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ألنباطا
متطوعاً من فرق السالم األمریكیة في جامعة آل البیت، یشكل المتطوعون ٣٩ترأس مدیر عام فرق السالم في األردن ألكس بوسطن حفل تخریج 

عاماً، حیث سیعملون لمدة عامین ضمن مشاریع مختلفة في جمیع انحاء ٧٢–٢١وح أعمارھم بینمجموعة متنوعة من الرجال والنساء الذین تترا
المملكة.

یقوم وفي كلمة خالل الحفل، قال المدیر العام بوسطن، "بالعمل مع األطفال والشباب في المدارس ومراكز تنمیة الشباب ومراكز التربیة الخاصة،
باالستثمار في مستقبل األردن كما أنھم یساھمون في تقویة العالقة بین المملكة األردنیة ائھم األردنیینمتطوعو فرق السالم األمریكیة ونظر

والذي یصادف الذكرى ٢٠١١الھاشمیة والوالیات المتحدة." وأشار إلى أن ھذه المجموعة من المتطوعین ھي أول مجموعة تتخرج في عام
الخمسین لتأسیس فرق السالم األمریكیة.

، تدریباً مكثفاً لمدة أحد عشر ٢٠١٠تشرین األول ٢٥والیة أمریكیة منذ وصولھم الى األردن بتاریخ ٢١تلقى المتطوعون الجدد والذین یمثلون
ردنیة اللغة العربیة وتفھم الثقافة األأسبوعا في جامعة آل البیت. وتمحور ھذا التدریب حول مساعدة المتطوعین من ھذه الفرق على تعلم مھارات

وتطبیق خبراتھم الفنیة في سیاق أردني. كما تم وضعھم في برنامج لإلقامة مع عائالت أردنیة في ثمانیة من قرى محافظة المفرق.
متطوعاً من فرق السالم األمریكیة في جمیع أنحاء األردن بمدارس تابعة لوزارة التربیة والتعلیم ومراكز تربیة خاصة تابعة لوزارة٣٩وسیعمل الـ

جامعة التنمیة االجتماعیة ومراكز لتنمیة الشباب والشابات تابعة للمجلس األعلى للشباب. وسیقوم عدد قلیل منھم بالتطوع بجامعات أردنیة تشمل
العلوم والتكنولوجیا وجامعة آل البیت وجامعة مؤتة.

لجامعة تحدث فیھا عن تأثیر ھذا البرنامج في األردن والبالد الدكتور ناصر الخوالدة كلمة نیابة عن رئیس اوألقى نائب رئیس جامعة آل البیت
لما یقدمھ للجامعة واألردن ككل من خالل تعلیم اللغة والثقافة والتاریخ وتعزیز قیم األخرى وقال، " نتمنى لھذا البرنامج كل التقدم في األردن

لتقاء بین الثقافات والحضارات لما فیھ مصلحة البشریة جمعاء".والذي یأتي انسجاما مع رسالة الجامعة في تعزیز الحوار واالالحوار.
، ١٩٩٧. ومنذ وصول أول مجموعة من المتطوعین في عام ١٩٩٦وما یجدر اإلشارة إلیھ أن برنامج فرق السالم األمریكیة بدأ في األردن عام 

ر المشاریع الصغیرة للمرأة واإلدارة والتوعیة البیئیة وتعلیم متطوعاً في مجاالت مختلفة تشمل تنمیة المجتمع المحلي وتطوی٤٠٠عمل أكثر من 
صریة.اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة. كما یشارك ھؤالء المتطوعین باألردن في برامج التربیة الخاصة لدعم الطالب ذوي اإلعاقات السمعیة والب

متطوعاً في مجاالت تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة والتربیة الخاصة وتنمیة الشباب.٣٥وحالیاَ، یعمل 

تخريج مجموعة جديدة من متطوعي فرق السالم األمريكیة في آل البیت
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األمریكیةعي فرق السالمتخریج متطو
في "آل البیت"

متطوعًا من فرق السالم األمریكیة في ٣٩ترأس مدیر عام فرق السالم في األردن ألكس بوسطن حفل تخریج -المفرق
عامًا، حیث ٧٢–٢١أعمارهم بیناء الذین تتراوحجامعة آل البیت، یشكل المتطوعون مجموعة متنوعة من الرجال والنس

لمدة عامین ضمن مشاریع مختلفة في جمیع انحاء المملكة.سیعملون 
وفي كلمة خالل الحفل، قال المدیر العام بوسطن، "بالعمل مع األطفال والشباب في المدارس ومراكز تنمیة الشباب ومراكز 

دن كما أنهم یساهمون باالستثمار في مستقبل األر التربیة الخاصة، یقوم متطوعو فرق السالم األمریكیة ونظرائهم األردنیین
في تقویة العالقة بین المملكة األردنیة الهاشمیة والوالیات المتحدة." وأشار إلى أن هذه المجموعة من المتطوعین هي أول 

والذي یصادف الذكرى الخمسین لتأسیس فرق السالم األمریكیة.٢٠١١مجموعة تتخرج في عام
، تدریبًا ٢٠١٠تشرین األول ٢٥ة أمریكیة منذ وصولهم الى األردن بتاریخ والی٢١تلقى المتطوعون الجدد والذین یمثلون

مكثفًا لمدة أحد عشر أسبوعا في جامعة آل البیت. وتمحور هذا التدریب حول مساعدة المتطوعین من هذه الفرق على تعلم 
. كما تم وضعهم في برنامج لإلقامة مع اللغة العربیة وتفهم الثقافة األردنیة وتطبیق خبراتهم الفنیة في سیاق أردنيمهارات

عائالت أردنیة في ثمانیة من قرى محافظة المفرق.
متطوعًا من فرق السالم األمریكیة في جمیع أنحاء األردن بمدارس تابعة لوزارة التربیة والتعلیم ومراكز تربیة ٣٩وسیعمل الـ

والشابات تابعة للمجلس األعلى للشباب. وسیقوم عدد قلیل خاصة تابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة ومراكز لتنمیة الشباب 
منهم بالتطوع بجامعات أردنیة تشمل جامعة العلوم والتكنولوجیا وجامعة آل البیت وجامعة مؤتة.

الدكتور ناصر الخوالدة كلمة نیابة عن رئیس الجامعة تحدث فیها عن تأثیر هذا وألقى نائب رئیس جامعة آل البیت
لما یقدمه للجامعة واألردن ككل من األردن والبالد األخرى وقال، " نتمنى لهذا البرنامج كل التقدم في األردنالبرنامج في

والذي یأتي انسجاما مع رسالة الجامعة في تعزیز الحوار وااللتقاء خالل تعلیم اللغة والثقافة والتاریخ وتعزیز قیم الحوار.
حة البشریة جمعاء".بین الثقافات والحضارات لما فیه مصل


