وزارة الثقــــافـــة

مديرية ثقافة الطفل
ُتـقيـــــــم

حتــت شــــعار
ننشـــد الفـــرح  ..نحتفــي باجلمــــال
 2017 / 10 / 26 - 16يف املركز الثقايف امللكي

كلمة وزارة الثقافة
يعــد مهرجــان اإلبــداع الطفولــي يف دورتــه الثانيــة هــذا العــام التــي تنطلــق تحــت شــعار « ننشــد الفــرح  ..نحتفــي
بالجمــال » بمثابــة مهرجــان شــمولي يعنــى بإبداعــات الطفــل بشــكل عــام  ،ويعمــل علــى صقلهــا ورعايتهــا وتســليط
الضــوء عليهــا ،إذ ترمــي فكــرة المهرجــان إلــى دمــج مشــاريع وزارة الثقافــة المعنيــة بالطفولــة مثــل  :مســابقة اإلبــداع
الطفولــي  ،مهرجــان أغنيــة الطفــل وورش ومخيمــات اإلبــداع بمشــروع واحــد شــامل ومتكامــل  ،مــن أجــل خلــق
احتفاليــة ثقافيــة وفنيــة كبيــرة لألطفــال ،ترتقــي إلــى مســتوى وعيهــم المتقــدم وخيالهــم الخصــب  ،تحتــوي علــى
فعاليــات ومســابقات أدبيــة وفنيــة .

ويهــدف المهرجــان إلــى تكريــس ثقافــة الطفــل واالرتقــاء بذائقتــه الفنيــة والجماليــة ،مــن خــال تقديــم أعمــال
أدبيــة ،تشــكيلية ،غنائيــة ومســرحية  ،تســاهم يف تعزيــز ثقافــة الطفــل وإغنائهــا  ،والعمــل علــى تســليط الضــوء علــى
األطفــال المبدعيــن ،وتكريمهــم ومنــح الفائزيــن منهــم جوائــز ماديــة وعينيــة ،وتشــجيع الكتــاب والشــعراء علــى
كتابــة نصــوص وأغـ ٍ
ـان جديــدة لألطفــال ،والعمــل علــى خلــق بيئــة مالئمــة للنقــد والحــوار وتبــادل الخبــرات بيــن
المشــاركين يف المهرجــان مــن مختلــف المحافظــات .ويتطلــع المهرجــان إلــى خلــق شــراكة حقيقيــة بيــن وزارة
الثقافــة والمؤسســات الرســمية الداعمــة مثــل أمانــة عمــان الكبــرى  ،ومؤسســات المجتمــع المــدين التــي تعنــى بثقافــة
الطفــل والتــي تحــرص علــى دعمــه وتقديــم أعمــال فنيــة ضمــن فعالياتــه  ،مثــل  :مركــز هيــا الثقــايف  ،مركــز زهــا
الثقــايف ،المركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون  ،المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة  ،ومؤسســات القطــاع الخــاص  ،مثــل:
البنــك األردين الكويتــي ،البنــك األهلــي .
وجديــد المهرجــان يف دورتــه الثانيــة هــذا العــام ،أنــه يتيــح المجــال ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن أطفــال المحافظــات
واألطــراف للمشــاركة فيــه ،بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم  ،وهــو يفــرد مســاحة واســعة لألطفــال مــن ذوي
اإلعاقــة وخصوصــا األطفــال المكفوفيــن  ،بالتعــاون مــع األكاديميــة الملكيــة لرعايــة المكفوفيــن ،كمــا يخصــص
يومــا كامـاً لألطفــال األيتــام واألحــداث بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ومشــروع « أنــا إنســان  ...لتوظيــف
الفــن يف التغييــر االجتماعــي ».

ويكــرم المهرجــان هــذا العــام عــدد ًا مــن األطفــال المبدعيــن يف مختلــف المجــاالت  ،وعــدد ًا مــن األدبــاء
والفنانيــن  ،ومديــري المراكــز والمؤسســات المعنيــة بثقافــة الطفــل  ،وممــن لهــم بصمــات حقيقــة يف خدمــة الطفولــة.
ويقيــم المهرجــان معرضــا لكتــب األطفــال بالتعــاون مــع اتحــاد الناشــرين ودور النشــر  ،باإلضافــة الــى كرنفــال يومــي
لألطفــال ،ونــدوة فكريــة بعنــوان «الطفــل والتربيــة الجماليــة» ومجموعــة مــن الــورش اإلبداعيــة ،ويأتــي المهرجــان
هــذا العــام ترجمــة حقيقــة الســتراتيجية وزارة الثقافــة يف مواجهــة العنــف والتطــرف وحمايــة األطفــال مــن كافة أشــكال
اإلســاءة واالســتغالل  ،واســتثمار طاقاتهــم يف ابتــكارات ابداعيــة  ،وذلــك ايمانــا مــن وزارة الثقافــة بــأن األطفــال هــم
بنــاة المســتقبل وقادتــه ،وتعــد حمايتهــم وتثقيفهــم حمايــة لمســتقبلنا .

كلمة نقابة الفنانين األردنيين

أطفالنــا والعالــم الــذي يكتمــل يف وجدانهــم هــم يف دواخلهــم ترنيمــه
أفــراح ...ويجعلــون منــا آبائهــم أو معلميهــم مثــا أبطــاال لحكاياتهــم...
وعندمــا يكبــرون أي نظــره وأي عتــاب ســينهال علينــا وقــد تركنــا لهــم العالــم
ســاحات حــرب واشــتباك ....وأصبحــت شــوارع وأوطــان معســكرات
لإلرهــاب وللقــوى الظالميــه وقــد جيشــوا األطفــال  ...نعــم حولوهــم
لقتلــه...
السيدات والسادة ..

هــم وأعنــي أطفالنــا ال يريــدون مــن يتحــدث عنهــم فقــط يريــدون
مــن يســمعهم ...مــن يفهمهــم  ...اليــوم يف مهرجــان اإلبــداع الطفولــي
الثــاين ادعوكــم لالرتقــاء لمســتوى فكرهــم ادعوكــم للمشــاركة معهــم
يف إذكاء روحهــم نحــو الوطــن نحــو االنســانيه نحــو احتــرام اآلخــر نحــو
تقبــل األفــكار الجديــدة وان ال يقبلــوا أن يكونــوا نســخا عــن احــد أو نهبــا
للبرامــج المســتوردة التــي تترجمهــا لألســف شــركات عربيــه وهــي يف
مضامينهــا تحمــل جرعــات عنــف شــديدة  ..وتؤســس لنظريــه االنتصــار
علــى الجميــع حتــى لــو احرقــوا األماكــن و االزمنــه المهــم أن ينتصــروا ...
يعلموهــم الكراهيــة والعدوانيــة .نحــن يف مهرجــان اليــوم نريــد أن نعيــد الثقــة
لهــذا الجيــل انــه يســتطيع أن يعبــر عــن نفســه بالشــكل الــذي يتناســب مــع
شــخصيتنا الشــرقية الرصينــة الدافئــة المبدعــة والمخترعــة والمتماســكة...
نريدهــم مبدعــون بمنتهــى الشــغف ....تعالــوا إذن نتعلــم منهــم..
نقيب الفنانين األردنيين
ساري األسعد

اللجنة العليا
 حكيم حرب  /رئيس اللجنة العليا  -مدير مديرية ثقافة الطفل  /مدير املهرجان بسمة النسور  /ممثلة أمانة عمان الكبرى  -رئيسة جلنة حتكيم أدب الطفل د .صبحي الشرقاوي  /ممثل نقابة الفنانني األردنيني  -رئيس جلنة حتكيم أغنية الطفل د .محمد الشرع  /ممثل وزارة التربية والتعليم  -رئيس جلنة حتكيم مسرح الطفل رؤى احلليسي  /ممثلة مؤسسة عبداحلميد شومانجلنة التحكيم
املسرح

الغناء

 -د .محمد الشرع  /رئيس ًا

 -د .صبحي الشرقاوي  /رئيس ًا

 -صالح احلوراني  /عضو

 -وائل ابو السعود  /عضو

 -وصفي الطويل  /عضو

 -مراد دمردجيان /عضو

أدب الطفل

رسومات األطفال

 -بسمة النسور  /رئيسة اللجنة

 -عماد مدانات  /رئيس ًا

 -د .راشد عيسى  /عضو

 -سهيل بقاعني  /عضو

 -روضة الهدهد  /عضو

 -هيلدا احلياري  /عضو

 -النا املجالي  /عضو

جلنة العالقات العامة
 أسامة الكسواني  /رئيس اللجنة محمد سميرات  /مشرف ميداني حنني العوالي أنس هياجنة عبدالرزاق الزعبي اياد الرميوني دعاء اخلضور رغد نظمي زين الفراية  /املركز الثقايف امللكي -حسن الشورة  /املركز الثقايف امللكي

اللجنة االعالمية
 أحمد العون  /رئيس اللحنة فضل معارك  /االذاعة سامي احلربي  /التلفزيون االردني رياض ابو زايدة  /وكالة بترا عمر ابو الهيجا  /جريدة الدستور ابراهيم السواعير  /جريدة الرأي ماجدة األلفي  /منسق هنادي ناصر الدين  /منسق عمر كامل  /مصور فيديو سامي الزعبي  /مصور -أشرف حسن  /مصور

جلنة التقنيات
 عيسى الشبول  /رئيس اللجنة -فنيو املركز الثقايف امللكي

عرافة احلفل
 اإلعالمية سمر غرايبة  /حفل االفتتاح -اإلعالمية هنا االعرج  /حفل االختتام

اللجنة الثقافية
 مخلد بركات  /رئيس اللجنة جمال عياد مجدي التل -خالد سامح

تصميم وتنفيذ املطبوعات
عبادة الفحماوي

إدارة املهرجان
 غدير منصور  /املسرح والرسم تغريد الصمادي /أدب األطفال هيا عليمات  /أغنية الطفلفريق عمل الرسالة اليومية  /التلفزيون األردني
إخراج :رامي املصري
إعداد وتقدمي :أمانه مرزوق

دور النشراملشاركة يف معرض الكتب
 دار الرائــد  -دار كنوز املعرفة دار الفالح  -دار الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــازروي دار دروب الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـ ـ ـ ـ ــة مؤسسة مزايا للوسائل التعليمية مبادرة رصيف الثقافيةالتغطية اإلعالمية على مواقع
التواصل االجتماعي
 -سعدالدين عطية

برنامج فعاليات مهرجان اإلبداع الطفولي الثاني 2017
مساء)
املسرح الرئيسي ( الساعة 7
ً
مسرح هاني صنوبر

قاعة املعارض
مساء
الساعة 8-4
ً

حفل االفتتاح
حفل فني لطلبة مركز مهنا الدرة ومدارس
اجلامعة الثانوية االولى وأطفال مركز زها
الثقايف ومدارس ميار

معرض رسومات األطفال

الثالثاء
10/17

مسرحية جنيبة والسوسة العجيبة “مركز زها الثقايف“

مسرحية احلب يهزم احلرب
املدارس األردنية الدولية

معرض رسومات األطفال

ورشة الكتابة اإلبداعية

االربعاء
10/18

مسرحية جنيبة والسوسة العجيبة “ مركز زها الثقايف”

مسرحية احلب يهزم احلرب
املدارس األردنية الدولية

معرض رسومات األطفال

ورشة الكتابة اإلبداعية

اخلميس
10/19

مسرحية رحلة طرطوش
مركز هيا الثقايف

مسابقة أغنية الطفل

معرض رسومات األطفال

ورشة الكتابة اإلبداعية
وقراءات قصصية

اجلمعه
10/20

مسرحية رحلة طرطوش
مركز هيا الثقايف

مسابقة اغنية الطفل

معرض رسومات األطفال

ورشة الكتابة اإلبداعية

السبت
10/21

مسرحية األسماء اخلمسة ومسرحية يدا بيد
مدرسة اليوبيل الثانوية للبنات ومدرسة حي املطار

مسابقة أدب الطفل

معرض رسومات األطفال

ورشة الكتابة اإلبداعية

االحد
10/22

مسرحية األسماء اخلمسة ومسرحية يدا بيد
مدرسة اليوبيل الثانوية للبنات ومدرسة حي املطار

مسرحية كوكب األلوان
مشروع أنا انسان لتوظيف الفن يف التغيير
االجتماعي

معرض رسومات األطفال

ورشة الكتابة اإلبداعية
وقراءات قصصية

االثنني
10/23

مسرحية األفعال الثالثة  +فعاليات فنية غنائية
مدرسة ضاحية االمير هاشم و مدرسة باب الواد

مسرحية كوكب األلوان
مشروع أنا انسان لتوظيف الفن يف التغيير
االجتماعي

وورشة الكتابة اإلبداعية
وقراءات قصصية

الثالثاء
10/24

مسرحية األفعال الثالثة  +فعاليات فنية غنائية
مدرسة ضاحية االمير هاشم و مدرسة باب الواد

االحتفالية املسرحية الغنائية كوميديا وطرب
مدارس اجلامعة الثانوية االولى

ورشة الكتابة اإلبداعية
وقراءات شعرية

االربعاء
10/25

مسرحية موسى ابن املاء
مدرسة العقبة الدولية

االحتفالية املسرحية الغنائية كوميديا وطرب
مدارس اجلامعة الثانوية االولى

ورشة الكتابة اإلبداعية

اخلميس
10/26

ورشة تدريب وتوزيع حقائب انترنت وحقائب اخلطوات
مساء)
االولى نحو عالقات آمنة ( الساعة اخلامسة
ً
املجلس الوطني لشؤون االسرة

حفل االختتام

اليوم

مساء)
املسرح الدائري ( الساعة 6
ً
مسرح محمود ابو غريب

االثنني
10/16

قاعة الباليه الورش
مساء
الساعة 6-3
ً

برنامج ورش
مهرجان االبداع الطفولي الثاني لعام 2017
اسم الورشة

التاريخ

الوقت

املكان

مشرف الورشة

الكتابة اإلبداعية

2017/ 10 / 21 - 17

مساء
6-3
ً

قاعة الباليه
املركز الثقايف امللكي

د .علي الشوابكة

تصنيع وحتريك
الدمى

2017/ 10 / 25 - 21

مساء
6- 3
ً
باستثناء يوم 10 / 21
الساعة  12 - 9ظهر ًا

مركز هيا الثقايف

الرسم وإعادة التدوير

2017/ 10 / 25 - 21

مساء
6- 3
ً
باستثناء يوم 10 / 21
الساعة  12 - 9ظهر ًا

مركز هيا الثقايف

د .بثينة بندورة

الفنان
غسان مفاضلة

الـنــــدوات الـتقييميـــــة
تكون الندوات التقيمية بعد كل عرض مسرحي ويف نفس املسرح الذي تعرض فيه املسرحية
القراءات القصصية والشعرية
مساء
( إعتبار ًا من  ١٠ / ١٩وحتى  - ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٤قاعة الباليه يف املركز الثقايف امللكي) الساعة الرابعة
ً
المشاركون:
 الشاعر علي البتيري  -كيف صرت مبدع ًا لألطفال ( ) ١٠ / ١٩ د .محمــــود الرجبـــي  -قراءات قصصية إبداعيــة ( ) ١٠ / ٢٢ الكاتبة وســـام ســـعـد والكاتبة صفيـــة البكــــري  -قراءات قصصية ( ) ١٠/ ٢٣ الكاتب والشـــاعـــــر حســــن نـــاجي  -قـــراءات شـــــعرية لألطفــال ( ) ١٠ / ٢٤يتخلل البرنامج عرض فيلم وثائقي عن مجلة وسام وتوزيع نسخ من املجلة على األطفال.

المكــرمــــون
لينا أحمد التل

 حاصلة على ماجستير يف املسرح والدراما يف التربية والتعليمUniversity of Wales, Cardiff - Britain 1985
 دبلوم عالي يف اإلخراج من مسرح الشيرمانSherman Theater- Wales/ Britain 1984
 دورة يف الدراما يف التعليم –  – Bretten Hall CHEبريطانيا 1984 بكالوريوس إدارة أعمال وادب إجنليزي /جامعة اليرموك – االردن 1983 دورة صيفية يف التمثيل واإلخراجWebber Douglas Academy of Dramatic Arts, London 1980
 تعمــل مديــر عــام املركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون /مؤسســة امللــك احلســنبتكليــف مــن جاللــة امللكــة نــور احلســن املعظمــة منــذ عــام 1987
 مديرة مؤمتر الشباب العرب الدولي السنوي منذ عام 1993 نائب رئيس املعهد الدولي للمسرح ( )ITIيف االردن منذ عام 2009 رئيســة مركــز مؤسســة  ASSITEJالدوليــة ملســرح األطفــال والشــباب يفاألردن 2004
 خبيــرة ومدربــة يف مجــال املســرح التفاعلــي والدرامــا يف التربيــة التعليــمومهــارات االتصــال وتدريــس التمثيــل واإلخــراج ومســرح الطفــل يف اجلامعــات
االردنيــة وكليــات املجتمــع .عقــدت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة يف هــذه
املجــاالت محليــاً ودوليــاً ،قامــت بإخــراج العديــد مــن األعمــال املســرحية
لألطفــال وحصلــت علــى جوائــز محليــة وعربيــة ودوليــة متعــددة منهــا:
 جائزة وزارة الثقافة تقديراً لالجنازات املتميزة يف املسرح عام 2008 ميدالية احلسني للتفوق من الدرجة االولى يف مجال الفنون املسرحية عام .2000 « غروزدانــن كيكــوت» وهــي جائــزة دوليــة متنــح للعاملــن املميزيــن يف حقــل الدرامــا يف التربيــة والتعليــم ،التــي مينحهــا مســرح موســتاريف البوســنة والهرســك .2001
 اجلائزة الفضية للمسرحية املوسيقية «مدينة السوسنة» من القاهرة ضمن املهرجان الدولي لالذاعة والتلفزيون عام 1997 جائزة التميز يف خدمة الطفولة العربية من املجلس االعلى للطفولة  -االمارات عام .1997 -جائزة االداء املتميز يف مسرحية «ليلة الهالل» من مجلس إدارة املهرجان الدولي لألطفال يف Wolf Trapيف واشنطن عام 1993

نبيل نجم
 بكالوريوس إخراج ومتثيل ،أكادميية الفنون  -جمهورية مصر العربية. دورة تخصصية عليا يف اإلخراج التلفزيوني والتقنياتالتلفزيون املصري.
 عمل مديراً ملديرية املسرح والفنون يف وزارة الثقافة.مؤسسي مهرجان املسرح األردني ومهرجان مسرح الطفل.
 من ّ وضــع وتدريــس مســاق مســرح الطفــل ملديريــة التأهيــل  -وزارة التربيــةوالتعليــم وتخريــج مــا يقــارب « »120معلمــة معن ّيــة بالنشــاط املســرحي
لألطفــال.
 أعد دراسة حول مسرح الطفل  -خصائص وأهداف أعــد دراســة حــول كيفيــة التعامــل مــع مســرح الطفــل االردنــي مــن خــالاإلخــراج «املســرح اإلســتعراضي الغنائــي» . .األوبريــت .
 عمل رئيساً وعضواً يف جلان التحكيم ألكثر من مهرجان. أخرج مجموعة من أعمال الدوبالج اخلاصة باألطفال. أخرج مجموعة من املسرحيات املتخصصة يف مسرح الطفل منها :«أوبريــت األســد املغــرور»« ،شــفاء القلــوب» « ،يــا عــم يــا ج ّمــال» « ،غــاب
القــط العــب يــا فــار» « ،الكنــز» « ،الوفــاء» « ،و ُقــرع اجلــرس»  «،صــاح
الديــن»« ،القــدس» «،عائــدون» «الغــد األفضــل»« ،أبنــاء اخليــر» « ،الربيــع»،
«دكان األلعــاب» «نفحــات مــن القلــب» «همســات مــن التاريــخ»
 حاصــل علــى جائــزة أفضــل إخــراج وأفضــل إســتعراض مســرحيوأفضــل عمــل متكامــل يف مهرجــان الســويس املســرحي األول لألطفــال
املســرحية الغنائيــة اإلســتعراضية «الكنــز» يف جمهوريــة مصــر العربيــة.

علي البتيري
 -حصل على دبلوم معهد املعلمني سنة .1964

 -عمــل يف الصحافــة ،واهتــم بــأدب الطفــل وصحافتــه ،وأشــرف

علــى حتريــر بعــض املجــات مثــل «ســامر»« ،الكرتــون العربــي»،
«الشــرطي الصغيــر» ،و»مجلــة براعــم عمــان» ،ثــم مديــراً لتحريــر

مجلــة وســام/وزارة الثقافــة ،كمــا عمــل مستشــاراً ثقافيـاً ملركــز زهــا
الثقــايف ،ومستشــاراً لتحريــر صحيفــة زهــا التــي تصــدر عــن املركــز.

 حصــل علــى مشــروع التفــرغ اإلبداعــي يف حقــل أدب األطفــال عــام/2011حديقة األناشــيد.

 أصــدر العديــد مــن الدواويــن الشــعرية للكبــار والصغــار منهــا:لوحــات حتــت املطــر ،املتوســط يحضــن أوالده ،شــبابيك أتعبهــا
االنتظــار ،أغنيــات عاشــق املطــر ،القــدس تقــول لكــم ،فلســطني يــا
أمــي ،صــوت بــادي ،نحــن املســتقبل.

 -شــارك يف العديــد مــن املهرجانــات والنــدوات واملؤمتــرات ،وكتــب

العديــد مــن األعمــال املســرحية والغنائيــة.

 -حاز على العديد من اجلوائز احمللية والعربية ،منها:

 -1سبع جوائز يف املهرجان األردني ألغنية الطفل العربي.
 -2جائزة نور احلسني ألدب األطفال 1991م.

 -3جائزة خليل السكاكيني ألدب األطفال (.)1996

 -4جائزة امليكرفون الذهبي يف مهرجان األغنية العربية اخلامس يف البحرين عام  1996ويف تونس عام .2008
 -5اجلائزة الكبرى يف مهرجان القاهرة الدولي السادس لألغنية 2000م.

 -6جائــزة الشــعر يف األردن للعــام  2002مقدمــة مــن اللجنــة الوطنيــة لإلعــان عــن عمــان عاصمــة للثقافــة العربيــة عــن

ديــوان «ملــاذا رميــت ورود دمــي».

سهيل بقاعين

 تعلــم الرســم مــن تلقــاء نفســه وبتشــجيع مــن والدتــه التــي أشــرفتعلــى صقــل مداركــه منــذ طفولتــه.
 شارك يف العديد من املعارض احمللية والعربية والعاملية. شــارك يف ملتقــى الفــن التشــكيلي ملعتقلــي اخليــام جنــوب لبنــانعــام  2002مــن خــال جداريــة « حلــم احلريــة ».
 أطلــق بالتعــاون مــع األكادمييــة امللكيــة للمكفوفــن مبــادرة عبــقاللــون وقــارئ اللــون لتعليــم الرســم لألطفــال املكفوفــن.
 مــن اجنازاتــه أيضــا فكــرة املتحــف املتنقــل عــام  2009حيــث قــامبأكثــر مــن ( )500رحلــة اصطحــب خاللهــا أعمــال فنيــة مــن املتحــف
الوطنــي األردنــي للفنــون اجلميلــة ليجــوب بهــا احملافظــات والقــرى
األردنيــة رافعــا شــعار الفــن للجميــع.
 حــاز مؤخــرا علــى وســام جاللــة امللــك عبــداهلل الثانــي للتميــز يفيــوم االســتقالل عــام .٢٠١٧
 شــارك مــع طالبــه يف معــرض اإلعاقــات البصريــة يف «كانــس» حيــثمت عــرض  24قطعــة مــن قبــل طــاب األكادمييــة امللكيــة للمكفوفني.
 أقــام ورشــة عمــل ومســابقة للفنــون التشــكيلية املبتكــرة ،مبشــاركةأطفــال مــن دور األيتــام ومراكــز إعــادة التأهيــل ومخيمــات الالجئــن
ومراكــز الشــباب ومراكــز احتجــاز األحــداث.

رانيا صبيح

مديــرة مركــز زهــا الثقــايف ،وهــو مركــز متخصــص يقــدم العديــد مــن البرامــج
والنشــاطات واخلدمــات التــي تقــوم بتحفيــز االطفــال علــى التطــور واالبتــكار
مــن عمــر ( )16-3تأســس عــام  1998بتبــرع مــن الســيدة زهــا منكــو  ،كمــا
ويشــرف علــى املركــز مجلــس اشــرايف تترأســه ســمو االميــرة عاليــة الطبــاع
منــذ عــام  2012ويســتفيد مــن مركــز زهــا مــا يقــارب نصــف مليــون شــخص
سنوياً .
املؤهل العلمي  :بكالوريوس من جامعة اليرموك
اخلبرات العملية:
 ســكرتيرة تنفيذيــة للجنــة الوطنيــة العليــا لعمــان عاصمــة الثقافــة العربيــةا2002
 عضــو يف اللجنــة التنفيذيــة للحملــة الوطنيــة لتشــجيع القــراءة - 2005جمعيــة اصدقــاء االطفــال
 عضو جلنة مشروع قصة ماما ..حكاية جدتيالدورات التدريبية:
 ورشة عمل حقوق الطفل بني الورق والواقع ورشة عمل تنمية قدرات الطفل الذاتيةاالجنازات:
 -1مشــروع  )2010-2008( Play Areaوهــو أول مشــروع يف الوطــن
العربــي يتعلــق يف انشــاء غرفــة العــاب لألطفــال املرضــى يف املستشــفيات
احلكوميــة والعســكرية وحتســن أقســام االطفــال فيهــا.
 -2انشــاء منطقــة العــاب تدمــج بــن االطفــال املعاقــن حركيــا واالطفــال
العاديــن للفئــات العمريــة مــن  16-6ســنة والــذي مــن شــأنه زيــادة التفاعــل
وتقليــل الهــوة بينهمــا.
 -3مشــروع  Think Roomوهــو مشــروع يقــوم علــى فكــرة تأســيس
وحــدة لتعليــم مبــادئ االبــداع التكنولوجــي كالبرمجــة واالختــراع واالبــداع
االلكترونــي حيــث يقــوم املشــروع علــى توفيــر مجموعــة مــن النــوادي العلميــة
والــدورات التدريبيــة لألطفــال مــن االعمــار  16-6ســنة.

 -4اطــاق اول صحيفــة يف الوطــن العربــي لالطفــال
تصدرهــا هيئــة حتريــر مــن االطفــال مــن عمــر .16-11
-5فكــرة اصــدار كتــاب عنــدي مشــكلة الــذي يخاطــب
الطفــل مباشــرة حيــث يعــد الكتــاب العربــي االول الــذي
يعمــل علــى معاجلــة مشــاكل االطفــال النفســية مــن خــال
االتصــال املباشــر مــع الطفــل واملشــاكل النفســية يف عالــم
الطفولــة.
 -6املشــاركة يف املؤمتــر الدولــي الثانــي عــام 2007بعنــوان
لغــة الطفــل العربــي يف عصــر العوملــة يف جامعــة الــدول
العربيــة يف القاهــرة.

عبدالحليم صبحي ابو حلتم

 مواليد الزرقاء .1968 حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس يف املوســيقى مــنجامعــة اليرمــوك عــام .1990
 مؤلــف موســيقي وملحــن أســهم يف العديــد مــن األعمــالالغنائيــة واملوســيقية يف مجــال الفــن امللتــزم واملوســيقى
التصويريــة يف املســرح والدرامــا التلفزيونيــة ،ومتيــزت أعمالــه
باألصالــة وعمــق الرؤيــا.
 أســس فرقــه الشــراع  1994 - 1987والت ــي قدمــت العديــدمــن االعمــال الغنائيــة امللتزمــة.
 ألــف العديــد مــن املوســيقى التصويريــة يف مجــال الدرامــاالتلفزيونيــة واملســرح.
 حلــن العديــد مــن أغان ــي األطفــال وألــف موســيقى للعديــدمــن مســرحيات األطفــال.
 شــارك وعلــى مــدى  25عامــا كمــدرس للموســيقىواألناشــيد يف مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم حيــث ســاهم
يف صقــل املوهبــة املوســيقية والغنائيــة لعــدد كبيــر مــن طلبــة
املــدارس.
 شــارك يف العديــد مــن جلــان التحكيــم يف املســابقاتاملوســيقية احملليــة والدوليــة.
 حــاز عل ــى العديــد مــن اجلوائــز كأفضــل تأليــف موســيقييف املســرح.

األطفال المكرمون
شهد محمد ساهر دعنا

تعمــل مراســلة صحفيــة مــع قنــاة الطفــل  -وكالــة االنبــاء القطريــة  -ومــع فريــق زهــا اإلذاعــي حيــث
عملــت اكثــر مــن برنامــج إذاعــي (إلذاعــة هــوا عمــان)  .وشــاركت بفلمــن بالتعــاون مــع الهيئــة امللكيــة
لألفــام ،تكتــب القصــص واملســرحيات والشــعر وحصلــت علــى جوائــز متعــددة مــن وزارة الثقافــة ووزارة
التربيــة والتعليــم.

أحمد باسل نصيرات

مهتــم بالكتابــة االبداعيــة باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة ونــال مراكــز اولــى يف مســابقات متعــددة ولــه
اجنــازات متقدمــة يف املجــال الرياضــي وحصــل علــى عــدة ميداليــات يف ذلــك.

خالد هاشم أبو السعود

ميتلــك موهبــة متميــزة يف مجــال كتابــة النــص املســرحي وإخراجــه ومتثيلــه ،وشــارك يف مؤمتــر النقــد
الدرامــي املشــترك بــن االردن ومصــر وحقــق حضــورا ملفتــا.

رعد عمر كلوب

مبــدع يف مجــال العلــوم ،فــاز باملركــز االول يف مســابقة «ابتكارثــون» .حاصــل علــى جائــزة يف صنــع
الروبــوت ،قــدم مشــروع يســاعد علــى تغطيــة االحــوال اجلويــة وحتــدث عنــه يف اجلامعــة الهاشــمية،
حاصــل علــى شــهادة علميــة مــن مســابقة تابعــة لوكالــة ناســا الفضائيــة.

سارة خليل دولة

مبدعــة يف مجــال كتابــة الروايــة  ،أصــدرت روايــة متميــزة باللغــة االجنليزيــة عنوانهــا «الياقوتــة» وهــي
مشــروع كاتبــة محترفــة مســتقبال.

صهيب زياد سعد
ميتلــك موهبــة ابداعيــة متميــزة يف مجــال الرســم وحصــل علــى جوائــز متقدمــة عــن ذلــك علــى مســتوى
املــدارس اخلاصــة باإلضافــة لتميــزه يف املجــال الرياضــي.

فرح مأمون هاشم
لها ابداعات متعددة يف مجال الكتابة  ،تتمثل موهبتها االبداعية يف قدرتها
على رسم قصتها وحتويلها الى لوحات فنية  ،تتميز بقدرتها على قراءة القصص بطريقة شيقة.

فيصل زاهر القاضي
مبــدع يف مجــال اخلــط ورســم احلــروف وكتابــة كلمــات املهــارات اإلمالئيــة  ،نــال مراكــز أولــى عــن ذلــك
عــدة مــرات علــى مســتوى مــدارس اململكــة.

مالك إبراهيم االعمر

أصغــر ممثلــة لشــؤون الالجئــن يف املنطقــة ،مبدعــة كتابي ـاً وناشــطة ثقافي ـاً ،أصــدرت روايــة (الليلــة
اخلامســة عشــرة) .

وفاء رامي إبراهيم

تتمتــع مبوهبــة متميــزة وفريــدة مــن نوعهــا يف مجالـ ّـي التمثيــل واإللقــاء ،متتلــك حضــوراً مدهشـاً ،وقــدرة
خاصــة علــى التأثيــر يف احمليــط مــن حولهــا ،تتقمــص الشــخصيات وتــؤدي وتغنــي وتلقــي الشــعر بأســلوب
شــيق وممتــع ،شــاركت يف العديــد مــن النشــاطات الفنيــة يف مدرســتها ممــا لفــت اليهــا األنظــار بقــوة .

رغد نضال جرادات

متتلــك موهبــة متميــزة يف كتابــة الشــعر والتمثيــل املســرحي ،شــاركت يف عــدة مهرجانــات ثقافيــة ونالــت
الكثيــر مــن األوســمة والشــهادات التقديريــه ،وشــاركت يف عــدة أمســيات شــعريه ومســابقات فنيــة يف
عــدة محافظــات وحصلــت علــى املركــز األول ،عملــت اعالميــه يف برنامــج اكتشــاف املواهــب.

نوران ملكاوي

متتلــك موهبــه متميــزة يف مجــال كتابــة القصــة والتمثيــل املســرحي والغنــاء ،شــاركت يف العديــد مــن
النشــاطات يف مــدارس اجلامعــة الثانويــة األولــى وحــازت علــى املركــز األول يف مســابقة خاصــة بكتابــة
القصــة يف تونــس ومســابقة حتــدي القــراءة العربــي.

طلبة االكاديمية الملكية للمكفوفين

ميتلكــون بصيــرة ثاقبــة وموهبــة ابداعيــة خارقــة ،تؤهلهــم للتعــرف علــى األلــوان مــن خــال حاســة
الشــم ،شــاركوا مــع اســتاذهم الفنــان ســهيل بقاعــن مببــادرة عبــق اللــون وقــاريء اللــون وحققــوا اجنــازات
فنيــة مبدعــة.

المســرحـيـــات
الحب يهزم الحرب
املدارس األردنية الدولية
سيناريو واخراج  :ادريس اجلراح
املتابعة واالشراف  :هويدا الترعاني
هندسة الصوت  :رامي ابو عليا
الصيانة  :علي وفيليب
الديكور املسرحي :
م .عامر حسنني  ،سوزان شقاقحة
علي احلموري  ،فيليب
املوسيقي  :عبدالرزاق مطرية
تصميم االضاءة  :عبداهلل جريان
املمثلون :
دانا اخلالدي
ملك العابدي مرمي مصطفى
سلمى احملتسب
شهد طليوي يسرى الداري
صبا رمضان
سدين العلوي ميرا التميمي
زينة خشان
تولني اسعيفان
ياسمني عصام
راما اجللخ
بيسان مصطفى
شهد صباغ
روان كببجي
سما كمال
ماسة حمد
وليد فينو
زيد طه
عبدالرحيم ربابعة
سارة ابو حجلة
عمر سويلمني
ورد
شمس العامري
جود العلوي
راية التالوي
رغد فودة
جود البدري
جوانا الدويك
فرح همالن
االء ابو نبعة
اميان همالن
غرام
ابرار بركات

مسرحية نجيبة والسوسة العجيبة
مركز زها الثقايف
التأليف واإلخراج  :محمد جمال عمرو ويوسف البري
التنسيق والعالقات العامة :آالء العساف
األطفال املشاركون:
ميرا جويحان
سجى سامر مشعل
بانا نايف الصغير
سلمى نايف الصغير
زينه طارق ابو ديه
هبه نايف الصغير
محمد اخلضور
جوان سامر السويدان
ليث أكثم عتوم
كنده اكثم عتوم
رنيم اسامه االحالت
تسنيم اسامه االحالت
ملك عالء مساعدة
يارا اسامه االحالت
صفا رامي القواقزه
جنى باسم سامي
مروة رامي القواقزه
اداء االصوات  :الفنــانة اميـــان هـــايـــل
والفنانة والء اخلوالدة
االحلان واملؤثرات املوسيقية  :الفنان هيثم رشاد
الغناء  :الفنانة عبير الصباغ
تصنيع الدمى  :الفنانة هنادة الصباغ

فرقة زها املسرحية
تنتهــج مســرحية "جنيبــة والسوســة العجيبــة" أســلوب محــاكاة
خيــال الطفــل يف هــذه املرحلــة العمريــة الهامــة ،مــن خــال تكويــن
شــخصيات املســرحية مــن الدمــى ،وهــي "جنيبــة  ،األم ،والسوســة
العجيبــة ،وتعــد هــذه املســرحية رديفــاً تعليميــاً غنيــاً ألي منهــاج
توعــوي يف مرحلــة ريــاض األطفــال ولغــة مــن قلــب عالــم الطفــل ألي
أم أو معلمــة أرادت أن تقتــرب أكثــر مــن عالــم وخيــال أطفالهــا .

مسرحية رحلة طرطوش
مركز هيا الثقايف
تأليف :دينا ابو حمدان وفاتن مشرف
إخراج :دينا ابو حمدان
 الفئة العمرية املستهدفة :من  4سنوات فما فوقملخص عن املسرحية:
تــدور مســرحية الدمــى حــول رحلــة قطــرة مــاء "طرطــوش" مــن حلظــة
انطالقهــا مــن والدتــه الغيمــة نحــو االرض الــى حــن عودتــه ثانيــة اليهــا.
يســافر مــع الريــح ،يــروي احلقــول ،يتســاقط متراقصــا علــى شــرفات
البيــوت ويلتقــي مبجموعــة مــن الدمــى ليعيشــوا معــا حكايــة دورة امليــاه.
يتعــرف علــى جمــال احليــاة مــن خــال الــوردة اجلنيــة ويلتقــي بالفتــاة
الشــقية "يــارا" ليكتشــف خطــورة احليــاة علــى االرض ومصاعبهــا .رحلــة
شــيقة ومليئــة بالفائــدة.
املمثلون
محمد الوالي
حنني عوالي
عالية جنازرة
طارق عوض
هال بدير
منفذ الصوت :سامر الصادق.
منفذ االضاءة :رزان املبيضني.

مسرحية موسى ابن الماء
مدرسة العقبة الدولية
تأليف وإخراج وتصميم :هاني ع ّياد
متثيل
طلبة الصف اخلامس اإلبتدائي
مت عــرض املســرحية ألول مــرة علــى خشــبة مســرح مدرســة العقبــة
الدوليــة خــال مهرجــان إســبوع املســرح الثانــي للمرحلــة اإلبتدائيــة يف
مدرســة العقبــة الدوليــة بدعــم كامــل مــن إدارة مدرســة العقبــة الدوليــة

مسرحية االسماء الخمسة
مدرسة اليوبيل الثانوية
تأليف وإخراج  :حياة عبيدات

عن املسرحية :

أسماء خمسة تقف يف حضرة اللغة العربية وتسعى جاهدة لتحظى بعالمات اإلعراب الفرعية  :األلف والواو والياء.
ولكن للعربية شروطها التي ال بد من حتققها إلدراج هذه األسماء حتت مظلة « األسماء اخلمسة « .
يتفــرع عــن خــط املســرحية الرئيــس مشــاهد تظهــر ألــم اللغــة العربيــة وحزنهــا لتخــاذل ابنائهــا عــن نصرتهــا وتقاعســهم عــن
العمــل علــى حتقيــق رفعتهــا وضمــان بقائهــا وســيادتها.
يتخلــل كل ذلــك بعــض اللطائــف املنتقــاة مــن كتــب التــراث العربــي  ...وبعــض األبيــات الشــعرية املغنــاة  ،ليتضافــر اللحــن مــع
الكلمــة يف ســبيل إيصــال احملتــوى.
فريق العمل :
التأليف واإلخراج :حياة عبيدات
األزياء والديكور :كفاح أبو رزق
اإلشراف اإلداري :واجد جبور
فريق التمثيل:
 هيا زياد العرجان مالك حازم احللمان دور اللغة العربية ليان رياض القضاةبدور فو
 تاال سامي املعاني سندس عاطف الدعجة وضحة ماجد السعدون بدور أخ حال مجدي أبو دلوبدور أب
 أمل اسماعيل أحمد رغد رضى اخلطيببدور أب
 منى خالد الربعي صابرين صقر عزامبدور حم
 ميس يوسف جبربدور اجلدة والراوي  -رناد نضال الشرع
 جلني أكرممتابعة واشراف األستاذ عيسى اجلراح

املتابعة واالشراف :
ابراهيم الهديان  /مسؤول املسرح
اياد حمدان  /رئيس قسم النشاطات التربوية
الدكتورة وضحا احملارب  /املديرة الفنية والتعليمية يف مديرية تربية لواء ماركا

بدور ذو
بدور أخ
بدور أخ
بدور أب
بدور حم
بدور حم
بدور فتاة

مسرحية يدا بيد
مدرسة حي املطار
تأليف وإخراج :إنتصار جرار
فريق العمل
أسماء عبد ربه محمود
جنالء القواسمي
إميان محمد شمسي
ليان مراد ابو شعيب
فكرة العمل :
يحاكــي العمــل الواقــع املســتجد للجــوء الســوري لــاردن وقصــة طالبــة ســورية
يف ايــام الــدوام املدرســي واســتقبال الطالبــات لهــا.

مسرحية األفعال الثالثة
مدرسة ضاحية األمير هاشم األساسية املختلطة الثانية
تأليف النص واإلخراج  :نهى صبح
متثيل
رؤى محمـــــد
نهــــى صبــح
رميا اجلبالي
تتحدث املسرحية
عــن األفعــال الثالثــة حيــث يتــم عــرض األفعــال وإعطــاء أمثلــة بأســلوب طريف
مــن خــال حلــم يقــوم سمســوم بســرده مبســاعدة رؤى وبطبوط.

فعاليات فنية غنائية ملدرسة باب الواد

األمل
إشراف وتدريب :ســـوزان زكي
أسما صالح
الطالبات املشاركات:
مالك عمر حمدان
هزار طارق الستلي
جنى عبد اجلليل القطم
رهف خالد اخلطيب
رغد اكرم النجار

اسماء ماجد الصغير
شهد فايز البياري
مينى عصمت فرحان
اريج نظام الكلحه
رنيم علي املشاعره

ملخص الفقرة:
األمــل هــو مــن أهــم العناصــر يف احليــاه فهــو يبعــث علــى الفــرح
والطمأنينــه ويحفزنــا علــى الصمــود واملثابــره وعــدم االستســام

زينة ونحول
كـــــال

إشراف وتدريب :نفوز حميده

إشراف وتدريب :شــــروق جعاره
نـــاديه النعيــي
الطالبات املشاركات:
رغد رائد الهندي
رؤى ياسر الفاصد
بتول خالد عطون
سدين خالد عطون
سجى يوسف شقيرات

الطلبة املشاركون:
عمر عماد
محمد سميح خطار
خير عدنان
عمر برغوث
سندس طارق
سيف اكرم
شهد ابراهيم
بتول يحيي
بيسان اكرم
رهام تيسير
النا الهندي

ملخص الفقره:
التعــاون هــو أســاس النجــاح يف العمــل للوصــول إلــى الرفعــة
والقمــة وأننــا باإلبــداع نعلــو.

ملخص الفقره:
تــدور القصــه حــول نحلــة تدعــى زينــه تشــجع أصدقائهــا علــى
أن يعملــوا بجــد ونظــام ،وتكبــر زينــة وتصبــح مســؤولة يف مجتمــع
النحــل.

مسرحية كوكب األلوان
مشروع أنا إنسان لتوظيف الفن يف التغيير اإلجتماعي
تأليف  :خالد الطريفي
إخراج  :صالح احلوراني
(العرض خارج املسابقة )
كــون فرقــة مســرح دمــى العربــة تعمــل علــى توظيــف املســرح يف التغييــر االجتماعــي جــاء عــرض الدمــى املســرحي
( كوكــب االلــوان) الــذي انتــج يف منتصــف عــام  2009ليتنــاول موضوعــه العــرض االجتماعي – اجلندر -وانتشــرت
عروضــه املســرحية لتغطــي معظــم جتمعــات االطفــال يف احملافظــات واملــدن والقــرى واملخيمــات والباديــة البعيــدة
مشــاركني بذلــك يف معظــم الفعاليــات الثقافيــة واملهرجانــات واملواســم املســرحية احملليــة والعربيــة حتــى وصــل
عروضــه حتــى االن الــى ( )526عرضــا محققــا بذلــك جناحــا منقطــع النظيــر ومازالــت عروضــه مســتمرة

محركو الدمى:
سيف احلوراني  ،سعدالدين اليف  ،حيدر صالح  ،ريفان ابو عضب  ،هند اجلرمي  ،اريج دبابنة  ،عال جرار ،
رناد ثلجي  ،اريج النابلسي  ،صالح بني حمد  ،عمران علي
التمثيل:
زهير النوباني  ،نادرة عمران  ،مارجو حداد  ،داوود جالجل ،دالل فياض ،نارميان عبدالكرمي  ،رشيد ملحس
املوسيقى واالحلان  :مراد دمرجيان
تصنيع الدمى  :بثينة ابو البندورة
االضاءة والصوت  :سعدالدين اليف
ادارة الرض  :سيف احلوراني

مشروع أنا إنسان
لتوظيف الفن يف التغيير االجتماعي وحماية األحداث والفتيان من اخلطر
يعمــل مشــروع أنــا إنســان علــى تطويــر منهجيــة خالقــة تتبنــي توظيــف الفــن يف التغييــر االجتماعــي وفــق
خاصيــة الفنــون الدراميــة واالدائيــة وأثرهــا الســريع يف الوصــول إلــى الفئــات املســتهدفة وماحتدثــه لديهــم
مــن تراكــم معــريف وتطويــر يف مهاراتهــم وســلوكهم العــام وذلــك اســتنادا الــى جتــارب لنــا ســابقة يف مشــاريع
مماثلــة وقــد أثبتــت فاعليتهــا يف املســاندة والتغييــر وخاصــة بــن األطفــال والشــباب علــى املســتويني
الفــردي واملجتمعــي
اجلهة املنفذة :الشعاع العربي للفن واالعالم -مشروع أنا إنسان
مدة املشروع  3 :سنوات
الشركاء  :الوكالة السويسرية ( دروسس)
الفئات املستهدفة:
اخلاص  :األحداث  /الفتيان  ،املرأة  ،األطفال ومن اجلنسني
العام  :اجلمهور املتابع للبث االذاعي  ،اجلمهور املسرحي من األطفال والفتيان
مخرجات املشروع:
 انتاج مسلسل درامي اذاعي توعوي يبث على مدار عام كامل يف ( )130حلقة اذاعية عقــد ( )20جلســة دعــم نفســي واختيــار مواهــب يف دور االيــواء ومراكــز االحــداث ومجهولــي النســبوااليتــام واملعرضــن للمخاطــر
 عقــد ( )20ورشــة تدريبيــة يف الدعــم والتأهيــل النفســي واالجتماعــي ومــن ثــم نقلهــم الــى ورشــاتتطبيقيــة يف الفنــون املســرحية
 دمــج املؤهلــن مــن الفئــة املســتهدفة مــع الفنانــن النجــوم واحملترفــن ومشــاركتهم يف انتــاج عــرضمســرحي كبيــر خــاص بالدمــى يف كافــة عناصــره الفنيــة ونشــره يف ( )3عــرض يف كافــة محافظــات اململكــة
 انتــاج ( )15جداريــة رســم تفاعلــي كبيــرة تعقــب ( )15عرضــا مختــارا واهداءهــا الــى اهــم املؤسســاتالتــي تعاونــت يف اخــراج املشــروع.
برنامج الفعالية :يوم األحد  ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٢الساعة السابعة مسا ًء  -املسرح الرئيسي يف املركز الثقايف امللكي.
 كلمة موجزة عن مشروع أنا إنسان تقــدمي عــرض الدمــى املســرحي ( كوكــب األلــوان ) لألحــداث والفتيــان وااليتــام ومجهولــي النســب وفاقــدي الســند الذيــن شــملتهمنشــاطات مشــروع انــا انســان
 عقد جلسة حوار نقدي مع جمهور عرض الدمى املسرحي ( كوكب األلوان ) يديرها اخصائيني دراميني ونفسيني واجتماعيني عقــد حلقــة رســم تفاعلــي مــع جمهــور العــرض املســرحي وحلقــة النقــاش النقديــة ينتــج مــن خاللهــا رســم ثالثــة جداريــات مــن فحــوىالعــرض املســرحي وحلقــة النقــاش النقديــة.

االحتفالية المسرحية الغنائية كوميديا وطرب
مدارس اجلامعة الثانوية األولى
تأليف وإخراج :قمر محيسن

العمــل عبــارة عــن احتفاليــة مســرحية غنائيــة يختلــط فيهــا الغنــاء مــع املشــاهد التمثيليــة التــي تعالــج
قضايــا الطلبــة ،مثــل التفرقــة بــن الذكــور واإلنــاث والعنــف يف املــدارس وخطــر املخــدرات ،بحيــث
يتــم تقــدمي العمــل بطريقــة تفاعليــة وغيــر تقليديــة بهــدف التوصــل إلــى حلــول تســاعد الطلبــة علــى
مواجهــة مثــل تلــك اآلفــات االجتماعيــة.
الطالبات املشاركات
داليا ظاهر
اليانا احلديدي
دارين احلارس
سدين احلياري
عرين ناصر
كريستينا صمادي
نور الوقفي
ريناتا الشوبكي
الهام التعمري
حنني النسعة

ميسم احلاج محمد
نتالي عبده
نغم النمر
سدين شحادة
ملك العرب
فرح الرشق
ساره عمرو
نوران ملكاوي
ليان مفيد
نعمة أبو شنب

األغاني المشاركة
في مسابقة أغنية الطفل
انت صديقي

ننشد الفرح

كلمات :ياسر سالمة
أحلان :سوسن سعد
غناء :سوسن سعد
توزيع :عمر سعد الدين

كلمات :سناء أبوغاليه
تلحني :نوره احملتسب
تصميم الرقص احلركي :سناء أبوغاليه
ديكور :لينا شقاقحه
كورال مدارس ميار
رقص طالبات الصف الرابع
فكرة واخراج :سناء أبوغاليه

كلمات واحلان  :جمعه العطاونه
مدرسة  :صفية بنت عبد املطلب
غناء  :تاال رياض االحمد

من حقي

أنا طفل

أغنية أعطونا طفولتنا

كلمات واحلان برهان داوود
مدرسة زينت بنت الرسول
غناء  :مجموعة
احملافظة :الزرقاء

كلمات :الشاعر علي البتيري
احلان وتوزيع موسيقي :ماهر احللو
اجلهة املتقدمة للمشاركة :مدرسة السامية الدولية

لغتي العربية

كلمات و توزيع  :عبد الرزاق الطوباسي
التدقيق اللغوي  :مرمي االرناؤوط
احلان و غناء  :رغد عبد الرزاق الطوباسي

دخلك يا معلم
مثل النسمة

غناء  :رؤى زكريا حسن
مرح زكريا حسن
توزيع واحلان  :محمد الشاقلدي
كلمات  :امل موسى

أسم الشاعر :مروان زين الدين
أسم امللحن :مروان زين الدين
أسم املوزع :محمد الغرابلي
أداء دور املعلم :مروان زين الدين
املؤدون :طالبات مدارس اجلودة األمريكية

جينا نشامى

الزيتونة

كلمات واحلان :لورين حتر
توزيع :لؤي رعد
غناء :لورين حتر

كلمات  :يوسف ناجي
أحلان  :نبيل الشرقاوي
توزيع موسيقي  :سائد العجيمي
غناء  :باسل فؤاد شيران

الندوة الفكرية (الطفل والتربية اجلمالية)
مساء
بتاريخ  10/19يف قاعة املؤمترات يف املركز الثقايف امللكي من الساعة اخلامسة
ً
املتحـــدثـــــــون
 مخلــــــد بـــركــــــات  /رئيـــــس اجللســــة -د .ناصر شبانة  /اجلامعة الهاشمية

 -د .رزان إبراهيم  /جامعة الـبترا

 -د .راشـد عيسى  /جامعة البلقاء التطبيقية

مساء )
كـــرنـفــــــــال األطـــفــــــال ( الساحة اخلارجية طوال أيام املهرجان من الساعة ٨-٥
ً
فرقــة املــــرح العـــامليـــة  -الفنـــــــان ســــــعادة ســـــالمة

االطفال المشاركون في مسابقة أدب الطفل
الشعر

سارة ايهاب ابراهيم الشلبي

العمر 14 :سنة
القصيدة :صرخة يف وجه اإلرهاب
املدرسة :اليوبيل
احملافظة :عمان

عتيد محمد تركي حجازي

العمر  17 :سنة
القصيدة :قصيدة من ُس ّكر
املدرسة  :الطرة الثانوية للبنني
احملافظة  :اربد

القصة

بشار رائد محمد العالوين

العمر 13 :
القصة:إنقالب
املدرسة  :اجلواد النموذجية
احملافظة  :البلقاء

دانا الصوي

العمر  16 :سنة
القصيدة :مفاتيح السعادة
املدرسة  :جرش الثانوية للبنات
احملافظة :جرش

رغد نضال جرادات

العمر  16 :سنة
املدرسة  :ام سلمة
القصيدة  :انا زهرة ذات شذا
احملافظة  :إربد

ورد عمار أحمد السليمان

العمر 9 :سنوات
القصة :األنانية بشعة
املدرسة :مدرسة ابو طالب النموذجية
احملافظة:البلقاء

نوران امللكاوي

سلمى جعفر العقيلي

العمر 11 :سنة
القصة :مغامرة يف كتاب
املدرسة :دار األرقم اإلسالمية
احملافظة :عمان

سدينا عمر الشيشاني

العمر  14 :عام
القصة  :احلصان املهرج
املدرسة  :هند بنت عتبة الثانوية للبنات
احملافظة  :الزرقاء

أسل عاطف العيايده

العمر 10 :سنوات
القصة :أعداء اجلمال
املدرسة :ميمونة بنت احلارث األساسية املختلطة
احملافظة :الطفيلة

نرمني مهند بني موسى

العمر 11 :سنة
القصة :الصورة الكاملة
املدرسة :باب عمان االساسية املختلطة
احملافظه :جرش

هيا سفيان أبو دقه

العمر 14 :سنة
القصة :جرعة أمل كيماوي
املدرسة :بنت عدي  /االحتاد
احملافظة :الزرقاء

العمر16 :سنة
القصة :مرمي تقرأ فوق غيمة
املدرسة :اجلامعة الثانوية االولى للبنات
احملافظة :عمان

عمار رائد العالوين

العمر 8 :سنوات
القصة :الصديق املفضل
املدرسة :إسكان الفحيص األساسية املختلطة
احملافظة :البلقاء

خزامى بركات عبابنة

العمر ١٦ :سنة
القصة :بوصلة النجاة
املدرسة :سال الثانوية الشاملة للبنات
احملافظة :إربد

اخلاطرة

محمد وليد عبد الغني أبو الفيالت

العمر 16 :سنة
اخلاطرة :العمالة الوافدة
املدرسة :اجلودة األمريكية
احملافظة :عمان

ميسم عدنان الثوابية

العمر ١٣ :سنة
اخلاطرة :أحب أن أحيا حرا
املدرسة  :العدسية الثانوية املختلطة
احملافظة  :عمان

متارا أمجد عبد احلافظ العزة

العمر  17 :سنة
اخلاطرة  :رحلة الى دار املسنني

املدرسة  :اجلودة األمريكية
احملافظة  :عمان

هبة محمد ياسني حمدان
العمر  14سنة
اخلاطرة :تفكير يف الوجود
املدرسة :جمانة
احملافظة  :الزرقاء

علي حيدر الشكرجي

العمر 17 :سنة
اخلاطرة :عمالة األطفال
املدرسة :مدارس اجلودة األمريكية
احملافظة :عمان

فرح عمار أحمد

العمر 13 :سنة
اخلاطرة :ال تيأس
مدرسة :مدرسة أسماء بنت أبي بكر
األساسية املختلطة
احملافظة :البلقاء

املسرحية

دانية شرحبيل عبدالكرمي العطيات

العمر 13 :سنة
املسرحية :يا أحبابي يا أطفال  ...رفقا باحليوان
املدرسة :هبة اهلل
احملافظة :البلقاء

شهد محمد دعنا

العمـــــر  14 :سنة
املسرحية :حجر ورق مقص
املدرسة  :اليوبيل
احملافظة :عمان

االطفال المشاركون في مسابقة رسومات األطفال
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم املشارك
رانيا عامر محمد عتوم
رغد هيثم احمد عياصره
رهف عبدالكرمي حسني حراحشه
ميران رائد القصاص
رزان قبالن الشريف
آيه غسان الشيخ ياسني
سيف عبدالكرمي املغربي
أمون ابراهيم العساف
النا معتصم النعيمي
ملى أبو الريش

املدرسة
جرش الثانوية للبنات
ابو ظبي
فاطمة الزهراء األساسيه
أكادميية االتفاق الدولية
أكادميية االتفاق الدولية
أكادميية االتفاق الدولية
أكادميية االتفاق الدولية
أكادميية االتفاق الدولية
أكادميية االتفاق الدولية
أكادميية االتفاق الدولية

احملافظة
جرش
جرش
جرش
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

رزان قبالن الشريف
بثينه محمد عمر احلوامده
سندس محمد مصطفى البواعنه
هاله يوسف حسني بنات
هبه نضال حمدان حسني
هاله عارف فخري
هبه أنور سالمه زكارنه
جمانه راضي محمد العباولة
نرمني مهند بني موسى
بشار رائد محمد العالوين
عمار رائد محمد العالوين
مرمي أنور سالمه زكارنه
دانيه عبدالعزيز جوده عالمه
هبه يوسف مخمود الهبارنه
مايا صبحي سليمان جمعه 3 /مشاركات
دميا سمير امني خاطر
بلقيس محمد حسن عباد
حنني ناصر محمد عبدالكرمي املصري
زياد عبدالكرمي محمد الزعبي
بتول حسني احمد عبداهلل
سما نضال فالح الفقيه
ملك الترك
دينا عبداهلل احمد دودين
رنيم حازم
رنيم عوني
االء علي القاضي التميمي
ورد عمار احمد السليمان
ليان اسامة محمد الدبي
رؤى يزن احمد عطيات

أكادميية االتفاق الدولية
ثانوية جرش للبنات
جرش الثانوية الشاملة للبنات
مدرسة جرش الثانوية للبنات
مدرسة جرش الثانوية للبنات
مدرسة جرش الثانوية للبنات
أنيسه بنت كعب الثانوية

اجلواد االساسيه
اسكان الفحيص الساسيه
أنيسه بنت كعب الثانوية
أنيسه بنت كعب الثانوية
أنيسه بنت كعب الثانوية
اكادميية ريتال الدولية
الكرامة االساسية للبنات
الكرامة االساسية للبنات
الكرامة االساسية للبنات
شركة مدارس اجلودة االمريكية /الربوع الدولية
مدارس احلصاد التربوي
مدارس احلصاد التربوي
مدارس احلصاد التربوي
مدارس احلصاد التربوي
مدارس احلصاد التربوي
مدارس احلصاد التربوي
مدارس احلصاد التربوي
مدرسة ابو طالب النموذجيه
سما االوائل الثانوية

العاصمة
جرش
جرش
جرش
جرش
جرش
العاصمة
الكرك
جرش
البلقاء
البلقاء
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
العاصمة
البلقاء
البلقاء
البلقاء

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

زيد عبداهلل اجمد التميمي
عمر عبداهلل احمد التميمي
ضمام خالد زيد الزعبي
ثائر احمد مفلح
نيفني خلدون عسكر احلواري
جنى خلدون زيد الزعبي
ملار احمد عبدالرحمن جيت
سيلني احمد الصميعات
ابتسام عمر حمد الشبول
ريان اشرف خابور
عبداملنعم خلدون اسماعيل الناصر
بشار خليل اسماعيل الناصر
اسعد حسني موسى الهلسة /رسمتني
جلني الزيود
سلمى محمود محمد سالمة الزيود
لينا محمد خلف الزيود
ماريا امين ابراهيم الزيود
تاال احمد الزيود
آيات يحيى محمد الترباتي
جوري عيسى محمد الزيود
االء احمد مظهر وايناخ
رهام علي شعبان ابو عويضة
منى فخري وجيه بكر
ليمار ابراهيم خريسات
راما نضال حمزة اخلطيب  /رسمتني
نتالي لؤي عزالدين اخلطيب
دانيال محمد فندي عبيدات
رحمه حسني عبيدات

جمعية خليل الرحمن
مدرسة االمام الشافعي
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
مدرسة ام سلمة االساسية املختلطة
اسكان الهاشمية االساسية للبنني
اسكان الهاشمية االساسية للبنني
اسكان الهاشمية االساسية للبنني
مدرسة ام الصليح الثانوية
مدرسة ام الصليح الثانوية
مدرسة ام الصليح الثانوية
مدرسة ام الصليح الثانوية
مدرسة ام الصليح الثانوية
مدرسة ام الصليح الثانوية
مدرسة ام الصليح الثانوية
السخنة االساسية للبنات
السخنة االساسية للبنات
السخنة االساسية للبنات
السخنة االساسية للبنات
مدرسة كفرسوم الثانوية الشاملة للبنات
مدرسة كفرسوم الثانوية الشاملة للبنات
مدرسة كفرسوم الثانوية الشاملة للبنات
مدرسة كفرسوم الثانوية الشاملة للبنات

العاصمة
العاصمة
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
اربد
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
الزرقاء
اربد
اربد
اربد
اربد

