
 

0202  -اإلصدار الرابع  أيار    

 نادي اإلبداع واإلبتكار

دائرة الشؤون الفلسطنية    

 مجلة إلكترونية  تصدر عن دائرة الشؤون الفلسطينية 

 

 أخبار األنديـــــــــــــــــــة :
 

 

  .كلمة عطوفة املدير العام 

 . مقال كورونا واألثر اإليجابي في اإلبداع 

 .  مقال دور  أندية اإلبداع في إدارة األزمات 

.بصمة شباب ومبادرة إبن املخيم واعي 

. دورة تدريب املدربين وتأهيل الشباب لنقل املعرفة 

.مقال  صناعة  القيادات الشبابية وبناء املواهب 

 .تجربتي  بقلم سفراء اإلبداع 

 مبادرات  إبتكارية ألبناء املخيمات 



 

أنتم كبار ألنكم  تحققون اإلنجازات العظيمة في 

أصعب الظروف ، سنتجاوز   بإذن هللا هذا 

الظرف الذي نعيشه ألن املعدن الحقيقي 

 لألردنيين يظهر عند الصعاب. 

 

 جاللة امللك  عبدهللا الثاني ابن الحسين

حفظة هللا ورعاه    

 

 

إحنا تربينا على أن  اإلنسان أغلى ما  نملك وهذا 

لم  يكن فقط شعار  ورأينا ترجمته على أرض 

اقع،  وبإذن هللا سنتخطى معا هذه األزمة.   الو

  

 األمير الحسين ابن عبدهللا الثاني

 ولي العهد حفظة هللا ورعاه  
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لِهمة’’
ُ
 ’’ شعب الِهَمم  والقيادة امل

 

دائما نفخر  بأن مخيماتنا جزءا من مجججتجمجع  وا جي  

وقجججادر  عجججلجججى تجججحجججو جججق ا جججحجججن الجججى مجججنججج  حجججقجججيجججقجججيجججة  

ومتجمجكجن مجن مجواججهجة اجق األزمجات، بجإرادة شجبجابجنجا 

بدُع في إدارة األزمة. حيث  
ُ
املبدع وتحت ظق قيادة ت

جججاءت  هججذه الججهججمججة  مججن اججطججابججات جججاللججة املججلججك 

حفظه هللا امللهمجة ومجن تجقجتجه الجكجبجيجرة الج ج  مجنجحجنجا 

أفجراد  ومجججتجمجع  نجحجمجق  إياها،  وإننا  كمؤسسة  و

 هذه الثقة نيشانا على صدورنا  لنعمق  معا على 

 

 ادمة وطن يستحق العطاء في اق األوقات.

 
اقجع مجن  وعلجيجه  تجم  تجرججمجة ذلجك عجلجى أرض الجو

االل حزمة  اإلجراءات والقرارات ال   اتجخجذاج جا 

الدائرة  وذلك حرصا من ا على الوقوف مع أبناء 

ا ججمججيججمججات فججي جججمججيججع الججظججروف الجج جج  يججمججرون  جج ججاج  

وإطالق عدد من املبادرات مع مؤسسجات اجيجريجة 

لتأمين األسجر  املجتجةجررة بجمجا يجلجزمجهجم، بجاإل جافجة 

الى الحمالت واملجبجادرات الجتجوعجو جة الج ج  قجا   ج جا 

أبناء ا ميمات بالتعاون مع اللجان واملجنجظجمجات 

 الدولية  ومؤسسات نعتز بشراكت م دائما. 

 
 

 املهندس رفيق ارفان 

 مدير عا  دائرة الشؤون الفلسطينية 



 

 ورشة عمل قدمتها  

 

 املدربة  علياء داود 

رئيس قسم التطوير املؤسس ي في دائرة الشؤون 

 الفلسطنية  

مشارك ومشاركة من  02استهدفت الورشة  

 مختلف املخيمات  وتم عقدها في نادي ابداع  

 محافظة اربد  / مخيم الشهيد  
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 “  تديب املدربين” الهدف من عقد ورشة 

 )مهارات العرض والتقديم( 

هو تأهيق  وتدر ب عدد من أبناء ا ميمات  

وتمكين م من تقديم ورشات تعر فية ونشر  

 املعرفة 

التي حصلوا عليها من خالل مشاركاتهم  في  برامج 

 أندية اإلبداع  . 

والعمل على نقلها الى باقي أفراد املجتمع في 

 “ من حقك تبدع”املخيمات  ضمن برنامج 

 .0202وذلك مع  نهاية  شهر حزيران  
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 *بقلم أسامة علقم

لااااون التيااااديات الااااى فاااار  نجااااا    هاااااهو حااااال ايردنيواااان ييوت

وماااا لهاااا مااان ة اااار سااال ية علاااى العاااالم     أن أبناااا  “  الكوروناااا”

هذا الوطن باللتاامهم وصصارارهم  اساتطاعوا الاسيطرة وا  اد 

ماااان انهااااشارل  ماااان خااااالل القاااارارات ا  كوميااااة املااااستقاة ماااان 

توجيهااات صاااحج ا جاللااة  والااتي تاكااد بااان اإل ااسان أ لااى مااا 

 نملك. 

ل  ل الماااان و  مكاااان  فالاااش ا   وهااام مااان  عاااوت
اإلباااداع   ييااادت

عليهااااام فاااااي بناااااا  اليهااااااة وصااااانع التااااااري   ماااااا انفكاااااوا بل هاااااار 

 بااااداعاتهم مااااان أمااااااكن ساااااكيهم مااااان رحااااام املخيماااااات   ماياااااة 

 “ .  إبن ا ميم وا ي”الوطن العزيز   وشعارهم في هذل  ايالمة 

وتظهااار هاااذل اإلباااداعات ضااامن منظوماااة امل اااادرات واملناااصات 

الاااااتي تطلقهاااااا دائااااارة الاااااشؤون الفلاااااسطينية وتيفواهاااااا يبناااااا  

 

هاااذل املناااصات وايندياااة الاااتي أوجااادتها الااادائرة ماااا  اااي    مجهاااود 

مشترك ملاديريات وأقاساا الادائرة  ومكات هاا فاي امليادان بلعت ارهام 

مدربون ومشرفون وميسرين  باإلضافة الى ا  اضن الرئيس ي وهم 

 جااان خاادمات املخيمااات  ملااا لهاام الاادور الك ااور فااي تفعياال اينديااة 

وتاايجيع أفااراد املجتمااع لطاار  ايفكااار واسااتدامتها قاادر اإلمكااان  

 ولن ننس ى دور ودعم شركائنا في مسورتنا اإلبداعية. 

فاإلبداع هو نها  حيااة انتهجتال الادائرة بفاال قيادتهاا ا  كيماة  

ممثلاااااة بعطوفاااااة ماااااديرها العااااااا  و اااااي  ذ تسهاااااسق  ذلاااااك فمااااان 

فااي رعايااة وصنمااا  “   راعااي اإلبااداع ايول ”توجيهااات صاااحج ا جاللااة 

 الفكر اإلبداعي والذي يجعل من ايردن أنموذجا ييتذى بل. 
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* مدير مدير ة 

 ادمات ا ميمات  

دائرة الشؤون 

 الفلسطينية 



 

 عتبر نادي اإلبداع في ميافظة  اربد أحد ايندية  املنهشرة في 

املخيمااااااااااات والااااااااااتي تعماااااااااال تياااااااااات مظلااااااااااة دائاااااااااارة الااااااااااشؤون 

الفلسطينية وبتوجيهاات  عطوفاة املادير العااا.  والاتي  تهاد  

الاااااى  يجااااااد بيشاااااة ةمناااااة للاااااش ا  لتقاااااديم امل اااااادرات وايفكاااااار 

اإلبداعياة وبناا  القادرات  والااشراكات ماع مؤساسات املجتمااع 

امل لي وا جهات الداعماة وتقاديم ا  لاول واإلقتراحاات والتاي 

من شانها اليهوض بمستوى ا خدمات املقدمة لهم.  ومان هناا 

قااااا أعااااا  ناااادي اإلباااداع فااااي مخيااام الاااشهيد بالاااشراكة مااااع 

وكالاااة ال اااول الدولياااة ممثلاااة بمااادير منطقاااة  ارباااد الاااادكتور 

أيماان بكااار ومااسؤول الااسالمة فااي منطقااة اربااد الاادكتور أيماان 

النعيمي و جناة خادمات املخيام بالطالل حملاة توعوياة تهاد  

الاااااى تعرياااااف وتثقيااااااف  املااااااواطنون بطاااااارل وشااااارو  الااااااسالمة 

 للوقاية من فايروس  كورونا. العامة 

 * بقلم :  . عمر أبو شتيه 
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كما تم تشكيل فرل عمل شا ابية  بالتعااون ماع  جناة خادمات 

املخياام ومركااز صااا ي مخيااام الاااشهيد لتوال اااع ايدوياااة علاااى ذوي  

ايماااراض املزمناااة وك اااار الاااسن خاااالل فاااترة ا  ظااار. مجاااسدين 

باااااذلك أعلاااااى مراتاااااج التعااااااون واملاااااساعدة فاااااي  يجااااااد ا  لااااااول 

للعق اااااات والتياااااديات الاااااتي تواجااااال املاااااواطنون واملاااااساهمة فاااااي 

 تنفيذ  يجاد ا  لول.

 *مدير مكتب اربد 

 دائرة الشؤون الفلسطينية 



 

وانتهاااات ايالمااااة بيماااادا وعااااادت ا  ياااااة الااااى مااااا كاناااات عليااااال 

سابقا  بل على العكس عدنا أفال وأقوى وأقدر علاى تخطا  

الاااصعا   حيااات سااااهمت أالماااة الكوروناااا فاااي تاااسلي  الااااو  

علااى مكااائن القااوة  والقاادرات لاادى جميااع فشااات املجتمااع دون 

استثنا   بل أص ح لكل فرد منا الر  ة في   هار تلاك املواهاج 

على أنها متاصلة فيل مناذ الاص ر   وحاان الوقات لاترى الناور   

و اااستطيع أن ي ااادع فيماااا يقااادا وأن  اااسهثمر أباااس   أشااايائل  

)املوبايااال مثاااالم ويقااادا أقاااوى ماااا عنااادل )ساااكيه  تمثيلاااي مااان 

 تاليفلم  إلبهارنا. 

قيااااادة اإلباااااداع ليااااس بااااايمر الاااااصعج  باااال علااااى العكاااااس هاااااو 

 أبس  مما نتخيل  فق  ييتاج منك أن ت دأ وتطلق  العنان 
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 * بقلم : علياء داود 

 

 

ملا في داخلك بقاوة وبادون لجال  علياك أن تقاود املرحلاة  بكال 

 سااي ور مجتمعااك لافااال. امل اااادرات 
م
 قااة بانااك تملااك سااالحا

وايفكااار الااش ابية الااتي  هاارت خااالل ايالمااة مااا كاناات    نتاااج 

لعمااااال دؤو  ملؤساااااسات الدولاااااة املختلفاااااة فاااااي القطااااااع العااااااا 

وا خاااااا  وتعتااااابر أولوياااااة عناااااد أ،ااااا ا  املاااااشار ع الاااااص ورة   

هاااادفها  تعزيااااز الثقاااااة بااااان شاااا ابنا  اااااستطيع أن يقااااود العالااااام 

ويقدا كل ما لديل من  بداعات وطاقات   وهذا ما  سعى  ليال 

في أندية اإلباداع مناذ ال داياة وهاو صاناعة قائاد موهاو  قاادر 

على التجدياد  والت ياور والتيادي  فاي أي وقات حاتى فاي ايالماات 

 وعليل نراهن. 

 رئيس قسم التطوير املؤسس ي * 

 منسقة البرامج في أندية اإلبداع

 دائرة الشؤون الفلسطينية 
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اسم  شيماء  من سجاجان مجخجيجم الشجهجيجد عجزمجي مجحجافجظجة 

جااماعاة الاوارماوك تاخاصا/ اقاتاصااد    دارة اربد،  تخرججت 

ومشاااركااتااي فااي نااادي  تجججججربجج جج  أعاامااال.  أر ااج بااالااتااياادل عاان 

 بداع أبنا  املخيمات  في أكثر  من برنامج  وتعاملي ماع فارياق 

أندية  اإلبداع و اإلشرا  املموا  و جنة املخيم الاتاي وضاعات 

ماعاهام كاانات   مشجاركج ج  األولجى بصمة  بداعية فاي ماخاياماناا   

والاااتاااي تااامااات  باااماااصاااناااع ايفاااكاااار “  الاااتاااصاااناااياااع الااارقاااماااي” دورة  

بااالااتااعاااون مااع مااؤسااسااة ولااي عااهااد   وحصاالاانااا عاالااى مااعاالااومااات 

مااهاامااة وجاادياادة  فااي مااجااال الااتااصااناايااع الاارقاامااي وتااعاارفاانااا عاالااى 

اآل ت واملاااعااادات والاااتاااي ياااتااام اساااتاااخاااداماااهاااا لااا ااااياااات تااادويااار 

ايشاايااا  وتاايااوياالااهااا الااى أشااكااال ذات قااياامااة وكااياافاايااة تصاامااياام 

الااالفااتااات املااوجااودة عاالااى الااطاارل الاارئاايااساايااة  وهااذا  ااجااعاانااا 

لاانااقاال الااتااجااربااة الااى املااخااياام فااي حااال تااوفاار الاا اايااشااة املااناااساا ااة 

 لذلك  وتطوير هذل املهارة  وال يت عن أفكار  جديدة.  



 

دورة تدريج املدربون والتي    فكانتأما عن مشارك   الثانية 

قدمتها  رئاياس قسام الاتاطاويار املاؤساسا اي  فاي دائارة الشاؤون 

الااافاااالااااساااطااااياااانااايااااة  واسااااتااااهااادفاااات ماااجاااامااااوعاااة ماااان املشاااااركااااواااان 

ااناات تااجااربااة را ااعااة   اات ماان مااخااتاالااف املااخااياامااات وكا واملشاااركا

حيت تم   كسابنا  ماهاارات جاديادة لام ناكان  اعارفاهاا مسا اقاا  

وقاااماااناااا باااتاااطااا اااياااق دور املااادر   وعااامااالاااناااا ضااامااان ماااجاااماااوعاااات  

وضعنا خطة ومنهجية لعقد ورشة تدريبية وعارضانااهاا عالاى 

املتدريبن وتم تقييمنا ل ايات التاياساوان  وملساناا أهاماياة رو  

الااافااارياااق فاااي الاااعااامااال  لاااناااقاااوا  حاااقاااا باااناااشااار املاااعااارفاااة يباااناااا  

والاتاي أفاتاخار باهاا و اي   اهاار مشجاركج ج  الجثجالجثجة املخياماات.  

مجبجادرة إبجن ا جمجيجم وا جي مواه نا  عندماا أطالاقات الادائارة  

أ نا  أالمة الكورونا   وعلى  رارها أطلقنا  في مخايام الشاهاياد 

ما ااادرة  ماوهاا اتااك ماان بااياتااك وصاماامانااا فااياديااو يبااناا  املاخااياام 

تاااامااان أكاااثااار مااان ماااوهااا اااة ماااثااال الااارسااام والااا اااناااا  والااافاااناااون 

والصناعة اليدوية إليصال رسالة لكل  خ/ بان املواهج 

فااي تااقاادا وتااطااور وأن هااناااك ماان يااقااوا أياااا باادعااماانااا فاالااهاام 

وأنا كلبنة ماخايام  الشاهاياد  أقاول أن  اايرا الفال في ذلك. 

ااناات را ااعااة ينااهااا جاادياادة عاالااى تجججججربجج جج   مااع نااادي اإلبااداع كا

مخيمنا  وميفزة.  وأتمنى أن يصا اح هاناالاك مصاناع لا باداع  

 لتطوير وتاهيل مواهج ايفراد  وأي  خ/ لديل موه ة 
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عليل  أن يانااام  لاناادي اإلباداع  لادعام ماوها اتال وصاقالاهاا  

 وإلفادة  مجتمعل أياا. 
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الش ا  هم حجز ايساس في بنا  املجتمعاات  وهام  الاطااقاة 

املاا اااركاااة لااا اااجاالاااة اإلباااداع والاااتااانااماااياااة  باااإلضاااافاااة الاااى دورهااام 

الفعال في خدمة الوطن من خالل ما يقدمونل من جهود  فاي 

 شتى املجا ت التطوعوية. 

في  ل أالمة كورونا والاتاي عاطالات الاكاثاوار مان جاواناج حايااتاناا 

وحملتنا مسؤولية حماية وطننا   كان لنا نيان الشا اا   دور 

جوهري في هذل ايالمة من خالل نقل الرسائل التوعوية وبثها 

فااي مااجااتاامااعاانااا وتااو اايااف طاااقاااتاانااا وصبااداعاانااا فااي حاامااايااة ايروا  

وايوطاااان وكاااان لااالاااماااؤساااساااات والاااهاااياااشاااات الااارساااماااياااة وأخااا/ 

باااالاااذكااار دائااارة الشاااؤون الااافااالاااساااطاااياااناااياااة ومااان خاااالل  اااجاااان 

ا ااخاادمااات الاافااااال الااكاا ااواار فااي تاافااعااياال دور الشاا ااا  وصبااراال 

 مواه هم وصبداعاتهم وتو يفها كوسيلة لتخط  هذل ايالمة .  

 



 

كما أن  جاللة امللك ومن خالل توجيهاتل املستمرة دور ك اوار 

فاي تاامااوااا الشاا ااا  ايرد اا  وبااروال جااياال واع قااادر  عاالااى تاايااماال 

 املسؤولية وتخط  الصعوبات بعزا وحزا . 

 

 

 

 

 

شاا ااا  املااخااياامااات أياااا جااز   يااتااجاازأ ماان هااذل املسااواارة 

والذيان عاكاساو مادى وعاي أهاالاي املاخاياماات وكساروا تالاك 

الصااورة الااناامااطاايااة وا ااخاااطااشااة إلباان املااخااياام  ااواار الااواعااي. 

والااتااي ركاازت عاالااى )إبججن ا ججمججيججم وا ججي( فاااطاالااقااوا ماا ااادرة 

 بداع أبنا  املخيمات وش ا  الوطن بشكل عاا وصباراالهاا 

من خالل نادي اإلبداع يبنا  املخيمات لقدرات ومواهاج 

 الش ا  الذين كانوا وما الالوا قادة هذل املرحلة. 
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أيااا كاااناات لااي مشااركااة تااطااوعاايااة مااع أنااديااة اإلبااداع  

و ااجاانااة خاادمااات مااخااياام حااطااواان بااتاا ااطاايااة  عااالماايااة 

وتصويرية   فل تاخارياح أخاوا ا  وأخاواتا  مان أباناا  

املاخاايااماات  مان كااافااة املاا ااافاظااات  لادورة الااتاصاامااياام 

الرقمي  بالاتاعااون ماع ماؤساساة ولاي الاعاهاد   وكاان لاي 

الشاار  بااتااصاامااياام املااادة اإلعااالماايااة ا ااخاااصااة بااياافاال 

التخريج وورشاة عامال الاثاقاة باالانافاس.  وأناا وجاياماع 

الشاا ااا  مااااللاانااا عاالااى الااعااهااد إلبااتااكااار مااا هااو جااديااد 

  خدمة املخيمات. تلك  ي تجربتي  وأنا أفخر بها. 
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تاام تعمياام بطاقااة م ااادرة    0202خااالل شااهر ةذار 

 بتكاريااة  لتيفااوا  أبنااا  املخيمااات لتقااديم ايفكااار 

واإلقتراحااااات  لكترونيااااا ليتاااام عرضااااها علااااى   جنااااة 

اإلبااداع وتقييمهاااا حاااسج املعاااايور املتفاااق عليهاااا  ااام 

التواصل مع أ، ا  امل ادرات  املطابقة للمعايور   

علما بانال يتام التعامال ماع ايفكاار املقدماة باسرية 

 تامة . 

 

 

وتام أياااا  توال ااع اسااتمارة تقيياام مااشاركة فااي أ ااشطة 

مااشارك ومااشاركة ماان أبنااا   605أنديااة اإلبااداع علااى 

املخيماااااات وذلااااااك حرصااااااا ماااااان الاااااادائرة معرفااااااة  ةرا  

  0202املاااااااشاركون فاااااااي اي اااااااشطة الاااااااتي تمااااااات خاااااااالل 

بهد  التيسون والتطوير  حيت يتم عرض التقريار 

على املعنيون في الدائرة واملشرفون على أندية اإلبداع 

 للقياا بالتيسون املطلو . 



 

 

 مدير الشؤون اإلدارية                           تصميم وصعداد          املدير العاا      

 عليا  داود                     سامر ا خصاونة                املهندس رفيق خرفان 

 

 

 دائرة الشؤون الفلسطينية 

Tel : 009625666172 Ext. 113 

Fax : 009625668264 

Email : alia.dawood@dpa.gov.jo  

www.dpa.gov.jo 
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