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ب �ن��اء وت �ع��زي��ز ق � ��درات م��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��يُ ،يحفز
امل�شاركة املجتمعية يف احل�ي��اة ال�ع��ام��ة ،و ُي�ساعد على �سد
الفجوة ما بني احتياجات املجتمع ،وم��وارد الدولة املتاحة،
ويعمل على تعزيز ال��وع��ي املجتمعي بالتحديات واحللول
املُتاحة ،وبالتايل الإن�خ��راط املجتمعي ال��واع��ي يف التنمية
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منذ العام  2010تعمل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
مع العديد من ال�شركاء احلكوميني وغري احلكوميني يف الأردن ،على تعزيز
مفهوم تعليم الكبار /الرا�شدين للتنمية ،وتطوير مقاربات للتدريب،
بالتوازي مع بناء القدرات امل�ؤ�س�سية .وتقييم احلاجات والت�شبيك.

DVV International

وخالل ما يقارب الع�شر �سنوات ،مت �إعداد وبناء قدرات �أكرث من
من املدربني واملي�سرين وامل��دراء لأكرث من  30م�ؤ�س�سة حملية ،مبا يت�صل
باملقاربات احلديثة القائمة على مفاهيم الت�شاركية والرتبية ال�شعبية �ضمن
مرتكزات تعليم الكبار ،لتوفري تعلم كبار �أف�ضل جودة ويوائم احلاجات
املجتمعية ،ويعزز �إدارة م�ؤ�س�سات تعليم الكبار.

200

يف هذا العام  ،2019قمنا مع �شركائنا بتطوير جمموعة من املناهج
التعلمية والتدريبية ،وبتلخي�ص وتوثيق للخربات التي تراكمت خالل الفرتة
املا�ضية ،ونعتقد ب�أنها فر�صة مل�شاركتها مع املعنيني واملهتمني ،والتي ت�أتي
�ضمن مطبوعات ملوا�ضيع تدريبية متعددة تعك�س التجربة العملية يف �سياق
التعلم للتنمية �ضمن عمليات تعليم الكبار.
�أود اغتنام هذه الفر�صة لأتقدم بال�شكر والتهنئة ملعدي هذه املطبوعات
على العمل الرائع ال��ذي �أجن��زوه ،وال��ذي ي�شكل نتاج جت��ارب تطبيقاتهم
العملية ،كما ن�أمل �أن ت�شكل هذه املطبوعات م�ساهمة لدفع وتعزيز مفهوم
تعليم الكبار /الرا�شدين للتنمية ،والتي �ستكون مفيدة للم�ؤ�س�سات العاملة
يف جماالت تعليم الكبار يف الأردن والعامل العربي.

نازاريت نازارتيان

ممثل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن
املدير الإقليمي للجمعية الأملانية لتعليم الكبار يف ال�شرق الأو�سط
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الرؤية والرسالة لوزارة التنمية االجتماعية
الرؤية

جمتمع �آمن عماده الأ�سرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم
جمتمعية ت�ساهم يف حتقيق النمو االقت�صادي وجمتمع العدالة.
الرسالة

االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي ،وتطوير ال�سيا�سات االجتماعية ال�شاملة واملتكاملة لتنمية
املجتمع ،وحت�سني نوعية حياة �أف ��راده ،وتوظيف املعلومات واملعرفة لتوفري اخلدمات االجتماعية
املتميزة ،وتر�سيخ عملية التنمية امل�ستدامة القائمة على مبد�أ امل�ساءلة وامل�شاركة.

االهداف وفق نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم  32لسنة
المادة

2014

3

�أ  .ين�ش�أ يف كل منطقة يحددها الوزير مركز ي�سمى (مركز تنمية املجتمع املحلي) وذلك ح�سب
حاجات كل منطقة.
ب  .يتبع املركز للمديرية امليدانية وفق ًا لأحكام هذا النظام.
المادة

4

يهدف املركز �إلى امل�ساهمة فيما يلي:
أ�  .رفع م�ستوى الوعي االجتماعي واالقت�صادي والثقايف للمواطنني وت�شجيع روح العمل اجلماعي
فيما بينهم.
ب  .ت�أمني اخلدمات الأ�سا�سية التي تفتقر �إليها املنطقة

.

ج  .حت�سني امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي للمجتمع املحلي مبا ي�ساهم يف احلد من م�شكلتي
الفقر والبطالة.
�����������������������������������������
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المادة

5

يتولى املركز يف �سبيل حتقيق �أهدافه بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة املهام التالية:
أ�  .توفري قاعدة بيانات عن املجتمع املحلي وموارده وحاجاته و�إدامتها

.

ب�  .إعداد الدرا�سات للم�شكالت االجتماعية التي تواجه املجتمع املحلي واقرتاح احللول املنا�سبة
لها.
ج  .توعية املجتمع املحلي وتثقيفه يف جمال التنمية امل�ستدامة

.

د  .رفع كفاءة العاملني يف جمال تنمية املجتمع املحلي واملتطوعني من �أفراد هذا املجتمع من خالل
التدريب والت�أهيل وعقد ور�ش العمل لهم.
هـ�  .إع��داد الدرا�سات والربامج التي من �ش�أنها حت�سني م�ستوى اخلدمات املتوافرة يف املجتمع
املحلي.
و�  .إحداث �شراكة مع الهيئات االجتماعية وال�شركاء املعنيني لتنفيذ امل�شاريع التنموية وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.
ز  .تقدمي خدمات الرعاية وخدمات ريا�ض الأطفال والنوادي ال�صيفية و�صفوف حمو الأمية
ودرو�س التقوية يف خمتلف مراحل التعليم.
المادة

8

أ�  .ي�شكل الوزير بناء على تن�سيب الأمني العام امل�ستند �إلى تو�صية مدير املديرية امليدانية جمل�س ًا
لكل مركز ي�سمى (جمل�س التنمية املحلي)
ب  .يعمل املجل�س على �أ�سا�س تطوعي يف حتقيق �أهداف املركز ومهامه

.

ج  .ي�ضم املجل�س يف ع�ضويته ممثلني عن القطاع العام والأهلي واخلا�ص يف منطقة خدمات
املركز ،وحتدد كيفية ت�شكيله ومدته وعدد �أع�ضائه و�شروط الع�ضوية فيه وانتهائها �أو �إنهائها
ومهام املجل�س و�صالحياته مبا يف ذلك مهام �أي جلنة تطوعية ي�شكلها مل�ساعدته يف ت�أدية
مهامه والن�صاب القانوين الجتماعاته واتخاذ قراراته ،وطريقة جمع الأموال وحفظها و�أوجه
الت�صرف فيها مبقت�ضى تعليمات ي�صدرها الوزير لهذه الغاية على �أن يتم ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية.
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مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا
تاريخ الت�أ�سي�س

2008

نطاق عمل املركز

ق�ضاء عريا ويرقا

العنوان

عريا  -حمافظة البلقاء

رقم الهاتف

053521049

.

الربيد الإلكرتوين

eiraayarqa@gmail com

عدد املجل�س املحلي

5

تاريخ ت�شكيل املجل�س

25/8/2016

عدد املوظفني

6

عدد مي�سرين تعليم الكبار

2

مدير املركز

فخري العلوان

رقم الهاتف

0776633807

يو اريع يلحم عمتجم ةيمنت زكرم

9

تعليم الكبار  -عريا ويرقا
تاريخ الت�أ�سي�س

2015

نطاق عمل املركز

ق�ضاء عريا ويرقا

العنوان

حمافظة البلقاء  -ال�سلط  -عريا

رقم الهاتف

053521049

مدير املركز

فخري العلوان

رقم الهاتف

0776633807

املقر

بناء ُم�ست�أجر
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الكوادر التشغيلية للمركز
اللجنة المحلية

تاريخ
الإنظمام

�أ�سم الع�ضو

�صفة الع�ضوية امل�ستوى
عامل غري عامل التعليمي

املهنة اخلا�صة

كوثر فالح �شتيوي الرحامنة

25/8/2016

عامل

دبلوم

متقاعد

عبد الهادي م�صلح البقور

25/8/2016

عامل

اعدادي

متقاعد ع�سكري

حممد علي مرزوق املحا�سنة

25/8/2016

عامل

اعدادي

متقاعد ع�سكري

�سهام عبد الكرمي العلوان

25/8/2016

عامل

ثانوية عامة

متقاعد

خليل عايد م�صطفى
ال�صبيحات

15/11/2016

عامل

دبلوم

م�ست�شار يف
االحتاد االوروبي

الموظفين

�أ�سم املوظف

الوظيفة

الرقم
الوطني

رقم الهاتف

امل�ستوى
التعليمي

فرتة العمل
من

�إلى

فخري احمد �سليمان
العلوان

مدير املركز

776633807 9791057232

بكالوري�س
علم االجتماع

2018

ما زال

رنا احمد الزعبي

باحث
اجتماعي

777430839 9802019002

بكالوري�س
ريا�ضة

2016

ما زال

هيام عبد اللطيف
العلوان

باحث
اجتماعي

798419572 9822016916

دبلوم تربية
طفل

2007

ما زال

������������������������
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�أ�سم املوظف

الوظيفة

الرقم
الوطني

رقم الهاتف

امل�ستوى
التعليمي

فرتة العمل
من

�إلى

فتحية حممد
ال�شنيكات

حما�سبة

770473011 9742018355

دبلوم
حما�سبة

2005

ما زال

مي�سون ار�شيد
العالوين

طباعة
ولوازم

779781859 9722044265

ثانوية عامة

2008

ما زال

امل عبد اللطيف
الزيادات

ديوان
و�ش�ؤون
موظفني

777644116 9812016996

دبلوم ت�سويق

2008

ما زال

قضاء عيرا ويرقا

◉يقع ق�ضاء عريا ويرقا يف حمافظة البلقاء لواء ق�صبة ال�سلط غرب ال�سلط و طبيعة املنطقة �شفا
غورية  -معتدلة �صيفا و �شتاءا  -ت�شتهر بالزراعة و االن�شطة الريا�ضية وهي منطقة �سياحية.
◉ي�ضم ق�ضاء عريا ويرقا ثالث مناطق (عريا و يرقا ووادي �شعيب) ويعمل مركز تنمية املجتمع
املحلي على خدمة هذه املناطق.
◉م�ساحة عريا  4،234518كم  ،2م�ساحة يرقا  5،222279كم

2

◉البلديات التابعة لبلدية ال�سلط الكربى :بلدية زي  -بلدية عالن  -بلدية ام جوزة  -بلدية
الرميمني  -بلدية وادي احلور  -بلدية اليزيدية  -بلدية عريا  -بلدية يرقا.
◉القرى التابعة ملحافظة البلقاء :زي ،عالن ،ام جوزة ،الرميمني ،وادي احلور ،اليزيدية ،عريا،
يرقا...
12
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◉عدد املقاعد الالمركزية يف حمافظة البلقاء  28وعدد املقاعد النيابية

.10

◉يبلغ عدد �سكان منطقة عريا ويرقا ما يقرب  11450ن�سمة (عريا  ،4185يرقا )7265
المجتمع المحلي لقضاء عيرا ويرقا

يرتبط �أفراد املجتمع بعالقات ا�سرية واجتماعية ,بحيث ي�سعى كل منهم بتحقيق امل�صالح العامة
واالحتياجات املطلوبة منهم ,ويت�شارك افراده الهموم واالهتمامات امل�شرتكة ,وميتاز املجتمع  -عموم ًا
 بالتما�سك والرتابط والرتاحم؛ وذلك ب�سبب التزاوج بني فئاته ,والت�سامح ب�شكل عام ,ويت�صفاملجتمع ب�صفات حميدة اجتماعي ًا منها اكرام ال�ضيف والنخوة.

الشراكة مع الجمعية االلمانية لتعليم الكبار ومراحل العمل

عملت اجلمعية االملانية لتعليم الكبار مع مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا على ثالثة
مراحل:
املرحلة الأولى :ا�ستمرات هذه املرحلة خالل االعوام

-

2018 2014

◉على م�ستوى بناء القدرات امل�ؤ�س�سية:هدف العمل بهذا امل�ستوى �إلى التمكني امل�ؤ�س�سي واالجتماعي
ورفع الوعي املعريف للموظفني واملتطوعني وتعزيز قدراتهم املهنية لذا ف�إن هذا امل�ستوى من
العمل ركز على عمليات تعزيز التطوع واملبادراتاملجتمعية وتطوير البنية امل�ؤ�س�سية ،والتدريب
املوظفني واملتطوعني.
◉على م�ستوى العمل مع الفئات امل�ستهدفة :هدف العمل بهذا امل�ستوى �إلى تعزيز القدرات املعرفية
واملهارية للم�ستهدفني والقدرات التناف�سية ب�سوق العمل ،حيث تولى املركز جزء كبري من مهام
�إدارة االن�شطة ومتابعتها مع الفئات امل�ستهدفة ،وبحيث تكون �إدارة االن�شطة ب�شكل م�شرتك
بالتعاون ما بني اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ومركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا.
ريو اريع ءاضقل يلحملا عمتجملا
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املرحلة الثانية :بد�أت هذه املرحلة من العام  2018ويتوقع ان تنتهي مع نهاية العام

2020

تهدف هذه املرحلة �إلى ممار�سة مهام مبا�شرة يف �إدارة االن�شطة ومبا ي�ؤ�س�س �إلى حد مقبول ملعايري
مراكز تعليم الكبار ،حيث متيزت هذه املرحلة ب�إدارة كاملة لالن�شطة ،بحيث توفر اجلمعية االملانية
التمويل الالزم و�إتاحة الفر�صةواملجال للمركز لأن يتولى دور مهم وا�سا�سي يف االدارة الفنية واملالية
للم�شاريع ،وهي تلم�س االحتياجات التدريبية ،والتخطيط امل�ستقبلي ،ويف العالقة مع املجتمع ومع
مزودي اخلدمات

.

املرحلة الثالثة :يتوقع ان تبدا هذه املرحلة خالل العام

2021

تهدف هذه املرحلة �إلى �أن يكون املركز من�سجم ًا مع معايري وم�ؤ�شرات مراكز تعليم الكبار ،وبحيث
تتعزز اال�ستقاللية وفر�ص الإ�ستدامة من خالل تويل مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا زمام
املبادرة الكاملة يف ح�شد التمويل و�إدارة امل�شاريع واملبادرات املجتمعية ب�شكل كامل ،وان ي�شكل املركز
م�صدر ًا للخربة ملراكز �أخرى مبجاالت تعليم الكبار تنمية املجتمع املحلي.
تعمل اجلمعية لتحقيق �أهدافها �ضمن ثالثة م�ستويات:
امل�ستوى اجلزئي ( :(Micro Levelيهدف �إل��ى؛ تدريب الكبار والعاملني ومتكينهم ،من خالل
�شراكات حملية؛ بتطوير ون�شر �أ�ساليب مبتكرة ملحاربة الفقر والبطالة

.

امل�ستوى املتو�سط ) :)Meso Levelي�سعى �إلى؛ بناء قدرات امل�ؤ�س�سات العاملة وتعزيزها كمراكز
تعليم كبار تنموية ،ت�ستجيب ملتطلبات �أفراد املجتمع املحلي ،والفئات امل�ستهدفة .وتعزيز املمار�سات
الناجحة بت�سهيل وتقوية الروابط ،والعالقات املحلية والإقليمية والدولية يف جماالت تعليم الكبار

.

امل�ستوى الكلي ( :)Macro Levelي�سعى �إل��ى؛ ن�شر مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار يف �سيا�سات
وتوجيهات الأطراف املعنية ،حيث تدعم اجلمعية توجهات احلكومات وامل�ؤ�س�سات الأخرى نحو تعليم
الكبار ك�أداة ت�ساهم يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية

.
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مركز تنمية مجتمع محلي عيرا ويرقا
التأسيس

ت�أ�س�س مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا عام  2008كمركز تنموي واجتماعي ،مقره ق�ضاء
عريا ويرقا,وحتديد ًا عريا,وهي �إحدى بلدامتحافظة البلقاء و�سط االردن ،يتبع مبا�شرة ملديرية التنمية
االجتماعية/ال�سلط التابعةلوزراة التنمية االجتماعية .ي�شرف على اعمال وان�شطة املركز  7موظفني
حكومني ,بالتعاون مع جلنة حملية متثل املجتمع املحلي ،وتنفذ االن�شطة بالتعاون مع عدد من املتطوعني
من املجتمع املحلي.
مت تطوير عمل وان�شطة تعليم الكبار مبركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا بدعم من اجلمعية
االملانية لتعليم الكبار �ضمن اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية االجتماعية منذ العام  ،2013هدفت �إلى
تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية لعدد من مراكز تنمية املجتمع املحلي من خالل ثالثة حماور (الإدارة والبنية
امل�ؤ�س�سية ،نوعية الربامج واالن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار ،املبادرات املجتمعية).
االهداف

يهدف مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا ب�شكل عام �إلى �إلى متكني املجتمع وحت�سني نوعية
احلياة من خالل رفع درجة الوعي و�إك�ساب املجتمع املعارف واملهارات احلياتية املختلفة ،واال�ستثمار
يف املوارد املحلية ومتكني ال�شباب من الو�صول �إلى فر�ص العمل والت�شغيل.
ي�ستهدف املركز كافة �شرائح املجتمع ،ويركز حالي ًا وبالتعاون مع اجلمعية االملانية لتعليم الكبارعلى
ال�شباب وخريجي املعاهد واجلامعات والباحثني عن عمل ب�شكل عام ،وكذلك الآباء واالمهات ومن
لهم دور ب�إدارة �ش�ؤون اال�سرة ،كما وي�ستهدف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة الجل بناء وتطوير خرباتها
وقدراتها امل�ؤ�س�سية.
البيئة التدريبية والخدماتية

تتكون البيئة التدريبية و اخلدماتية ملركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا من مبنى م�ستقل م�س�أجر
مت العمل على ت�أ�سي�سه بدعم من وزارة التنمية االجتماعية ،مت تطويره بال�شراكة وبدعم من قبل
اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ،مب�ساحة 150م 2ويتكون من:
يو اريع يلحم عمتجم ةيمنت زكرم
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1.غرفة الإدارة :غرفة خم�ص�صة للإدارة واملتابعة والتوثيق واللقاءات مع املجتمع املحلي ا�ستقبال
ال�ضيوف.
2.قاعة امل��وارد :وت�ستخدم يف �إدارة ان�شطة املوارد واملحا�سبة واالر�شاد وكقاعة لتمويل امل�شاريع
ال�صغرية.
3.قاعة التدريب الرئي�سية وقاعة حمطة املعرفةُ :ت�ستخدم حالي ًا يف ان�شطة االن�شطة العامة،
ويف ان�شطة التدريب وعقد اللقاءات وور�ش العمل ،وكفاعة رئي�سية ملحطة املعرفة ،حتتوي على
جمموعة من اجهزة الكمبيوتر واملُعدات التدريبية ،و ُت�ستخدم يف التدريب على مهارات و�أ�سا�سيات
الكمبوتر والربجميات اجلاهزة ،ويف التدريبات اخلا�صة بقيادة احلا�سوب ،مت تطوير هذه القاعة
بال�شراكة وبدعم من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ،وت�ستخدم القاعة احيان ًا لتنفيذ بع�ض
الدورات التدريبية وكقاعة حما�ضرات.
4.الطابق االر�ضي :يتكون من �صالة ريا�ضية ومتعددة االغرا�ض ،حيث يتوفر بها جمموعة من
املُعدات واالجهزة الريا�ضية املختلفة ،وهي خم�ص�صة كنادي ريا�ضي لل�سيدات.
5.املرافق :مطبخ ،دورات مياه لل�سيدات واخرى للرجال ،م�صعد درج ثابت
6.يبحث املركز حالي ًا عن مبنى م�ستقل ملك ولي�س م�ستاجر.

.

البرامج والخدمات التعلمية والتدريبية

ينفذ املركز دورات تدريبية مبجاالت خمتلفة منها التجميل واخلياطة و�صناعة احللويات ل�سيدات
املجتمع املحلي،ومعظم هذه ال��دورات تكون بال�شراكة وبدعم من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار،
يهدف هذا النوع من التدريب �إلى دعم ومتكني �سيدات املجتمع من خالل �إك�سابهن املعارف واملهارات
الالزمة ،وكمهارة مفيدة للعمل يف ال�سوق املحلي لتح�سني الدخل ،وكذلك دورات تدريبية �أخرى مثل
�صيانة االجهزة اخللوية وا�سا�سيات التكييف و الت�صوير وغريها والتحدي بهذا املجال التدريبي يكمن
بعدم وجود ُمعدات خم�ص�صة لهذا النوع من التدريب ،حيث يتم ح�شد خربات من املجتمع املحلي
و�شراء خدماتهم كمدربني ،ويتم اال�شراف على التدريبات من قبل متطوعات يعملن كمي�سرات �ضمن
امل�شاريع املمولة من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار.
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يتطلع مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا �إلى ت�أ�سي�س مركز تدريبي خا�ص بعدة جماالت ،وان
يكون قادر ًا على تنفيذ دورات احرتافية ومنح �شهادات ُمعرتف بها من مركز االعتماد و�ضبط اجلودة،
ولي�شكل هذا التدريب م�صدر ًا من امل�صادر الرئي�سية اليرادات املركز ،ومن املتوقع �أن يكون ذلك خالل
االعوام القادمة.
املركز م�ؤهل لتقدمي اخلدمات التعلمية والتدريبية التالية:
1.دورات يف امل ��وارد الب�شرية ك ��دورات ال�سكرتاريا ،دورات يف ا�سا�سيات املحا�سبة ،تدريب
املدربني .......،الخ وح�سب حاجة املجتمع املحلي.
2.دورات يف ممار�سة ا�سا�سيات العمل االجتماعي
3.دورات يف �أ�سا�سيات الكمبيوتر والربجميات اجلاهزة وقيادة احلا�سوب
4.دورات تنمية املواهب كالر�سم واملو�سيقى والغناء .....الخ
5.دورات يف احلرف اليدوية وال�صناعات التقليدية
6.دورات يف التدريب امل�سرع لعملية الت�شغيل ك��دورات الت�سويق ،اخلياطة والتطريز ،جتميل
ال�سيدات�،صيانة االجهزة الدقيقة ،فنون �صناعة الطبخ واحللويات...الخ
7.دورات يف �إدارة امل�شاريع ال�صغرية واملبادرات املجتمعية
8.برامج ودورات يف الثقافة العامة واملهارات احلياتية
9.دورات يف احلالقة للرجال
10.دورات يف جمال التجميل لل�سيدات

المناهج واألدلة التدريبية واالعتمادات

املناهج واالدلةَ :ي�ستخدم املركز مناهج تقليدية ،حيث ال يوجد �أدلة �أو مناهج خا�صة باملركز لغاية
الآن .يقوم مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقاحالي ًا بالتعاون مع اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ب�إعداد
مناهج تعلمية تدريبية خا�صة باملراكز التدريبية ،ومن املتوقع �أن يتم االنتهاء منها وطباعتها يف الربع
االخري من العام  ،2019وياتي ذلك ملتابعة خمرجات ور�شة املناهج التي مت عقدها لل�شركاء يف نهاية
دامتعالاو ةيبيردتلا ةلدألاو جهانملا
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العام  ،2018ومب�شاركة عدد من اع�ضاء الهيئات االدارية واملوظفني واملتطوعني العاملني كمي�سرين،
والتي ت�ؤكد على اهمية �إعداد املناهج بطريقة ت�شاركية يف حتديد امل�سارات التعلمية والتدريبية.
االعتمادات :تكون ال�شهادات ال�صادرة للم�شاركني يف الدورات التدريبية واملنتفعني من االن�شطة
التدريبية التي ينفذها املركز مبا�شرة معتمدة وم�صدقة فقط من �إدارة اجلمعية واملنظمات التي لها
عالقة �شراكة مع وزارة التنمية االجتماعية �أو مبا�شرة مع مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا،
كال�شراكة مع اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ،ي�سعى املركز لأن تكون كافة التدريبات وال�شهادات التي
متنح للم�شاركني معتمدة كذلك من قبل مركز االعتماد و�ضبط اجلودة يف الأردن ،ومن املتوقع ان يكون
ذلك مع خالل االعوام القادمة.
فيما يخ�ص الربامج التدريبية التي ُتنفذ بالتعاون مع م�ؤ�س�سات تدريبية اخرى كم�ؤ�س�سة التدريب
املهني فتكون ال�شهادات ال�صادرة واملمنوحة للم�شاركني م�صدقة من م�ؤ�س�سة التدريب املهني ومعتمدة
من مركز االعتماد و�ضبط اجلودة
�شارك املركز بور�شة توثيق اخلربات التي نفذتها اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ومب�شاركة ممثلني
عن مركز االعتماد و�ضبط اجلودة االردين ،والهدف منها تو�ضيح �آليات االعتماد للربامج التدريبية
واهميتها على اخلريجني .لكي تكون التدريبات وال�شهادات ال�صادرة عن املركز معتمدة ر�سمي ًا وفق
معايري اجلودة لدى وزارة العمل االردنية.
تهدف الربامج واخلدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها مركز تنمية جمتمع حملي عريا
ويرقا �إلى:
1.توفري خدمات تعلمية مبتكرة كالتعلم ال�شعبي
2.توفري خدمات مدفوعة االجر لتعزيز القدرة امل�ؤ�س�سية للجمعية من خالل اال�ستدامة املالية
الن�شطة تعليم الكبار
3.توفري خدمات التعلم والتدريب و�إكت�ساب املعارف واملهارات التي تزيد من القدرة على العمل
والت�شغيل
4.توفري خدمات التعلم للحياة من خالل �إك�ساب امل�شاركات املعارف واملهارات الالزمة ل�ش�ؤون
اال�سرة واملهارات احلياتية املختلفة.
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5.تعزيز نهج تعليم الكبار كاحد االدوات املعرتف بها جمتمعي ًا يف التنمية ب�شكل عام والتنمية
املجتمعية ب�شكل خا�ص.
أهم البرامج والخدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها المركز
أوال :برنامج تدريب تجميل السيدات
ً

ينفذ املركز دورات تدريبية مبجاالت خمتلفة لتجميل ال�سيدات ،كالعناية بالب�شرة وق�ص ال�شعر
وتزيني العرائ�س...الخ ،ومعظم هذه الدورات تكون بال�شراكة وبدعم من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار،
يهدف هذا النوع من التدريب �إلى دعم ومتكني �سيدات املجتمع من خالل �إك�سابهن املعارف واملهارات
الالزمة للعناية بالب�شرة وال�شعر واملظهر اجلمايل ،وكمهارة مفيدة للعمل يف ال�سوق املحلي لتح�سني
الدخل ،والتحدي بهذا املجال التدريبي يكمن بعدم وجود ُمعدات خم�ص�صة لهذا النوع من التدريب،
حيث يتم ح�شد خربات من املجتمع املحلي و�شراء خدماتهم كمدربني ،ويتم اال�شراف على التدريبات
من قبل متطوعات يعملن كمي�سرات �ضمن امل�شاريع املمولة من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار.
يتطلع مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا �إلى ت�أ�سي�س مركز تدريبي خا�ص بتجميل ال�سيدات،
وان يكون قادر ًا على تنفيذ دورات احرتافية ومنح �شهادات ُمعرتف بها من مركز االعتماد و�ضبط
اجلودة ،ولي�شكل هذا التدريب م�صدر ًا من امل�صادر الرئي�سية اليرادات املركز ،ومن املتوقع �أن يكون
ذلك خالل االعوام القادمة.
ثانياً  :برنامج التدريب المهني والحرفي

يعمل املركز على التدريب على احلرف اليدوية مع بدايات ت�أ�سي�س املركز عام  2008و ُيعد احد
اهم ان�شطة املركز ،ويهدف �إلى تعزيز دخل اال�سرة االردنية ،وحت�سني نوعية حياة املجتمع املعي�شية
من خالل انتاج قوى مدربة قادرة على العمل واالنتاج ُمعززة مبهارات حرفية من وقع الثقافة املحلية،
وقادرة على ادارة م�شاريع انتاجية خا�صة� ،إ�ضافة �إلى تعزيز قدراتهم التناف�سية يف �سوق العمل ،وتعزيز
التوا�صل مع مركز تنمية جمتمع عريا ويرقا ،وتوفري م�صادر مالية م�ستدامة للمركز ،حيث يتم احلاق
امل�ستهدفني بالتدريب بكور�سات تدريبية خمتلفة واحل�صول على �شهادات م�صدقة من املركز ،واملنهج
القائم هو التمكني لالفراد ك�أ�سا�س لتح�سني نوعية حياته .،يف العام  2014مت تطوير التدريب احلريف
يف املركز بال�شراكة وبدعم من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار على النحو الآتي:
콍ملا اهرفوي يتلا ةيبيردتلاو ةيملعتلا تامدخلاو جماربلا مهأ
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1.تطوير قاعة تعليم الكبار ،وجتهيزها باملُعدات الالزمة ،كم�شروع تدريبي والعمل مع جمموعة من
املتطوعني واملتطوعات لإدارة ال�ش�ؤون التدريبية.
2.التدريبات املهنية كالتدريب على احلا�سوب ،جتميل ال�سيدات ،فنون الطبخ و�صناعة احللويات
واملعجنات ،اخلياطة والتطريز ،تن�سيق الزهور ،الت�صوير ....الخ.
ُ 3.ينفذ املركز التدريب على االغلب بالتعاون مع العديد من املنظمات املحلية والدولية اهمها
اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ك�شريك ا�سرتتيجي.
ثالثاً  :محطة المعرفة

ت�أ�س�ست حمطة املعرفة عام  2013بال�شراكة وبدعم من اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ،وتهدف
�إلى رفع كفاءة وق��درات املجتمع املحلي على ا�ستخدمات الكمبوتر والربجميات اجلاهزة ،وتر�سيخ
املفاهيم والثقافة التكنولوجية لدى ابناء املجتمع املحلي ،وينفذ املركز برامج تدريبية خمتلفة مبجاالت
تكنولوجيا املعلومات يتم انتقاءها ح�سب حاجة املجتمع املحلي ،وتنفذ دورات خمتلفة ،كالتدريب على
الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سوب ( )ICDLودورات ادخال البيانات ،ومهارات الطباعة باللغتني
العربية واالجنليزية وغريها من الدورات التدريبية.
حمطة املعرفة مهيئة حالياً لعقد الدورات التالية:
1.الدورات الفنية /التكنولوجية املتخ�ص�صة�( :شبكات ،ت�صميم ،برجمة مبتدئة ،بناء املواقع)
2.ال��دورات التكنولوجية والت�أهيلية ل�سوق العمل( :رخ�صة احلا�سوب ،طباعة� ،إدارة الربيد
الإلكرتوين).
3.الدورات املتخ�ص�صة ملجاالت العمل العام( :حما�سبة،ت�سويق�،إدارة م�شاريع).
4.ال� ��دورات املجتمعية( :ا�ستخدام االن�ترن��ت واحلماية الإلكرتونية ،بناء امل��واق��ع ال�شخ�صية
واملدونات).
5.الن�شاطات وور�ش العمل التدريبية يف �أي مو�ضوع �إن�ساين وجمتمعي ت�ستخدم به �أدوات التكنولوجيا.
.

رابعاً  :برنامج تدريب وتمويل المشروعات الصغيرة « المحافظ االئئتمانية»

ميتلك مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا �صندوق ائئتمان بدعم من وزارة التنمية االجتماعية
بر�أ�سمال ا�سا�سي ( )20,000دينار ،وهو خم�ص�ص كمحفظة ائئتمانية ،تهدف �إلى توفري ت�سهيالت
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�إئئتمانية لت�أ�سي�س م�شاريع �إنتاجية �صغرية مولدة للدخل للعاطلني عن عمل من املجتمع املحلي ،وتعمل
اجلمعية االملانية لتعليم الكبار مع �إدارة املركز على تطوير خدمات �صندوق االئتمان لت�شمل اخلدمات
التدريبية باال�ضافة �إلى خدمات التمويل ،ليعزز التدريب من مهارات املقرت�ضني مبجاالت ت�أ�سي�س
و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،ولي�شكل �صندوق االئتمان مركز ًا لتقدمي الدعم الفني واال�ست�شاري لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية� ،إ�ضافة �إلى خدمات التمويل ،وهذا يزيد من القدرة على اال�ستدامة املالية للمحافظ
الإقرا�ضية ،و�سيتم العمل على ذلك خالل االعوام القادمة.
ميتلك املركز خربات �أ�سا�سية يف جمال االئتمان والت�سهيالت االئئتمانية للمجتمع املحلي ،والذي
يت�ضمن االقرا�ض ودرا�سة احوال املعي�شية ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع املقدمة ،والتوثيق
املايل ومتابعة حت�صيل القرو�ض ،وكذلك خربات يف متابعة امل�شاريع و�أثرها على املقرت�ضني ،ي�شرف
على �صندوق االئتمان مبا�شرة مدير املركز ،و�ضابط قرو�ض خم�ص�ص ملتابعة الطلبات واملعامالت
واعداد التقارير ومتابعة التح�صيل واملقرت�ضيني.
التحدي الكبري يف هذا التطوير يكمن مبدى القدرة على توفري مدربني م�ؤهلني لهذه الغاية والقدرة
على �صياغة منهاج تدريبي يلبي احتياجات وتوقعات �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية ،والقدرة على ربط
التدريب بالتمويل.
خامساً  :برنامج الثقافة العامة

لدى املركز مهارات وخربات يف املجاالت االر�شادية ،كاالر�شاد اال�سري واالر�شاد الوظيفي ،وخربات
يف ن�شر الوعي وتعزيز امل�ستوى الثقايف لال�سرة واملجتمع كموا�ضيع ال�صحة العامة وال�صحة ال�شخ�صية،
وموا�ضيع �إدارة اقت�صاديات الأ�سرة ،وتر�شيد ا�ستهالك املياه والطاقة ،وتنظيم الفعاليات العامة من
حما�ضرات وندوات وايام طبية جمانية ،وتنظيم املهرجانات كمهرجان الكتاب ....الخ ،ومعظم تتم
هذه العملية التعلمية مبنهجية احلوار والرتبية ال�شعبية.
بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مت تدريب جمموعة من ال�سيدات كمي�سرات
للعملية االر�شادية �ضمن حمور التوجيه مب�شروع التنمية والتمكني املجتمعي ،ويتم حالي ًا العمل الن يكون
هذا املنهج ك�أداه رئي�سية لأي برنامج تدريبي
Gملا اهرفوي يتلا ةيبيردتلاو ةيملعتلا تامدخلاو جماربلا مهأ
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مشروع السياحة التبادلية « مشروع أطايب عيرا «مشروع سياحي إنتاجي تدريبي وخدمي

لكل جمتمع موروثه وتراثه وثقافته وموارده املحلية اخلا�صة والتي ت�شكل يف النهاية جزء ًا ال يتجزا
من هويته الثقافية ،وقد تكون هذه الهوية هي امل�صدر االهم يف حياتهم وا�ستقرارهم االجتماعي
واالقت�صادي ،فالكثري من ال�شعوب تعتمد يف دخلها على ما ينتجون من واق��ع ثقافتهم وخرباتهم
ومواردهم املتاحة ،وخ�صو�ص ًا يف املجاالت ال�سياحية ،وقد تكون ت�شكل هذه الثقافة مدخ ًال هام ًا يف
التنمية املحلية.
من هنا بادرات جمموعة من املتطوعات مع اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ،اال�ستثمار يف املوروث
والرتاث املحلي والهوية الثقافية املت�صل بامل�أكوالت ال�شعبية ،كم�صدر ًا للعمل والت�شغيل.
م�شروع ال�سياحة التبادلية القائمة على املجتمع املحلي (م�شروع �أطايب عريا) م�شروع يعزز منطقة
عريا ويرقا كمنطقة جذب �سياحي من خالل اال�ستثمار باملوارد املحلية وامل��وروث الرتاثي ال�شعبي
املحلي ،و ُيدار من قبل جمموعة من املتطوعات وب�إ�شراف من مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا،
حيث مت دعم هذا امل�شروع من قبل اجلمعية االملانية لتعليم الكبار ومت تزويد املتطوعني باملعارف
املت�صلة بال�سياحة املجتمعية والتقنيات واملهارات الالزمة لإدارة امل�شاريع ال�سياحية.
يهدف امل�شروع �إلى الإميان بان منطقة عريا ويرقا ،واملناطق املحاذية ،غنية باملوارد الطبيعية
ُوت�شكل احد �أهم امل�صادر لفر�ص لعمل لأبناء املنطقة من خالل ا�ستغالل املوارد الطبيعية.
يحتاج هذا النوع من امل�شاريع �إل��ى خ�برات متقدمة خ�صو�ص ًا مبجاالت ال�سياحة واحتياجات
ال�سائحني والو�صول اليهم وت�سويق املنطقة وامل��وروث الثقايف والرتاثي كمنطقة جذب �سياحي ،كما
وحتتاج �إلى فنون االت�صال والتوا�صل وا�ستخدام لغات متعددة اهما اللغة االجنليزية.
ما مييز امل�شروع انه ا�ستطاع دمج املجتمع املحلي مع االفواج ال�سياحية من خالل اال�سر املنتجة
حيث حقق  3فر�ص عمل من ابناء املنطقة.
ما ُييز امل�شروع انه ا�ستطاع ا�ستقطاب العديد من الفرق ال�سياحية ،وكان للم�شروع العديد من
امل�شاركات على امل�ستوى املحلي والدويل ،حيث �شارك يف العام  2018يف مهرجان امل�أكوالت الرتاثية
الذي ُعقد يف مدينة ابو ظبي.
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الممارسين بمجاالت تعليم الكبار
الميسري ُ
ُ

ا�سم املتطوع

الرقم
الوطني

رقم الهاتف

امل�ستوى
التعليمي

املهمات التي فرتة التطوع
�شغلها
من �إلى

اخال�ص عبد
الكرمي الزيادات

9922015061

772462771

بكالوري�س هند�سة ُمي�سرة بربامج
�صناعات كيميائية تعليم الكبار

2018

ما زال

رميا �صبحي
العالوين

9882005550

772108740

ُمي�سرة بربامج
تعليم الكبار

2018

2019

فاطمة عبد
الرحمن العلوان

9862005312

780812819

بكالوريو�س خدمة ُمي�سرة بربامج
تعليم الكبار
�إجتماعية

2019

ما زال

مرادي طه
العوامرة

9872021707

790783858

بكالوري�س اللغة
االجنليزية

ثانوية عامة

متطوعة
�إجتماعية
ُم�ساعدة

2017

2018

المعتمدين دوليا
الممارسين ُ
المدربين ُ
ُ

�أ�سم املتطوع

الرقم
الوطني

رقم الهاتف اجلهة الداعمة

جهة الإعتماد

تاريخ
الإعتماد

اخال�ص عبد
الكرمي الزيادات

772462771 9922015061

اجلمعية الأملانية معهد الإدارة والقيادة
الربيطاين ILM
لتعليم الكبار

2019

رميا �صبحي
العالوين

772108740 9882005550

اجلمعية الأملانية معهد الإدارة والقيادة
الربيطاين ILM
لتعليم الكبار

2019
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البرامج والمشاريع

الربنامج /امل�شروع
م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي -املرحلة
االولى
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من �سن ال
 16عام

املمولني

مدة امل�شروع

عدد العاملني

�إلى

�إناث ذكور

من

كانون
اجلمعية االملانية حزيران
االول
لتعليم الكبار
2018

2

2018

م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي  -املرحلة
الثانية
اجلمعية االملانية ابريل
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من �سن ال
2019
 16عام
م�شروع التوعية الوالدية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي وخ�صو�ص ًا
ال�سيدات واالزواج

وزارة التنمية
االجتماعية

م�شروع املحافظ االئئتمانية
(�صندوق االئئتمان)
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي  /الباحثني
عن عمل

2019

ت�شرين
ثاين

2

2019

ما زال

1

وزارة التنمية
االجتماعية

2015

ما زال

2

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

2015

ما زال

1

اجلمعية االملانية
م�شروع �أطايب عريا
الفئة املُ�ستهدفة :ال�سائحني املحليني واالجانب لتعليم الكبار

2017

ما زال

2

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

2014

ما زال

1

م�شروع اللياقة البدنية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي

حمطة املعرفة
الفئة املُ�ستهدفة :كافة فئات املجتمع
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1

1

1

المبادرات المجتمعية

بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مت تاهيل العديد من املتطوعات للم�شاركة واالنخراط يف
املبادرات املجتمعية ،وتهدف املبادرات �إلى حتفيز امل�شاركة املجتمعية يف التنمية املحلية ،و�إلى تعزيز
امل�س�ؤولية املجتمعية والتكافل االجتماعي باالعتماد على عن�صر التطوع واملبادرة ،وهناك العديد من
املبادرات املجتمعية التي نفذها مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا �أهمها
املُبادرات املجتمعية املُنفذة من قبل مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا

ا�سم املُبادرة

اجلهة الداعمة

�سنة التنفيذ

مبادرة خطي �أجمل
مبادرة جمعة �أحبه
مبادرة زراعة نباتات عطرية و زينة
مبادرة يال نقر�أ
مبادرة ترثنا هويتنا
مبادرة �صابونك من �صنع �أيدك
مبادرة زيتون قريتنا
مبادرة �أر�سم ب�سمة

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
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الخبرات

�أو ًال :ميتلك مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا جمموعة من اخلربات املتميزة ذات ال�صلة
مبجاالت تعليم الكبار ،وي�أتي ذلك �ضمن خطط بناء القدرات امل�ؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار منذ خم�س �سنوان تقريب ًا ،ونظر ًا مل�شاركة فريق من املوظفني واملتطوعني وبع�ض من
اع�ضاء املجتمع املحلي يف العديد من الدورات التدريبية والندوات واالن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار،
واهم اخلربات املكت�سبة هي:
1.خربات متميزة يف العمل االجتماعي والتطوعي والتوا�صل مع املجتمع املحلي /وجود فريق من
املوظفني واملتطوعني ممن لهم باع طويل يف العمل االجتماعي التطوعي وات�صال مع اجلمهور،
و�شاركوا يف العديد من الدورات التدريبية والندوات واالن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار �ضمن خطط
بناء مهاراتهم وقدراتهم امل�ؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية االملانية لتعليم الكبار.
2.خربات يف التعلم والتعليم غري النظامي والتدريب و�إدارة اجلل�سات احلوارية النقا�شية  /وجود
فريق من املتطوعني مت تاهيلهم من قبل اجلمعية االملانية لتعليم الكبار كمي�سرين ومدربني
3.خربات يف طرح و�إدارة املبادرات التعلمية واملجتمعية ،وتلم�س االحتياجات املجتمعية ،اهمها
مبادرة م�شروع مدر�سة اجلميدن كم�شروع انتاجي ت�شغيلي �سياحي ،والعديد من املبادرات
املجتمعية التي حت�شد همم املجتمع املحلي يف عمليات التنمية.
4.خربات يف تقييم ودرا�سة االحتياجات املجتمعية مبنهجية البحث ال�سريع بامل�شاركة
5.خربات يف �إعداد املناهج واملواد التعلمية
6.خربات متخ�ص�صة ب ��إدارة �صناديق االئتمان ومتويل امل�شاريع ال�صغرية يف �إج��راءات اعطاء
القرو�ض ومتابعة حت�صيلها وتدويرها.
ثانياً :يف حال حاجة املركز خلربات �إ�ضافية عند تنفيذ دورات وان�شطة تدريبية وتعلمية ،يرتكز
املركز على اخلربات املحلية بالدرجة الأولى ،يتم التعاقد معهم بعقود �شراء خدمة ح�سب نوعية ووقت
التدريب ،وال يعتربون موظفني اوعاملني لدى املركز ،و ُيعد ذلك من املمار�سات الف�ضلى يف تعليم الكبار
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مجاالت الخبرة المكتسبة

املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

جمال املحافظ الإقرا�ضية و�إدارة
�صناديق االئئتمان
ذكور1 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة7 :
م�صادر اخلربة :وزارة التنمية
الإجتماعية

 1.درا�سة احوال املعي�شية لأ�صحاب �أفكار امل�شاريع ،ودرا�سة
اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع املُقدمة
 2.تنظيم عمليات و�إجراءات الإقرا�ض وال�ضمانات.
 3.توثيق القرو�ض ومتابعة التح�صيل و�إعادة تدوير ر�أ�س
املال.
 4.متابعة امل�شاريع و�أثرها على املقرت�ضني ،وفر�ص تطوير
امل�شاريع
 5.تدريب املقرت�ضني وتقدمي الدعم الفني لهم

جمال �إدارة ومتابعة اال�سر املنتجة
ذكور1 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة7 :
م�صادر اخلربة :وزارة التنمية
الإجتماعية

 1.درا�سة احوال املعي�شية للأ�سرة ،ودرا�سة اجلدوى
االقت�صادية للم�شاريع املقدمة
 2.تنظيم عمليات و�إجراءات املنح او القرو�ض.
 3.تدريب الأ�سر وتقدمي الدعم الفني مبهارات �إدارة ومتابعة
امل�شاريع امليكروية
 4.توثيق املنح او القرو�ض ومتابعة ومتابعتها
 5.متابعة امل�شاريع و�أثرها على الأ�سر.

جمال البحث ال�سريع بامل�شاركة
ذكور1 :
عدد اخلربات� :إناث4 :
عدد �سنوات اخلربة4 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 1.مهارات التدريب على البحث ال�سريع بامل�شاركة
 2.مهارات ا�ستخدام ادوات البحث ال�سريع بامل�شاركة يف
حتديد االحتياجات والتخطيط املجتمعي
 3.مهارات التحليل و�إعداد التفارير النهائية للبحث ال�سريع
بامل�شاركة

جمال التدريب والتي�سري و�إدارة
احللقات النقا�شية
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث4 :
عدد �سنوات اخلربة4 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 �1.إدارة وتنظيم اجلل�سات التعلمية
اعداد خطط اجلل�سات التعلمية ومتابعتها
�إدارة احللقات النقا�شية واحلوارية
 2.ت�صميم و�إدارة املبادرات املجتمعية
 3.اعداد املناهج والأدلة التعلمية

ربخلا
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املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

جمال التفاكروالتعليم غري الر�سمي
(الرتبية ال�شعبية)
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 1.تنمية احلوار كو�سيلة للتعلم والتنمية (القدرة على حتفيز
امل�شاركني على احلوار كو�سيلة تعلمية)
 2.الإ�ستناد �إلى خربات امل�شاركني (القدرة على ت�شجيع
امل�شاركني مل�شاركة خرباتهم مع املجموعة كو�سيلة تعلمية)
 3.و�ضع املنهاج التعلمي بامل�شاركة (القدرة على متكني
الدار�سني من حتديد �إحتياجاتهم ومو�ضوعاتهم التعلمية
كمنهاج تعلميمنا�سب لهم)
 4.تعزيز الوعي بالواقع ور�ؤية الفر�ص واحللول (القدرة على
العمل مع امل�شاركينلر�ؤية الفر�ص من الواقع ،واحللول
عو�ضا عن امل�شكالت كو�سيلة تعلمية لتعزيز الوعي)

ك�سب الت�أييد واالت�صال مع القيادات
املجتمعية
ذكور1 :
عدد اخلربات� :إناث3 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 1.التوا�صل مع القادة االجتماعيني و�إ�شراكهم يف االن�شطة
ولقرارات
 2.توظيف و�سائل التوا�صل االجتماعي يف االعالنات وردود
فعل املجتمع املحلي يف م�شاركتهم الر�أي
 3.التوا�صل مع �أ�صحاب القرار من املجتمع املحلي،
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين

ت�صميم املناهج واالدلة التدريبية
والتعلمية
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث3 :
عدد �سنوات اخلربة2 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 1.منهاج جمتمع خربة اجلميد الكركي (مدر�سة اجلميد)
 2.ت�صميم االهداف والكفايات واالن�شطة التعلمية �ضمن
�إطار تعلمي.
 3.تنظيم وت�سل�سل املو�ضوعات التعلمية وحتديد املخرجات
 4.ت�صميم اخلطة التعلمية واالن�شطة واال�ساليب املنا�سبة
 5.ت�صميم الت�سل�سل املنطقي للمنهاج بطريقة التفاكر مع
جمتمع خربة لديه خربات �سابقة.
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املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

التدريب مبجاالت احلا�سوب
«حمطة املعرفة»
ذكور1 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة4 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 1.حتديد �إحتياجات املجتمع من املهارات احلا�سوبية املطلوبة
وقد تكون ( �صيانة احلا�سوب ،ا�ستخدام الربجميات
اجلاهزة ،الت�سويق االلكرتوين ....الخ)
 2.تن�سيق وتنظيم ومتابعة تنفيذ الدورات التدريبية.
 3.ح�شد اخلربة ،والتعاقد مع ا�صحاب االخت�صا�ص.
 4.متابعة اثر التدريب على املتدربني.

جمال التدريب املهني و احلريف
ذكور1 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة4 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

 1.حتديد �إحتياجات املجتمع من فر�ص العمل املتاحة
واملهارات التي يحتاجها �سوق العمل
 2.االت�صال والتن�سيق مع مع الباحثني عن عمل.
 3.االت�صال والتن�سيق والتعاقد مع امل�ؤ�س�سات التدريبية او
املُدربني و�أ�صحاب الأخت�صا�ص واخلربة.
 4.تن�سيق وتنظيم ومتابعة تنفيذ الدورات التدريبية.
 5.متابعة اثر التدريب على املتدربني.

جمال احلماية الإجتماعية
عدد اخلربات
�إناث3 :
ذكور1 :
عدد �سنوات اخلربة7 :
م�صادر اخلربة:
اجلمعية االملانية لتعليم الكبار

 1.درا�سة و�ضع الفقر والبطالة للمجتمع املحلي ،ودرا�سة
الظاهر االجتماعية ال�سلبية واخلطرة.
 2.تنظيم برامج التوعية والتثقيف امل�ستمر للمجتمع املحلي
 3.تنظيم الدورات وور�ش العمل التدريبية
 4.الإت�صال والتن�سيق مع اجلهات الداعمة من �إغاثه
وتدريب.
 5.متابعة اثر برامج الدعم االجتماعي على املجتمع املحلي.

ربخلا
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أهم المشاركات في التدريبات وورش العمل مع الجمعية االلمانية لتعليم الكبار

ا�سم امل�ؤمتر /الندوة

اجلهة املنظمة

عدد امل�شاركني
�إناث ذكور

فرتة الإنعقاد

ور�شة توثيق اخلربات مبجاالت تعليم
الكبار

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

2

ور�شة حتديد االحتياجات مبجاالت
تعليم الكبار با�ستخدام ادوات البحث
ال�سريع بامل�شاركة

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

4

1

ور�شة مدخل �إلى الرتبية ال�شعبية

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

2

0

8/10/2018 7

-

ور�شة عمل تربوية  /بناء التجديد يف
مقاربات تعليم الكبار بالوطن العربي

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

0

1

30/11/2018

ور�شة التخطيط للم�ستقبل

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

2

1

11/12/2018

ور�شة تطوير املناهج املت�صلة بتعليم
الكبار

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

3

1

4/5/6/12/2018

ور�شة التعلم القائم على احلاجات

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

3

1

-

ور�شة حول م�ؤ�شرات االداء الرئي�سية
ملراكز تعليم الكبار

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

3

1

-

ور�شة الرتبية ال�شعبية للتنمية

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

1

0

-

م�ؤمتر م�ستقبل تعليم الكبار يف االردن

اجلمعية االملانية
لتعليم الكبار

2

1

-
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0

9/7/2018

3/4/5/09/2018

6/2/2019 5

27/2/2019 26

29/8/2019 26

10/9/2019 9

الخطة المستقبلية للمركز

تعتمد اخلطة امل�ستقبلية لعمل مركز تنمية جمتمع حملي عريا ويرقا ،على ت�أ�سي�س مركز متخ�ص�ص
بتعلم الكبار لتوفري جمموعة من االن�شطة التعلمية والتدريبةن مبا ين�سجم مع خمرجات ور�ش التخطيط
اال�سرتاتيجي التي �سيتم العمل عليها بالتعاون مع اجلمعية االملانية لتعليم الكبار خالل العام ،2019
واهم مالحمه املتوقعة:
1.تطوير مركز متخ�ص�ص بتعليم تعليم الكبار ،وترخي�ص املركز ،وتطوير البيئة التدريبية ،وم�أ�س�سة
عمل املركز ،وتطوير خطة ا�سرتاتيجية ،وهيكل تنظيمي

.

2.تطوير مناهج تعلمية وتدريبية،احل�صول على االعتمادية للربامج واملخرجات التدريبية من مركز
االعتماد و�ضبط اجلودة التابع لوزارة العمل

.

3.تدريب عدد من العاملني واملتطوعني كمدربني دوليني ب�إعتماد معهد القيادة والإدارة الربيطاين
.ILM

4.تعزيز قدراتهم املعرفيةوالفكرية واملهارية مبنهج التعلم ال�شعبي ،واال�ستمرار يف تطوير الأدوات
الإدارية واملالية والفنية املي�سرة لعمل ان�شطة تعليم الكبار

.

5.الت�شبيك مع مراكز تطوير االعمال ،وح�شد الدعم والت�أييد املجتمعي ،والت�شبيك مع م�ؤ�س�سات
حكومية وغري حكومية ومنظات اهلية ودولية،وت�أ�سي�س نادي خربة،وم�شاركة املجتمع املحلي يف
�إدارة املركز
6.تعزيز قدرة املركز للو�صول �إلى م�صادر متويلية م�ستدامة ،واملحافظة على ا�ستدامة اخلربات
املرتاكمة مبجاالت تعليم الكبار

.

كرملل ةيلبقتسملا ةطخلا
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الفرص والتحديات
الفرص

1.املنطقة من املناطق ال�سياحية ،وال�سكان ميتلكون جمموعة من احلرف املرتبطة بالثقافة املحلية،
والتي ميكن ا�ستثمارها يف تطوير م�شاريع مدرة للدخل ،كم�شروع �أطايب عريا ،مما ي�ؤ�شر �إلى
اهمية عن�صر التدريب يف التنمية املحلية ويف ايجاد فر�ص عمل.
2.زيادة عدد اخلريجني العاطلني عن العمل والتوجه احلكومي لال�ستثمار يف القوة العاملة كمورد
ب�شري لتخفيف حدة الفقر والبطالة ،ي�ؤ�شر ان التدريب والتمكني له�ؤالء ال�شباب ي�شكل �ضرورة
واولوية وهي بالتايل فر�صة للمركز
3.توجه حكومي ودويل داعم لال�ستثمار يف االن�سان كعن�صر �أ�سا�سي للتنمية من خالل تدريب
وت�أهيل ال�شباب
4.حاجة ال�سوق املحلي والباحثني عن عمل ملهارات متطورة
التحديات

1.وجود مراكز تدريبية تتبع للقطاع اخلا�ص ،وبالتايل يكمن التحدي مبدى قدرة املركز على توفري
خدمات تدريبية مناف�سة ،ومدى قدرته على الت�شبيك والتعاون خلدمة الفئات امل�ستهدفة على
م�ستوى حمافظة البلقاء ،والقدرة على تلبية االحتياجات التدريبية للمجتمع املحلي مبا يحقق
طموحاته وتطلعاته ،وايجاد برامج تدريبية مناف�سة
2.يعتمد املركز على اخلربات املحلية يف تنفيذ الدورت واالن�شطة التدريبية ،لذا يكمن التحدي
مبدى قدرة املركز على اال�ستدامة واملحافظة على جمتمع اخلربة لديه ،ومدى قدرة املركز على
نقل اخلربات �أو ًال ب�أول �إلى عاملني ومتطوعني �آخرين .واملحافظة على كادر العمل واملدربني الذين
مت ت�أهيلهم كخربات ذاتية.
3.مدى القدرة على ا�ستقاللية مركز تعليم الكبار ،بايجاد جمل�س �إدارة ونظام عمل داخلي مطور
ومعتمد من وزارة التنمية االجتماعية ،واحل�صول على اال�ستقاللية الإدارية بالكامل.
�4.أيجاد �آليات عمل وم�صادر متويلية م�ستدامة لعمل املركز ،ومدى املقدرة على احل�صول على
االعتمادات لل�شهادات ال�صادرة عن املركز من مركز االعتماد و�ضبط اجلودة وكذلك من جهات
معتدة �أخرى دولية وحملية
32
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ي�سرنا وي�سعدنا يف مركز تنمية املجتمع املحلي  /عريا و يرقا� ،أن نرى هذا االجناز الت�شاركي،
والذي مت �إعداده بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ( ،)DVV Internationalاملتمثل
يف ملخ�ص تعريفي ملجمل اخلربات املرتاكمة عرب �سنوات عديدة من اخلربة يف التنمية املحلية
والعمل الإجتماعي ،وال�شراكة مع العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية والعديد من
املنظمات املحلية واالجنبية.
ان هذا اخلل�ص لتوثيق اخلربات والقدرات التي ميتلكها مركز تنمية جمتمع حملي عريا
ويرقا ،يو�ضح امل�ستوى والنقلة النوعية يف م�ستوى اخلربة والقدرة امل�ؤ�س�سية للمركز ،والتي منت
وتطورت بال�شراكة مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار منذ عام .2014
يعترب توثيق اخلربات �أداة مهمة من �أدوات نقل املعرفة ال�صريحة ليتعرف العاملني يف
املركز وكذلك ال�شركاء بكافة اجلوانب املت�صلة مبهارات وخربات و�آليات العمل اخلا�صة باملركز
�سابقا وحاليا ،وما يحتاجه املركز من خربات وقدرات م�ستقب ًال ب�شكل عام .كما وي�ساعد هذا
التوثيق يف الإجابة عن عديد من الت�سا�ؤالت ومبا يت�صل باملعلومات والقدرات التي ميتلكها
املركز وم�صادر املعرفة واخلربة.
ويف اخلتام �أقدم �شكري اجلزيل لكل من �ساهم يف �إجنازه واخ�ص املتطوعني من املركز،
واجلمعية االملانية لتعليم الكبار ،ولكل من �ساهم يف منو خربات وق��درات املركز ،يف �سبيل
حتقيق الأهداف و الر�سالة يف خدمة �أردننا العزيز.
وفقنا اهلل جميعا

.

و اهلل ويل التوفيق

مدير مركز تنمية املجتمع املحلي  /عريا و يرقا
فخري العلوان
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