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 الفلسطينية

”بقلل سفرامل اإلبداع “ تجربتي 

  ور ا  نق  معرفة ألباامل امتيصا 

”وأيادي اإلبداع “ صاع ألا امتيل 



 

هاجس ي األول على الدوام  هو تحسين نوعية 

الحياة لكل مواطن ومواطنه في هذا البلد . ولذلك 

فالبد من مكافحة الفقر  والبطالة وتنفيذ 

اإلجراءات اإلصالحية والتصحيحية التي تضع 

 حلوال جذرية ودائمة لهذه املشكلة.  

 
 

 جاللة امللك  عبدهللا الثاني ابن الحسين

حفظة هللا ورعاه    

 

لقد حان الوقت لنكسر حاجز الصمت وأن 

نبدأ البحث عن إجابات لهذه األسئلة، لنتمكن 

من إطالق جهد دولي يحمل إنسانيتنا املشتركة 

 الى بر األمان.

 

 

 األمير الحسين ابن عبدهللا الثاني

 ولي العهد حفظة هللا ورعاه  
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ضلى” 
ُ
 “  حكومات متميزة وممارسات ف

 

تعمل املؤسسات الحكومية وبشكل مستمر 

على وضع قيم جوهرية ومؤسسية لتحكم العمل 

بين املوظفين، وتساهم في تحديد العالقة مع 

متلقي الخدمة. وتحرص اإلدارة العليا دائما على 

تجذير هذه القيم من خالل وضع معايير واضحة 

قابلة للقياس والتقييم، إال أنه في حقيقة األمر من 

الصعب الوصول الى الهدف املطلوب دون تحديد 

املعيقات التي تحول دون الوصول الى ذلك. كما أن 

إشراكها مع املوظفين من أهم االدوات املستخدمة 

 لتجذير هذه القيم.  

 

التطوير والتحديث املستمر من أهم القيم التي 

يبنى عليها العمل املؤسس ي، والتطوير ال يأتي إال 

من خالل االطالع على املمارسات الفضلى 

ملؤسسات متميزة ساهمت في ترسيخ مفهوم التميز 

لدى موظفيها، وتعتبر دولة اإلمارات العربية 

املتحدة من النماذج التي يحتذى بها خاصة أنها 

عملت في السنوات الخمس املاضية على نقل 

معرفتها وممارساتها ملوظفي القطاع العام في 

األردن، من خالل إطالق عدد من الجوائز منها 

، وكان لدائرة 9102جائزة االبتكار الحكومي للعام 

الشؤون الفلسطينية مشاركة ناجحة فيها وتأهلت 

للمرحلة النهائية. وانعكس ذلك على إنجازاتها وما 

حققته الدائرة من نقله نوعيه في املجاالت 

املتنوعة، إن ترسيخ مفهوم التطوير والتميز لدى 

املوظف سينعكس وبشكل واضح على الخدمة، 

 واملجتمع والوطن بشكل عام وهذا ما نرجوه دائما.

 املهندس رفيق خرفان 

 مدير  عام دائرة الشؤون الفلسطينية 



 

لقاء بين دائرة الشؤون الفلسطينية 

 ومؤسسة طالل أبو غزالة

  2222للتنسيق لبرامج مشتركة في 

 بهدف التعاون وبناء الشراكات 
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تنفيذا لتووجويوهوات عوطووفوة املوديور الوعوام املوهونودس 

رفوويووف خوورفووان حووول أهووموويووة بوونوواء شووراكووات فوواعوولووة 

وحووقوويووقوويووة مووع الووقووطوواع الووخوواص لووتووفووعوويوول أنووديووة 

اإلبووداع فووي مووخوويوومووات الووالجووئوويوون الووفوولووسووطوويوونوويوويوون فووي 

املووموولووكووة، وبووهوودف موونوواقشووة ذلوويووة الووتووعوواون لووتوونووفوويووذ 

نوو ووم  9199بوورامووت مشووتووركووة ألبوونوواء املووخوويوومووات فووي 

قسم التطوير املؤسس ي بالدائرة اجتماع تنسيقوي 

مووووع مووووؤسووووسووووة طووووالل أبووووو  ووووزالووووة الوووودولوووويووووة وكووووان 

الووووحووووضووووور موووون الوووودائوووورة مووووديوووور مووووديووووريووووة األونووووروا 

واملوونوو وومووات الوودولوويووة ومووديوور خوودمووات املووخوويوومووات 

ورئيس قسم التطوير املؤسس وي أموا عون الوحوضوور 

من جهة مؤسسوة طوالل أبوو  وزالوة مومويوال بواملوديور 

التنفيذي للمؤسسة، ومسؤول موحوطوات املوعورفوة 

 ومسؤول برامت الشباب. 



 

 بقلم : م. فراس عرعر *     

بووعوود جووزيوول الشووكوور لوونووادي االبووداع ملووا يووقوودمووه موون تووحووفوويووز 

لجميع املوظفين لتقديم أفكار جديدة  تسواهوم فوي الونوهوو  

و االنتقال بعمل الدائرة من املستوى الحوالوي الوى مسوتوويوات 

أعووولوووى، موووموووا يووونوووعوووكوووس عووولوووى نوووفوووسووويوووة املووووظوووفووويووون إيوووجوووابووويوووا، 

وتشووجوويووعووهووم لووتووقووديووم أفووكووار أفضوول و الووعووموول بووكووفوواءة أعوولووى 

وموووكوووافوووأتوووهوووم بشوووهوووادة توووقوووديووور موووقووودموووة  مووون الووودائووورة وتوووتووووج 

موولووفوواتووهووم بووهووذا الوووسووام.  وموون ضووموون األهووداف الووتووي أطووموو  

بووالوووصووول الوويووهووا هووو الووعووموول عوولووى إيووجوواد فوورص عووموول ألهووالووي 

املخيمات و خاصة فئة الشباب و أيضوا ال نونوسو وى الوعونوصور 

الوونووسووانووي، وموون ضووموون توولووك االقووتووراحووات هووو  بوونوواء قوواعوودة 

بوويووانووات  لوولووعوواطوولوويوون عوون الووعووموول وربووطووهووم مووع الووجووهووات الووتووي 

بحاجة الى عومول. توعوتوبور وجوود قواعوات  تودريويويوة  فوي املوخويوم 

وأندية االبداع، مع إمكانيوة توفوعويولوهوا  عون طوريوف الوتوشويويوك 

مع  الجهات املانحة و مع مؤسوسوات املوجوتوموع املودنوي داخول 

  املخويوموات واملونو وموات الوتوي توتوعوامول موعوهوا الودائورة  لوتودريوب

 وتهيئة الشباب لسوق العمل من أهم العناصر املهمة 

   2222اإلصدار  التاسع   -مجلة نادي اإلبداع اإللكترونية -دائرة الشؤون الفلسطينية   

 *مدير  مكتب اربد 

 دائرة الشؤون الفلسطينية 

 

لوووتووونوووفووويوووذ هووودفوووي. ومووون جوووهوووة أخووورى فووو ن دائووورة الشوووؤون  

الووفوولووسووطوويوونوويووة لوودعووهووا أسوولوووب مووموويووز لوولووتووعوواموول مووع الووجووهووات 

الرسميوة األخورى و موؤسوسوات املوجوتوموع املودنوي و الوجوهوات 

املوووانوووحوووة مووون أجووول بووونووواء قووواعووودة بووويوووانوووات تشووومووول جووومووويوووع 

 املخيمات على حد سواء .                 

                                                          

وكما توعومولوون فوان موحوطوات املوعورفوة الوتوابوعوة لولوموخويوموات 

داخووول املوووخووويوووم توووم ا وووالقوووهوووا و أصوووبوووحوووت فوووي عوووهووودة دائووورة 

الشوووؤون الوووفووولوووسوووطووويووونووويوووة فووويوووموووكووون اسوووتووو وووالل املسووواحوووات 

املووجووودة موون أجول عووموول قواعووات توودريوويويووة مووتووطوورة تووابووعووة 

ألنوووديوووة االبوووداع  داخووول املوووخووويوووموووات عووولوووموووا بوووأن املسووواحوووة 

ملحطات املعرفة مموتوازة جودا و يوموكون تونو ويوموهوا و تورتويو وهوا 

 من أجل هذه ال اية .  
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 مهندس مشارك 

 دائرة الشؤون الفلسطينية محافظة اربد 

 *بقلم : م.  شامان  الدبيس 

 

 

القيادة وإن كانت مصطلحا ارتبط باألشخاص ذووا 

املناصب، وأصحاب الخبرات الطويلة،  إال أن دائرة 

الشؤون الفلسطينية  يرت هذا املفهوم لدي تماما. 

حيث أن مشاركتي في رحلة القيادة برئاسة مدير عام 

الدائرة املهندس رفيف خرفان واملمولة من الوكالة 

، فمن خالل هذا املشروع  أصب  GIZاالملانية لإلنماء 

هناك مفهوم جديد للقيادة،  ان كل شخص هو قائد في 

مجاله ، وان القائد ال يولد قائد بل تعمل بجهد 

ليستحف أن يصب  قائد  فاملهندس هو قائد في مشاريعه 

واملعلم هو قائد في مدرسته واإلداري قائد في عمله 

 واألميلة كييرة ال تنتهي. 

 

 



 

 

وال ننس ى ذكر التجارب الجيدة التي قدمتها رحلة القيادة ميل 

ركوب الخيل الذي كان له اثر واضح بتعزيز اليقة بالنفس,  

مما زادت ثقتي بنفس ي واآلخرين، والتمارين القائمة على 

مواجهة نفسك لترى جميع النواحي املخفية داخلك، وال أنفك 

 أرى أثر هذه التمارين على املستوى الشخص ي.

وعلى ذكر املستوى الشخص ي  فنادي االبداع واالبتكار  

مشكورا على الجهود املبذولة ، كان له الفضل بالدعم املعنوي 

الذي يقدمه وباحتضان االفكار التي ترفع كفاءة العمل داخل 

الدائرة مما ينعكس ايجابا على املخيمات.  فقد وضع نادي 

االبداع واالبتكار في ملفي وسام شكر اعتز به على ما قدمته 

من افكار جديدة.  وزاد من عالقتي بأبناء املخيم، وأصب  لي 

هدفا هو خدمة أهالي املخيم والتركيز على األفكار التي لدعهم 

 وأعمل جاهدا على تحقيقها ملا فيها خدمة للجميع. 
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ومن هنا أدركت تماما أن القائد ال تعمل منفردا بل من 

ضمن فريف متميز،  القائد يجب ان يكون اجتماعيا، 

صبورا ، مبدعا ، عاملا بأمور  يره، دائما في دائرة التعلم، 

القائد قادر على الت يير والتأثير ، وقادر على أن يقدم 

 شيئا لو كان بسيطا للوصول للرض ى واألمان الداخلي. 

ي العقبة 
 
 فريق القيادة ف

وع  ي المشر
ي دائرة الشؤون الفلسطينية مع منسف 

 موظف 
و نخبة من  أبناء المخيمات      
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ارتقاء املجتمع و تطوره يأتي من خالل االبداع و االبتكار. 

وانيياقا من رؤية دائرة الشؤون الفلسطينية بتقديم خدمة 

أفضل ملجتمع الالجئين ، قامت الدائرة ب نشاء اندية االبداع 

املنتشرة في املخيمات و التي تعمل على تنمية اليقة بالنفس 

لدى الشباب و بالتالي تحفيزهم لإلبداع و االبتكار  وإيجاد 

حلول للمشاكل التي تواجههم في حياتهم العلمية و العملية.  

ومن منطلف أن االبداع يرفع القيمة اليقافية للمجتمعات 

جاء ذلك االهتمام من خالل عقد الورشات التي تعمل على 

تطوير املهارات املهمة و التي تزيد من خلف فرص عمل 

للشباب و ظهر ذلك من خالل ورشة التصنيع الرقمي في 

مصنع األفكار  احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد التي تم 

مخيم ليتمكن  03أشهر و التي شملت  3عقدها على مدار 

أكبر عدد من الشباب االستفادة من التكنولوجيا الرقمية و 

التي تساعدهم على تطوير أفكارهم و تحويلها ملشاريع على 

 أر  الواقع. 

 * بقلم : رشا بني هاني 

 

 

من خالل عملي كمنسف لبرنامت التصنيع الرقمي كانت 

تلك الفترة مليئة بالتحديات وكل ما هو جديد في عالم 

التصنيع الرقمي وظهر لي ش ف ور بة الشباب لتعلم ما 

هو جديد في هذا العالم التكنولوجي و  إيمانا منهم بأنه 

االتجاه العاملي القادم للتطور العلمي و الذي يتي  لهم 

إيجاد فرص عمل تناسب مؤهالتهم العلمية. و كانت 

هناك فئة من الشباب تحتاج للتوجيه و املساعدة 

ملوائمة افكارهم و تطبيقها لتصب  مشاريع ص يرة 

مستقبلية فكانت مشاركتهم في ورشات العمل فرصة 

لذلك. أندية االبداع هي املكان اآلمن  الذي يتي  للشباب 

التفكير اإليجابي وتطوير أفكارهم و مشاركتها مع 

االخرين ليستفيد الجميع وتعم الفائدة.                                                                  

                                            

 موظفة في قسم *

 التطوير املؤسس ي 

 دائرة الشؤون الفلسطينية 



 

 

افطة    * بقلم : محمد الصو

أطلق العنان واترك بصمتك واخرج موهبتك للعلن 

 كن على يقين أنك ستحتضن حلمك 

 

والدة نادي االبداع واالبتكار في املخيمات هي بميابة خطوة 

نحو القمة الحتضان وتنمية التفكير لدى الشباب لتكون 

املالذ للصقل والتميز وداعم أساس ي ملا يتلقاه املشارك 

 وتعزيز قدراته القائم على املعرفة والتوجيه.

 

فكان تأسيس نادي االبداع واالبتكار ليكون إحدى السبل 

لتوفير بيئة داعمة تتي  للمشارك في التطور والنجاح 

وتعميف مفاهيم االبتكار واالبداع والريادة في املجتمع 

املحلي و االستفادة من املواهب و تحفيز و استنها  

 القدرات اإلبداعية الكامنة.
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و من خالل مشاركتي في الورش التي أقامها نادي االبداع 

كمنسف في املخيمات وجدت  أن الورشات ذات الطابع 

العملي والتدريبي أكثر فعالية من ورشات يكون فيها 

املشارك متلقي فقط، حيث تكون االستفادة في تعزيز 

قدراته املهارية و تقديم الدعم الالزم املادي و املعنوي حتى 

يتمكن من تطبيف أفكاره على أر  الواقع و اختيار 

األوقات املناسبة للمشاركين بما يتناسب مع ظروفهم 

العلمية و العملية و اختيار الورشات التي تدعم السيرة 

الذاتية للمشارك لزيادة فرصته للحصول على وظيفة أو 

منحة دراسية في حال كان طالبا ، كما نقترح عليكم 

تخصيص دورات حرفية و منزلية للفتيات العاطالت عن 

 العمل التي تساعدهم في إيجاد عمل منزلي لهم . 

كل الشكر والتقدير للقائمين على اندية االبداع في الدائرة 

على رعايتها ومتابعتها ليكون النادي منبرا لريادة االعمال 

 مستقبال. 

*مكتب محافظة الزرقاء 

 دائرة الشؤون الفلسطينية 
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 "خطوات النجاح"

ل خطوة  تريد أن تكون مبدًعا في هذه الحياة؟ أوَّ

احتّك بالناجحين واستمع ألفكارهم وحاورهم، هذه 

 أول خطوة للنجاح. 

وهذا ما اتاحه نادي االبداع واالبتكار في دائرة 

 الشؤون الفلسطينية 

عووام ، موون سووكووان  33أنووا نووعوويووم ابووراهوويووم الووفووقوويوور عوومووري 

مخيم السخنة وموظف لدى دائرة الشؤون الفلسطينية 

بووكووالوووريوووس مووحوواسووبووة عضووو فووي نووادي االبووداع واالبووتووكووار 

شاركت النادي بعده تجارب ودورات ابداعيه ومن ضمنها 

زيوواره مصوونووع االفووكووار  ا الووتووصوونوويووع الوورقووموويا بووالووتووعوواون مووع 

مؤسسة ولي العهد حيث تعرفنا انا ومجموعة من مبدعي 

وطووابووعووات ثووالثوويووة االبووعوواد  مووعووداتمووخوويووم السووخوونووة عوولووى 

وعلى مجموعة افوكوار ابوداعويوة لشوبواب انوطولوقووا فوي عوالوم 

االبداع واالبتكار من خالل مصنع االفكوار حويوث اموتولوكونوا 

ووافوووة  موووع نوووهوووايوووة الوووورشوووة الوووحوووافوووز لوووالبوووتوووكوووار واالبوووداع فوووي كو

املجاالت ميل املجاالت الوعولومويوة والوطوبويوة والوتوكونوولووجويوة 

 والفنية والصناعية والتجارية واالعالمية والتربوية  



 

في جميع موجواالت ، ولوذلوك فوان اهومويوة االبوداع  توكومون فوي 

مشاركة ابناء الوطن في الوبونواء والوتوعومويور والوتونومويوة وتوقودم 

الوطن وتوطووره الوقودرة عولوى املونوافسوة موموا يوتويو  اكوتوسواب 

الوكويوويور موون الووخوبورات والوتووي توؤثوور بوواإليوجواب عولووى مسوتووقوبوول 

الوطن واالرتوفواع بشوأن الووطون مون خوالل زيوادة الونواتوت فوي 

 كافة املجاالت

لكّل مبدع إنجاز، ولكّل شكر قصيدة، ولوكوّل موقوام موقوال، 

وكور نوهوديوه لوعوطووفوة 
ّ
ولكّل نجاح شكر وتقدير، فجزيل الش

مووديوور عووام دائوورة الشووؤون الووفوولووسووطوويوونوويووة املووهوونوودس رفوويووف 

خووورفوووان لووودعوووموووة واهوووتووومووواموووه املوووتوووواصووول بووونوووادي االبوووداع 

واالبتكار فوي دائورة الشوؤون الوفولوسوطويونويوة وايوموانوه بووجوود 

املبدعين في كافة مخيمات الوطن العوزيوز شوكورا لولوقوائومويون 

عوولووى نووادي االبووداع ملووا يووبووذلوووه موون جووهوود إلتوواحووة الووفوورص 

 للمبدعين 
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ي ورشة التصنيع الرقمي ألبناء مخيم السخنة 
 
أثناء المشاركة ف

ي مصنع األفكار 
 
 ف



 

 

 

 

تم عقد ورشات نشر معرفة وبناء قدرات ملوظفي الدائورة 

واللجان العاملين مع األهالي في املخيمات، وأيضوا ورشوات 

معرفية ألبناء املخيمات بوهودف اكوتوسواب موهوارات جوديودة 

ومووووعوووورفوووووة، قووووودم هوووووذه الوووووورشووووات عووووودد مووووون املووووودربوووويووووون 

واملستشارين املختصويون، سواهومووا فوي إثوراء عومول األنوديوة  

 وزيادة اليقة بالتشاركية بين القطاع الخاص والعام.

 ورشات العمل  و شركاء اإلبداع 

 الدكتورة ندى حمدان —تأهيل الشباب لسوق العمل

 املستشارة نوال حسن—مهارة الحشد وكسب اليقة

 املدربة  لبنى الزيود  -الزراعة املائية  
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التأهيل لسوق العمل 
 ألبناء مخيم حطي   

 
 الدكتورة ندى حمدان 



 

 

مهارة الحشد وكسب 
 الثقة

ي الدائرة 
لموظف 

 واللجان 
 

 المستشارة نوال حسن
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 الزراعة المائية 
 ألبناء مخيم السخنة 

 
 

 المدربة لبن  الزيود 



 

سكنها مخيالتنا 
ُ
يتعزز الش ف بمؤشرات.. واملؤشرات ن

عس ى ان تأتي النتائت على قدر أحالمنا ... فنحن لسنا في 

 .. الحقيقة ما أنجزنا، إن نحن إال ما نطم  إليه

 لذاتي أتكئ 
ً
حلمت بأن أكون ركيزة نفس ي.. وأن أ دو كتفا

عليه.. وتمنيت أن تشمل هذا الحب ذخرين من حولي، 

فت بها وبادلتني 
ُ
أحبيت الزراعة وأظنها أحبتني، ش 

صب عيني ، ، الشعور 
ُ
 وضعته ن

ً
وكانت الزراعة املائية هدفا

كوني لست على وفاق مع املألوف والنمطي والدارج ، بل 

احب كل جديد .. كانت تجربة أكثر من رانعة وكانت نتائجها 

نحتاج في كل . م هرة بشهادة كل من شاهد وتابع وتحدى

تجربة جديدة فيها من التحديات ما فيها  إلى يد تمسك 

بيدنا .. إلى من تسلط الضوء ويكشف لنا عناصر القوة 

لنادي كان فنعززها ومواطن الضعف لنعمل على تعديلها . 

، تجربتي هذا الدور االستثناني ، احتضن النادي اإلبداع 

هيأ لي الفرصة لعرضها على نخبة من الشباب والشابات 

ويض يء الطريف امامهم نبراس من الذين ت مرهم الطموح 

 حب العمل والت يير نحو األفضل

 *بقلم المدربة  لبن  الزيود 
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وع الزراعة المائية   مدربة وصاحبة مشر

كان الحديث ذا شجون ، عصف ذهني ،أحب الحضور 

الفكرة خاصة بعد استعرا  تطور املشروع منذ أن كان 

 له سوقه ، والرا بين به 
ً
 مميزا

ً
بذرة إلى أن اصب  منتجا

بدأ الحضور بطرح . وبقوة ملميزاته ، ومواصفاته العالية

األسئلة وخو  تفاصيل التفاصيل ما تعكس إعجابهم 

بالفكرة وش فهم بتطبيقها ، البعض لديه قطعة أر  

 أمام بيته قرر أن يزرعها ويستفيد من نتاجها 
ً
ص يرة جدا

في أكله وتجارته ، واآلخر لديه شرفة مطلة أصبحت في 

مخيلته _ انطالقا من هذه الجلسة _ حديقة لزراعة 

الفراولة ، وتلك صيية بدأت ونحن جالسون بتشكيل 

سط  منزلها على شكل أرفف لزراعة الطماطم والفاصوليا 

 ملنتجاتها
ً
ما . والخيار وبدأت تحسب األرباح وتتوقع سوقا

أجمل الشعور الذي تركه فينا ذلك اللقاء ، الكيير من 

 .الحماس وحب العمل وأحالم سقفها السماء
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  9190/  2/  6حويووث بوودأ الوتووعواون مووع مصوونووع األفووكوار بووتواريووخ 

موووخووويوووم  03أسوووبووووعوووا و وووطوووت الوووورشوووات  03واسوووتووومووور ملووودة 

املونوتوشوورة فوي املومولووكوة لووتوشومول أكوبور عودد موون فوئووة الشوبوواب، 

لالستفادة منها فوي حويواتوهوم الوعومولويوة ومسواعودتوهوم فوي توطوويور 

مشوووارك / ة، توووم تووووزيوووع  021أفوووكوووارهوووم عووودد املشووواركووويووون 

 الورشات كاالتي: 
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مبببادرة أطبلببقبدببهبا الببدائبرة ببهببدف   ب ببيبع أببنبباء 

املخيمات لعرض منتبجبامبهبم املصبنبوعبة يبدويبا 

و سببويببقببهببا الببكببتببرونببيببا  فببي املبب ببلببة اإللببكببتببرونببيببة 

 وعلى املوقع اإللكتروني للدائرة 
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من سكان مخيم حطين  حاصلة على  انا  ملياء شعبان 

توجيهي تجاري محبة لألعمال اليدوية وعندي ش ف 

واصرار اتعلم كل ما هو فيه فائدة وتنمية ملهاراتي كنت 

احاول كييرا لكسب اي حرفة يدوية وابحث باألنترنت 

وانفذ بعض االفكار ولو قليلة وكنت اشعر بالسعادة 

لتنفيذها، حتى قرأت اعالن عن دورة لصناعة الصابون 

ويشمل الصابون   بمركز قرذني باملنطقة التي اسكن فيها

العالجي وتوزيعات املناسبات والهدايا وعزمت النية 

ت اعالن أوبدأت بالتسجيل وتعلمتها وبعدها بقليل قر 

ذخر عن نفس الدورة  قررت اوسع فهمي وأدراكي وسجلت 

ومن بعدها كانت انطالقة واشت لت على حالي وبدأت 

مشروعي ودعاية بسيطة لألصدقاء وواجهت بعض 

الصعوبات من رأس مال لبداية مشروعي وتخطيتها 

بفضل هللا واعلنت ببعض املواقع ، فأنا  ير ملمة بأمور 

التسويف فكانت الدعاية ضعيفة جدا وال تتعدى املعارف 

 فقط. 

 

 

واجهت بعض الصعوبات االخرى  عدم تقدير 

الناس لعملي  ومنهم من بخس بالسعر لكن كنت 

سعيدة  بالدخل املردود علي من حرفتي اليدوية ولو 

تكاليف طلبية ص يرة او كبيرة.    كان قليل ال تسد

وبعدها بفترة قرأت اعالن عن طباعة املحالت ودالت 

القهوة وامليدليات الخشيية واخذت اكثر من دورة 

لتوسعة فكري واإلملام بكل جوانب الدورة وبدأت 

اعالن عن مشروعي وبفضل هللا كان الش ل نوعا ما 

وكنت مستمتعة بعملي الن كان الهدف اتعلم   جيد

وانمي مهاراتي وكل هذا كان خارج املخيم وواجهت 

صعوبات التنقل من مكان ملكان واكبر مشكلة واجهتني 

مشكلة التسوق الجيد ملنتجاتي حتى اخبرتني احداهن 

عن دكان املخيم التابع ألندية اإلبداع ودائرة الشؤون 

الفلسطينية ولجأت لهم لعر  منتوجاتي اليدوية 

ملنتجاتي اليدوية من خالل   واستعنت فيهم والتسويف

موقعهم االلكتروني ومجلتهم اإللكترونية، خاصة في 

  ظل الكورونا وصعوبة التنقل باملنتجات،
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أشجع الشباب والسيدات من أبناء املخيمات ان تسعوا 

الى كسب مهارة والتعليم للحرف واالش ال اليدوية 

وتحمل اي صعوبات حتى يصلوا الى مبت اهم وتحقيف 

اهدافهم وكل مشروع محتاج الصبر والتحدي ...عن 

تجربتي في السعي وراء تعلم االش ال اليدوية زرعت 

بداخلي اليقة بالنفس وتعزيزها فأنا لم اكتفي بما تعلمت 

في الدورات والكل تعلم بأن الدورات بعضها  ير مجانية 

 ووقتها قصير. 

 

 

قررت اتوسع واشت ل بنفس ي للتوسع وتجولت بين املواقع 

وصفحات االنترنت لكسب افكار مختلفة عن الدورات اللي 

تعلمتها االفكار شاملة اللون والشكل وطريقة لف قطعة 

الصابون بطريقة تجذب الزبون وتعجب كل من ن ر إليها 

مساعدة الزبون في اختيار الفكرة وطريقة العر  للطلبية 

املطلوبة توسيع املدارك والسعي للتعلم واالبداع مسؤولية 

 صاحب الحرفة وش له الشا ل لالرتقاء بصنعته.
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 بقلم : علياء داود 

تعتبر العمل بروح الوفوريوف مون أهوم الوقويوم الوجووهوريوة الوتوي 

 تبني املؤسسات من خاللها استراتيجياتها وخطط عملها . 

وتعتبر فورق الوعومول فوي كول موؤسوسوة هوي املوحورك األسواسو وي 

للمهام السريعة واملهمة والتي تحتاج الى أشخاص بصفات 

مميزة منها القدرة على العمل بروح الفريف. الروح التي تويوث 

اإليجابويوة فوي كول موكوان، روح لودعوهوا صوبور عولوى الوتوحوديوات، 

وقدرة على تجاوز أخطاء الزمالء، روح الفريف تنوبوع عونودموا 

تووبوودأ تووحووتوووي اآلخوور ، وتضووع نووفووسووك مووكووانووه، لووتوويوويووت أنوونووا 

جسووود واحووود، إذا اشوووتوووكووو  مووونوووه عضوووو توووداعوووى لوووه سوووائووور 

الجسد بالسهر والحمى. ليس بالضرورة أن أكون قائدا فوي 

الفريف حتى أنعش الروح، يكفي أن أكون مؤمنا بأنني جوزء 

 مهم ، ومميز فيه حتى أستطيع أن أقدم أفضل ما لدي. 

قويومووة الووعوموول بووروح الووفوريووف لويووس سووهوال أن توويونوويوهووا دون أن 

تعزز القيم األخرى. كولوهوا مورتوبوطوة بوبوعوضوهوا الوبوعوض لوكونوهوا 

تووعووتووبوور حوولووقووة الوووصوول واألسوواسوويووة فووي هووذه السوولووسوولووة. إذا 

 اخترت فريقا قويا تأكد أن بنيانك متين. وقيمك صلبه. 

 

 

*رئيس قسم التطوير املؤسس ي في دائرة 

 الشؤون الفلسطينية 

 مسؤول البرامج واألنشطة في أندية اإلبداع 



 

 

 المدير العام 
 المهندس رفيق خرفان 

 مدير الشؤون اإلدارية 
 سامر الخصاونة 

 تصميم وإعداد 
 علياء داود 

 

 

 دائرة الشؤون الفلسطينية 

Tel : 112695666079 Ext. 003 

Fax : 112695661964 

Email : alia.dawood@dpa.gov.jo  

www.dpa.gov.jo 
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http://www.dpa.gov.jo/
https://www.facebook.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-2290051327925099/

