿ سنوي

قاعة اؼبؤسبرات

00/12

اعبمعية األردنية غبقوؽ اإلنساف

025

عرض مسرحية الرخ

اؼبسرح الدائري

00/0

نقابة الفنانُت

026

مهرجاف األردف السينمائي األوؿ

اؼبسرح الرئيسي

00/0

اعبمعية العربية للثقافة السينمائية

027

حفل توقيع كتاب اؼبملكة األردنية اؽبامشية

قاعة اؼبؤسبرات

00/0

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

002

فعاليات مهرجاف كرامة غبقوؽ اإلنساف

اؼبسرح الرئيسي

00/02-3

صبعية اؼبعمل  400واؼبركز الثقايف
اؼبلكي

000

حفل إشهار صبعية أردنا غبقوؽ اإلنساف والسبلـ

قاعة اؼبؤسبرات

00/02

صبعية أردنا غبقوؽ اإلنساف والسبلـ

000

حفل تأبُت الصحفي ىاين اغبسامي

قاعة اؼبؤسبرات

00/03

اؼبركز الثقايف اؼبلكي

001

حفل موسيقي لعبلء شاىُت

اؼبسرح الرئيسي

00/03

عبلء شاىُت
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الفصل الثامن :العقبة مدينة الثقافة األردنية لعام 6102
المكان

التاريخ

الجهة المنظمة

الرقم

نقابة اؼبعلمُت /العقبة

0/ 4

مديرية ثقافة العقبة

0/00

مديرية ثقافة العقبة

صبعية أصدقاء مؤاب

0/01

مديرية ثقافة العقبة

سوؽ جار البحر

0/03-02

مديرية ثقافة العقبة

نادي شباب الريشة

0/05

مديرية ثقافة العقبة

4

عرض فلكلوري لفرقة ىوناف الغربية الصينية

مسرح مفوضية العقبة

0/ 0

مديرية ثقافة العقبة

5

افتتاح العقبة مدينة الثقافة األردنية 0204

ساحة الثورة العربية الكربى

1/12

مديرية ثقافة العقبة

6

أياـ الفجَتة الثقافية

7

مشروع بعنواف (مكتبة تاج اؼبعرفة)

02

مهرجاف اغبرؼ اليدوية والتقليدية يف مدينة العقبة

0

النشاط
لقاء يف نقابة اؼبعلمُت يف العقبة للمشاركة يف مشاريع العقبة مدينة
الثقافة

0

لقاء الفعاليات احمللية للمشاركة يف مشاريع العقبة مدينة الثقافة

1

لقاء اعبمعيات اػبَتية للمشاركة يف مشاريع العقبة مدينة الثقافة

2

معرض كتب مكتبة األسرة

3

00
00
01

ىيئة شباب كلنا
االردف/العقبة

لقاء الفعاليات الشعبية يف قرية الريشة للمشاركة يف مشاريع العقبة
مدينة الثقافة

ورشة تدريبية (حل اػببلفات والنزاعات والتعايش السلمي -رؤية
رسالة عماف)
يوـ الطفل الًتفيهي
إقامة عدة عروض مسرحية اؼبشاركة يف مهرجاف ليايل اؼبسرح اغبر
الدويل اغبادي عشر  0204يف العقبة

سوؽ جار البحر

-1/10
2/ 0

وزارة الثقافة
الصندوؽ األردين اؽبامشي/مركز

الصندوؽ األردين اؽبامشي

3/ 0

اعبامعة األردنية

3/1-0

اعبامعة األردنية

اعبامعة األردنية/العقبة

3/2-0

اؼبدرب اضبد ؿبمد خلف الفواز

مدرسة العاشرة األساسية

3/ 2

نور ؿبمد كريشاف

ساحة الثورة العربية الكربى

3/3-0

فرقة اؼبسرح اغبر
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األمَتة بسمة /العقبة

02

 -ورشة تدريبية تعزيز مشاركة اؼبرأة يف اغبياة السياسية واالجتماعية

03

مشروع ورشة تدريبية ومعرض بعنواف(اػبط العريب)

منتدى العقبة لئلبداع الثقايف

ىيئة شباب كلنا األردف

3/4-3

مؤسسة هنر األردف

3/5-1

ياسر يوسف عبد اؼبهدي الربابعة

اعبامعة األردنية

3/5-3

اعبامعة األردنية

ىيئة شباب كلنا األردف

3/5-4

ساحة الثورة العربية الكربى

3/5-4

فرقة الرمثا للفنوف

ساحة الثورة العربية الكربى

3/ 6

أسيل هبجت توفيق اإلمارة

02

معرض منتجات للمركز :قطع فنية تراثية ورسومات

ساحة الثورة العربية الكربى

3/ 6

مركز شابات العقبة

00

معرض بعنواف الزي الشعيب

ساحة الثورة العربية الكربى

3/ 6

صبعية قلعة العقبة للتنمية

00

معرض اغبرؼ اليدوية

ساحة الثورة العربية الكربى

3/ 6

أضبد أسامة الفرجيات

01

عرض حي لفنوف الطهي والطبخ لؤلكبلت الشعبية العقباوية

ساحة الثورة العربية الكربى

3/ 6

صبعية عروس اعبنوب اػبَتية

02

معرض طيب األردف لؤلعماؿ الفنية اؼبشغولة يدوياً

ساحة الثورة العربية الكربى

3/ 6

عرين سامي الصمادي

03

مهرجاف العقبة الفلكي

ساحة الثورة العربية الكربى

3/02-6

صبعية العقبة الفلكية

04

ندوة (الثقافة البحرية وخصوصية اؼبدف الساحلية)

غرفة ذبارة العقبة

3/00-02

منتدى العقبة اإلعبلمي

05

مهرجاف اليوـ اؼبفتوح

مدرسة قريقرة الثانوية

3/00

ملتقى وادي عربة الثقايف

06

ندوة بعنواف( رصد كوكب اؼبشًتي)

اؼبرصد الفلكي /رـ

3/00

صبعية العقبة الفلكية

07

أمسية شعرية

فندؽ الديز اف

3/01

عمر قفطاف علي اؼبومٍت

12

كرنفاؿ أياـ الفرح للطفل والعائلة

متنزه األمَتة سلمى

3/01

ؿبمد أضبد ؿبمود غيث

04

05

06

07

هتيئة األطفاؿ يف ؾباؿ السياحة واغبفاظ على اؼبقومات الًتاثية
واألثرية واحًتاـ السائح على اختبلؼ العادات والتقاليد وقبوؿ اآلخر
ورشة تعزيز مشاركة الشباب يف اغبياة السياسية
إقامة عدة عروض مشاركة يف مهرجاف الرمثا الدويل العاشر للثقافة
والفنوف يف العقبة
معرض لوحات فنية صديقة للبيئة مرسومة باغببوب والواف صديقة
للبيئة

107

والشبايب

منتدى العقبة لئلبداع الثقايف
والشبايب

متنزه األمَتة سلمى

3/02-01

رواف جاد اهلل أبو العز

10

ورشة تدريبية العنف ضد األطفاؿ

صبعية دبة حانوت اػبَتية

3/02-01

صبعية نشميات دبة حانوت

10

ورشة تدريبية (اػبط العريب وربسُت الكتابة)

3/02

ماجد اضبد مسلم الزيود

11

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

متنزه األمَتة سلمى

3/03-00

فاطمة موسى سامل اػبليفات

12

ورشة تدريبية (فن تشكيل البالوف)

قرى األطفاؿ SOS

3/03-00

مٌت سلماف عبد الكرمي الًتابُت

13

كرنفاؿ أطفاؿ (ابتسامة العقبة للمهرجُت)

3/04-00

صبعية أيلة للثقافة والفنوف

14

ورشة تدريبية ومعرض صور فنية بعنواف (العقبة بعدسة فنية)

صبعية رؤيا اػبَتية

أماين صاحل االحيوات

15

ورشة اؼبهارات اغبياتية

صبعية سيدات رضبة

3/04-02

صبعية نشميات دبة حانوت

16

 -ورشة تدريبية بعنواف الرسم على الزجاج

صبعية دبة حانوت اػبَتية

3/04-03

17

كرنفاؿ أطفاؿ (مهرجاف الفرح لؤلطفاؿ )

مدرسة الشاكرية الثانوية

3/05

22

ورشة تدريبية (سبارين ذىنية خاصة للجزء األدين من الدماغ)

فندؽ اؼبوفنبيك

3/05

مركز التمارين الذىنية

20

كرنفاؿ أطفاؿ (يوـ الطفل السعيد)

مدرسة األمَتة بسمة

3/06

أضبد وائل ؿبمد شناعة

20

تعزيز ثقافة القراءة لدى األطفاؿ يف اؼبناطق اؼبهمشة

صبعية اؽببلؿ األضبر
األردنية

مدارس قرى العقبة

3/07-04

منتدى العقبة لئلبداع الثقايف
والشبايب

عايدة ؿبمد ياسُت

21

معرض أعماؿ يدوية

مدرسة العاشرة الثانوية

3/07-05

مدرسة العاشرة الثانوية اؼبختلطة

22

(مسرح الطفل الثقايف)

سوؽ جار البحر

3/02

صبعية سوؽ جار البحر التعاونية

23

أمسية وطنية (لعيوف أبو حسُت)

3/01

صبعية واحة الفكر واألدب

3/02

رابطة بصمة وفاء للوطن وقائد الوطن

24

نقابة اؼبهندسُت
االردنيُت/العقبة
لواء القويرة

أمسية وطنية يف ذكرى جلوس جبللة اؼبلك عبد اهلل على العرش ويوـ
الثورة العربية الكربى ويوـ اعبيش

108

متنزه القويرة

3/02

عبد الرحيم اضبد صاحل غزالف

3/03

صبعية البادية للًتاث والفنوف الشعبية

3/05

صبعية العقبة الفلكية

3/06

صبعية واحة الفكر واألدب

25

حفل فٍت غنائي

26

مهرجاف راعي اؽبدال

متنزه احملدود الشرقي

27

ندوة بعنواف( الكوكب زحل

اؼبرصد الفلكي /رـ

32

أمسية شعرية (الثغر يبتسم للمحافظات)

30

ندوة اإلعبلـ ودوره يف تنمية الوعي البيئي

30

ندوة بعنواف (عرار وحبيب الزيودي مقاربة يف الوجع الوطٍت)

31

32

33
34

35

عروض من مسرحية األطفاؿ "صحة وىنا "

نقابة اؼبهندسُت
االردنيُت/العقبة
ىيئة شباب كلنا
االردف
فندؽ الديز اف
صبعية صناع اإلرادة لذوي
اإلعاقة
مدرسة االسراء

عروض من مسرحية األطفاؿ "عبلء الدين واؼبصباح السحري"

االساسية/الريشة

جدارية فنية ربمل طابع العقبة مدينة سياحية حبرية
مسرحية أطفاؿ ( الضاحك الباكي )

مركز شابات العقبة
مركز سيدة السبلـ/العقبة
الصندوؽ االردين

عروض من مسرحية "بيئتنا عزتنا"

اؽبامشي/اغبميمة

3/07-06

اإلعاقة

3/12

مؤسسة ىديل نيوز

4/ 0

نزار ؿبمد عبد اهلل عوض الشريف

4/ 0

حيدر الكفوؼ

-3/10
4/ 0

مركز شابات العقبة

4/ 2

نضاؿ صاحل

4/ 2

عيسى علي مفلح اعبراح

-3/03

36

معرض للصور الفنية

مركز شباب الريشة

37

كرنفاؿ االطفاؿ (العيد يف العقبة أحلى)

متنزه درب اػبامسة

5/ 5

42

مشروع (نورتو العقبة لؤلطفاؿ والعائبلت)

متنزه األمَتة سلمى

5/ 6

109

صبعية صناع اإلرادة لؤلشخاص ذوي

4/ 3

مركز شباب الريشة
نادي مدينة األمَت ضبزة للشباب
/العقبة
رؤى ؿبمد أضبد غيث

40

معرض كاريكاتَت

سوؽ جار البحر

5/7-5

عماد عمر يوسف عواد

40

حفل فٍت غنائي

سوؽ جار البحر

5/ 7

علي ؿبمود ؿبمد إبراىيم

41

حفل فٍت غنائي

سوؽ جار البحر

5/ 7

سهَت ؿبمود عودة

42

حفل فٍت غنائي

سوؽ جار البحر

5/ 7

ناصر الدين فاروؽ ارشيد

43

معرض فسيفساء ثغر االردف

معرض جهد األيادي

5/02-4

مرواف موسى عطيو صاحل

44

معرض فٍت "اشراقة لوف"

5/02-00

شادي أنيس أضبد غاًل

45

مهرجاف الًتاث واألدب الشعيب

46

األردنيُت/العقبة

ساحة الثورة العربية الكربى 5/03-02

ورشات تدريبية لطبلب صناع اإلرادة الثقايف لذوي طلبة صعوبات

47
52

عروض من مسرحية "فبلكة النحل"

50

ورشة بعنواف (تعليم الرسم والنحت والفسيفساء)

50

ورشة تدريبية "الثقافة البيئية"

بيت شباب العقبة

5/04

مديرية شباب العقبة

5/02

ظبَت اػبوالدة

مقر صبعية سيدات الديسة

5/03-02

صبعية سيدات قرى حوض الديسة

صبعية رؤيا اػبَتية

5/03-02

صبعية اقتصاد اخضر

صبعية رؤيا اػبَتية

5/06-04

صبعية ميثاؽ للتنمية وحقوؽ اإلنساف

قاعة متنزه األمَتة سلمى

5/12-05

مها سعيد مصطفى ؿبيسن

5/10

زيد خليل مصطفى

6/0-0

نادي الندوة الثقايف

الصندوؽ االردين
اؽبامشي/الراشدية

العقبة"

52
53

عروض من مسرحية "قرية اؼبعارؼ"

54

ندوة "نبذ التطرؼ واإلرىاب"

ؿبمد لطفي ؿبمود الشباطات

مدرسة الثامنة للبنُت

ورشة تدريبية "التمكُت السياسي واإلعبلمي للمرأة األردنية يف

معرض فٍت (طبيعة زرقاء )

ملتقى الًتاث واألدب الشعيب

5/04-00

التعلم ،طبلب االحتياجات اػباصة ،الطلبة العاديُت
ورشة تدريبية (واحة الصغار معرض أحبلـ األجياؿ)

51

نقابة اؼبهندسُت

مدرسة الطويسة الثانوية
للبنات
فندؽ الديز اف

110

عبد اهلل ؿبمد خالد برامهة

55

معرض فٍت (منحوتات بازلتية)

56

جدارية كبتية خزفية بعنواف (جدارية األظباؾ الذىبية)

57

مشروع بعنواف(جدارية الثورة العربية الكربى)الرسم باأللواف

62

عروض من مسرحية (إرىاب عالباب)

60

فرقة كوراؿ العقبة

60

6/ 2

يعقوب حسُت اضبد العتوـ

6/ 5

مركز شباب العقبة النموذجي

اعبامعة األردنية /العقبة

6/ 5

رانيو إظباعيل ؿبمد أبو رقيق

مركز مصادر التعلم

6/ 7

جهاد كامل ضيف اهلل الفبليلة

فندؽ الديز اف

6/00-02

نادي الندوة الثقايف

صبعية دار اؽبداية

6/00-7

ميسوف كماؿ عبد الفتاح طبيلة

نقابة اؼبهندسُت االردنيُت

6/00-02

صبعية أيلة للثقافة والفنوف

مركز شباب القويرة

6/00

ؿبمد هنار أضبد ظبَتات

6/01

ؿبمد عبد القادر سلماف العمايدة

6/02

عمراف ؿبمد علي العنوز

6/03

نادي أطفاؿ معاف الثقايف

6/03

عبد اجمليد عبلء الدين أبو طالب

مؤسسة هنر األردف

6/05

رشيد أضبد عبد الكرمي زيداف

اؼبكتبة العامة

6/06-04

عامر توفيق علي الوريكات

مؤسسة هنر األردف

6/06-04

نادية رشيد ؿبمود خطاطبة

للغوص
ؿبطة العلوـ البحرية
مركز شباب العقبة
النموذجي

ندوة "السياحة البيئية واإلعبلـ يف ضباية البيئة وتنمية اجملتمعات
احمللية"

61

ورشات تدريبية (أثر اؼبسرح يف اؼبناىج التعليمية)

62

أمسيات العقبة الثقافية

63

عروض من مسرحية األطفاؿ (يف الشارع)

64

عروض من مسرحية األطفاؿ (حكاية مرور )

65

عروض من مسرحية األطفاؿ (العسل اؼبربطم)

66

(كرنفاؿ احتفايل لؤلطفاؿ )

67

عروض من مسرحية األطفاؿ (باص الوزير )

72

كرنفاؿ لؤلطفاؿ (يوـ فرح األردين)

70

معرض فٍت (أمواج لونية)

70

اكادديية شاطيء العقبة

6/1-0

ىاشم عيسى عثماف آسندر

الصندوؽ األردين
اؽبامشي/الراشدية
صبعية دبة حانوت اػبَتية
الصندوؽ األردين
اؽبامشي/اغبميمة
صبعية أجياؿ لذوي
االحتياجات اػباصة

ورشة تدريبية (التدريب على عمل اإلكسسوارات اليدوية اليت يندمج
معها الًتاث األردين )
111

71

عروض من مسرحية األطفاؿ (الدنيا خبَت )

72

يوـ مفتوح لؤلطفاؿ "العقبة بعيوف أطفاؽبا"

الصندوؽ االردين

6/06

ناردياف عبد علي القرنة

العقبة

6/07-04

مركز وادي االردف للدراسات والتنمية

مركز شابات العقبة

6/07-05

أروى عيسى عودة

صبعية نساء العقبة اػبَتية

6/00-02

آيات سامي علي العضيبات

75

ورشة تدريبية (صناعة القش القدمي )

مؤسسة هنر األردف

6/01-00

ظبَتة ؿبمد عبد الرحيم نواصرة

75

معرض فٍت (عوامل حبرية)

قاعة اؼبكتبة العامة

6/03-00

كماؿ الدين خالد أبو حبلوة

77

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

6/03

صبعية الطفيلة للثقافة والًتاث الشعيب

022

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

6/03

صبعية فرقة اؼبهابيش األردنية

020

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

6/03

صبعية منتدى مأدبا إلحياء الًتاث

020

ورشة تدريبية "إدارة اؼبوارد البشرية"

مقر ذبمع

ذبمع عباف اؼبرأة الوطٍت األردين/

عباف اؼبرأة

العقبة

021

معرض صور فوتوغرافية (اغبياة االجتماعية يف العقبة)

قاعة اؼبكتبة العامة

6/04-02

ؿبمد شعباف قاسم السعايدة

022

ورشة تدريبية (ىدب الشماغ األردين)

مؤسسة هنر األردف

6/04-02

023

مهرجاف الصيد البحري

73

74

اؽبامشي/العقبة

ورشة تدريبية (صناعة اإلكسسوارات من خامات ؿبلية ومن اػبرز
واعبلود)
ورشة تدريبية (صناعة الصابوف الطبيعي من خبلصة
األعشاب)ومعرض دبخرجات الورشة

0204/6/04-02

ساحة الثورة العربية الكربى 6/04-03

صبعية اؽبدأة التعاونية متعددة
األغراض
فرقة العقبة البحرية للفنوف الشعبية
صبعية فرقة جباؿ الطفيلة للًتاث

024

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

6/04

025

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

6/04

صبعية شباب الرمثا للثقافة والفنوف

026

معرض إكسسوارات وسَتاميك

مؤسسة هنر االردف

7/ 0

قبوى ؿبمود عبد الرضبن ظباؽ

112

الفٍت األردين

-6/10

027

ورشة تدريبية (التطريز على القماش هتديب الشماغ األردين)

صبعية نساء العقبة اػبَتية

002

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

7/ 0

000

عرض فلكلوري

متنزه اؼبلك عبد اهلل الثاين

7/ 0

000

برنامج إذاعي بعنواف مواىب وإبداعات شبابية

اذاعة صوت العقبة

7/ 0

-5/01
7/ 1

نادي كفر خل الرياضي
صبعية فرقة تراث معاف
صبعية فرقة الرمثا للفلكلور الشعيب
األردين
مي ضيف اهلل القطامُت

001

ملتقى الربابة يف وادي عربة

مدرسة الريشة

7/ 2

فرقة الريشة للفنوف الشعبية

002

مهرجاف ثقايف

مدرسة الريشة

7/ 2

بلدية وادي عربة

003

عرض فلكلوري

مدرسة الريشة

7/ 2

004

حفل فٍت غنائي أغاين شعبية (زفة عرساف)

ساحة الثورة العربية الكربى

7/03

عمر ناجح ؿبمد السقار

005

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

7/03

صبعية فرقة اؼبغَت راحوب

006

عرض فلكلوري

7/03

صبعية فرقة معاف للفنوف الشعبية

007

عروض من مسرحية (عمرانة يا بلد )

ساحة الثورة العربية الكربى

7/05

حسُت علي خلف طبيشات

002

كرنفاؿ لؤلطفاؿ

قلعة القويرة

7/07

لورين حنا إبراىيم حًت

000
000
001

مركز سيدة السبلـ

حفل غنائي بعنواف (احتفالية عن اقبازات الثورة العربية الكربى واغنية
خاصة ؽبا مع اغاين عقباوية خاصة)

/العقبة

فيلم بعنواف(سَتة مبدع)

العقبة

ورشات تطوعية وضبلة تطوعية للتعريف باؼبوروث الثقايف واحملافظة

معسكرات اغبسُت

عليو وإبراز الوجو اغبضاري

113

02/0
02/1
-7/03
02/2

صبعية فرقة شباب اغبجايا للسامر
واحملافظة على الًتاث

الفناف سعد سويلم جراد أبو تايو

فيصل فارس الزعيب
مركز شابات العقبة

002

ورش تدريبية يف صناعة األفبلـ القصَتة

003

مشروع (أطوؿ سلسة ثقافية للقراءة لؤلطفاؿ)

ىيئة شباب كلنا األردف
مركز شباب العقبة

-6/03
02/3

انس أضبد جعفر القرالة

02/4

مديرية شباب العقبة

004

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

02/4

صبعية فرقة البادية الشمالية

005

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

02/4

006

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

02/5

007

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

02/5

صبعية فرساف البادية للفنوف الشعبية

012

عرض فلكلوري

ساحة الثورة العربية الكربى

02/5

فرقة العقبة البحرية للفنوف الشعبية

010

برنامج اذاعي "كنوز اللغة"

إذاعة صوت العقبة

010

ندوة "اثراء وقباح فعاليات العقبة الثقافية"

صبعية ابناء اغبويطات

02/02

مؤسبر دور اؼبرأة يف العمل الثقايف و اإلعبلمي

مقر ذبمع عباف اؼبرأة

02/02-7

مدرسة الريشة

02/00

ؿبمد عبد القادر العمايدة

نقابة اؼبهندسُت األردنيُت

02/03

مركز شباب الغد لتنمية اجملتمع احمللي

011

012

كرنفاؿ اليوـ اؼبفتوح لؤلطفاؿ

013

مؤسبر شباب العقبة الثالث

014

ورشة تدريبية "هتديب الشمغ وإنتاج قطع حرفية منو "

015

معرض فٍت تشكيلي (عبق اللوف )

النموذجي

منطقة رـ

مدينة العقبة
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-6/00
02/7

-7/03
02/03
- 7/ 0
02/04

صبعية فرقة شابات السلط للفنوف
الشعبية
صبعية فرقة صوت االردف للفنوف
الشعبية

أضبد ؿبمد عبد السبلـ خبلوي
رابطة ابناء اعبنوب لئلبداع الًتاثي
ذبمع عباف اؼبرأة الوطٍت األردين/
العقبة

مليحة صباح الزالبية

سهيل سامل جريس بقاعُت

016

017

022

اؼبؤسبر اػبامس عشر للمكتبيُت األردنيُت " 022عاـ من الوعي
اؼبعلومايت يف األردف :الثورة العربية الكربى "
ورشات تدريبية (موندياؿ األطفاؿ اإلبداعي يف ؾباؿ الرسم)

مسرح سلطة منطقة

-03

العقبة االقتصادية اػباصة

02/05

ؾبموعة من اؼبدارس يف

-00

العقبة

02/06

ورشة تدريبية (صحتك بتهمٍت لطبلب مدارس العقبة وقرى العقبة

مدارس قرى العقبة

األقل حظاً )

020

ورشة تدريبية "إبداعات ذوي االحتياجات اػباصة"

020

ورشة تدريبية "تنمية الذكاء الوجداين"

021

كرنفاؿ األطفاؿ

مقر صبعية صناع اإلرادة

-02/02
02/07

صبعية اؼبكتبات واؼبعلومات األردنية

رظبي سعد الصاحل السعد

ىديل نيوز –العقبة

-05

صبعية صناع اإلرادة لؤلشخاص ذوي

02/07

اإلعاقة

مدرسة اؼبلك عبد اهلل

-07

للتميز

02/02

مدارس غور الصايف

02/02

022

مشروع (خيمة الًتاث واؼبوروث الشعيب بُت األمس واليوـ)

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

023

مشروع (اليوـ الشوبكي الًتاثي الثقايف)

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

صبعية مستقبل أبنائنا الثقافية

024

معرض "يوـ سلطي تراثي يف العقبة"

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

منتدى العارضة الثقايف

025

ورشة تدريبية "هتديب مشغ"

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

نعمو عطا عبد الرضبن اعبمل

026

معرض الصناعات الثقافية/اغبرؼ اليدوية

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

منتدى مؤتة للثقافة والًتاث

027

معرض لؤلزياء الشعبية والًتاثية واغبرؼ اليدوية

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

032

معرض فٍت حريف وفسيفساء

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

نور أضبد عبد الرحيم فطيمات

030

معرض للحرؼ اليدوية

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

صبعية جرش للحرؼ اليدوية

030

معرض للمطرزات واؼبشغوالت اليدوية

ساحة الثورة العربية الكربى

02/00

نوفة صبعة ضباد اؼبرايف
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علي أضبد الشوابكة
صبعية نادي الطفل الثقايف
االجتماعي /غور الصايف
صبعية نادي الطفل الثقايف
االجتماعي/الغور الصايف

اعبمعية النسائية األردنية للمحافظة
على الًتاث

ساحة الثورة العربية الكربى

031

عرض فلكلوري وعرض للحلويات الشيشانية

032

برنامج إذاعي "فكر وثقافة "

إذاعة صوت العقبة

033

عروض من مسرحية (أمل عابر)

اعبامعة األردنية/العقبة

034

ورشة تدريبية "اػبط العريب"

035

عروض من مسرحية عن آفة اؼبخدرات

036

معرض فٍت بعنواف (العقبة حورية البحر)

037

ورشة تدريبية "تنمية مهارات التفكَت عند األطفاؿ

042

مهرجاف ليايل رـ الثقافية

040

عروض من مسرحية األطفاؿ "اػبادماف"

040

معرض فٍت تشكيلي

041

"نصب تذكاري دبناسبة تسمية العقبة مدينة الثقافة األردنية"

042

مشروع خلق جيل مثقف بأمهية ضباية البيئة البحرية

043

ورشات تدريبية "اؼبتحف اؼبتنقل"

صبعية أجياؿ لذوي
االحتياجات اػباصة
مدرسة أبو أيوب
األنصاري
اعبامعة األردنية/العقبة

ؾبموعة من مدارس العقبة

منطقة رـ
مركز سيدة السبلـ

02/00

اعبمعية األردنية الشيشانية للفلكلور

-02/0

الدكتور عبد اؼبهدي عطا هلل

02/03

القطامُت

02/03

عماد شحادة جرياف

02/03

ياسر يوسف اعبرابعة

02/04

فرقة اعبنوب للعروض اؼبسرحية

-02
02/05
-03
02/05
-05
02/06

خالد سليماف طالب رباع

الدكتور زيد سليماف ؿبمد العدواف

صبعية واحة الفكر واألدب

02/07

ؿبمد عبد احملسن عبد القادر القواظبة

قاعة اؼبكتبة العامة

02/12

رانيا ضبد موسى البيايضة

اعبامعة األردنية/العقبة

02/12

اضبد إبراىيم ؿبمد اصبيح

/العقبة

مدينة العقبة

ؾبموعة من مدارس العقبة
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- 5/ 0
00/0
-02/0
00/0

اعبمعية اؼبلكية غبماية البيئة البحرية
اعبمعية اؼبلكية للفنوف
اعبميلة/اؼبتحف الوطٍت األردين
للفنوف

044
045

046

ورشة تدريبية (ربويل اغبدث اىل خرب صحفي مقروء)
ورشة تدريبية (كيفية ربقيق السبق الصحفي وطريقة التحرير
واإلخراج)
ورشة تدريبية ومعرض بعنواف (معرض التصوير الفوتوغرايف ؼبشاريع
مدينة الثقافة)

اعبامعة األردنية

00/0

منتدى العقبة اإلعبلمي

اعبامعة األردنية

00/1

منتدى العقبة اإلعبلمي

مركز شباب العقبة

00/4

مركز شباب العقبة النموذجي

00/6-0

صبعية مركز ىيا لرعاية الطفولة

00/6

نادي أطفاؿ معاف الثقايف

00/6

نادي أطفاؿ معاف الثقايف
ؿبمد فؤاد اغبوامدة
الدكتور ـبلد نصَت بركو الزيود

الصندوؽ األردين اؽبامشي

047

عروض مسرحية

052

"حفل فٍت ،ؿباضرات ،عرض مسرحية"

050

اوبريت غنائي مأساة سلوى

مدرسة العاشرة األساسية

050

ورشة فن كتابة القصة لؤلطفاؿ

ؾبموعة من مدارس العقبة

00/6

051

"احتفالية فىت العالوؾ (الشاعر الراحل حبيب الزيودي)"

مسرح مفوضية العقبة

00/02

052

ورشة تدريبية "الطفل اؼبفكر "

مؤسسة هنر االردف

00/02

وادي عربة

00/01

ملتقى وادي عربة الثقايف

وادي عربة

00/01

ملتقى وادي عربة الثقايف

00/01

صبعية ايلة للثقافة والفنوف
صبعية بًتا للفنوف والًتاث
صبعية العقبة للثقافة والًتاث والفنوف

053

وفروعو يف القرى
مدرسة اؼبلك عبد اهلل
الثاين للتميز

معرض تراثي وصور ربتوي على التعريف بالثورة العربية الكربى
دبناسبة اؼبئوية

054

أمسية شعرية لشعراء الشعر النبطي

055

جداريات النهضة

مدارس مدينة العقبة

056

أغنية شط العقبة

العقبة

00/01

057

معرض فٍت (العقبة بُت اؼباضي واغباضر)

اؼبكتبة العامة

00/05
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الدكتور صاحل خليل راجي
اغبجاحجة

062

مؤسبر نساء العقبة األوؿ

060

عروض أزياء تراثية تارخيية إلبراز الًتاث واؼبعامل األثرية األردنية

فندؽ اؼبوفنبيك

060

حفل غنائي "الًتاث اؼبوسيقي العريب األردين"

فندؽ اؼبوفنبيك

00/05

061

مسابقة أصبل قصة مدرسية

مدارس العقبة

00/05

صبعية رؤيا اػبَتية

062

فيلم وثائقي "العقبة حكاية اؼباء والصحراء"

العقبة

00/05

ؿبمد نوري ؿبمد احملاميد

اعبامعة األردنية وكلية

-06

العقبة اعبامعية

00/07

064

أمسية شعرية "ليايل العقبة"

ساحة الثورة العربية الكربى

00/07

صبعية اؼبسعودي للثقافة والًتاث

065

مهرجاف ثقايف "تراث العقبة األوؿ"

ساحة الثورة العربية الكربى

00/07

صبعية اؼبسعودي للثقافة والًتاث

066

صبع الًتاث الثقايف غَت اؼبادي يف العقبة

العقبة

00/07

مركز اؼبنار /القويرة

00/12

مركز اؼبنار للتنمية الفكرية/القويرة

قاعة أسواؽ اؼبدائن

00/12

حسُت عبد اهلل نشواف

العقبة

00/12

شايش النعيمي

مسرح غرفة ذبارة العقبة

00/12

صبعية ايلة للثقافة والفنوف

00/12

الصندوؽ األردين اؽبامشي/العقبة

- 7/ 0

الصندوؽ األردين اؽبامشي للتنمية

00/0

/الديسة فاطمة اغبناوي

063

067

اعبامعة األردنية /العقبة

00/05

صبعية رؤيا اػبَتية

00/05

صبعية تنمية وتأىيل اؼبرأة الريفية
كارولُت مالك ماضي

عروض مسرحية من مسرحية كثباف بشرية اؼبشاركة يف معرجاف
عشيات طقوس اؼبسرحية الدويل 0204

ورشة تدريبية (أشكاؿ ومناظر عجينة السَتاميك لذوي االحتياجات
اػباصة)

072

معرض فٍت تشكيلي "حبر ورمل"

070

فيلم وثائقي "العقبة تاريخ وحضارة"

070

مهرجاف ايلة العريب للشعر

071

مشروع "حرفيت تروي القصة"

مدينة العقبة

072

مشروع اػبوارزمي العلمي يف منطقة وادي رـ الطبيعية

منطقة الديسة

118

فرقة طقوس اؼبسرحية

منتدى صباعة درب اغبضارات
الثقايف

073

مشروع توثيق اغبكايات الشعبية يف بادية ؿبافظة العقبة

العقبة

00/5

ؿبمد وىيب حسُت

074

فيلم وثائقي "العقبة حكاية سحر البحر"

العقبة

00/6

فراس الدوايدة

075

حفل فٍت غنائي

سلطة مفوضية العقبة

00/00

نقابة الفنانُت األردنيُت

076

فيلم وثائقي "على سواحل السمسمية"

العقبة

00/07

نصر الداود

077

مشروع الزي الشعيب يف العقبة" وادي عربة وأزياء البحر"

العقبة

00/04

إبراىيم السواعَت

022

موسوعة العقبة وقراىا –اغباضر والًتاث

العقبة

00/04

مفلح فبلح العدواف

020

حفل ختاـ العقبة مدينة الثقافة االردنية

سلطة مفوضية العقبة

00/6

وزارة الثقافة
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الفصل التاسع :احتفالية مئوية الثورة العربية الكبرى
الفعالية

اليوم والتاريخ
الثبلثاء 0204/0/04

افتتاح اؼبرحلة األوىل من مشروع غابة اإلبداع

األربعاء 0204/1/12

افتتاح فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية 0204
إقامة ٍ
أياـ ثقافية إلمارة الفجَتة على ىامش فعاليات العقبة مدينة الثقافة األردنية

من  1/10إىل 0204/2/0

السبت  0204/2/0افتتاح متحف اغبياة الربؼبانية ربت الرعاية اؼبلكية السامية
من  7إىل 0204/3/00

ملتقى " الشباب أصدقاء منظمة اؼبرأة العربية "بالتعاوف مع منظمة اؼبرأة العربية

االثنُت 0204/4/02

حفل توزيع جوائز مسابقة اإلبداع الشبايب على الفائزين الّذين بلغ عددىم ( )01متساب ًقا يف طبسة حقوؿ

االثنُت 0204/6/6

إعبلف نتائج الدورة األوىل من مسابقة الشعر النبطي وفػاز باعبائزة ( )1متسابقُت

من  02إىل 0204/6/03

الشباب األردينّ شاركت فيو ( ) 3مسرحيات أردنية إضافة إىل دعم أربع مسرحيات
إقامة فعاليات مهرجاف عموف ؼبسرح ّ
ؼبخرجُت جدد وقدامى.

من  00إىل 0204/6/10

إقامة فعاليات مهرجاف اإلبداع الطفويل ربت شعار (ضباية األطفاؿ من العنف والتطرؼ) وتوزعت أنشطة اؼبهرجاف على
ثبلثة ؿباور ،ىي" :مسابقة الغناء" ،و"مسرح الطفل" ،و"مسابقة اإلبداع الطفويل" شاركت فيو( )3فرؽ مسرحية ؿبلية،
و ( )2فرؽ مسرحية عربية  ،أما يف ؾباؿ الغناء فشاركت ( )1أغ ٍ
اف عربية و( )7أغا ٍف ؿبلية إضافة مشاركة فرقتُت
موسيقيتُت ؿبليتُت ،وق ّدـ اؼبهرجاف جوائز ألفضل فبثل وفبثلة من األطفاؿ ومن الكبار ،وأفضل نص مسرحي ،وأفضل
إخراج ،وأفضل عمل متكامل ،كما أقيم عدد من الندوات والورش على ىامش اؼبهرجاف

األربعاء 0204/6/02

مسابقة االبداع الشبايب 0204

اػبميس 0204/6/03

رعاية فعاليات مهرجاف اػبالدية للشعر دبشاركة أربعة شعراء من (السعودية ،العراؽ) ،ودبشاركة  02من الشعراء األردنيُت
وأربع فرؽ أردنية ؿبلية ،ومعرض اغبياة الشعبية (انتداب مدير وحدة شؤوف احملافظات)

االثنُت 0204/7/07

حفل توزيع جوائز اإلبداع يف اغبقوؿ التالية (الرواية ،والقصة القصَتة ،والنص اؼبسرحي ،وحقل العلوـ االجتماعية ،وحقل
مصور ،والتصوير الفوتوغرايف واؼبوسيقى
العلوـ التطبيقية ،وحقل اإلبداع الفٍت ويشمل :سيناريو مسلسل تلفزيوين غَت ّ
(أفضل أداء فرقة موسيقية مستقلة) من تأليف موسيقي وغناء.

من  05إىل 0204/7/12

عماف الثقايف الرابع عشر بعنواف الثورة العربية ال ُكربى :ثورة أمة يف سبيل اغبرية والنهضة" ،الذي
إقامة فعاليات ملتقى ّ

من  07إىل 0204/02/04

إقامة األياـ الثقافية األردنية يف اؼبغرب

من  06إىل 0204/02/01

مهرجاف األردف الدويل لؤلفبلـ الدورة األوىل دبشاركة ( )2دوؿ عربية و( )1دوؿ أجنبية و( )7افبلـ أردنية مساندة من
عدد من اعبامعات األردنية ،إضافة إىل دعم ( )2أفبلـ قصَتة ؼبخرجُت أردنيُت من فئة الشباب يف ؾباؿ صناعة السينما

اػبميس 0204/02/02

رعاية حفل افتتاح مهرجاف السامر الدورة العاشرة

من  02إىل 0204/00/02

إقامة فعاليات مهرجاف األردف اؼبسرحي الدورة ( )01دبشاركة ( )6دوؿ عربيّة ،و( )4فرؽ مسرحيّة أردنيّة.

أُقيم؛ دبناسبة احتفاالت اؼبملكة دبئوية الثورة العربية الكربى ،دبشاركة عدد اػبرباء واؼبختصُت األردنيُت ،والعرب،
واألجانب

من  04إىل 0204/00/00

اؼبشاركة يف األسبوع الثقايف األردين يف تونس دبناسبة إعبلف اؼبدينة التونسية "صفاقس عاصمة للثقافة العربية لعاـ
"0204
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من  02إىل 0204/00/02

اػبميس 0204/00/0

انطبلؽ الدورة العاشرة مهرجاف القراءة للجميع /مكتبة األسرة األردنيّة يف صبيع ؿبافظات اؼبملكة ،واشتملت اإلصدارات
الًتاث ،وال ّدراسات
تضمنت ( )32عن ػوانًا ّ
وتوزعت يف ( )02حقوؿ ىيّ :
على  053ألف نسخة للعاـ ّ 0204
العاؼبي ،وأدب الطّفل ،والفكر واغبضارة ،والعلوـ،
العريب و
األردنيّة ،و ّ
اإلسبلمي ،واألدب األردينّ ،واألدب ّ
الًتاث ّ
العريب و ّ
ّ
العامة ،والفنوف.
والثّقافة ّ
مهرجاف الشعر النبطي
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الفصل العاشر :المشاركات في اللجان
المشاركات في اللجان اإلقليمية والدولية
-

-

اؽبيئة االستشارية إلدارة الثقافة يف اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوـ  /األلكسو
عبنة الًتاث  /اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية والثقافة والعلوـ  /اإليسيسكو
عبنة الًتاث العاؼبي  /اليونسكو
اللجنة الثقافية للمنحة اػبليجية

مشاركات الوزارة في اللجان الحكومية التي تشكل على مستوى المملكة
-

عبنة حقوؽ اإلنساف
عبنة العنف اجملتمعي
االسًتاتيجية الوطنية للشباب
رؤية األردف 0203
اجمللس األعلى للدفاع اؼبدين
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