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

بالتوازي مع بناء القدرات املوؤ�ش�شية. وتقييم احلاجات والت�شبيك.

وخالل ما يقارب الع�شر �شنوات، مت اإعداد وبناء قدرات اأكرث من 200 
يت�شل  موؤ�ش�شة حملية، مبا   30 من  لأكرث  وامل��دراء  واملي�شرين  املدربني  من 
باملقاربات احلديثة القائمة على مفاهيم الت�شاركية والرتبية ال�شعبية �شمن 
احلاجات  ويوائم  جودة  اأف�شل  كبار  تعلم  لتوفري  الكبار،  تعليم  مرتكزات 

املجتمعية، ويعزز اإدارة موؤ�ش�شات تعليم الكبار.

املناهج  من  بتطوير جمموعة  �شركائنا  مع  قمنا   ،2019 العام  هذا  يف 
التعلمية والتدريبية، وبتلخي�ص وتوثيق للخربات التي تراكمت خالل الفرتة 
تاأتي  والتي  واملهتمني،  املعنيني  مع  مل�شاركتها  فر�شة  باأنها  ونعتقد  املا�شية، 
�شمن مطبوعات ملوا�شيع تدريبية متعددة تعك�ص التجربة العملية يف �شياق 

التعلم للتنمية �شمن عمليات تعليم الكبار.

اأود اغتنام هذه الفر�شة لأتقدم بال�شكر والتهنئة ملعدي هذه املطبوعات 
تطبيقاتهم  جت��ارب  نتاج  ي�شكل  وال��ذي  اأجن��زوه،  ال��ذي  الرائع  العمل  على 
اأن ت�شكل هذه املطبوعات م�شاهمة لدفع وتعزيز مفهوم  ناأمل  العملية، كما 
العاملة  للموؤ�ش�شات  والتي �شتكون مفيدة  للتنمية،  الرا�شدين  الكبار/  تعليم 

يف جمالت 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�شط
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 مدينة إربد

اإربد يف �شمال  اأردنية، ومركز حمافظة  اإربد مدينة 
�شمال  كيلومرتًا   71 ُبعد  على  تقع  مدنها.  واأكرب  الأردن 
اجلنوب  اإلى  كم   20 حوايل  تبعد  كما  عّمان،  العا�شمة 
مدن  اأك��رب  ثالث  وتعد  الأردن��ي��ة.  ال�شورية  احل��دود  من 
لعدد  بالن�شبة  والزرقاء  الأردنية  العا�شمة  بعد  اململكة 
اأكرث  املدينة و�شواحيها  يبلغ عدد �شكان  ال�شكان، حيث 
530 األف ن�شمة ح�شب تعداد ال�شكان ل�شنة 2017، وتقدر 

م�شاحة املدينة مع �شواحيها ب وايل 30 كيلو مرت مربع. 
مناطق  لباقي  بالن�شبة  متو�شط  موقع  يف  املدينة  تقع 

امل افظة؛ اإذ تقع على دائرة عر�ص 32 �شماًل وخط طول 35 �شرًقا. تتميز الطبيعة اجلغرافية للمدينة 
بالطبيعة ال�شهلية، واإن كانت املناطق الغربية منها ذات طبيعة اأقرب للطبيعة اجلبلية. 

ت�شم حمافظة اإربد عددًا من الكليات اجلامعية املتو�شطة، منها كلية حوارة، وكلية الرازي وكلية 
واربد،  التطبيقية فرع احل�شن  والبلقاء  الريموك  اإلى جامعة  بالإ�شافة  وكلية غرناطة،  ابن خلدون، 

وجامعة العلوم والتكنلوجيا، بالإ�شافة اإلى اإثنتني من اجلامعات الهلية.

اتخذ املخطط التنظيمي ملدينة اإربد �شكاًل �شدا�شيًا. وميتد العمران فيها على �شكل حماور مب اذاة 
الطرق التي تربط اإربد باإقليمها. ففي اجتاه الغرب امتد العمران على طول �شارع فل�شطني و�شوًل اإلى 
اجلانب ال�شمايل ليندمج مبنطقة البارحة. ويف اجتاه اجلنوب امتد العمران على طول �شارعي ايدون 
واجلي�ص ليلت م ب رم جامعة الريموك. ويف اجتاه ال�شرق امتد العمران على طول �شارع بغداد. ويف 
اجتاه ال�شمال كان لإن�شاء املدينة ال�شناعية اأثر يف جذب ال�شكان والعمران ن وها، الأمر الذي اأدى 
اإلى و�شول العمران حدود بع�ص القرى ال�شغرية الواقعة اإلى ال�شمال من اإربد، وقد امتد هذا العمران 
على طول �شارعي حكما وعبد القادر احل�شيني فغّطى امل�شاحات ال�شمالية التي كانت مردومة بالإ�شافة 

اإلى امل�شلخ القدمي.
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�شتاًء حيث درجة  وبارد ماطر  املتو�شط، معتدل �شيفًا  البي�ص  الب ر  اإربد هو مناخ  مناخ مدينة 
اإلى درجة ال�شفر ويت�شاقط  35 ويف ال�شتاء تكون منخف�شة وقد ت�شل  احلرارة يف ال�شيف ل تتعدى 
الثلج اأحيانًا، اأما ف�شل الربيع فهو اأجمل الف�شول حيث ت�شبح اإربد خ�شراء وتنت�شر الزهور والنباتات 

املختلفة يف كل مكان.

يتميز منط احلياة يف مدينة اإربد بالهادئ وهو اأقرب اإلى الريفي، حيث معظم �شكانها من الأرياف، 
ويعي�ص يف املدينة ما يقارب 53 جن�شية من حول العامل ما بني طالب جامعات وعمال يف امل�شانع واملدن 
العراقيني،  من  وعدد  وال�شوريني  الفل�شطينيني  بنزوح وجلوء  تاأثرت  التي  املدن  من  وُتعد  ال�شناعية، 
اما اللهجة امل�شتخدمة )ال�شائعة( هي اللهجة احلورانية والتي ت�شود يف قرى اإربد وخ�شو�شًا يف لواء 
اللهجات  من  كبري  عدد  اإلى  بالإ�شافة  ال�شامية  واللهجة  احلورانية  اللهجة  من  مزيجا  وهي  الرمثا، 

املختلفة نظرا اإلى تنوع الرتكيب ال�شكاين للمدينة. 

 محافظة إربد

الغربي  ال�����ش��م��ايل  اإرب����د يف اجل���زء  ت��ق��ع حم��اف��ظ��ة 
ال�شمال  من  ي دها   - الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  من 
فل�شطني، ومن  الغرب  ال�شورية ومن  العربية  اجلمهورية 
ال�شرق حمافظة املفرق، ومن اجلنوب حمافظات البلقاء 
وعجلون وجر�ص، وتعترب امل افظة حلقة و�شل بني الدول 
املجاورة واأوروبا وا�شيا مما يوؤهلها لأن تلعب دورا كبريا 
التفاقيات  �شوء  على  والتجاري  ال�شناعي  املجال  يف 

التجارية وال�شناعية املوقعة مع بلدان عديدة يف العامل.

متتد حدود حمافظة اإربد لت�شل اإلى احلدود الأردنية 
ال�شورية، حيث نهر الريموك. تعد املناطق ال�شرقية من امل افظة جزًءا من �شهل حوران املمتد بني �شوريا 
والأردن، بينما تطل الأجزاء ال�شمالية على ه�شبة اجلولن، اأما من الغرب فتتكون املنطقة جغرافيا من 
ه�شاب متو�شطة الرتفاع، تنخف�ص تدريجيًا لت�شل اإلى ما دون م�شتوى �شطح الب ر يف غور الأردن. 
بينما متتد املناطق اجلنوبية منها يف منطقة املزار ال�شمايل ذات اجلبال العالية والطبيعة ال�شاحرة 
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املتاخمة جلبال عجلون،. ت�شكل الأرا�شي القابلة للزراعة ما ن�شبته حوايل )%70( من اإجمايل م�شاحة 
امل افظة و)%13.5( من اإجمايل الأرا�شي القابلة للزراعة يف اململكة.

واأهميتها  املجاورة(  للدول  عبور  ال�شرتاتيجي )حمطة  موقعها  خالل  من  امل افظة  اأهمية  تربز 
الأثرية  املواقع  من  العديد  اإرب��د  حمافظة  يف  ال�شابقة  احل�شارات  خلفت  حيث  والأثرية  التاريخية 
والتاريخية، ون�شاأت فيها املدن الإغريقية - الرومانية، وتعترب حمافظة اإربد املنطقة الزراعية الأولى 
امل افظة  وتتميز  الن ل،  ع�شل  واإنتاج  واحلبوب  والزيتون  احلم�شيات  اإنتاج  يف  وخا�شة  الأردن،  يف 
بتوفر اخلدمات الجتماعية وال�شبابية والثقافية والنه�شة العمرانية، ويتميز مناخ امل افظة باجلمال 
متكامل  م�شتى  ي�شكل  والذي  الخ�ش�ر  ال��وادي  حيث  العامل  يف  املناخات  اأجمل  من  ويعترب  والعتدال� 
وجبال دائمة اخل�شرة و�شهول خ�شبة وتوفر املي�اه اجلوفية فهو يعترب من املناخات املتنوعة مما ي�شكل 

حافز كبري لال�شتثمار يف جمال ال�شياحة.

اأردنية يف امل افظة منها )3( جامعات حكومية وه��ي  اإربد بوجود )5( جامعات  تتميز حمافظة 
جامع����ة الريموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعات خا�شة عدد )2( 
وهم�ا جامعة اإربد الأهلية وجامعة جدارا للدرا�شات العليا، ه���ذا بالإ�شاف���ة اإلى وجود برنامج تعليمي 
م�شرتك بني جامعة العلوم والتكنولوجيا ومعه���د نيويورك للتكنولوجيا، ووجود مراكز التدريب املهني 
الأجانب  الطالب  من  بوجود عدد  تتميز  كما  املجالت.  املوؤهلة يف خمتلف  العاملة  الأيدي  توفر  التي 
من جن�شيات خمتلفة وهذا بدوره حافز للم�شتثمر ي���نفي جمال الفندقة واملدن ال�شياحية و الرتفيهية 
من  العديد  وجود  اإلى  اإ�شافة  املطاعم،  و  التجارية  واملراكز  ال�شكنية  ال�شقق  تت�شمن  التي  والأب��راج 
امل افظة  �شناعية يف  مدن  ثالث  بوجود  تتميز  ال�شناعي  ال�شعيد  وعلى  وال�شياحية  الأثرية  املناطق 

وهي )مدينة �شايرب �شيتي، مدينة معرب وادي الأردن، مدينة احل�شن ال�شناعية(

ت�شم حمافظة اإربد )9( الويه و)18( بلدية.  

عدد �شكان حمافظة: )1770158( ن�شمة  

م�شاحة امل افظة: )1571.7( كم2.  

الكثافة ال�شكانية: )1126.2( ن�شمة لكل كم2.  

معدل البطالة لعام 2016: ) 16.  
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 جمعية حماية األسرة والطفولة

تاأ�ش�شت جمعية حماية الأ�شرة والطفولة عام 1992 كموؤ�ش�شة خريية غري رب ية، مقرها مدينة اإربد 
يف �شمال الأردن، وهي اإحدى اأكرب امل افظات الأردنية. وتهدف اإلى حماية الأ�شرة الأردنية، وحت�شني 
نوعية حياتها، والندماج ب�شورة طبيعية يف احلياة الجتماعية والقت�شادية، وت�شتهدف الأ�شرة كاملة، 

مبا تقدمه من برامج متنوعة، ووفقًا حلاجاتها واأولوياتها.

بداأ التعاون بني جمعية حماية الأ�شرة والطفولة واجلمعية الأملانية لتعليم الكبار منذ عام 2014، 
العمل  وور�شات  التدريبية،  ال��دورات  من  عدد  بعقد  اجلمعية،  قدرات  تعزيز  التعاون يف  هذا  و�شاهم 
وتبادل  الدرا�شية،  والزيارات  والندوات،  املوؤمترات،  وامل�شاركة يف عدد من  املوؤ�ش�شية،  البنية  وتطوير 

اخلربات داخل الأردن وخارجه.

وُيعد اأحد اأهم جمالت التعاون؛ تاأ�شي�ص مركز لتعليم الكبار)مركز التدريب والتمكني املجتمعي( 
كمركز تدريبي اإقليمي خمت�ص بالتدريب وا�شت�شارات التنمية.

ومن اأهم برامج واأن�شطة اجلمعية؛ دعم ا�شتقرار الأ�شرة، والإر�شاد النف�شي والجتماعي، والرتبية 
الإعالمية، وبرامج التدريب املهني، ودعم اأفكار امل�شاريع ال�شغرية املولدة للدخل. 

رؤية الجمعية

ن و طفولة اآمنة وجمتمع خاٍل من العنف.

رسالة الجمعية

اأ�ش�ص  برامج مبنية على  امل�شتهدفة من خالل جمموعة  الفئات  لكافة  وامل�شاعدة  العون  يد  تقدمي 
علمية بهدف م�شاعدة الفئات امل�شتهدفة على جتاوز ظروفها والندماج يف املجتمع بالطريقة ال�ش ي ة.

الفئات المستهدفة في الجمعية

الأطفال العاملني واأطفال ال�شوارع   

اأبناء املطلقني   

الن�شاء والأرامل واملطلقات   
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الأطفال املعنفني   

الأ�شر الفقرية   

ال�شباب والأ�شر املعر�شني خلطر املخدرات والإ�شابة بالإيدز   

الأطفال املبدعني واملتميزون  

ال�شباب الباحثني عن فر�ص عمل  

الهيئة التأسيسية للجمعية

امل�ستوى التعليمياجلن�ساجلن�سيةا�سم الع�سو

بكالوريو�صذكراأردين�شليم حممد �شامل الزعبي

ماج�شتريذكراأردينعبداملهدي حممد القا�شم

بكالوريو�صذكراأردينعبداهلل اأحمد �شمريات

بكالوريو�صذكراأردينح�شني عبدالعزيز ديباجة

بكالوريو�صذكراأردينح�شني حممد زريقات

ماج�شتريذكراأردينحممد عبداهلل الباير

بكالوريو�صذكراأردينعبدالكرمي حممد الزعبي

بكالوريو�صذكراأردينعمر حممد الزعبي

بكالوريو�صذكراأردينخالد حممد يو�شف الزعبي

بكالوريو�صذكراأردينعبداهلل حممد الزعبي

ماج�شتريذكراأردينزايد اأحمد عبيدات

ماج�شتريذكراأردينعرار جنيب خري�ص

بكالوريو�صذكراأردين�شيف اهلل �شليم �شخاتره

بكالوريو�صذكراأردينح�شونة علي الرو�شان
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امل�ستوى التعليمياجلن�ساجلن�سيةا�سم الع�سو

بكالوريو�صذكراأردينعقلة في�ص ن�شري

بكالوريو�صذكراأردينغازي خالد مو�شى

بكالوريو�صذكراأردينكاظم �شالح الكفريي

بكالوريو�صذكراأردين�شالح حممد الزعبي

بكالوريو�صذكراأرديناأمين حممود اجلراح

دبلوم عايل ماج�شتريذكراأردينوجيه علي حمافظة

دكتوراه علم اجتماعذكراأردينعبدالعزيز علي اخلزاعلة

بكالوريو�صذكراأردينفي�شل تركي عبيدات

عدد اأع�شاء الهيئة العامة 89 ع�شو.

أعضاء الهيئات اإلدارية المتعاقبة منذ العام 2017

ا�سم الع�سو
املن�سب 

الإداري

امل�ستوى 

التعليمي
املهنة 

ولية الهيئة الإدارية

اإلىمن

20/5/201719/5/2019وزارة الرتبيةبكالوريو�صرئي�ص اجلمعيةكاظم �شالح عبدالغني 

20/5/201719/5/2019حماميبكالوريو�صنائب الرئي�صح�شني حممد زريقات 

20/5/201719/5/2019وزارة الرتبيةبكالوريو�صاأمني ال�شرمفلح علي رم�شان 

20/5/201719/5/2019متقاعدبكالوريو�صاأمني ال�شندوق�شالح حممد الزعبي 

20/5/201719/5/2019متقاعددبلوم عايلع�شو�شلمان ابراهيم عبنده 

فايزة عبدالكرمي 
الزعبي 

20/5/201719/5/2019متقاعدبكالوريو�صع�شو
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ا�سم الع�سو
املن�سب 

الإداري

امل�ستوى 

التعليمي
املهنة 

ولية الهيئة الإدارية

اإلىمن

20/5/201719/5/2019وزارة التنميةبكالوريو�صع�شوفي�شل تركي عبيدات 

بكالوريو�صع�شو احتياطعمر حممد بدارنه 
�شندوق 
املعونة

20/5/201719/5/2019

عبدال�شتار �شالح 
الكفريي 

20/5/201719/5/2019وزارة التنميةبكالوريو�صع�شو احتياط

أعضاء الهيئة اإلدارية لعام 2019

اأ�سم الع�سو
املن�سب 

الإداري

امل�ستوى 

التعليمي
املهنة 

ولية الهيئة الإدارية

اإلىمن

20/5/201919/5/2021وزارة الرتبيةبكالوريو�صرئي�ص اجلمعيةكاظم �شالح عبدالغني 

20/5/201919/5/2021حماميبكالوريو�صنائب الرئي�صح�شني حممد زريقات 

20/5/201919/5/2021وزارة الرتبيةبكالوريو�صاأمني ال�شرمفلح علي رم�شان 

20/5/201919/5/2021متقاعدبكالوريو�صاأمني ال�شندوق�شالح حممد الزعبي 

20/5/201919/5/2021متقاعددبلوم عايلع�شو�شلمان ابراهيم عبنده 

فايزة عبدالكرمي 
الزعبي 

20/5/201919/5/2021متقاعدبكالوريو�صع�شو

20/5/201919/5/2021وزارة التنميةبكالوريو�صع�شوفي�شل تركي عبيدات 

20/5/201919/5/2021وزارة الرتبيةبكالوريو�صع�شو احتياطحممد خري ر�شاد مرعي 

بكالوريو�صع�شو احتياطعمر حممد بدارنه 
�شندوق 
املعونة

20/5/201919/5/2021
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كادر وفريق عمل الجمعية

طبيعة العمل ت�سنيف العمل الفريق / الكادر 
عدد 

الذكور 

عدد 

الإناث 

فرتة العمل

اإلىمن

املوظفني الرئي�شني 
موظفي دائمني 

باأجر 
الدارة 
وال�شراف 

لغاية الن332008

موظفي امل�شاريع 
موظفني عقود 

باأجر
ح�شب مهام 
امل�شروع 

681/201912/2019

متطوعي امل�شاريع 
والربامج 

عقود متطوعني 
ح�شب مهام 
امل�شروع 
والربنامج 

24381/2019
ح�شب 
الربنامج 

موظفي �شراء 
اخلدمات

عقود حمددة 
املدة باأجر 

ح�شب متطلبات 
اخلدمات 

5131/201912/2020

املدربني 
وال�شت�شاريني 

خدمات باأجر 
التدريب 

وال�شت�شارات 
غري حمدد321/2019

اللجان وجمال�ص 
الدارة

تطوع بال اأجر 
ال�شراف 
واملتابعة

غري حمدد14181/2019

 الشراكة مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ومراحل العمل

القدرات  تطوير  على  والطفولة  الأ�شرة  حماية  جمعية  مع  الكبار  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  عملت 
املت�شلة  والأن�شطة  الربامج  نوعية  املوؤ�ش�شية،  والبنية  )الإدارة  اجتاهات  بثالث  للجمعية،  املوؤ�ش�شية 

بتعليم الكبار، املُبادرات املجتمعية(

تقوم روؤية اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار على حماربة الفقر؛ بدعم التعلم من اأجل التنمية، والعمل 
على دعم �شياق م�شتدام للتعلم الإ�شايف وامل�شتمر، مع الأفراد واملوؤ�ش�شات التعليمية واجلهات احلكومية 
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وغري احلكومية، ودعم تطوير امل�شاحات النوعية للتعلم مدى احلياة مع ال�شركاء الوطنيني؛ اإذ تعمل 

مع اأكرث من 200 �شريك، يف اأكرث من 30 دولة حول العامل يف اإفريقيا واآ�شيا و اأمريكا الالتينية واأوروبا، 

ومقر مكتبها الرئي�ص يف مدينة بون باأملانيا.

الأ�شا�شي،  والتعليم  الأمية  حمو  جم��الت؛  يف  عملها  العامل  حول  الأملانية  اجلمعية  مكاتب  تركز 

والتعلم املهني، والتعلم العاملي والثقايف، والتعلم البيئي والتنمية امل�شتدامة، والهجرة والتكامل، والعمل 

مع الالجئني، والتثقيف ال�ش ي، والتعليم الدميقراطي.

وُتعد منهجيات واأدوات تعليم الكبار، اأكرث من جمرد تعلم القراءة والكتابة، فهي جمموعة متكاملة 

من العمليات التعليمية املنظمة التي ت�شتمر مدى احلياة، والأداة التعليمية التنموية الفاعلة التي ت�شتند 

اإلى مفاهيم الرتبية، لتمكني املجتمعات امل لية، وحت�شني م�شتوياتها احلياتية واملعي�شية، كما اأنها املجال 

التعليمي الوا�شع الذي يراعي الحتياجات، والفر�ص، واملفاهيم، والبيئة الثقافية املجتمعية ال�شائدة، 

الناقد، مما  العقل  اإلى  الناقل  العقل  العقل من  لت�شكيل حالة ت�شهم يف حتول  للتنمية و�شوًل  كمدخل 

ي ول الت ديات وامل�شكالت لدى املتدربني اإلى فر�ص، ويجعل التعلم نهج حياة.

تعمل اجلمعية لتحقيق اأهدافها �سمن ثالثة م�ستويات:

خالل  من  ومتكينهم،  والعاملني  الكبار  تدريب  اإل��ى؛  يهدف   :)Micro Level( اجلزئي  امل�ستوى 

�شراكات حملية؛ بتطوير ون�شر اأ�شاليب مبتكرة مل اربة الفقر والبطالة.

امل�شتوى املتو�شط )Meso Level(: ي�شعى اإلى؛ بناء قدرات املوؤ�ش�شات العاملة وتعزيزها كمراكز 

املمار�شات  وتعزيز  امل�شتهدفة.  والفئات  امل لي،  املجتمع  اأفراد  ت�شتجيب ملتطلبات  تنموية،  تعليم كبار 

الناج ة بت�شهيل وتقوية الروابط، والعالقات امل لية والإقليمية والدولية يف جمالت تعليم الكبار.

�شيا�شات  يف  الكبار  تعليم  ومبادئ  مفاهيم  ن�شر  اإل��ى؛  ي�شعى   :)Macro Level( الكلي  امل�شتوى 

وتوجيهات الأطراف املعنية، حيث تدعم اجلمعية توجهات احلكومات واملوؤ�ش�شات الأخرى ن و تعليم 

الكبار كاأداة ت�شاهم يف التنمية الجتماعية والقت�شادية.
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والجمعية  والطفولة  األســرة  حماية  جمعية  بين  ما  الشراكة    مراحل 
األلمانية لتعليم الكبار

القدرة  بناء  على  ورك��زت   ،2014 العام  من  الأول  الثلث  يف  املرحلة  هذه  ب��داأت  الأول���ى:  املرحلة 

املوؤ�ش�شية وعلى تعزيز التطوع واملُبادرات املجتمعية، وهدفت اإلى التمكني الجتماعي ورفع الوعي املعريف 
امل�شت�شيفة،  واملجتمعات  ال�شوريني  لالجئني  الجتماعي  الدعم  م�شروع  وتنفيذ  املتطوعني،  وتدريب 
مع  املبا�شر  العمل  اجلمعية  بتويل  املرحلة  هذه  ومتيزت   ،2018 العام  لغاية  املرحلة  هذه  ت  واأ�شتمر 
الفئات امل�شتهدفة ب يث توفر اجلمعية الأملانية التمويل الالزم وتتيح املجال لأن تتولى اجلمعية ك�شريك 
حملي دور مهم واأ�شا�شي يف الإدارة الفنية واملالية للم�شاريع، وكذلك احلال يف العالقة مع املجتمع ومع 

مزودي اخلدمات.

اهم اإجنازات هذه املرحلة، تاأ�شي�ص مركز التدريب والتمكني واملجتمعي، وهو الأول من نوعة على 
دوليًا من  املعتمدين  املدربني  تاأهيل فريق من  وكذلك  اإربد،  م�شتوى اجلمعيات اخلريية يف حمافظة 

معهد القيادة والإدارة الربيطاين ILM، وعددهم خم�شة ُمدربني.

اأن يتولى  2019 وما زالت قائمة، وتركز حاليًا على  املرحلة الثانية: بداأت هذه املرحلة يف العام 

مركز تعليم الكبار زمام املبادرة الكاملة يف ح�شد التمويل واإدارة امل�شاريع واملبادرات املجتمعية ب�شكل 
من  عدد  بتنفيذ  وبداأ  اأخ��رى،  ومراكز جمتمعية  ملوؤ�ش�شات  للخربة  م�شدرًا  املركز  ي�شكل  وان  كامل، 
املُدربني  تدريب  ال�شرتاتيجي،  التخطيط  بامل�شاركة،  ال�شريع  )الب ث  التنمية  ال�شت�شارات مبجالت 
املعتمدين دوليًا( وذلك لعدد من اجلمعيات اخلريية ومراكز تنمية املجتمع امل لي على م�شتوى الأردن.

 مركز تعليم الكبار »مركز التدريب والتمكين المجتمعي« 

التأسيس

تاأ�ش�ص مركز التدريب والتمكني املجتمعي عام 2015 بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار )DVV International( كمركز لتعليم الكبار، وكنموذج لتدخالت تدريبية تعليمية ت�شتند ملفهوم 
تعليم الكبار يف التنمية، ومن روؤية تنموية تهدف اإلى امل�شاهمة يف تنمية املوارد الب�شرية، واإلى تعزيز 
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املهنية،  خياراتهم  وتو�شع  قدراتهم،  وتطوير  ال�شباب  دور  وتعزيز  املدين،  املجتمعي  موؤ�ش�شات  اأدوار 
مواجهة  من  ليتمكنوا  واملعارف  املهارات،  اإك�شابهم  من خالل  العمل،  �شوق  والتناف�شية يف  واحلياتية 
الت ديات املختلفة، بتقدمي برامج تدريبية مميزة، ومعرتف بها للم�شاهمة يف احلد من البطالة والفقر 

والتهمي�ص، وزيادة الوعي، وحت�شني الظروف احلياتية يف املجتمعات امل لية، وبخا�شة فئة ال�شباب.

يتبع مركز التدريب والتمكني املجتمعي )مركز تعليم الكبار( - موؤ�ش�شيًا- جلمعية حماية الأ�شرة 
معهد  من  دوليني  كمدربني  املوؤهلني  وال�شباب  ال�شابات  من  اإدارته جمموعة  على  وي�شرف  والطفولة، 
القيادة والإدارة الربيطاين )ILM( مت تاأهيلهم بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، 
وي�شعى اإلى بناء جيل من املدربني املتميزين، ووفق املعايري الدولية، واإلى توفري خدمات تدريبية مهنية 
وثقافية مبختلف املجالت، وفق حاجات املجتمع امل لي، كما وي�شعى اإلى تعزيز الدور والأثر التنموي 
جلمعية حماية الأ�شرة والطفولة على امل�شتوى امل لي، وتعميم الأثر على موؤ�ش�شات حملية �شبيهة عاملة 

يف املجال نف�شه.

ت�شتند روؤية املركز ور�شالته اإلى حتقيق املكانة والنت�شار الإقليمي يف جمال التدريب وبناء قدرات 
الفرد واملوؤ�ش�شات، وت�شميم برامج تدريبية متكاملة ذات قيمة وجودة عالية، وفق املعايري التي تكفل 

تنمية املجتمعات امل لية، وباعتماد اأ�شمى القيم واملعايري املهنية، وباأف�شل الأ�شاليب واأحدثها. 

مينح مركز التدريب والتمكني املجتمعي �شهادات معتمدة من معهد الإدارة والقيادة الربيطاين، 
امل�شارك  التزام  ويعترب  التدريبية.  الدورات  امل�شاركون يف  التي ي �شرها  التدريبية  ال�شاعات  وح�شب 
اأخرى؛  م�شاركة  �شهادات  املركز  مينح  كما  ال�شهادة،  هذه  ملن ه  �شرطًا  التدريبية  الربامج  ب �شور 

لدورات، وبرامج م�شممة بالتعاون مع جهات وموؤ�ش�شات اأخرى.

يتكون الكادر الفني والإداري للمركز من:

الإدارة    التدريبي: فريق تدريبي موؤهل مكون من خم�شة مدربني معتمدين من معهد   الفريق 

ILM والقيادة الربيطاين

اإربد،    ال�شخ�شيات وقادة املجتمع وامل�شوؤولني يف حمافظة  اأبرز   اللجنة الإ�سرافية: تتكون من 

ومن �شتى املواقع واملوؤ�ش�شات.
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الُمدربين الُمعتمدين دوليًا

اأ�سم املتطوع
الرقم 
الوطني

رقم الهاتف
اجلهة 
الداعمة

جهة الإعتماد
تاريخ 

الإعتماد

رنا احمد 
�شرحان

99220014290787486533

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار

معهد الإدارة 
والقيادة 

ILM الربيطاين
 2015

عمر حممد 
البدارنه

98210099290786126409

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار 

معهد الإدارة 
والقيادة 

ILM الربيطاين
2015

جالل ح�شني 
جيت

892015414 0788792881

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار 

معهد الإدارة 
والقيادة 

ILM الربيطاين
2015

�شروق داوود 
اأبو زر

98920045590780013454

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار 

معهد الإدارة 
والقيادة 

ILM الربيطاين
2015

فادي حممد 
دواغرة
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 البيئة التعلمية والتدريبية

باأ�شم  خا�ص  م�شتاجر  م�شتقل  مبنى  من  الكبار  تعليم  ملركز  واخلدماتية  التدريبية  البيئة  تتكون 

)جمعية حماية الأ�شرة والطفولة( مت جتهيزه بدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، ويتكون املراكز 

واملختربات التالية:
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1 مركز التدريب والتمكين المجتمعي

غرفة الإدارة: غرفة مدير املركز وخم�ش�شة لعمليات الإدارة والإ�شراف

غرفة املقابالت: خم�ش�شة للمتابعة والتوثيق واملقابالت واللقاء مع امل�شتهدفني واملنتفعني، ومكتبة 
تعلمية حتوي العديد من الكتب واملراجع املت�شلة بعمل تعليم الكبار والثقافة العامة.

�شو،  وداتا  والطاولت  باملقاعد  بعدد  للتدريب، جمهزة  الرئي�سية: خم�ش�شة  التدريبية  القاعة 
اإ�شافة اإلى لوح ذكي، وجمهزة كذلك بالتعلمية املختلفة، وُت�شتخدم كقاعة تدريبية وقاعة اجتماعات 

ملمار�شة الن�شاطات العامة الأخرى كامل ا�شرات والندوات وغريها.

املرافق: دورة مياه، مطبخ

2 مركز التدريب المهني

خمترب احلا�سوب: ي توي على عدد من اجهزة الكمبوتر، واملواد التعلمية املختلفة، وي�شتخدم لعقد 
الدورات التدريبية مبجالت املوارد الب�شرية، والقيادة و�شيانة احلا�شوب، والت�شويق... الخ

خمترب �سيانة الأجهزة اخللوية: ي توي على 8 وحدات تدريبية مبجالت �شيانة الجهزة اخللوية

املرافق: دورة مياه، مطبخ

3 مركز الحرف اليدوية وإعادة التدوير: 

للمتابعة والتوثيق واملقابالت  الإدارة والإ�شراف،  خم�ش�شة لعمليات  غرفة ال�ستقبال واملتابعة: 
واللقاء مع امل�شتهدفني واملنتفعني. 

القاعة التدريبية: خم�ش�شة للتدرب على جمموعة من احلرف اليدوية كتن�شيق الزهور، و�شناعة 
ال�شابون، واحلرف اليدوية التقليدية، واإعادة التدوير...الخ، وجمهزة باملُعدات امل�شاعدة على عمليات 

التدريب وت�شتخدم كذلك كمعر�ص للمنتوجات احلرفية.

املرافق: دورة مياه، مطبخ.

ُتدار املراكز واملختربات التدريبية باكملها مبتابعة واإ�شراف رئي�ص اجلمعية،  الإدارة والإ�سراف: 
ووجود مدير خا�ص بالتعلم والتدريب، ويعمل ك�شابط ارتباط كذلك مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، 
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وتعترب البيئة الإدارية للجمعية مكملة لعمل املراكز واملختربات التعلمية على م�شتوى الأدارة والإ�شراف 
واملتابعة، وتعمل اجلمعية حاليًا وبالتن�شيق مع اجلهات احلكومية على احل�شول على مبنى دائم. 

 المناهج واألدلة التدريبية واالعتمادات

املناهج والأدلة: طور مركز التدريب والتمكني املجتمعي منهاج ودليل تدريب املُدرب املاهر لتدريب 

بقية  اأما   ،ILM دوليًا  املُعتمد  املدربني  تدريب  دورات  تنفيذ  يف  وي�شتخدم  املاهر(  )امل��درب  املُدربني 
الدورات التي ُينفذها مركز تعليم الكبار فما زالت ت�شتخدم مناهج تقليدية.

يعمل مركز التدريب والتمكني املجتمعي �شمن خطط عمله لل�شنوات القادمة بالتعاون مع اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار على اإعداد وتطوير جمموعة من املناهج والأدلة.التعلمية والتدريبية، ومن املتوقع 
النتهاء منها وطباعتها يف الربع الأخري من العام 2019، وياأتي ذلك ملتابعة خمرجات ور�شة املناهج 
التي مت عقدها لل�شركاء يف نهاية العام 2018، ومب�شاركة عدد من اأع�شاء الهيئات الإدارية واملوظفني 
يف حتديد  ت�شاركية  بطريقة  املناهج  اإعداد  اأهمية  على  توؤكد  والتي  كمي�شرين،  العاملني  واملتطوعني 

امل�شارات التعلمية والتدريبية.

الأن�شطة  التدريبية واملنتفعني من  للم�شاركني يف الدورات  ال�شهادات ال�شادرة  العتمادات: تكون 
التدريبية التي ينفذها املركز مبا�شرة معتمدة وم�شدقة فقط من اإدارة اجلمعية واملنظمات التي لها 
عالقة �شراكة مع جمعية حماية الأ�شرة والطفولة، كاجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، ي�شعى املركز لأن 
تكون كافة التدريبات وال�شهادات التي متنح للم�شاركني معتمدة كذلك من قبل مركز العتماد و�شبط 

اجلودة يف الأردن، ومن املتوقع اأن يكون ذلك مع بداية العام 2020.

فيما يخ�ص الربامج التدريبية التي تنفذ بالتعاون مع موؤ�ش�شات تدريبية اأخرى كموؤ�ش�شة التدريب 
املهني فتكون ال�شهادات ال�شادة واملمنوحة للم�شاركني م�شدقة من موؤ�ش�شة التدريب املهني ومعتمدة 

من مركز العتماد و�شبط اجلودة

�شاركت جمعية حماية الأ�شرة والطفولة بور�شة توثيق اخلربات التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم 
اآليات  تو�شيح  منها  والهدف  الأردين،  اجلودة  و�شبط  العتماد  مركز  عن  ومب�شاركة ممثلني  الكبار 



23 الربامج التعلمية والتدريبية

العتماد للربامج التدريبية واأهميتها على اخلريجني. لكي تكون التدريبات وال�شهادات ال�شادرة عن 
املركز معتمدة ر�شميًا وفق معايري اجلودة لدى وزارة العمل الأردنية.

ل يوجد اأدلة اأو مناهج خا�شة باملركز لغاية الآن، حيث ت�شتخدم اجلمعية مناهج تقليدية، و�شيتم 
اإعداد جمموعة من املناهج والأدلة �شمن خطط عمل املركز لل�شنوات القادمة بالتعاون مع اجلمعية 

الأملانية لتعليم الكبار.

 البرامج التعلمية والتدريبية

الأ�شرة  حماية  جلمعية  التابع  املجتمعي«  والتمكني  التدريب  »مركز  الكبار  تعليم  مركز  ميتلك 
والطفولة، جمموعة من واملراكز املختربات التعلمية والتدريبية بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار، وهي موؤهلة لتقدمي اخلدمات التعلمية والتدريبية التالية:

دورات يف املوارد الب�شرية كدورات ال�شكرتاريا، دورات يف اأ�شا�شيات امل ا�شبة، تدريب املدربني، ... 
الخ وح�شب حاجة املجتمع امل لي. 

دورات يف ممار�شة اأ�شا�شيات العمل الجتماعي، والب ث ال�شريع بامل�شاركة.11

دورات يف التخطيط الإ�شرتاتيجي ملوؤ�ش�شات العمل املجتمعي.21

دورات يف تدريب املدربني املُعتمد دوليًا .31

دورات يف قيادة و�شيانة احلا�شوب.41

دورات يف �شيانة الأجهزة اخللوية.51

دورات تنمية املواهب والإبداعات كالر�شم واملو�شيقى والغناء..... الخ.61

دورات يف احلرف اليدوية وال�شناعات التقليدية، واإعادة التدوير. .71

جتميل .81 والتطريز،  اخلياطة  الت�شويق،  ك��دورات  الت�شغيل  لعملية  امل�شرع  التدريب  يف  دورات 
ال�شيدات،�شيانة الأجهزة الدقيقة، فنون �شناعة الطبخ واحللويات..... الخ

برامج ودورات يف الثقافة العامة واملهارات احلياتية.91
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ومهارتها يف حال عدم  قدراتها  اأخ��رى لال�ستفادة من  وتدريبية  تعليمية  الت�سبيك مع جهات 

توفرها يف جمعية حماية الأ�سرة والطفولة.

تهدف الربامج واخلدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها مركز تعليم الكبار التابع جلمعية حماية 
الأ�شرة والطفولة اإلى: 

توفري خدمات تعلمية مبتكرة كخدمات التعلم ال�شعبي والتعلم من خالل الريا�شة.11

املالية .21 ال�شتدامة  خالل  من  للجمعية  املوؤ�ش�شية  القدرة  لتعزيز  الأج��ر  مدفوعة  خدمات  توفري 
لأن�شطة تعليم الكبار

العمل .31 على  القدرة  من  تزيد  التي  واملهارات  املعارف  واكت�شاب  والتدريب  التعلم  توفري خدمات 
والت�شغيل

ل�شوؤون .41 الالزمة  واملهارات  املعارف  امل�شاركات  اإك�شاب  لل ياة من خالل  التعلم  توفري خدمات   .
الأ�شرة واملهارات احلياتية املختلفة

والتنمية .51 عام  ب�شكل  التنمية  يف  بها جمتمعيًا  املعرتف  الأدوات  كاأحد  الكبار  تعليم  نهج  تعزيز 
املجتمعية ب�شكل خا�ص

جمعية  توفرها  التي  والتدريبية  التعلمية  والخدمات  البرامج    أهم 
حماية األسرة والطفولة 

أواًل: دار ضيافة الطفل 1999

وت�شم ثالث وحدات وهي:

املوؤملة .11 الق�شايا  من  الأ�شرة  حماية  جمعية  يف  الأطفال  م�شاهدة  ق�شية  تعترب  امل�ساهدة:  وح��دة 

اإن�شانيا والتي حتدث نتيجة تعنت الزوجني من ال�شماح لأطفالهم بعي�ص اأجواء نف�شية مري ة اأثناء 
تنا�شب  ل  قد  اأجواء  اأوقات م�شاهدة يف  بق�شاء  لهم  ال�شماح  بدل من  الأب  اأو  م�شاهدتهم لالم 
امل�شاهدة  حكم  تنفيذ  الوحدة  هذه  خالل  من  ويتم  الأمهات  و  لالآباء  الر�شا  حتقق  ول  الطفل 
لغري احلا�شن من الوالدين �شوا يف حالة النف�شال اجلزئي اأو الطالق الكامل حيث تقوم الدار 
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اأو من خالل التفاق بني الطرفني املتخا�شمني ويقوم  ال�شرعية  با�شتقبال احلالت من امل اكم 
الطرفني حيث  بني  الإ�شالح  و�شائل  للب ث يف  الأولية  الجتماعية  الدرا�شة  باإجراء  الأخ�شائي 
نظر  وجهات  �شماع  على  بالعتماد  من جديد  الأ�شر  بع�ص  اإلى  الل مة  اإع��ادة  يف  الدار  جن ت 
املتبادل  الهتمام  واملبني على  بينهم  والأ�شري  الزوجي  وتاأهيل احلوار  تامة  وب يادية  الطرفني 

ومب�شاركة الأطفال الذين تتم م�شاهدتهم يف الدار.

الكادر:
مديرة املركز.  

فريق متطوع من اجلمعية متخ�ش�شني يف علم النف�ص والجتماع.  

فريق متطوع من املجتمع امل لي.  

اخلربات:
القدرات    من  العديد  بقيا�ص  خاللها  من  يقوم  التي  املختلفة  النف�شية  الختبارات   ا�شتخدام 

املختلفة عند الفرد حيث اأن هذه الختبارات ت�شاعد الأخ�شائي النف�شي يف عملية الت�شخي�ص.

املقابلة كاأحد الأدوات يف عملية الت�شخي�ص والعالج.  

ا�شتخدام غرفه معده لالإر�شاد اجلماعي، اأو ا�شتخدام غرفه معده لإر�شاد عن طريق اللعب.  

التعامل مع �شغوطات النف�شية لالأطفال والأهل يف »وحدة امل�شاهدات«.  

العنف .21 �شكاوي  وتلقي  للطفولة  الإ�شاءة  حالت  ر�شد  على  تعمل  والعنف:  الإ�ساءة  ر�سد  وح��دة 
مع  للطفولة  والإ�شاءة  الأ�شري  العنف  بع�ص  حل  يف  وت�شاهم  الإر�شاد  خدمات  وتقدم  الأ�شري 

اجلهات املخت�شة لو�شع احللول املنا�شبة.

وحدة جمهويل الن�سب: تتعامل هذه الوحدة مع جمموعة من الأطفال جمهولني الن�شب حيث .31
على  ت�شاعدهم  برامج  ال��دار  لهم  تقدم  ولذلك  التعلم  يف  وب��طء  �شعوبات  من  الأطفال  يعاين 

الندماج يف املجتمع 

الكادر:
اأخ�شائية نف�شية   

اأخ�شائية اجتماعية )ومتطوعني(  
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اخلربة:

القدرة على التعامل مع حالت العنف وال�شاءة �شد الطفال من خالل تنفيذها لربامج تعمل على 
ادماجهم يف املجتمع والبيئة امل يطة ب يث ت�شكل اجلمعية لهم م�شاحة اآمنة ي�شتطيعون من خاللها 

التعبري عن ذواتهم والأمهات والأطفال.

وحدة التاأهيل القت�سادي: وهي وحدة جديدة اأن�شئت يف الدار بناء على احلاجة لدرا�شة اأو�شاع .41

الن�شاء املطلقات والأطفال الذين يتعر�شون لال�شطهاد التعليمي باإخراجهم من املدار�ص للعمل 
والت�شول اأو الإ�شاءة والتفكك الجتماعي حيث يتم العمل يف هذه الوحدة على م�شارين:

امل�سار الأول: التوجيه املعنوي والو�شول بالطفل اإلى اآليات حمددة لتخاذ القرار املهني املنا�شب 

التدريب  اإنهاء  وبعد  به،  لئقة  مهن  الطفل يف  اأم��ام  تدريبية  اآف��اق  وفتح  امل�شتقبل  يف  مهنته  باختيار 
للبدء مب�شروع  مايل  مبلغ  على  لل �شول  والإقرا�شية  التمويلية  املوؤ�ش�شات  مع  الت�شبيك  يتم  املنا�شب 

خا�ص بالأطفال الذين ي�شب ون يف �شن العمل الذي ي�شمح به قانون العمل.

امل�سار الثاين: تاأهيل ال�شيدات والن�شاء املطلقات خا�شة ملهن ودورات تدريبية تتنا�شب واأو�شاعهن 

احلياة  ملتطلبات  تكفي  ل  املطلقات  الن�شاء  تتقا�شها  التي  النفقة  اأن  الدرا�شة  خالل  من  تبني  حيث 
الكرمية لها ولأطفالها.

ثانيًا: الفريق األهلي لمكافحة المخدرات والمواد الطيارة واأليدز 2003

جاءت فكرة تاأ�شي�ص الفريق الأهلي ملكاف ة املخدرات واليدز يف جمعية حماية الأ�شرة والطفولة /
اإربد لت قيق الأهداف التي ت�شعى اجلمعية اإليها مع ال�شباب والأطفال يف مدينة اإربد وذلك بالتعاون 
مع ق�شم مكاف ة املخدرات يف ال�شمال حيث اأن الفريق يعترب ذراعا وم�شاعدا للق�شم يف مكاف ة هذه 

الآفة اخلطرية ومكمال للجهود الوطنية يف اإطار مكاف ة وحما�شرة املخدرات.

وي�شم الفريق ممثلي عن الهيئات الر�شمية والهليه والقطاع اخلا�ص يف حمافظة اإربد وهو ثمرة 
تعاون حقيقي مع مديرية الأمن العام )اإدارة مكاف ة املخدرات(، وقد مت اإ�شهاره 2007/3/10 مت عقد 
الجتماع التاأ�شي�شي للفريق ب �شور نائب مدير اإدارة مكاف ة املخدرات واأع�شاء الفريق وهم رئي�ص 
ق�شم مكاف ة املخدرات يف حمافظات ال�شمال ومدراء الرتبية يف حمافظة اإربد الأولى والثانية ومدير 
و ممثلي  املراأة  ومقررة جلان  الن�شائي  الحتاد  ورئي�شة  ال�شباب  ومدير  اإربد  يف  الجتماعية  التنمية 
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القطاع التطوعي والقطاع اخلا�ص بالإ�شافة اإلى ممثلني عن طلبة املدار�ص واجلامعات، وذلك لتوحيد 

كافة اجلهود من اجل مكاف ة املخدرات وتعاطي العقاقري اخلطرة و�شم املواد الطيارة لدى ال�شباب.

اأهداف الفريق الأهلي ملكافحة املخدرات والأيدز:

تكاتف اجلهود الر�شمية والأهلية والتطوعية يف مكاف ة اآفة املخدرات واليدز..11

اإيجاد و�شائل اأخرى يف توعية اأفراد املجتمع مبخاطر املخدرات واليدز غري امل ا�شرات والندوات .21

مثل امل�شرح والأغاين وال�ش ف وجمالت احلائط يف املدار�ص.

م�شاعدة املت�شررين من تعاطي املخدرات و�شم املواد الطيارة..31

يقوم املركز بتحقيق اأهدافه من خالل الوحدات التالية:

النف�شي  الإر�شاد  الوحدة خدمات  ال�سحية والنف�سية والجتماعية: تقدم هذه  وحدة اخلدمات 

والجتماعي لل�شباب املدمنني لتخفيف حدة التوتر والقلق لديهم وم�شاعدتهم على الندماج يف املجتمع 

ويتم حتقيق ذلك من خالل الربامج التالية:

برامج الإر�شاد..11

برنامج الرعاية ال�ش ية..21

برنامج اخلدمات الجتماعية..31

والثقايف  املهني  والتدريب  التاأهيل  خدمات  الوحدة  املهني:  والتاأهيل  التوجيه  خدمات  وح��دة 

للفئة امل�شتهدفة يف املركز حيث يتم اإحالة املت�شررين اإلى موؤ�ش�شات التدريب املهني واملراكز الثقافية 

واملعاهد املتو�شطة لرفع كفاءتهم وجعلهم قادرين على العتماد على اأنف�شهم ومواجهة م�شاكلهم وحلها 

بالأ�شلوب ال�ش يح

وحدة خدمات التوعية والوقاية يف املجتمع: وتعمل هذه الوحدة على ن�شر الوعي واملعرفة داخل 

ال�ش ية  احلالة  على  الطيارة  واملواد  والعقاقري اخلطرية  املخدرات  تعاطي  واأ�شرار  بخاطر  املجتمع 

والنف�شية والجتماعية والقت�شادية،وذلك با�شتخدام التثقيف كاأ�شلوب وقائي بنائي للتعريف بطرق 

الوقاية والعالج من التعاطي.
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ثالثًا: مركز اإلرشاد األسري 

2011 بالتعاون وال�شراكة مع املجل�ص الوطني ل�شوؤون الأ�شرة وبتمويل من ال�شفارة  تاأ�ش�ص يف عام 
الهولندية.

اأهداف املركز:
م�شاعدة الأ�شرة على حل امل�شكالت الأ�شرية..11
حتقيق ال�شعادة وال�شتقرار لالأ�شرة عن طريق التوعية باأ�شول العالقات الأ�شرية ال�شليمة..21
التوعية بدور التن�شئة الجتماعية واأهميتها يف �شقل �شخ�شيات الأبناء ورعاية منوهم ال�ش ي..31

كادر املركز: 
جمل�ص اإدارة املركز وت�شم ممثلني من اأ�ش اب اخلربات الأكادميية والعلمية واملتخ�ش�شني على .11

م�شتوى حمافظة اإربد 
مدير للمركز و 10 اأخ�شائيني اجتماعيني ونف�شيني بالإ�شافة اإلى م�شرفني �شريريني.21

اخلربات:
يف  حظا  الأقل  الفئات  من  وال�شباب  املعنفات  والأطفال  للن�شاء  الأ�شري  الإر�شاد  خدمات  تقدمي 
املجتمع واملقبلني على الزواج من خالل فريق عمل متخ�ش�ص ومدرب على الإر�شاد لل د من ظاهرة 

العنف الأ�شري باملجتمع. من خالل تقدمي اخلدمات التالية
ال�شت�شارة النف�شية والجتماعية .11
جل�شات اإر�شاد لل�شباب املقبلني على الزواج .21
تاأهيل واإر�شاد املدمنني وا�شرهم .31
موؤ�ش�شات .41 ااإلى  الأطفال  من حتويل  احلد  اإر�شادية  ون�شرات  نقا�شية  حلقات  من خالل  التوعية 

املوؤ�ش�شات عن طريق متتني النظم والروابط الجتماعية  واأن يتم ال�شتعا�شة عن هذه  اإيوائية، 
باإيجاد بدائل عن الرعاية املوؤ�ش�شية احلد من اإدخال الأحداث املخالفني للقانون اإلى مراكز ودور 
تربية وتاأهيل الأحداث وتفادي الآثار ال�شلبية التي قد تتاأتى من ذلك وتخفيف الأعباء املادية على 

تلك الدور واملراكز. من خالل:
التدخل املرتكز على املهام .11
الإدارة الوالدية.21
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التثقيف النف�شي.31

المحور الثاني: مجاالت اإلرشاد األسري 

التن�شئة اخلاطئة..11

م�شكالت املراأة العاملة..21

اأولد الزواج ال�شابق..31

عقوق الأبناء..41

م�شكالت الطفولة..51

م�شكالت اقت�شادية وم�شكالت البطالة..61

م�شكالت اليتم والطالق والرتمل..71

المحور الثالث: الخدمات التي يقدمها المركز

التثقيف الأ�شري..11

الإعالة املالية..21

ال�شت�شارات اخلا�شة بتكوين الأ�شرة..31

املعونة ال�ش ية..41

امل�شاعدة يف اإيجاد عمل للعاطلني عن العمل..51

ا�شت�شارات ما قبل الزواج..61

املراكز .71 اإل��ى  بالإحالة  اأو  املالية  بالإعالة  اإم��ا  ال�ش ية  امل�شكالت  من  التخل�ص  يف  امل�شاعدة 
واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة.

م�شاعدة الآباء يف الأبناء واإر�شاد الأطفال وتوجيههم..81

م�شاعدة الأزواج على جتنب م�شكالتهم وا�شطراباتهم الأ�شرية..91

م�شاعدة العاطلني عن العمل يف اإيجاد فر�ص عمل منا�شبة اأو اإعادة تاأهيلهم..101

م�شاعدة امل�شنني وخ�شو�شا ممن ل معيل لهم..111

م�شاعدة الأ�شرة على اإيجاد امل�شكن املنا�شب..121
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المحور الرابع: آلية العمل في معالجة المشاكل األسرية

�شماع وجهات نظر الأطراف وطرح عدة حلول منا�شبة ليتم التفاق بني الأطراف املتخا�شمة على 

العمل باملنا�شب منها وقد قامت الوحدة بتقدمي ن�شح وم�شورة لعدة حالت.

رابعًا: مركز اإلبداع الشبابي 1997

يقدم هذا املركز برامج لالأطفال املبدعني واملتفوقني يف املدار�ص حيث يهدف اإلى تنمية القدرات 

العقلية واملهارات الإبداعية من ) دراما،فن،مو�شيقى، حا�شوب ( لدى هذه الفئة من الأطفال بالإ�شافة 

اإلى تنمية مهارات احلوار والت�شال وال�شتماع واإدارة الأزمات.

 وقد انبثق عن املركز ثالث جمموعات وهي:

انتخاب  يتم  الإبداعية لأطفال اجلمعية حيث  الربامج  تعترب من  اإرب��د:   اأطفال  بلدية  جمموعة 

جمل�ص بلدي يف كل عام من طلبة ال�شف الثامن على م�شتوى مدار�ص مدينة اإربد،وتهدف بلدية اأطفال 

اإربد اإلى تنمية ال�شلوك الدميقراطي لدى الأطفال وتنمية احل�ص املدين جتاه مدينتهم والتعرف على 

الفراغ  اأوقات  لق�شاء  املدينة  الرتفيه يف  اأماكن  فيها  اإربد مبا  الأطفال مب افظة  وم�شكالت  حاجات 

لديهم، واإقامة خميمات ك�شفية ور�شد حالت الإ�شاءة للطفولة واإبداع اجلمعية عنها

اإربد حيث  اأطفال  لبلدية  ا�شتمرارية  تعترب  وهي    :) امل�ستقبل  اأج��ل  )اأطفال من  جمموعة حياة 

ي�شرتك بها الأطفال بعد النتهاء من دورة البلدية وهي من اأجل التوا�شل بينهم وبني اجلمعية وتو�شيع 

قدراتهم الفكرية والثقافية واإحاطتهم بجميع املتغريات التي تطراأ على املجتمع.

فريق حتديات: وهو فريق تطوعي مكون من طلبة اجلامعات واملعاهد وفريق م�شاند للجمعية يقدم 

خدمات تطوعية ويعمل على امل�شاعدة يف تن�شيق برامج املركز ويهتم يف الأدب والفن وت�شجيع املواهب 

العديدة ويتم حاليا التن�شيق لو�شع فل�شفة الفريق وخططه امل�شتقبلية.

كادر املركز:

من�شقني مركز البداع )متطوعني(  
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اخلربات:

 ( من  الإب��داع��ي��ة  وامل��ه��ارات  العقلية  ال��ق��درات  تنمية  ب�  املجال  بهذا  اجلمعية  خ��ربات  تتلخ�ص 
دراما،فن،مو�شيقى، حا�شوب ( لدى الأطفال واليافعني و تنمية مهارات احلوار والت�شال وال�شتماع 

من خالل برامج وخميمات �شيفية و�شتوية على مدار العام.

خامسًا: مركز التدريب والتمكين المجتمعي

الكبار  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  من  وبدعم  بال�شراكة  ان�شئ  املجتمعي  والتمكني  التدريب  مركز 
)DVV International( من مبداأ تعزيز ادوار موؤ�ش�شات املجتمعي املدين التنموية.حيث تاأ�ش�ص املركز 
عام 2015 منطلقًا من روؤية تنموية تهدف اإلى تعزيز دور ال�شباب الريادي وتطوير قدراتهم واك�شابهم 
تدريبية مميزة  برامج  تقدمي  املختلفة من خالل  الت ديات  ليتمكنوا من مواجهة  واملعارف  املهارات 
ومعرتف بها تهدف الى تاأهيل مدربني مميزين وقادرين على امل�شاهمة يف احلد من البطالة وزيادة 

الوعي وحت�شني الظروف احلياتية يف املجتمعات امل لية وبخا�شة لدى ال�شباب.

ن�شعى يف مركز التدريب والتمكني املجتمعي الى حتقيق جمموعة من الأهداف والغايات التي لها 
الثر اليجابي على عملية التنمية الب�شرية ومتكني وبناء قدرات الفئات امل�شتهدفة يف �شتى املجالت 

التي تخدم املجتمع ككل وحتد من ظواهر التهمي�ص والفقر والبطالة عند هذه الفئات.

الأهداف العامة للمركز:

بناء منوذج لتدخالت تدريبية ومتكينية تعلمية ت�شتند ملفهوم تعليم الكبار يف التنمية.  

 تعزيز الدور والأثر التنموي جلمعية حماية ال�شرة والطفولة على امل�شتوى امل لي وتعميم الأثر   
على موؤ�ش�شات حملية �شبيهة عاملة يف نف�ص املجال.

الأهداف اخلا�سة: 

ت�شميم برامج تدريبية تراعي حاجات وخ�شائ�ص الفئات امل�شتهدفة.  

بناء وتنمية قدرات الفئات امل�شتهدفة يف موا�شيع التنمية الب�شرية.  

تقدمي خدمات التوجيه والإر�شاد املهني.  

بناء القدرات ملوؤ�ش�شات اخرى ترغب يف العمل بذات املجال.   
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الفئات امل�ستهدفة يف املركز:

ال�شباب)ذكور واناث( من الفئات املهم�شة.  

الكبار)ذكور واناث( من الفئات املهم�شة.  

العاملني يف التنمية الب�شرية.  

الأطفال من الفئات املهم�شة.  

روؤية املركز: حتقيق املكانة و النت�شار القليمي يف جمال التدريب من خالل العمل على بناء قدرات 

الفرد واملوؤ�ش�شات وت�شميم الربامج التدريبية.

من  املجتمع  فئات  لكافة  عالية،  وجودة  قيمة  ذات  متكاملة  تدريبية  برامج  تقدمي  املركز:  ر�سالة 

خالل برامج ذات جودة ونوعية متميزة حتقق ر�شا املنتفعني و العمالء وفق املعايري التي تكفل تنمية 
املجتمعات امل لية.اميانًا منا باأهمية التطوير امل�شتمر لراأ�ص املال الب�شري.

خدمات املركز:

 برامج التدريب: ت�شميم وتطوير الربامج التدريبية. وتقييمها، من خالل خطط التدريب التي   

تو�شع من قبل املركز. مبا يتنا�شب مع جميع امل�شتويات والفئات يف املجتمع.

الحتياجات    لتلبية  خا�ص  ب�شكل  اأو  الطلب  ح�شب  ال��دورات  هذه  تعقد  التعاقدية:   ال���دورات 

التدريبية ملوؤ�ش�شة معينة اعتمادًا على اأهداف املوؤ�ش�شة املراد حتقيقه

- ت�شميم وتطوير املناهج التدريبية
- تقدمي مقرتحات امل�شاريع وادارتها.

سادسًا: بنك الخبرات

تاأ�ش�ص �شنة 2016

اخلربات: ت�شتعني اجلميعة بذوي اخلربات من خمتلف فئات املجتمع يف خمتلف املجالت الرتبوية 

والع�شكرية والعلمية بهدف توظيف هذه اخلربات خلدمة املجتمع وت�شميم الربامج ونقل اخلربات الى 
الفئات امل�شتهدفة.
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مراكز ومرافق الجمعية

تتكون مرافق ) املبنى ( اجلمعية من ت�شعة ) 9 ( �شقق واأق�شام مكتبية، على الن و الآتي:

رقم 
املكتب 

جمالت العمل والإ�سغالو�سف املكتب 

غرفة الإدارة: غرفة مدير املركز وخم�ش�شة -  1
لعمليات الإدارة والإ�شراف

غرفة املقابالت وال�شتقبال: خم�ش�شة للمتابعة -  
والتوثيق واملقابالت وال�شتقبال 

القاعة التدريبية الرئي�شية: خم�ش�شة وجمهزة -  
للتدريب والجتماعات. املرافق: دورة مياه، مطبخ

مركز التدريب والتمكني املجتمعي -  
الجتماعات والأن�شطة العامة -  

غرفة الإدارة: غرفة مدير اجلمعية وخم�ش�شة -  2
لعمليات الإدارة والإ�شراف

غرفة املقابالت وال�شتقبال: خم�ش�شة للمتابعة -  
والتوثيق واملقابالت وال�شتقبال 

غرفة حفظ ال�شجالت: خم�ش�شة وجمهزة حلفظ -  
ال�شجالت املالية والإدارية ووثائق اجلمعية.

املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

اإدارة برنامج الدمج الأ�شري -  
و�شراء اخلدمات من وزارة التنمية 

الجتماعية 
الفريق الأهلي للمخدرات -  
حفظ ال�شجالت والتقارير املالية -  

الإدارية لكافة برامج واأعمال 
اجلمعية 

غرفة الإدارة: غرفة م�شرفني واأخ�شائيني -  3
القاعة التدريبية: خم�ش�شة وجمهزة للتدريب -  

والجتماعات
معر�ص: معر�ص املنتجات واحلرف اليدوية -  
 املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

اإدارة برنامج ال�شديق -  
اإدارة دار �شيافة الطفل -  
برامج احلرف وال�شغال اليدوية -  

غرفة الإدارة: غرفة الدارة واملدربني -  4
القاعة التدريبية: خم�ش�شة وجمهزة للتدريب -  

والإجتماعات
قاعة اللياقة البدنية ومعاجلة م�شكالت الوزن: -  
املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

م�شروع الرتبية الإعالمية -  
اأن�شطة وتدريبات ريا�شية -  
اإ�شتخدام الأجهزة الريا�شية -  
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رقم 
املكتب 

جمالت العمل والإ�سغالو�سف املكتب 

غرفة الإدارة: غرفة الدارة -  5
قاعة ال�شتقبال: خم�ش�شة وجمهزة -  
غرفة الجتماعات: خم�ش�شة وجمهزة-  
املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

بنك اخلربات )بيت اخلربات( -  
برنامج دعم كبار ال�شن -  
اإدارة فرع جمعية ه�شا�شة العظام -  

غرفة الإدارة: غرفة الدارة -  6
غرفة الإجتماعات: خم�ش�شة وجمهزة -  
املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

مكتب رئي�ص الهيئة الإدارية -  
للجمعية 

اإجتماعات الهيئة الإدارية للجمعية -  

غرفة الأخ�شائي وامل�شرف: غرفة الدارة -  7
قاعة ال�شتقبال: خم�ش�شة وجمهزة -  
غرفة الجتماعات: خم�ش�شة وجمهزة-  
املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

مركز الإر�شاد الأ�شري -  
برنامج الأحداث يف نزاع مع -  

القانون 
م�شروع عمل الطفال -  

غرفة �شيانة الأجهزة اخللوية -  8
القاعة التدريبية: خمترب احلا�شوب -  
املرافق: دورة مياه، مطبخ-  

م�شغل التدريب املهني اخلا�ص -  
باجلمعية ) م�شغل �شيانة الجهزة 

اخللوية، وخمترب احلا�شوب ( 
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اهم البرامج والمشاريع المنفذة مع الجمعية األمانية لتعليم الكبار

املمولنيالربنامج/ امل�سروع

عدد العاملنيمدة امل�سروع
عدد 

املنتفعني

ذكوراإناثاإلىمن
اناث 
وذكور

دعم الالجئني ال�شوريني واملجتمعات -  
امل�شت�شيفة - املرحلة الأولى

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2014201490130

دعم الالجئني ال�شوريني واملجتمعات -  
امل�شت�شيفة - املرحلة الثانية

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2014201590240

دعم الالجئني ال�شوريني واملجتمعات -  
امل�شت�شيفة - املرحلة الثالثة

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2015201690240

دعم الالجئني ال�شوريني واملجتمعات -  
امل�شت�شيفة - املرحلة الرابعة

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2016201690120
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املمولنيالربنامج/ امل�سروع

عدد العاملنيمدة امل�سروع
عدد 

املنتفعني

ذكوراإناثاإلىمن
اناث 
وذكور

دعم الالجئني ال�شوريني واملجتمعات -  
امل�شت�شيفة - املرحلة اخلام�شة

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2017201790140

م�شروع ُقدره لتدريب وتاهيل -  
ال�شباب

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
201720175045

م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي - -  
املرحلة الأولى

الفئة املُ�شتهدفة: الالجئني ال�شوريني -  
واملجتمعات امل�شت�شيفة - من عمر 

18 �شنة

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2018201870110

م�شروع ا�شت�شارات التنمية لتطوير -  
قدرات موؤ�ش�شات املجتمع امل لي 

الفئة املُ�شتهدفة: مراكز تنمية -  
املجتمع امل لي واجلمعيات اخلريية 

اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
2019201923 6
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أهم البرامج والمشاريع المنفذة في الجمعية

املمولنيالربنامج/ امل�سروع
عدد العاملنيمدة امل�سروع

عدد 
املنتفعني

اناث، ذكورذكوراإناثاإلىمن

م�شروع �شباب امل�شتقبل -  
الفئة املُ�شتهدفة: ال�شباب من كال -  

اجلن�شني 

املنظمة الدولية 
 USAID لل�شباب

20112014421700

م�شاريع انتاجية وحت�شني نوعية -  
احلياة - حقيبة اقرا�شية 

الفئة املُ�شتهدفة: املجتمع امل لي -  
من كال اجلن�شني من عمر 18 

�شنة 

موؤ�ش�شة نور 
احل�شني 

لغاية 2011
الن

20100

م�شروع عمالة الطفال-  
الفئة امل�شتهدفه: املعر�شني -  

لللخطر اجلن�شني من عمر 8 
�شنوات ولغاية 17 �شنه 

منظمة العمل 
)ilo( الدويل

لغاية 2018
الن

11250

م�شروع الرتبية العالمية -  
واملعلوماتيه- اكادميية دو�شتي 

 فيال 
 الفئة امل�شتهدفه: طالب املدار�ص 

من عمر13-17 �شنة

اأكادميية دوت�شي 
)DW( فيال

لغاية 2017
الن 

42120

برنامج ال�شديق -كوي�شت -  
�شكوب 

الفئة امل�شتهدفه: طالب -  
اجلامعات والطفال املعر�شني 

للخطر

11220 20182019كوي�شت �شكوب
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املمولنيالربنامج/ امل�سروع
عدد العاملنيمدة امل�سروع

عدد 
املنتفعني

اناث، ذكورذكوراإناثاإلىمن

م�شروع نور - امل�شاحات -  
 ال�شديقة لالطفال 

الفئة امل�شتهدفه: 6-17 �شنة 

منظمة وورد 
فيجن 

2016201933300

م�شروع متكني املراأة )مكانتي -  
بتاأكدها حقوقي( - 

الفئة امل�شتهدفه: الن�شاء -  
والفتيات 17 فما فوق

)UNDP(2017201863105

م�شروع فرق الدمج ال�شري -  
واملجتمعات امل لية - )برنامج 
الحداث يف نزاع مع القانون 
/ ال�شر البديلة(-التنمية 

الجتماعيه 

201720184160اليون�شيف

م�شروع م�شتقبلي يهمني-جمعية -  
 حماية �ش ابا العنف ال�شري 

الفئة امل�شتهدفه: الفتيات 
القا�شرات 

ال�شندوق 
الكندي 

20182018175

 المبادرات المجتمعية

بال�شراكة  تننفذ  والتي  والطفولة  الأ�شرة  حماية  جمعية  ان�شطة  �شمن  املجتمعية  املبادرات  تاتي 
وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن، لتعزيز الوعي، وتعزيز امل�شاركة يف احلياة العامة.

هي جمموعة الأن�شطة واملو�شوعات التي تطرح من خالل اجلل�شات التعلمية، وت�شكل اولوية بالن�شبة 
للم�شاركني، للتاأثري مب�شتوى الوعي الجتماعي والقت�شادي للم�شتهدفني، والتي ل ميكن تنفيذها من 

خالل امل�شارات التعلمية للم�شروع، وتهدف اإلى حتفيز امل�شاركة املجتمعية.



39 املبادرات املجتمعية

ما مييز املبادرات املجتمعية عن امل�شارات التعلمية انها تعمل على اإيجاد رموز من املجتمع ممن 
ي ملون هموم جمتمعاتهم ونقلها لأ�ش اب القرار على م�شتوى القيادات املجتمعية والر�شمية، وبالتايل 

ا�شتدامة الوعي واإت�شاع رقعته داخل املجتمع.

املنهج الذي ترتكز عليه املبادرات املجتمعية هو التدريب والتمكني والت�شبيك، واإمداد املتطوعات 
امُلبادرات باحلد الأدنى من الدعم والأدوات.، ولت�شكيل مناذج من التعاون وامل�شاركة املجتمعة. 

تعلمية  زمالت  �شكل  على  اخلالقة،  املجتمعية  املبادرات  من  الكبار جمموعة  تعليم  مركز  اأبتكر 
ت�شرتك  حيث  ال��خ،  تكنولوجية...  وزم��الت  �شياحية،  وزم��الت  برملانية،  كزمالت  خمتلفة  مبجالت 
املُ�شاركات وجمموعة من املجتمع امل لي بهذه الزمالت بهدف التعلم واأ�شتب�شار الت ديات والفر�ص 

املُتاحة.

اهم الُمبادرات المجتمعية الُمنفذة من قبل مركز جمعية حماية األسرة والطفولة لتعليم 

الكبار

�سنة التنفيذاجلهة الداعمة منهااأ�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة �شيانه الكرا�شي امل رتكه

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة ال�شباكه لل�شيدات

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة ال�شعافات الولية

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة ب�شمة طفل

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة خبز اخلري

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة مهند�ص نظافة

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة م�شتقبلي مهارتي

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة اأغنية وهوية

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة مكاين مدر�شتي

2019منظمة الورد فيجنمبادرة التوعية من التنمر
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�سنة التنفيذاجلهة الداعمة منهااأ�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها

2019منظمة الورد فيجنمبادرة زواج القا�شرات

2019منظمة الورد فيجنمبادرة اأ�شرار املخدارات

2019جمعية حماية ال�شرة والطفولةمبادرة ن ن لبع�ص

 الخبرات الُمكتسبة

ال�شلة  ذات  املتميزة  اخل��ربات  من  جمموعة  والطفولة،  الأ�شرة  حماية  جمعية  اإكت�شبت  اأوًل: 

مبجالت تعليم الكبار، وياأتي ذلك �شمن خطط بناء القدرات املوؤ�ش�شية التي نفذتها اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار منذ ما ُيقارب خم�ص �شنوات، حيث �شارك فريق من اأع�شاء الهيئة الدارية واملتطوعني يف 
العديد من الدورات التدريبية والندوات والن�شطة املت�شلة بتعليم الكبار، واهم اخلربات املكت�شبة هي:

خربات متميزة يف العمل الجتماعي والتطوعي والتوا�شل مع املجتمع امل لي / وجود فريق من .11
اأع�شاء الهيئة الإدارية واملتطوعني ممن لهم باع طويل يف العمل الجتماعي التطوعي وات�شال مع 
اجلمهور، و�شاركوا يف العديد من الدورات التدريبية والندوات والن�شطة املت�شلة بتعليم الكبار 

�شمن خطط بناء مهاراتهم وقدراتهم املوؤ�ش�شية التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار.

من .21 فريق  وجود   / النقا�شية  احلوارية  اجلل�شات  واإدارة  والتدريب  والتعليم  التعلم  يف  خربات 
املتطوعني مت تاهيلهم من قبل اجلمعية الأملانية لتعليم كبار كمي�شرين ومدربني، والعديد منهم مت 

ا�شتقطابه للعمل مع منظمات حكومية وغري حكومية 

خربات يف طرح واإدارة املبادرات التعلمية واملجتمعية، وتلم�ص الحتياجات املجتمعية.31

خربات يف تقييم ودرا�شة الحتياجات املجتمعية مبنهجية الب ث ال�شريع بامل�شاركة.41

خربات يف اإعداد املناهج واملواد التعلمية.51

خربات يف التخطيط الإ�شرتاتيجي ملوؤ�ش�شات العمل املجتمعي..61

خربات يف جمال تنظيم وعقد املوؤمترات..71



41 اخلربات املُكت�شبة

ثانياً: يف حال حاجة املركز خلربات اإ�شافية عند تنفيذ دورات وان�شطة تدريبية وتعلمية، يرتكز 

املركز على اخلربات امل لية بالدرجة الأولى، يتم التعاقد معهم بعقود �شراء خدمة ح�شب نوعية ووقت 

التدريب، ول يعتربون موظفني او عاملني لدى املركز، وُيعد ذلك من املمار�شات الف�شلى يف تعليم الكبار

مجاالت الخبرة المكتسبة

املهارات الرئي�سية للمجالاملجال

جمال البحث ال�سريع بامل�ساركة 
عدد اخلربات: اإناث: 12 ذكور: 1

عدد �سنوات اخلربة: 4
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار 

مهارات التدريب على الب ث ال�شريع بامل�شاركة.111
مهارات ا�شتخدام ادوات الب ث ال�شريع بامل�شاركة يف .211

حتديد الحتياجات والتخطيط املجتمعي
مهارات الت ليل واإعداد التفارير النهائية للب ث .311

ال�شريع بامل�شاركة

جمال املحافظ الإقرا�سية واإدارة 
�سناديق الئتمان 

عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 0
عدد �سنوات اخلربة: 16

م�سادر اخلربة: موؤ�ش�شة كوي�شت �شكوب

درا�شة احوال املعي�شية لأ�ش اب اأفكار امل�شاريع، .111
ودرا�شة اجلدوى القت�شادية.

تنظيم عمليات واإجراءات الإقرا�ص وال�شمانات..211
توثيق القرو�ص ومتابعة الت �شيل واإعادة تدوير راأ�ص .311

املال.
متابعة امل�شاريع واأثرها على املقرت�شني، وفر�ص تطوير .411

امل�شاريع
تدريب املقرت�شني وتقدمي الدعم الفني لهم.511

جمال التدريب والتي�سري واإدارة 
احللقات النقا�سية

عدد اخلربات: اإناث: 16 ذكور: 4
عدد �سنوات اخلربة: 7

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار ومنظمات اخرى

 اإدارة وتنظيم اجلل�شات التعلمية .111
 اعداد خطط اجلل�شات التعلمية ومتابعتها

اإدارة احللقات النقا�شية واحلوارية
ت�شميم واإدارة املبادرات املجتمعية.211
اعداد املناهج والأدلة التعلمية.311
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املهارات الرئي�سية للمجالاملجال

جمال التعليم غري الر�سمي
عدد اخلربات: اإناث: 14 ذكور: 0

عدد �سنوات اخلربة: 4 
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

درا�شة احلالة وتقييم امل�شتويات املعرفية واملهارية .111
للم�شتهدفني

اإعداد اخلطط التعلمية، والتقارير .211
تنفيذ واإدارة جل�شات حوارية تعلمية مع امل�شاركني.311
تنفيذ واإدارة الن�شطة الالمنهجية لتعزيز النمو .411

اجل�شدي والعقلي والجتماعي والنف�شي للم�شاركني

جمال التفاكر والتعلم للتنمية 
)الرتبية ال�سعبية وتربوية الن�س(
عدد اخلربات: اإناث: 14 ذكور: 0

عدد �سنوات اخلربة: 3 
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

تنمية احلوار كو�شيلة للتعلم والتنمية )القدرة على .111
حتفيز امل�شاركني على احلوار كو�شيلة تعلمية( 

الإ�شتناد اإلى خربات امل�شاركني )القدرة على ت�شجيع .211
امل�شاركني مل�شاركة خرباتهم مع املجموعة كو�شيلة 

تعلمية(
و�شع املنهاج التعلمي بامل�شاركة )القدرة على متكني .311

الدار�شني من حتديد اإحتياجاتهم ومو�شوعاتهم 
التعلمية كمنهاج تعلمي منا�شب لهم( 

تعزيز الوعي بالواقع وروؤية الفر�ص واحللول )القدرة .411
على العمل مع امل�شاركني لروؤية الفر�ص من الواقع، 
واحللول عو�شا عن امل�شكالت كو�شيلة تعلمية لتعزيز 

الوعي(

جمال اإعداد مقرتحات امل�ساريع 
والت�سال مع املمولني 

عدد اخلربات: اإناث: 5 ذكور: 1
عدد �سنوات اخلربة: 18

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار وجهات اأخرى

اإعداد مقرتح م�شروع.111
اإعداد امليزانية التقديرية.211
الت�شال مع املمولني.311
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املهارات الرئي�سية للمجالاملجال

اإعداد املناهج التعلمية
عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 0

عدد �سنوات اخلربة: 2
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

اإعداد الإطار التعلمي ) الهدف العام، الهداف .111
اخلا�شة، املخرجات، الكفايات التعلمية(

اإعداد امل توى التعلمي، وت�شنيف املو�شوعات.211
ت�شميم خطط التعلم.311
ت�شميم املنهاج والفهر�شة .411
توثيق املناهج.511

التدريب املهني واحلريف
عدد اخلربات: اإناث: 12 ذكور: 2

عدد �سنوات اخلربة: 22
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار وجهات اخرى

اإك�شاب مهارات حرفية ويديوية خمتلفة واإعادة التدوير .111
والق�ص وال�شابون...الخ

مهارات العر�ص والت�شويق .211
مهارات اخلياطة واحلياكة وت�شنيع الُب�شط بطريقة .311

النول
مهارات الطبخ و�شناعة احللويات واإعداد الطعام.411
مهارات مهنية خمتلفة و�شيانة احلا�شوب والجهزة .511

اخللوية.... الخ
مهارات يف تدريب جمالت املوارد الب�شرية وحما�شبة .611

املكاتب 

ك�سب التاأييد والت�سال مع القيادات 
املجتمعية واأ�سحاب القرار

عدد اخلربات: اإناث: 14 ذكور: 2
عدد �سنوات اخلربة: 14

م�سادر اخلربة: جهات خمتلفة

اإك�شاب مهارات التاأييد واملنا�شرة حول الق�شايا .111
الإت�شال مع كافة مكونات املجتمع وموؤ�ش�شاته .211

الدعم النف�سي
عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 0

عدد �سنوات اخلربة: 2
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

 /IMC/ GIZ الكبار

تقدمي خدمات الدعم النف�شي الإجتماعي للفئات .111
امل�شتهدفة واملعر�شني للعنف واخلطر 

و�شع اخلطط والربامج العالجية للفئات امل�شتهدفة .211
 الإحالة والت�شبيك مع ال�شركاء ومزودي اخلدمات..311
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 المراكز والمختبرات التعلمية والتدريبية

تاأ�شي�شها  مت  املختربات،  من  الكبار جمموعة  لتعليم  والطفولة  الأ�شرة  حماية  جمعية  مركز  ّطور 
كمراكز تعلمية وتدريبية واإنتاجية، واأغلبها بدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، حيث ُت�شتخدم 

هذه املُختربات لت�شهيل عمليات التعلم والتدريب مبجالت خمتلفة، اهما:

خمترب احلا�شوب.11
خمترب �شيانة الأجهزة اخللوية.21
م�شغل احلرف اليدوية .31
مركز تدريب املوارد الب�شرية.41
مركز اللياقة ومعاجلة م�شكالت الوزن.51

جمالت التدريباملُخترب

خُمترب احلا�سوب
)مركز تدريبي تعلمي(

تاأ�ش�ص عام 2018 بال�شراكة وبدعم من اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار

الدورات املبتدئة واملُتقدمة يف قيادة احلا�شوب.111
�شيانة احلا�شوب.211
الت�شويق.311
الطباعة.411

خُمترب �سيانة الأجهزة اخللوية
)مركز تدريبي تعلمي(

تاأ�ش�ص عام 2018 بال�شراكة وبدعم من اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار

الدورات املبتدئة واملُتقدمة يف قيادة احلا�شوب.111
�شيانة احلا�شوب.211
الت�شويق.311
الطباعة.411
�شيانة ال�شاعات اليدوية.511

م�سغل احلرف اليدوية
)م�سغل تدريبي اإنتاجي(

مت تطويره بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

الر�شم على الزجاج.111
�شناعة ال�شابون.211
اإعادة التدوير ب رف يدوية تراثية خمتلفة.311
تن�شيق الزهور.411
التطريز واحلياكة ملناظر الزينة.511
ت�شنيع املخلالت والطعام.611
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جمالت التدريباملُخترب

مركز تدريب املوارد الب�سرية
مت تطويره بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار، وجهات ُمتعددة اخرى

تدريب املُدربني املُعتمد دوليًا.111
غرى.211 حُما�شبة املكاتب ال�شُ
ال�شكرتاريا .311
واملوارد الب�شرية.411

مركز اللياقة ومعاجلة ُم�سكالت الوزن
)مركز تعلمي اإنتاجي(

تاأ�ش�ص عام 2014 بال�شراكة وبدعم من اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار

التعلم من خالل الريا�شة.111
اإنقا�ص وزيادة الوزن ح�شب احلالة.211
التغذية ال�شليمة ومراقبة ال�شمنة.311
المرا�ص الناجتة من ال�شمنة.411

أهم المشاركات في التدريبات وورش العمل مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

اجلهة املنظمةا�سم املوؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�ساركني

اإلىمنذكوراإناث

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - الدورة التاأ�شي�شية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

12

12

0

0

21/12/2013

27/12/2013

23/12/2013

29/12/2013

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - الدورة املُتقدمة

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

1209/1/201412/1/2014

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - تعزيز مهارات التعلم

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

11010/4/201412/4/2014

ُمقاربات تربوية الن�ص - ور�شة 
تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

11010/4/201412/4/2014

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - الدورة التاأ�شي�شية جدد

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

2014/12/201415/12/2014
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اجلهة املنظمةا�سم املوؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�ساركني

اإلىمنذكوراإناث

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - الدورة املُتقدمة - جدد

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

2022/12/201425/12/2014

موؤمتر التنمية امل�شتدامة
وزارة التنمية 
الجتماعية

520142014

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - دورة تعزيز مهارات 

التعلم

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

9024/2/201526/2/2015

اإعداد وتاهيل مي�شري تعليم 
الكبار - دورة تعزيز مهارات 

التعلم

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

9018/10/201520/10/2015

اإ�شتدامة برامج تعليم الكبار - 
الب ر امليت

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

1103/12/20156/12/2015

التعليم غري الر�شمي والرتبية 
ال�شعبية - ور�شة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

1004/9/20166/9/2016

ُمنتدى التدريب والت�شغيل يف 
�شياق تعليم الكبار

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

507/12/201710/12/2017

ور�شة عمل توثيق اخلربات
اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

503/7/20189/7/2018

حتديد الحتياجات باإ�شتخدام 
ادوات PRA - ور�شة تدريبية 

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

503/9/20185/9/2018

الرتبية ال�شعبية مبجالت تعليم 
الكبار - ور�شة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

507/10/20188/10/2018
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اجلهة املنظمةا�سم املوؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�ساركني

اإلىمنذكوراإناث

تطوير املناهج املت�شلة بتعليم 
الكبار - ور�شة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

504/12/20186/12/2018

التخطيط للم�شتقبل ملراكز 
تعليم الكبار - ور�شة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

5011/12/201813/12/2018

موؤ�شرات الداء الرئي�شية ملراكز 
تعليم الكبار - ور�شة عمل

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

50
26/2/2019

24/4/2019

27/2/2019

24/4/2019

الرتبية ال�شعبية للتنمية - ور�شة 
تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

3026/8/201929/8/2019

موؤمتر تعليم الكبار والتعلم 
مدى احلياة

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

809/9/201910/9/2019

الأكادميية العربية لتعليم الكبار 
/ الأردن

DVV3020152015
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أهم المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها الجمعية 

اجلهة املنظمةا�سم املوؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�ساركني

اإلىمنذكوراإناث

 Digital Education

 Conference

موؤمتر التعليم الرقمي 

 Dvv International

اجلمعية الأملانية 
لتعلم الكبار 

117/6/201612/6/2019

BDC3020Sep-18Sep-18ور�ص عمل م�شروع اأملنا

ندوة تعريفية العودة للبيت 
الريفي

جمعية ال�شنابل 
الذهبية

2015May-18May-18

ندوة اجلرائم الإلكرتونية
مركز عدل 

للم�شاعدة القانونية
2510Apr-18Apr-18

 Global media forum

منتدى و�شائل العالم يف 
املانيا

اكادميية دويت�شه 
فيال الأملانية

30
11- June 

2018

13- June 

2018

 Global media forum

2019

منتدى و�شائل العالم 
املانيا

اكادميية دويت�شه 
فيال الأملانية

2025- June27- June

موؤمتر زواج القا�شرات يف 
اثينا

UN women1020182018

مهرجان التعلم مدى 
احلياة وتعليم الكبار

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

50012/11/2018 12/11/2018

موؤمتر العنف القائم على 
النوع الجتماعي - الرنويج 

UN women10
23 May 

2019

26 May 

2019
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اسماء الميسرين الممارسين بمجاالت تعليم الكبار مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

تاريخ الإعتماداجلهة الداعمةا�سم املتطوع

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكباررنا احمد �شرحان

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار�شروق الرفاعي

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارروان غزلن

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار�شروق داوود اأبو زر

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارنداء حممد العبوه

2017اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارهديل هاين غرايبة

2017اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارقدر احمد ربيع

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكباررحمة التميمي

2017اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارعهد العمري

2017اجلمعية الأملانية لتعليم الكباردانيا عبد الغني

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارُربى خليل علوه

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكباراأماين حممد جمدوب

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارعزة اإبراهيم بلخي

 الخطة المستقبلية للمركز

تعتمد اخلطة امل�شتقبلية لعمل مركز تعلم الكبار والأن�شطة التعلمية والتدريبية على خمرجات ور�ص 
التخطيط ال�شرتاتيجي التي �شيتم العمل عليها بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار خالل العام 

2019، واهم مالحمها:

للربامج  العتمادية  على  واحل�شول  التدريبية،  البيئة  وتطوير  التدريبية،  والأدل��ة  املناهج  بناء 
واملخرجات التدريبية من مركز العتماد و�شبط اجلودة التابع لوزارة العمل، وتاأ�شي�ص �شبكة حملية 
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بتعليم الكبار على م�شتوى الردن، وتدريب عدد من املتطوعني كمدربني دوليني باإعتماد معهد القيادة 
يف  وال�شتمرار  ال�شعبي،  التعلم  واملهارية مبنهج  الفكرية  قدراتهم  وتعزيز   ،ILM الربيطاين  والإدارة 

تطوير الأدوات الإدارية واملالية والفنية املي�شرة لعمل مراكز تعليم الكبار.

للمركز .11 يتبع  ب يث  التنظيمي،  الهيكل  وتطوير  املركز،  عمل  وماأ�ش�شة  ا�شرتتيجية  خطة  تطوير 
برامج تعلمية وتدريبية معتمدة، وا�شتكمال العمل على ت�شكيل جمل�ص اإدارة خا�ص باملركز، وتطوير 

نظام داخلي كنظام عمل خا�ص باملركز.

والت�شبيك مع موؤ�ش�شات .21 والتاأييد املجتمعي،  الت�شبيك مع مراكز تطوير العمال، وح�شد الدعم 
حكومية وغري حكومية ومنظات اهلية ودولية 

تطوير، مناهج تعلمية وتدريبية وتطوير قدرات املي�شرين كمدربني معتمدين دوليًا.31

ترخي�ص املركز واعتماد الربامج التدريبية من قبل مركز العتماد و�شبط اجلودة يف الأردن، .41
واألب ث عن اآليات عمل وم�شادر متويلية م�شتدامة، تاأ�شي�ص نادي خربة، وتطوير قدرات العاملني 

واملتطوعني للمركز

 الفرص والتحديات

الفرص 

ال�شورين، .11 الالجئني  من  هائلة  اع��داد  اليها  جلاأ  والتي  بال�شكان،  املكتظة  املناطق  من  املنطقة 
وبالتايل اأ�شبح عن�شر التدريب مهم لتعزيز التناف�شية على فر�ص العمل.

زيادة عدد اخلريجني العاطلني عن العمل والتوجه احلكومي لال�شتثمار يف القوة العاملة كمورد .21
ب�شري لتخفيف حدة الفقر والبطالة

تدريب .31 خالل  من  للتنمية  اأ�شا�شي  كعن�شر  الن�شان  يف  لال�شتثمار  داعم  ودويل  حكومي  توجه 
وتاأهيل ال�شباب

حاجة ال�شوق امل لي والباحثني عن عمل ملهارات متطورة.41

عالقات .51 تربطها  الكبار(  لتعليم  الأملانية  )اجلمعية  الكبار  تعليم  مبجالت  خبرية  جهة  وجود 
�شراكة مع جمعية حماية الأ�شرة والطفولة امتدت لكرث من خم�ص �شنوات، ولديها خربات وا�شعة 

يف نهج التعلم ال�شعبي القائم على احلاجات املل ة



51 الفر�ص والت ديات

التحديات

وجود مراكز تدريبية تتبع للقطاع اخلا�ص، وبالتايل يكمن الت دي مبدى قدرة املركز على توفري .11
على  امل�شتهدفة  الفئات  والتعاون خلدمة  الت�شبيك  على  قدرته  ومدى  مناف�شة،  تدريبية  خدمات 
ي قق  مبا  امل لي  للمجتمع  التدريبية  الحتياجات  تلبية  على  والقدرة  اإرب��د،  حمافظة  م�شتوى 

طموحاته وتطلعاته، وايجاد برامج تدريبية مناف�شة 
الت دي .21 يكمن  لذا  التدريبية،  والن�شطة  الدورت  تنفيذ  يف  امل لية  اخلربات  على  املركز  يعتمد 

مبدى قدرة املركز على ال�شتدامة وامل افظة على جمتمع اخلربة لديه، ومدى قدرة املركز على 
نقل اخلربات اأوًل باأول اإلى عاملني ومتطوعني اآخرين. وامل افظة على كادر العمل واملدربني الذين 

مت تاأهيلهم كخربات ذاتية.
على .31 واحل�شول  فّعال،  اإدارة  بايجاد جمل�ص  الكبار،  تعليم  مركز  ا�شتقاللية  على  القدرة  مدى 

ال�شتقاللية الإدارية بالكامل، وتطوير نظام عمل داخلي معتمد من الهيئة الإدارية جلمعية حماية 
الأ�شرة والطفولة،.

الكبار، .41 بتعليم  متخ�ش�ص  كمركز  املنطقة  م�شتوى  على  فريدة  التاأ�شي�ص وجتربة  املركز حديث 
لذا يكمن الت دي مبدى القدرى على اأيجاد اآليات عمل وم�شادر متويلية م�شتدامة لعمل املركز، 
ومدى املقدرة يف احل�شول على العتمادات لل�شهادات ال�شادرة عن املركز من مركز العتماد 

و�شبط اجلودة وكذلك من جهات معتدة اأخرى دولية وحملية.
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53  

تعترب عملية التوثيق للخربات من العمليات التي تعتمد عليها املوؤ�ش�شات الجتماعية يف تاأكيد هويتها 
مرت  ل�شنوات  متتد  التي  ال�شراكة  وخا�شة  ال�شراكات  توثيق  واهمها  اأهدافها  لت قيق  هامة  وو�شيلة 
بجميع مراحل بناءها من اعداد وتفكري م�شرتك وايجاد القوا�شم امل�شرتكة ، وقد عربت عنها �شراكتنا 
مع موؤ�ش�شة عريقة مثل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ، حيث و�شعت ثقلها وخرباتها الطويلة يف التنمية 
يف �شبيل بناء قدرات جمعية حماية الأ�شرة والطفولة يف تبني برامج تنموية يف املجتمع الردين، مما 
ا�شتدعى منا توثيق هذه اخلربة ل�شببني، الول: حتى نتمكن من ال�شتمرار بروؤية وا�ش ة وعمل معامله 
عاملة يف  تنموية  وموؤ�ش�شات  ت�شتفيد جمعيات  حتى  والثاين:  ال�شتدامة.  على  قادرين  ونكون  حمددة 
هذا املجال من هذه ال�شراكات ، والتي خلقت وعيا موؤ�ش�شيا، وعملت على تنمية املهارات ورفع قدرات 
العاملني يف جمعية حماية ال�شرة والطفولة. ، واعطتنا فر�شة عظيمة ك�شريك حملي يف حمافظة اإربد

ومنذ عام 2014 بذلت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار جهودا كبرية ك�شريك ا�شرتاتيجي مل متل يف 
يوم من اليام من متابعة وتقييم عمل اجلمعية ودرا�شة جوانب ال�شعف واخللل يف ادائها ملعاجلة هذه 

الختاللت ودرا�شة جوانب القوة وتعزيزها.

ل ي�شعني ونيابة عن ادارة جمعية حماية ال�شرة والطفولة تقدمي ال�شكر والعرفان لكل من �شاهم 
يف اإظهار هذا ال�شدار وهو الول من نوعه ، �شواء كانوا متطوعني ومدربني. وال�شكر اخلا�ص للجمعية 
الأملانية لتعليم الكبار ، والتي غدت منارة يف جمتمعنا الردين واين على ثقة عالية بها، وبف�شل جهودها 

كان عملنا يف توثيق خرباتنا. وكلي امل ان ي قق هذا ال�شدار الفائدة املرجوة.

رئي�ص جمعية حماية الأ�شرة والطفولة
كاظم الكفريي
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