مركز اليوبيل للتميز الرتبوي
Jubilee Center for Excellence in Education
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وقوفاً من اليمين :
تمارا الكسبي ( أخصائي برامج )  /ريم النقشبندي ( أخصائي برامج ) /
هال العبادي ( أخصائي مبادرات تعليمية )  /مهند ريان ( أخصائي برامج
أول )  /عبد الله الضابط ( منسق  /) STEMثروت الشرع ( أخصائي
برامج  / ) STEMأنس جرادات ( أخصائي برامج  / ) STEMإسماعيل

مركز اليوبيل
للتميز التربوي

ياسين ( مدير مركز اليوبيل ) محمد دباجة ( أخصائي برامج )  /أحمد
حوراني ( محاسب رئيسي ) عزيز أبو دية (منسق  / ) STEMنضال جروان
( مشرف وحدة  / ) STEMروان عبد الكريم ( منسق االختبارات والتقييم
)  /سهى درويش ( أخصائي برامج )

جلوساً من اليمين :
آالء العودات ( أخصائي برامج )  /سجى القطيشات ( أخصائي برامج )
ربى أبو يونس ( رئيس قسم إدارة البرامج )  /خولة السعايدة ( مشرف
وحدة االختبارات والتقييم ) شذى درابسه ( أخصائي برامج ) .
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Jubilee Center
for Excellence in
Education

المركز في سطور
Profile

يعد مركز اليوبيل للتميز التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين إحدى أشهر حاضنات الخبرة والمعرفة في مجال
 ومنذ.التطوير التعليمي وتوفير الخدمات التعليمية ذات أعلى مستويات الجودة في األردن والمنطقة العربية
 إضافة لتوفير أفضل،كرس المركز أعماله لتحقيق التميز واالبتكار في الحقل التعليمي
ّ ، 1998 تأسيسه في عام
.اإلنجازات والمبادرات في حقول العلوم والتكنولوجيا حول العالم بأساليب مبتكرة ومشجعة ومثيرة لالهتمام
 لجأ مركز اليوبيل للتميز التربوي إلى استخدام أفضل الخبرات الدولية وعقد الشراكات مع المعاهد،ولتحقيق ذلك
التميز
 وقام المركز بإطالق العديد من المبادرات المتخصصة في مجال.العلمية البارزة من جميع أرجاء العالم
ّ
 واستفاد من خدماته عشرات، كما نظم العديد من المؤتمرات والمسابقات العلمية والبرامج التدريبية،والتعليم
.اآلالف من المعلمين والطلبة من جميع أنحاء العالم العربي

The Jubilee Center for Excellence in Education- King Hussein Foundation is one of the most
reputable houses of expertise in educational development and educational excellence in Jordan
and the Arab region. Since it was founded in 1998, it has been dedicated to excellence and
innovation in the field of education; and the provision of the best achievements and initiatives
in the various fields of Science, Technology, and Engineering & Math )STEM( around the
world in creative, stimulating and exciting ways. For this purpose, the JCEE has used the best
international expertise and has made partnerships with prominent scientific institutions in the
world. The JCEE has launched initiatives, specialized in the field of excellence in education, and
organized several scientific conferences, competitions, and training programs in Jordan and
Arab countries. Tens of thousands of teachers and students from around the Arab world have
benefited from its services throughout the years
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وحدة المبادرات التعليمية

The DAFI Project

مشروع دافي
مبادرة ألبرت آينشتاين
األكاديمية األلمانية
لالجئين DAFI

تجددت اتفاقية الشراكة بين مركز اليوبيل للتميز التربوي
ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ( )UNHCRللعام
التاسع على التوالي ،والتي يقوم المركز بموجبها بمتابعة أعمال
مشروع دافي واإلشراف على المهام المقدمة للطلبة الالجئين
وطالبي اللجوء في األردن من خالل تقديم المنح الدراسية التي
تساعدهم في الحصول على شهادات جامعية.

يوفر المركز الدعم األكاديمي والفني الالزمين للطلبة الملتحقين بالمنحة ،حيث ينظم لهم لقاءات وأنشطة هادفة
باإلضافة إلى إلحاق الطلبة بالدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية واألعمال التطوعية .كما يحرص المركز على متابعة
أمور الطلبة األكاديمية والمالية في الجامعات األردنية الملتحقين بها.
هذا وقد تم إدخال برنامج الجلسات اإلرشادية األكاديمية واإلجتماعية والنفسية للطلبة من خالل عقد جلسات فردية
وأخرى جمعية على مدار العام.
ومن الجدير بالذكر  ،أن عدد الطلبة المستفيدين من المنحة للعام الدراسي  2017-2018قد بلغ  725طالباً وطالبة من
الجنسيات اآلتية:السورية والعراقية واليمنية والسودانية.
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وحدة المبادرات التعليمية

The DAFI Project

The Albert Einstein
German Academic
Initiative for
Refugees

The agreement between the Jubilee Center and the
UNHCR has been renewed the ninth consecutive year.
The center, in accordance with the agreement, directs and
supervises DAFI project services for refugees in Jordan
by offering scholarships for the refugees which enables
them to obtain college degrees.

The center provides academic and technical support for the program’s students and hold meeting
and activities for them in addition to providing them with training, enrolling them in scientific
conferences, and enrolling them in volunteer projects. The Center also monitors the academic
standing and financial situation of these students who are enrolled in Jordanian universities.
The program of academic, social and psychological counseling sessions for students has been
introduced through individual and group sessions throughout the year. It is worthy to mention that
the total number of DAFI students is 725 students )male, female( during the academic
year 2017-2018.
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المسابقة الوطنية الثالثة عشرة للروبوت

The 13th National Robotics Competition

المسابقة الوطنية الثالثة
عشرة للروبوت
2018/3/11-10

نظم مركز اليوبيل للتميز التربوي المسابقة الوطنية الثالثة عشرة
للروبوت بمشاركة ( )551طالباً وطالبة يمثلون (  )58مؤسسة
تعليمية في األردن  ،واستمرت فعاليتها على مدى يومين .هذا
وقد ضمت مسابقة عام  2018ثالث مسابقات هي:
فيرست ليجو العالمية وعنوانها (ديناميكا المياه) ومسابقة
السومو ومسابقة جمع الكرات  ،وفي نهاية المسابقة وزّ عت
الجوائز على مستحقيها من المدارس الفائزة.

ومن الجدير بالذكر ،أن مركز اليوبيل للتميز التربوي يعقد هذه المسابقة الوطنية للعام الثالث عشر على التوالي ،وقد
فاز فريق مدرسة الكلية العلمية اإلسالمية  -جبل عمان ببطولة المملكة لهذا العام .ويشرف مركز اليوبيل للتميز
التربوي على إدارة مسابقات الروبوت في  8دول عربية ،كما يوفر خدمات التدريب وإعداد المدربين المعتمدين.
وتهدف المسابقة إلى إثارة الدافعية والحماس لدى الطلبة من األعمار  9-18نحو االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ( )STEMوإشراكهم في تحديات تتناسب مع متطلباتهم وتكسبهم المهارات الالزمة إليجاد
حلول للتحديات التي تواجه العصر.
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المسابقة الوطنية الثالثة عشرة للروبوت

The 13th National Robotics Competition

13 National Robotics
th

Competition
2018/3/11-10

The Jubilee Center for Excellence held the 13th annual
robotics competition this year. )551( students from 58
educational institutions in Jordan participated and the
competition was held over two days period. The 2018
competition included the following competitions:

International First Lego League )Water dynamics( theme, and the ball collector and Sumo
competitions. At the end of the event, trophies were handed to the winners. The center has been
holding these competitions for 13 years. Islamic Scientific College- Jabal Amman team won the
national competition this year. The center supervises the robotics competitions in eight Arab
countries and hold training sessions and accreditation of certified trainers. The competition aims
to cultivate 9-18 year old students’ interest in science-technology- engineering & mathematics
)STEM( by engaging them in challenges which are suitable for their needs in the hope of
equipping them with the necessary skills to navigate the challenges of our time.
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المسابقة الوطنية الثامنة للتصميم والتكنولوجيا

The 8th Annual competition for Design & Technology

مسابقة (الفورمال ون في المدارس) هي تحدي STEMلطلبة

المسابقة الوطنية الثامنة
للتصميم والتكنولوجيا
() F1 in Schools
2018/5/5-4

المدارس  ،الذين تتراوح أعمارهم ما بين (14-18سنة) وتركز على
تصميم نماذج سيارات وتصنيعها باستخدام برمجيات \CAD
 CAMوباستخدام أجهزة  ، 3D printer \ CNCحيث يقوم المركز
باالشراف على تنظيم المسابقة وفق المعايير العالمية وتحكيم
أعمال الفرق المشاركة في عدة مجاالت .وينظم المركز هذه
المسابقة للسنة الثامنة على التوالي بمشاركة ( ) 95طالبا وطالبة
من المدارس الخاصة والحكومية والمراكز الشبابية والريادية
في عمان  ،ومختلف المحافظات وحصل فريق مدارس الملك
عبجالله الثاني للتميز -الزرقاء على المركز األول لهذا العام  .ضمت
المسابقة لهذا العام تحدي السيارات رباعية الدفع في المدارس
ضمن مواصفات وأنظمة وقوانين خاصة بها معتمدة على
تكنولوجيا التحكم عن بعد  .و نظم المركز هذا التحدي بمشاركة
عدة فرق من مختلف المدارس الخاصة والحكومية وحصل فريق
مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز \ الزرقاء على المركز األول.
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المسابقة الوطنية الثامنة للتصميم والتكنولوجيا

The 8th Annual competition for Design & Technology

The 8th Annual competition
for Design & Technology
“F1 in Schools”
2018/5/5-4

The F1 in Schools is a STEM challenge for
schools students aged 14 to 18. It focuses on
designing car prototypes and the production
thereof using the CAD and CAM programs
and using CNC and 3D printers’ equipment.
The center ensures that the competition
takes place and runs in accordance with
international standards. The Center has run
the competition for eight consecutive years.

)95( Students from both public and private schools around Jordan have participated.
The )King Abdullah for Excellence\ Zarqa’a( won this year’s competition. This year competition
has also included a )4*4( remotely controlled cars challenge. The challenge was done according
to specific rules and regulations.
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مسابقة الشمال الثانية للروبوت

2nd Robotics Competition in the northern part of Jordan

مسابقة الشمال
الثانية للروبوت
إربد – 17\9\2018

نظم مركز اليوبيل للتميز التربوي  /اربد فعاليات مسابقة الشمال الثانية للروبوت
بمحوريها جمع الكرات والسومو  ،بمشاركة 89طالباً وطالبة من محافظة
عد
اربد ومدينة الرمثا  ،والتي تم عقدها في صالة األرينا /جامعة جدارا .تُ ّ
هذه المسابقة من أهم الفعاليات التي تشجع على تعلم العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات من خالل تدريب الطالب على برمجة الروبوت .حيث
يطلب من الفرق المشاركة صياغة خوارزميات مبتكرة للتحكم بالروبوت وبرمجته
الداء المهام بالسرعة المناسبة وفي أقل وقت ممكن  ،وتنقسم المسابقة الى
عدة مستويات فردية وجماعية على أن يتم تصميم الروبوتات لتكون مطابقة
للمواصفات والمعايير المحددة من خالل القوانين العالمية لهذه المسابقة.
ويشرف على المسابقة  ،التي انطلقت قبل ست سنوات  ،الجمعية العربية
مدربة
للروبوت والتي تقوم بتحكيم فعاليات المسابقة من خالل لجنة تحكيم ّ
ومعتمدة من الجمعية العربية للروبوت.
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مسابقة الشمال الثانية للروبوت

2nd Robotics Competition in the northern part of Jordan

2nd Robotics Competition

The Jubilee Center for Excellence in education

in the northern

competition in the north with the participation

part of Jordan
17\9\2018 – إربد

/ Irbid organized the Second Robotics
of )89( students from Irbid and Ramtha, which
was held in Al-Arena hall / Jadara University.
This is one of the most important events that
encourage science, technology, engineering
and math learning by training students in robot
programming.

The competition is divided into many levels, individual and collective, to be designed and adapted to
the specifications and standards set by the laws defined globally for this competition.
This competition, which was launched six years ago by the Arab Robotics and artificial intelligence
association, which will be responsible on the judgment of the competition through a judging
committee trained and accredited by the Arab Robotics artificial intelligence Association.
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المخيم الصيفي للتصميم والتكنولوجيا

Summer Camp for Design and Technology

المخيم الصيفي للتصميم والتكنولوجيا /تموز – 2018
طلبة مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا
يأتي دور مركز اليوبيل للتميز التربوي من خالل المبادرات و البرامج العلمية التي ينظمها ُليسهم في خلق مجال كبير للطلبة -أهم أركان
العملية التعليمية  -وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لديهم في الحصول على المعرفة.
تهدف برامج المركز إلى تعزيز ثقافة تعليم ”العلوم  -التكنولوجيا – الهندسة والرياضيات ” STEMوبرامج التصميم والتكنولوجيا  ،تماشيا
مع التطور الذي يشهده قطاع التعليم في الدول المتقدمة  ،إلمداد سوق العمل بالتخصصات العلمية الالزمة ،وبناء جيل يمتلك المهارات
الالزمة لبناء اقتصاد قائم على االبتكار والمعرفة.
أطلق مركز اليوبيل للتميز التربوي هذا المخيم لمجموعة من الطلبة الموهوبين من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان (المخيم
الصيفي للتصميم والتكنولوجيا  ،)Schools in F1 -وقد ضم عدة فعاليات  ،وأهمها الدورات التي عقدها المركز بالتعاون مع نخبة من
المدربين في مجال  STEMو التصميم والتكنولوجيا.
ويهدف المخيم الى إعادة صياغة اهتمامات المشاركين لميادين التعلم والمعرفة و مساعدة المشاركين المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا في
إبراز مواهبهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خالل برامج وفعاليات . STEMكما يهدف الى
تبادل الخبرات بين الطلبة وتحسين قدرة الطلبة على ابتكار وتصميم نماذج لمشاريع واستخدامها في الواقع  ،ويعمل على تطوير مهارات
الطلبة وإكسابهم مهارات القرن الواحد والعشرين كالتفكير الناقد و التحليل ,وخلق اإلبداع لدى الطلبة ورفع إمكانياتهم في إيجاد الحلول
إضافة إلى النهوض بقدرات الطلبة و مساعدتهم على تقييم النتائج و ربط المعلومات.
وفي اطار عمله على تصميم وتعزيز التعليم القائم على منحى  . STEMقام مركز اليوبيل للتميز التربوي بتصميم برنامج هذا المخيم لمجموعة
ً
علمية
فعاليات
ٍ
من طلبة مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا  ،التي تعمل على نهج  . STEMوذلك ضمن برنامج امتد لمدة أسبوعين ويشمل
عديدة.
ً
واحتضن البرنامج الصيفي مجموعة الطالب بهدف تعزيز مهاراتهم وصقل مواهبهم المختلفة في تدريبات مكثفة على أيدي نخبة من المدربين
المتخصصين في مختلف المجاالت التكنولوجية والعلمية االبتكارية .ومن أهم هذه التدريبات:
دورة تصميم وبرمجة السيارات ذات الدفع الرباعي ()Car Controlling
دورة التصميم التكنولوجي لمشاريعهم من خالل أحدث برامج التصميم ()Photoshop
دورة تصميم سيارات الفورمال 1من خالل برمجيات خاصة ()CNC-CAD-CAM
واختتمت فعاليات المخيم بمشاركة الطالب في مسابقة التصميم والتكنولوجيا –  F1Inschoolsومسابقة سباق سيارات  4*4وسط أجواء
من الحماس واإلبداع واإلبتكار  ،حيث تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الطلبة على اإلبداع واإلبتكار واالختراع ودمج التعليم بالحياة العملية،
إلى جانب اإلسهام في تحفيز الطلبة على التفكير اإلبداعي وتطوير مهارات حل المشكالت وفتح آفاق جديدة أمامهم.
وقد حقق المخيم نجاحاً ملموساً بالوصول إلى هدفه على أكمل وجه من إكساب الطالب المهارات وتعزيز قدرتهم وتمكينهم من تنفيذ
مختلف المشاريع العلمية التكنولوجية المتطورة ،مما سيجعله ينعكس على مستوى تحصيلهم العلمي  ،وبالتالي االستمرار باالرتقاء بمنظومة
التعليم .وقد ُأتيحت كافة االمكانات والتحضيرات لتحقيق هذا الهدف السامي وسيستمر المركز بجهوده في تنظيم المزيد من هذه البرامج
الصيفية.
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المخيم الصيفي للتصميم والتكنولوجيا

Summer Camp for Design and Technology

Summer Camp for Design and Technology / Formula 1 )July - 2018(
Qatar Science and Technology School
The role of the Jubilee Center comes through the initiatives and scientific programs that JCEE organizes to contribute to
the creation of a large number of students, the most important upholder of the educational system, and develop the 21st
century skills to acquire knowledge.
The Center programs’ aim to promote the culture of STEM education and design & technology programs, in line with
the development of the education sector in developed countries to supply the labor market with the necessary scientific
disciplines and build a generation with the skills to build an innovation and knowledge-based economy.
The Jubilee Center launched this camp for a group of talented students from the Qatar Science and Technology School
under the title of “F1inschools “, which included several activities, most notably the courses held by the Center through a
group of STEM trainers.
The purpose of the camp is to redesign participants’ interests in the fields of learning and knowledge. It helps participants
who are interested in science and technology to demonstrate their talents and abilities and develop their skills in science,
technology, engineering and mathematics through STEM programs and events. It also aims at exchanging expertise among
students and improving the students ‘ability to create and design models for projects and use them in practice. It develops
students’ skills and equips them with 21st century skills such as critical thinking, analysis, creating creativity among
students and enhancing their ability to find solutions.
As part of JCEE work on designing and promoting STEM-based education. The Jubilee Center designed this camp’s
program for a group of students from Qatar school for science and technology working on a STEM approach. The camp
was within a two-week program that includes many scientific activities. The summer program was organized for a group of
students in order to enhance their skills and enhance their talents in intensive training by a team of trainers specialized in
various fields of technology and science. The most important of these courses:
- Car controlling
- CNC CAD CAM software
- Design &technology \ Formula1 software
The camp finished with the participation of students in the Design and Technology Competition - F1Inschools and the 4 *
4 Race Competition amidst an atmosphere of enthusiasm, creativity and innovation. The competition aims to encourage
students to innovate, invent and integrate learning into practical life, as well as to motivate students to think creatively and
develop Problem solving skills and opening new horizons to them.
The camp achieved success in reaching its goal. It provides the students with the skills and enhance their ability and
enables them to implement various scientific technological projects, which will reflect on the level of their educational
achievement and thus continue to upgrade the education system. It has provided all the potentials and preparations to
achieve this goal and the center will continue its efforts to organize more of these summer programs.
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وحدة التدريب

The training Program

البرنامج التدريبي الصيفي
يسعى مركز اليوبيل للتميز التربوي دائما الى أن يكون جزء من العملية التعليمة باألردن ويقدم أفضل مايستطيع
للنهوض بالعملية التعليمة فقد عكف منذ أكثر من  10سنوات على عقد الدورات التدريبية المتخصصة للمعلمين في
كافة المجاالت التعليمية ،وحضع للتدريب مايزيد عن ألف معلم ومتدرب في داخل الممكلة وخارجها.
واستكماال لهذه المسيرة من العطاء فقد طرح مركز اليوبيل للتميز التربوي البرنامج التدريبي الصيفي العاشر للمعلمين
من داخل األردن وخارجه من األردنين واألشقاء العرب ،الذي حظي باقبال كبير من المعلمين والمتدربين على الدورات
المطروحة في البرنامج جميعها ،والتي تنوعت مواضيعها في عدة مجاالت حيث يشتمل البرنامج التدريبي على دورات
في المجاالت اآلتية:
• اإلرشاد المهني ومساعدة الطلبة في تحديد ميولهم وقدراتهم ومساراتهم المهنية.
• الروبوت والتحيكم في مجال الروبوت.
• منحى  STEAMالتعليمي.
• تحسين القدرات العقلية وأحدث تقنيات التمارين الذهنية.
• إنترنت األشياء.
• تقييم قدرات األطفال العقلية واختبارات الذكاء.
قدم البرنامج التدريبي للمعلمين مجموعة مواضيع متكاملة ومترابطة ; ليبقى المعلم مطلعاً على كل ماهو جديد
و ّ
في مجال تخصصه سواء كان معلم رياضيات أو علوم أو فيزياء أو لغة عربية أو مرشداً نفسياً أو تربوياً  .والذي ساعدهم
أيضا على تطوير امكانياتهم أكثر في مجال مهنتهم ومكنهم من التفاعل مع تجارب اآلخرين .كما تم عقد فعاليات
برنامج التدريب الصيفي العاشر لمركز اليوبيل للتميز التربوي في فندق ”إياس“ بمشاركة ( )180متدرباً ومتدربة من
داخل األردن وخارجه .وتشمل مجموعتين من الدورات التدريبية في كل مجموعة  4دورات .وكانت مدة كل دورة 15
توصل له العلم اليوم في المجال
ساعة تدريبية موزعة على ثالثة أيام؛ شملت مواضيع تربوية مهمة لمواكب أحدث ما ّ
التربوي.
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The training Program

summer training program
The Jubilee Center always seeks to be part of the educational system in Jordan and provides the best possible
for the development of scientific education.
For more than 10 years, the Jubilee Center has been conducting specialized training courses for teachers in all
fields of education and training. More than 1000 teachers and trainees within the Kingdom and abroad.
The Jubilee Center for Excellence in Education launched the tenth summer training program for teachers from
within and outside Jordan and Arab neighbors, which received a great number of teachers and trainees on all
the courses offered in the program which varied in several fields.
• The program Fields:
• Career counselor training for youth
• Internet of Thing\ IOT level 1
• Internet of Thing \IOT level 2
• STEM approach
• Brain Keys
• Assess children’s mental abilities and intelligence tests.
The training program for teachers provided a set of integrated and interrelated topics to keep them informed of
everything new in their field of specialization, whether mathematics, science, physics or Arabic language. Even
psychological and educational counselors benefited from the program which also helped them develop their
potential more in the field of their profession and enabled them to interact with the experiences of others.
The tenth summer training program was held by the Jubilee Center at Ayas Hotel, Amman with the participation
of 180 trainees from inside and outside Jordan. Two groups of training sessions in each group included four
sessions. The duration of each course is 15 hours distributed over three days; included educational topics that
are important to keep in a row with the latest developments in science today in the field of education.
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وحدة االختبارات والتقييم
The Tests which the Center Administers

اختبارات القبول في مدرسة اليوبيل 2017-2018
The Tests which the Center Administers
تشرف الوحدة على اختبار االستعداد األكاديمي للطلبة الراغبين في االلتحاق بمدرسة اليوبيل ممن تنطبق عليهم
الشروط .حيث يتقدم الختبارات القبول في كل عام مئات الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط من مختلف المناطق  ،للقبول
في البرنامج الوطني (الصفين التاسع والعاشر) ،و برنامج الشهادة البريطانية (من الصف التاسع – الحادي عشر)  ،وبرنامج
البكالوريا الدولية  ،وبلغ عدد المتقدمين (  471طالباً وطالبة ) من داخل األردن وخارجه لكافة البرامج التي تم ذكرها.
اختبارات كليات العالم المتحد ()UWC
بلغ عدد الطلبة المتقدمين لهذه االختبارات في عام  67 ( 2017-2018طالباً وطالبة ) من محافظات المملكة جميعها.

The testing unit administers the exam for those interested in enrolling at the Jubilee School.
)471( students sat for the exam in order to prove their aptitude and in order to be considered for
admissions into the national )9th and 10th grades(, IGCSE )9th – 10th grades(, and the IB diploma
program
The United World College Entrance exam
(Students applied for UWS entrance exam this academic year, 2017-2018 )67
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حديقة الحسين للعلوم
King Hussein Science Garden

حديقة الحسين للعلوم
King Hussein Science Garden
هي مشروع وطني رائد يهدف إلى ربط المفاهيم العلمية النظرية التي يدرسها الطالب بتطبيقات عملية تجسد ما يشاهده
في حياته العملية عن طريق نماذج وتجارب مبسطة تجعلها أكثر وضوحا  ،مما يساعد في تجسير الفجوة بين المفاهيم
النظرية وتطبيقاتها الميدانية.
افتتحت جاللة الملكة نورالحسين مشروع حديقة الحسين للعلوم عام  ، 2003بوصفه أحد المشاريع المنبثقة عن مركز اليوبيل
للتميز التربوي \ مؤسسة الملك الحسين .وقد ُأنشئت الحديقة بتمويل مشكور من الشيخ خالد التركي من المملكة العربية
السعودية ،وأطلق اسم المغفور له الملك الحسين بن طالل  -طيب الله ثراه  -على هذا المشروع تخليدا لذكراه وتقديرا
لجهوده الكبيرة في دعم المسيرة العلمية في األردن .وتستقبل الحديقة الوفود الطالبية على مدار العام الدراسي وضمن
رحالت علمية هادفة ومميزة.

The Hussein Science Park is a pioneer national project which aims to connect scientific concepts
which students learn with real life application in order to simplify such concepts to students with the
hope of bridging the gap between the theoretical and the practical
Queen Noor inaugurated the King Hussein Science Park in 2003 as one of the Jubilee Center for
Excellence in Education projects. The cost of the project was paid for by a generous donation from
Sheikh Khalid Turki, Saudi Arabia. It was named after the late King Hussein in order to keep his
memory alive and in appreciation of his support of education in Jordan. The Park welcomes student
groups year long
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