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الفاعلية

ورشة عمل "برنامج عمل تدريبي للعمل كدليل سياحي أو متحفي لألطفال واليافعين". ضمن ۲۰۱۰/۷/۳۲۰۱۰/۹/۳
مشروع "أساسات لمستقبل متين" الممول من االتحاد االوروبي ، في إطار الشراكة بين متحف 

األردن مع Mercy Corps   ومركز األميرة بسمة للشباب.

دوزان وأوتار" - حفل عيد الفصح المجيد.  أداء غنائي لفرقة موسيقية في متحف االردن".٤/٦/٤۲۰۱۰/۱۰/۲۰۱۰

"ورشة عمل بعنوان "المتاحف والتعليم : تطبيقات التعليم في المتاحف االردنية.٤/٤۲۰۱۰/۸/۲۰۱۰/۷

سوق االرض - سوق متخصص ببيع المنتجات الزراعية العضوية . بتنظيم من منظمة  ٤/٦۲۰۱۰/۱۰/۲۰۱۰/۱۲
   Entity Green

المهرجان التراثي:  معا نحو التراث- أنشطة من التراث لكافة أفراد االسرة (ضمن مشروع ٥/۱٥۲۰۱۰/۱۲/٥/۲۰۱۰
"أساسات لمستقبل متين" الممول من االتحاد االوروبي ، في إطار الشراكة بين متحف األردن 
مع Mercy Corps   ومركز األميرة بسمة للشباب). تم االفتتاح برعاية سمو األميرة سمية بنت 

الحسن المعظمة.

معرض الشباب " عرض مشاريع شبابية توثق االرث الحضاري االردني" . ضمن مشروع ۲۰/٥/٥۲۰۱۰/۲۰۱۰/۲۱
"أساسات لمستقبل متين" الممول من االتحاد االوروبي ، في إطار الشراكة بين متحف األردن 

مع Mercy Corps   ومركز األميرة بسمة للشباب.

حفل وداع للسفير الكندي ( السيدة Margret Huber) - تنظيم السفارة الكندية مع متحف ۲۰۱۰/۷/۲٥۲۰۱۰/۷/۲٥
االردن.

۲۰۱۰/۱۰/۲٤۲۰۱۰/۱۰/۲٤UN يوم االمم المتحدة

معرض اطاللة على فسيفساء قبة الصخرة، باالشتراك مع مركز الفسيفساء في أريحا وبرعاية ۲۰۱۰/۱۱/۲۱۲۰۱۰/۲۸/۱۰
سمو االميرة سمية بنت الحسن المعظمة.

معرض صور تنظيم وكالة CIDA و السفارة الكندية وبرعاية سمو االميرة بسمة بنت طالل ۲۰۱۰/۱۰/۳۱۲۰۱۰/۲/۱۱
المعظمة. 

محاضرة وأنشطة بتنظيم من اليونسكو UNESCO - تم خالله تسليم لعبة تعليمية لألطفال عن ۲۰۱۰/۱۰/۱۱۲۰۱۰/۱۰/۱۱
قصير عمرة لمتحف األردن، من إعداد المركز الفرنسي للشرق األدنى واليونسكو.

محاضرة لطالب الجامعة الهاشمية بتنظيم من أساتذة الجامعة ( د. أروى بدران).۲۰۱۰/۲۹/۱۱۲۰۱۰/۱۱/۲۹

حفل توقيع كتاب " االمبراطورية والمملكة"، برعاية سمو االميرة سمية بنت الحسن المعظمة. ۱۲/٥/۱۲۲۰۱۰/٥/۲۰۱۰

"Archaeometry-" مساهمة العلوم الطبيعية في معرفة وحفظ القطع األثرية : دراسات منهجية ۱۲/٦/۱۲۲۰۱۰/٦/۲۰۱۰
و حالية"، محاضرة ألقاها األستاذ حمد هللا بعيرات.

افتتاح المؤتمر الدولي السابع للعلوم والتكنولوجيا في اآلثار وحمايتها (تنظيم األستاذ الدكتور ۲۰۱۰/۷/۱۲۲۰۱۰/۷/۱۲
طالل العكشة)،  وبرعاية سمو االميرة سمية بنت الحسن المعظمة. تم متابعة المؤتمر في 

مدينة البتراء.

حفل عيد الميالد المجيد . تنظيم سهى بواب وشيرين ابو خضر.۲۰۱۰/۸/۱۲۲۰۱۰/۱۰/۱۲

حفل استقبال مؤتمر " التقاليد والتحوالت: تغيّر السياحة والتراث والثقافة في الشرق االوسط و ۳/٤/۳۲۰۰۹/٤/۲۰۰۹
شمال افريقيا.

ورشة عمل للمتاحف ( خاص بنفس المؤتمر)٤/٦/٤/٦۲۰۰۹/۲۰۰۹

احتفال بالذكرى الستين لتوقيع " معاهدات جنيفا" وافتتاح معرض صور: "العواقب اإلنسانية ۲۰۰۹/۱۲/۸۲۰۰۹/۱۲/۸
للصراعات المسلحة"، بتنسيق مشترك من منظمة الصليب والهالل األحمر الدولية ICRC و 

السفارة السويسرية في عمان.

تم إقامة عدة معارض في محافظات متعددة ضمن مشروع "أساسات لمستقبل متين - شباب ۲۰۰۹/۱۰/۱۹۲۰۰۹/۱۱/۱٦
األردن ولبنان يساهمون في تعزيز التراث الثقافي ". ۷۲ شاب وشابة من جميع أنحاء المملكة 
يعرضون تراث األردن بعد ٦ أشهر من التوثيق بالصوت والصورة في اربد، عمان، الزرقاء، السلط، 

معان، العقبة. مشروع ممول من االتحاد االوروبي ، في إطار شراكة بين متحف األردن مع 
منظمة Mercy  Corps  ومركز األميرة بسمة للشباب.

حفل استقبال متحف االردن برعاية سمو األميرة سمية بنت الحسن المعظمة. ۲۰۰۸/۸/۱۸۲۰۰۸/۸/۱۸

حفل اطالق CD(Anakou/ أنور) : في وادي االردن قبل ٦۰۰۰ سنة....طفل يلتقي بعلماء األثار- ۲۰۰۸/۲/۱۲۲۰۰۸/۲/۱۲
تم تنظيم حفل استقبال مع السفارة الفرنسية.
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