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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 االن�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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مركز تنمية مجتمع محلي جديتا
الرؤية

حتقيق �إجناز متميز يتمثل يف حت�سني نوعية حياة املواطنني يف
االرتقاء بالتنمية االجتماعية لتكوين املجتمع الآمن املنتج املتكافل
ال��ذي ينعم باحلياة الكرمية وي�سهم يف عملية التنمية ال�شاملة
امل�ستدمية.
الرسالة

االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي وتن�سيقه بني
�شركاء التنمية من خمتلف القطاعات احلكومية وغري
احلكومية وتطوير ال�سيا�سات االجتماعية ال�شاملة
املتكاملة لتنمية املجتمع ول�ضمان ت�ق��دمي خدمات
متميزة ت�سهم يف حت�سني نوعية حياة الأ�سرة والأفراد
من خالل ا�ستثمار امل��وارد الب�شرية وتطوير قدراتها
وتوظيف املعلومات واملعرفة لرت�سيخ عملية التنمية
امل�ستدامة يف �أبعادها االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للحفاظ على املكت�سبات التي مت حتقيقها.

يدج يلحم عمتجم ةيمنت زكرم
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األهداف وفق نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي
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.
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.
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مركز تنمية جمتمع حملي جديتا  -مقر ملك
تاريخ الت�أ�سي�س

2004

نطاق عمل املركز

بلدة جديتا  /بلدية برق�ش

العنوان

بلدة جديتا  -لواء الكورة  -حمافظة اربد

رقم الهاتف

026500898

.

الربيد الإلكرتوين

juditacomunitycenter@gmail com

رقم الفاك�س

026500891

عدد اللجنة املحلية

� 5أع�ضاء

تاريخ ت�شكيل اللجنة

2013

عدد املوظفني

3

عدد مي�سرين تعليم الكبار

2

مدير املركز

�أحمد �أعيده

رقم الهاتف

0777554794

يدج يلحم عمتجم ةيمنت زكرم
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تعليم الكبار
تاريخ الت�أ�سي�س

2015

نطاق عمل املركز

بلدية برق�ش

العنوان

بلدة جديتا  -لواء الكورة  -حمافظة اربد

رقم الهاتف

026500898

.

.

الربيد الإلكرتوين

jdettadevelopmentcenter dvv@gmail com

رقم الفاك�س

026500891

مدير املركز

�أحمد �أعيده

رقم الهاتف

0777554794

املقر

مقر ُملك
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الكوادر التشغيلية للمركز
اللجنة المحلية

�صفة الع�ضوية

امل�ستوى
التعليمي

املهنة اخلا�صة

تاريخ
االن�ضمام عامل

احمد علي بني ملحم

2013

عامل

ثانوي

نا�شط اجتماعي

ابراهيم احمد بني مفرج

2013

عامل

ثانوي

خمتار

عبدالبا�سط عقله ربابعه

2013

عامل

ثانوي

مدير ن�شاطات

اكرم علي عبدالرحمن ك�سا�سبه

2013

عامل

ثانوي

رئي�س جمعيه

حمي الدين حممد بني ملحم

2013

عامل

ثانوي

نا�شط اجتماعي

ا�سم الع�ضو

غري
عامل

الموظفين

�أ�سم املوظف

الوظيفة

احمد ابراهيم اعيده مدير املركز

الرقم
الوطني

فرتة العمل

امل�ستوى
رقم الهاتف
التعليمي
من

�إلى

9701006917

777554794

دبلوم

2009

ما زال

باحث
اجتماعي

9721008051

7799876229

دبلوم

2010

ما زال

باحث
خوله عبدالكرمي عمايره
اجتماعي

9662005701

0777712883

دبلوم

2019

2000850384

0790380541

دبلوم

2019

بالل حممد ك�سا�سبه

نوال ابراهيم االحمد

كاتبه

9/2020

تقاعدت

مازال

������������������������
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بلدة جديتا

تقع بلدة جديتا جنوب مدينة دير ابي �سعيد مركز لواء الكورة ،تبعد عنها 16كم وهي اخر بلدة
من جهة اجلنوب ،وتبعد عن مدينة عجلون  25كم وترتفع عن �سطح البحر (600م) ويقع �إلى الغرب
منها وادي الريان وكان يطلق عليه يف املا�ضي وادي الياب�س حتى مر به جاللة املغفور له امللك امل�ؤ�س�س
عبداهلل بن احل�سني �أطلق عليها ا�سم وادي الريان ل�شدة خ�ضرته وهو ي�شتهر بزراعة (الرمان والتني
وبع�ض الفواكه الأخرى)
تعد بلدة جديتا �أكرب قرى لواء الكورة حيث تبلغ امل�ساحة الكلية للبلدة ( )20761,572دومن ،وتتمتع
بكثافة �سكانية عالية ،وتتميز بطبيعتها اجلبلية اخلالبة اجلميلة .ويوجد بلدة ت�شابها اال�سم يف منطقة
طولكرم بفل�سطني .كان ا�سمها يف ال�سابق زيتا الطويلة ب�سبب كرثة �أ�شجار الزيتون ،ويوجد بها العديد
من �أ�شجار الزيتون املُعمرة.
تتبع املنطقة اداري��ا ملحافظة اربد وبالتحديد للواء الكوره وتتبع �أي�ض ًا لبلدية برق�ش ويوجد يف
املنطقة جمل�س حملي وعدد املقاعد النيابية للواء الكوره واحد فقط ومقعدي المركزية للواء.
المجتمع المحلي لبلدة جديتا

يبلغ عدد �سكان املنطقة حوال � 19,960ألف ن�سمة ح�سب �إح�صائية دائرة الإح�صاءات العامة لعام
 2018ويتميز املجتمع املحلي باملجتمع الفتي ال�شبابي ،كما ويتميز بن�سبة تعليم عالية ،ويعمل غالبية
ال�سكان يف الوظائف احلكومية ،ويعد املجتمع من املجتمعات الن�شطة يف جماالت الزراعة احلقلية
وال�شجرية ،كزراعة الرمان والتني.
احلياة االقت�صادية واالجتماعية :يعتمد �أهايل منطقة جديتا يف حياتهم املعي�شية على الوظائف
احلكومية بالدرجة الأولى وخا�صة الع�سكرية،حيث �أن ن�سبة العاملني يف قطاع القوات امل�سلحة الأردنية
يبلغ ( )35%وامل�ؤ�س�سات املدنية يبلغ ( )15%وكذلك ( )15%يف قطاع الزراعة وال�سياحة والرثوة
احليوانية ،ون�سبة ( )10%يعتمدون يف حياتهم املعي�شية على الأعمال الأخرى ون�سبة ( )25%عاطلني
عن العمل.
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ويبلغ عدد الأ�سر املنتفعة من �صندوق املعونة الوطنية حوايل (� )250أ�سرة

.

وعدد منتفعي الت�أمني ال�صحي من مكتب املعونة والتنمية االجتماعية � 350أ�سرة

.

الشراكة مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ومراحل العمل

عملت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مع مركز تنمية جمتمع حملي جديتا على ثالثة مراحل:
املرحلة الأولى :بد�أت هذه املرحلة من العام

-

2018 2011

على م�ستوى بناء القدرات امل�ؤ�س�سة :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 واملبادرات املجتمعية وتطوير البيئة امل�ؤ�س�سية ،والتدريب للموظفني
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
الأن�شطة ومتابعتها مع الفئات امل�ستهدفة ،وبحيث تكون �إدارة الأن�شطة ب�شكل م�شرتك بالتعاون ما بني
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ومركز تنمية جمتمع حملي جديتا

.

املرحلة الثانية :بد�أت هذه املرحلة من العام  2018ويتوقع ان تنتهي مع نهاية العام

2021

هدفت هذه املرحلة �إلى ممار�سة مهام مبا�شرة يف �إدارة الأن�شطة ومبا ي�ؤ�س�س �إلى حد مقبول ملعايري
مراكز تعليم الكبار ،حيث متيزت هذه املرحلة ب�إدارة كاملة للأن�شطة ،بحيث توفر اجلمعية الأملانية
التمويل الالزم و�إتاحة الفر�صة واملجال للمركز لأن يتولى دور مهم و�أ�سا�سي يف الإدارة الفنية واملالية
للم�شاريع ،ويف تلم�س االحتياجات التدريبية ،والتخطيط امل�ستقبلي ،ويف العالقة مع املجتمع ومع مزودي
اخلدمات

.

معلا لحارمو رابكلا ميلعتل ةيناملألا ةيعمجلا عم ةكارشلا
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املرحلة الثالثة :يتوقع ان تبد�أ هذه املرحلة خالل العام
تهدف هذه املرحلة �إلى �أن يكون املركز من�سجم ًا مع معايري وم�ؤ�شرات مراكز تعليم الكبار ،وبحث
تعزيز اال�ستقاللية وفر�ص اال�ستدامة من خالل تويل مركز تنمية جمتمع حملي جديتا 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.
2021

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.
مركز تنمية مجتمع محلي جديتا
التأسيس

مركز جمتمعي حكومي ت�أ�س�س عام  2004كمركز تدريبي ثقايف مقره بلدة جديتا وهي �إحدى بلدات
لواء الكورة التابع ملحافظة اربد �شمال الأردن ،يتبع مبا�شرة ملديرية تعزيز الإنتاجية بوزارة التنمية
االجتماعة ،ي�شرف على اعمال و�أن�شطة املركز موظفني حكوميني بالتعاون مع جلنة حملية متثل املجتمع
املحلي ،وتنفذ الأن�شطة بالتعاون مع عدد من املتطوعني من املجتمع املحلي.
وي�خ��دم امل��رك��ز  5ق��رى جم ��اورة ويبلغ ع��دد �سكانها � 75أل��ف ن�سمة (ج��دي�ت��ا ،كفر�أبيل ،بيت
ايد�س،كفرعوان،كفرراكب).
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مت تطوير عمل و�أن�شطة تعليم الكبار مبركز تنمية جمتمع حملي جديتا بالتعاون مع اجلمعية الأملانية
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 حمارو (الإدارة والبنية
امل�ؤ�س�سية ،نوعية الربامج والأن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار ،املبادرات املجتمعية).
االهداف

يهدف مركز تنمية جمتمع حملي جديتا 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 الأملانية لتعليم الكبارعلى
ال�شباب وخريجي املعاهد واجلامعات والباحثني عن عمل ب�شكل عام ،وكذلك الآباء واالمهات ومن
لهم دور ب�إدارة �ش�ؤون الأ�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 واخلدماتية ملركز تنمية جمتمع حملي جديتا من مبنى م�ستقل مت �إن�شاءه
وت�أ�سي�سه بدعم من وزارة التنمية االجتماعية ،مت تطويره ال�ستيعاب برامج و�أن�شطة تعليم الكبار من
قبل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،مكون من طابقني مب�ساحة 150م 2لكل طابق( ،طابق �أر�ضي،
وطابق �أول) ويتكون من:
الطابق الأر�ضي :يتكون من ثالثة قاعات:
1.غرفة الإدارة :غرفة خم�ص�صة للإدارة واملتابعة والتوثيق واللقاءات مع املجتمع املحلي ا�ستقبال
ال�ضيوف.
2.قاعة الأطفال :وهي قاعة خم�ص�صة ملمار�سة �أن�شطة مت�صلة بتعليم ورعاية الأطفال وت�ستخدم
عند احلاجة كقاعة للتدريب والن�شاطات العامة.
يتامدخلاو ةيبيردتلا ةئيبلا
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3.قاعة امل ��وارد :مت جتهيزها بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،وت�ستخدم
لالجتماعات واللقاءات العامة وكذلك يف عمليات التدريب مبختلف املجاالت.
4.املرافق :مطبخ ،دورات مياه لل�سيدات و�أخرى للرجال ،م�صعد درج ثابت.
الطابق الأول :يتكون من ثالثة قاعات
1.قاعة حمطة املعرفة :حتتوي على جمموعة من �أجهزة الكمبيوتر واملُعدات التدريبية ،و ُت�ستخدم
يف التدريب على مهارات و�أ�سا�سيات الكمبيوتر والربجميات اجلاهزة ،ويف الرخ�صة الدولية
لقيادة احلا�سوب ،مت تطوير هذه املحطة بدعم من مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني ،وت�ستخدم
القاعة احيان ًا لتنفيذ بع�ض الدورات التدريبية وكقاعة لدرو�س التقوية للطلبة.
2.قاعة تدريب ُ :1ت�ستخدم حالي ًا يف �أن�شطة ريا�ض وتعليم ورعاية الأطفال ،و ُت�ستخدم احيان ًا يف
تنفيذ الدورات والأن�شطة التدريبية
3.قاعة تدريب ُ :2ت�ستخدم حالي ًا يف �أن�شطة ريا�ض وتعليم ورعاية الأطفال ،و ُت�ستخدم احيان ًا يف
تنفيذ الدورات والأن�شطة التدريبية.
احلديقة اخلارجة :تتكون من جمموعة من امل�ساحات املال�صقة للمبنى ،بع�ضها م�ستخدم يف زراعة
الأ�شجار والنباتات ،كما وحتتوي على قاعة تدريبية خم�ص�صة للتعليم غري النظامي مت تطويرها بدعم
من وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع م�شروع مكاين التعاون.
م�شغل احلقيبة املدر�سية :م�شغل جمهز بجميع الأدوات واملعدات الالزمة لإنتاج احلقائب املدر�سية

.

البرامج والخدمات التعلمية والتدريبية

يحتوي املركز على جمموعة من املختربات التعلمية والتدريبية بال�شراكة وبدعم من اجلمعية
الأملانية لتعليم الكبار ،واملركز 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
16
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3.دورات يف �أ�سا�سيات الكمبيوتر والربجميات اجلاهزة وقيادة احلا�سوب
4.دورات يف ت�صميم وخياطة احلقيبة املدر�سية تتم يف م�شغل احلقيبة املدر�سية داخل املركز

.

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
المناهج واألدلة التدريبية واالعتمادات

املناهج واالدلة :ي�ستخدم املركز مناهج تقليدية ،حيث ال يوجد �أدلة �أو مناهج خا�صة باملركز لغاية
الآن ،و�سيتم �إعداد جمموعة من املناهج والأدلة �ضمن خطط عمل املركز لل�سنوات القادمة بالتعاون
مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار.
يقوم مركز تعليم الكبار حالي ًا بالتعاون مع اجلمعية الأملانية 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 العام ،2018
ومب�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 الأن�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 جديتا ،كال�شراكة
للجمعية الأملانية 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 نهاية
العام .2020
دامتعالاو ةيبيردتلا ةلدألاو جهانملا
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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�صادة 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 الأملانية لتعليم الكبار ومب�شاركة ممثلني
عن مركز االعتماد و�ضبط اجلودة الأردين ،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 الأردنية.
البرامج التعلمية والتدريبية

تهدف الربامج واخلدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها مركز تنمية جمتمع حملي جديتا �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
لأن�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
الأ�سرة واملهارات احلياتية املختلفة.
5.تعزيز نهج تعليم الكبار ك�أحد الأدوات املعرتف بها جمتمعي ًا يف التنمية ب�شكل عام والتنمية
املجتمعية ب�شكل خا�ص.
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 الأملانية لتعليم الكبار،
يهدف هذا النوع من التدريب �إلى دعم ومتكني �سيدات املجتمع من خالل �إك�سابهن املعارف واملهارات
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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 الأملانية لتعليم الكبار.
يتطلع مركز تنمية جمتمع حملي جديتا �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
العام .2020
ثانياً  :برنامج التعليم غير الرسمي

يوفر املركز حالي ًا خدمات التعليم غري الر�سمي
�ضمن م�شروع (مكاين) وهو م�شروع ُين ّفذ حتت مظلة
وزارة ال�ت�ن�م�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع منظمة
اليوني�سيفُ ،يقدم امل�شروع خدمات التعليم غري الر�سمي
يف امل��واد التالية (:الريا�ضيات ،اللغة العربية ،اللغة
االجنليزية ،العلوم) �ضمن منهاج موحد منظم داعم
ملنهاج وزارة الرتبية والتعليم لالعمار من (� )16-6سنه
بالإ�ضافة خلدمات الدعم النف�سي واالجتماعي حيث يت�ضمن �أن�شطة حماية الطفل من العنف و�أن�شطة
الدعم النف�سي من خالل الفنون بالإ�ضافة جلل�سات توعية للأهايل .ويت�ضمن امل�شروع برنامج املهارات
ومهارات التوظيف بالإ�ضافة �إلى املهارات احلياتية لالعمار (� )24-10سنه حيث ي�شمل على املهارات
احلياتية اال�سا�سية وبرنامج الطفولة املبكرة للأطفال من (� )5-0سنوات.
يهدف التدريب من خالل امل�شروع �إلى تنمية الأطفال
واليافعني لتعزيز منوهم اجل�سدي والعقلي واالجتماعي
والنف�سي من خالل جمموعة متكاملة من الن�شاطات،
حيث ي�ستطيع جميع الأطفال واليافعني من عمر24-0
ارتيادها لال�ستفادة من جمموعة متنوعة من الربامج
واخلدمات.
يبيردتلاو ةيملعتلا جماربلا
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تتكون البيئة التعلمية للم�شروع من ثالث غرف �صفية جمهزة بجميع االدوات واملواد الالزمة من
حيث املقاعد الدرا�سية واالل��واح والطاوالت وغريها  ,ويتم اعطاء احل�ص�ص الدرا�سية من خالل
معلمني مدربني وم�ؤهلني حيث وفر امل�شروع  10فر�ص عمل من خمتلف التخ�ص�صات الدرا�سية من
�أبناء املجتمع املحلي.
تكون ال�شهادات ال�صادرة للم�شاركني يف دورات املهارات احلياتية معتمدة من منظمة اليوني�سيف،
ووزارة التنمية االجتماعية ب�صفتها الراعية للم�شروع.
ثالثاً  :برنامج التدريب المهني والحرفي

ت�أ�س�س برنامج التدريب على احل��رف اليدوية مع بدايات
ت�أ�سي�س املركز عام  2004و ُيعد احد اهم �أن�شطة املركز ،ويهدف
�إلى تعزيز دخل الأ�سرة الأردنية ،وحت�سني نوعية حياة املجتمع
املعي�شية من خالل �إنتاج قوى مدربة قادرة على العمل والإنتاج
ُمعززة مبهارات حرفية من واقع الثقافة املحلية ،وق��ادرة على
ادارة م�شاريع �إنتاجية خا�صة� ،إ�ضافة �إلى تعزيز قدراتهم التناف�سية يف �سوق العمل ،وتعزيز التوا�صل
مع مركز تنمية جمتمع جديتا ،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 حياتهم.
نفذ املركز التدريبات بالتعاون مع العديد من املنظمات املحلية والدولية اهمها اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار ك�شريك ا�سرتاتيجي ،ويف العام  2014مت تطوير التدريب احلريف يف املركز بال�شراكة
وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار على النحو الآتي:
1.تطوير م�شروع اخلياطة واحلقيبة املدر�سية،
كم�شروع �إنتاجي ت�شغيلي ي�ستند �إل��ى املعرفة
للمنتجات املحلية ،وجتهيزه بكامل الأدوات
واملعدات الالزمة ،و�أهم اخلدمات التي ُيقدمها
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مبجاالت اخلياطة (خياطة املالب�س وت�صليحها� ،إنتاج وخياطة احلقائب املدر�سية ،خدمات
التدريب مبجاالت اخلياطة).
2.التدريبات املهنية كالتدريب على ت�صميم و خياطة احلقيبة
امل��در��س�ي��ة� ،صيانة اخل �ل��وي��ات ،واحل��ا� �س��وب ،ح�لاق��ة رج��ال،
الت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف� ،أنظمة احلماية واملراقبة،جتميل
ال�سيدات ،الكرو�شيه� ،صناعة ال�صابون ....ال��خ .ويف بع�ض
االحيان يتم التعاون مع م�ؤ�س�سة التدريب املهني يف الأردن
لتنفيذ بع�ض الدورات التدريبية.
رابعاً  :محطة المعرفة

ت��أ��س���س��ت حم �ط��ة امل �ع��رف��ة ع ��ام  2006ب��دع��م م ��ن م��رك��ز
تكنولوجيا املعلومات الوطني التابع لوزارة االت�صاالت ،وتهدف
�إلى رفع كفاءة وقدرات املجتمع املحلي على ا�ستخدام الكمبيوتر
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 ،وب�إ�شراف مبا�شر من قبل
وزارة االت�صاالت ،وتنفذ الدورات حالي ًا مقابل ر�سوم رمزية يدفعها امل�شارك ،.كالتدريب على الرخ�صة
الدولية لقيادة احلا�سوب ( )ICDLودورات ادخ��ال البيانات ،ومهارات الطباعة باللغتني العربية
واالجنليزية وغريها من الدورات التدريبية.
يف العام  2018ا�ستطاعت حمطة املعرفة ان تكون مزود خدمات تدريبية بالتعاون مع اجلمعية
الأملانية لتعليم الكبار ولت�شكل نقلة نوعية يف خدمات حمطة املعرفة .كمزودي خدمات ،وتقوم حمطة
املعرفة بعقد الدورات التالية:
1.الدورات الفنية /التكنولوجية املتخ�ص�صة�( :شبكات ،ت�صميم ،برجمة مبتدئة ،بناء املواقع)
2.ال ��دورات التكنولوجية و الت�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).
.
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4.ال ��دورات املجتمعية( :ا�ستخدام االن�ترن��ت واحلماية الإل�ك�ترون�ي��ة ،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
و�إعداد ال�سرية الذاتية.
خامساً  :برنامج تدريب وتمويل المشروعات الصغيرة « المحافظ االئتمانية»

ميتلك مركز تنمية جمتمع حملي جديتا �صندوق ائتمان بدعم من وزارة التنمية االجتماعية بر�أ�سمال
ا�سا�سي ( )65,000دينار ،وهو خم�ص�ص كمحفظة ائتمانية ،تهدف �إلى التمكني االقت�صادي لال�سر
الفقرية واحلد من ظاهرتي الفقر والبطالة ،من خالل توفري ت�سهيالت �إئتمانية على �شكل قرو�ض
مي�سرة ،لدعم م�شاريع ذاتية متناهية ال�صغر مولدة للدخل ،وت�ستهدف بالدرجة االولى الباحثني عن
فر�ص ت�شغيلية وللعاطلني عن عمل من املجتمع املحلي ،وتعمل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مع �إدارة
املركز على تطوير خدمات �صندوق االئتمان لت�شمل اخلدمات التدريبية بالإ�ضافة �إلى خدمات التمويل،
ليعزز التدريب من مهارات املقرت�ضني مبجاالت ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،ولت�شكل املحافظ
االقرا�ضية 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 .2020
ميتلك املركز خربات �أ�سا�سية يف جمال االئتمان والت�سهيالت االئتمانية 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.
يقدم املركز القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية للم�شاريع ال�صغرية ب�سقف متويل ي�صل �إلى
دينار عن طريق املركز مبا�شرة من خالل جلنة م�شكلة لهذه الغاية.

2500

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.
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سادساً  :برنامج اإلرشاد والثقافة العامة:

لدى املركز مهارات وخربات يف املجاالت الإر�شادية ،وتطوير الوعي ،كالإر�شاد اال�سري والإر�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 وغري
ذلك ،وتتم 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 الإر�شادية �ضمن حمور
التوجيه مب�شروع التنمية والتمكني املجتمعي ،ويتم حالي ًا العمل الن
يكون هذا املنهج ك�أداه رئي�سية لأي برنامج تدريبي.
الممارسين بمجاالت تعليم الكبار
الُ ميسرين ُ

ا�سم املتطوع

الرقم
الوطني

امل�ستوى
رقم الهاتف
التعليمي

املهمات التي �شغلها

فرتة التطوع
من

�إلى

نوال ابراهيم
الزيوت

9802007082

776658631

مي�سرة بربامج تعليم
بكالوريو�س
الكبار

2018

ما زال

هيا �أحمد بني
مفرج

9932015300

775336781

مي�سرة بربامج تعليم
بكالوريو�س
الكبار

2018

ما زال

المعتمدين دولياً
الممارسين ُ
المدربين ُ

ا�سم املتطوع الرقم الوطني رقم الهاتف اجلهة الداعمة
نوال ابراهيم
الزيوت
هيا �أحمد بني
مفرج

9802007082

776658631

9932015300

775336781

جهة الإعتماد

اجلمعية الأملانية معهد الإدارة والقيادة
الربيطاين ILM
لتعليم الكبار
اجلمعية الأملانية معهد الإدارة والقيادة
الربيطاين ILM
لتعليم الكبار

تاريخ
الإعتماد
2019

2019
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البرامج والمشاريع

الربنامج /امل�شروع

املمولني

مدة امل�شروع
من

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

اجلمعية
حزيران
الأملانية لتعليم
2018
الكبار

م�شروع التنمية والتمكني
املجتمعي  -املرحلة الثانية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع
املحلي من �سن ال  16عام

اجلمعية
الأملانية لتعليم
الكبار

التعليم غري الر�سمي -
م�شروع مكاين
الفئة املُ�ستهدفة :الأطفال
�صفر � 18 -سنه واالمهات
من � 50- 20سنة

منظمة
اليوني�سيف

ابريل
2020

ت�شرين
االول

2016

مركز
تكنولوجيا
حمطة املعرفة
الفئة املُ�ستهدفة :كافة فئات املعلومات
الوطني /وزارة
املجتمع
االت�صاالت

2006

24

كانون
االول

�إناث ذكور �إناث

47

2

ذكور

14

2018

ت�شرين
ثاين

89

2

54

2020

ما زال

2500

8

2017

اجلمعية
م�شروع رمانه ال�سياحي
الفئة املُ�ستهدفة :ال�سائحني الأملانية لتعليم
الكبار
املحليني واالجانب
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�إلى

عدد
العاملني

عدد املنتفعني

ما زال

ما زال

4

1

2

5

1553

15

500

المبادرات المجتمعية
مشروع السياحة التبادلية «مشروع ُرمانه»

م�شروع ال�سياحة التبادلية القائمة على املجتمع املحلي (م�شروع رمانه) والذي يعزز منطقة جديتا
كمنطقة جذب �سياحي من خالل اال�ستثمار باملوارد املحلية واملوروث الرتاثي ال�شعبي املحلي ،و ُيدار
امل�شروع من قبل جمموعة من املتطوعات وب�إ�شراف من مركز تنمية جمتمع حملي جديتا ،حيث مت دعم
هذا امل�شروع من قبل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ومت تزويد املتطوعني باملعارف املت�صلة بال�سياحة
املجتمعية والتقنيات واملهارات الالزمة لإدارة امل�شاريع ال�سياحية.
يهدف امل�شروع �إلى االميان بان منطقة جديتا ،واملناطق املحاذية كوادي الريان ومنطقة برق�ش،
غنية باملوارد الطبيعية ُوت�شكل احد �أهم امل�صادر لفر�ص عمل 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 كمنطقة جذب �سياحي ،كما وحتتاج �إلى فنون االت�صال
والتوا�صل وا�ستخدام لغات متعددة �أهمها اللغة االجنليزية.
ما مييز امل�شروع انه ا�ستطاع دمج املجتمع املحلي مع االفواج ال�سياحية من خالل الأ�سر املنتجة
حيث حقق  10فر�ص عمل لع�شرة من ابناء املنطقة.
المنفذة من قبل مركز تنمية مجتمع محلي جديتا
المبادرات المجتمعية ُ
اهم ُ

الهدف منها
�أ�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها
توعية الأطفال ب�أهمية العناية باال�سنان
�سن �صحي 2018
واحلفاظ عليها
ابراز دور عمال الوطن يف املجتمع وتوعية �أبناء
ب�سمة عامل 2018
املجتمع املحلي بوجوب تقديرهم
م�ساعدة �أبناء املنطقة من املحتاجني وتعزيز
ك�سوة �شتاء 2018
روابط الألفة واملحبة بني �أبناء املجتمع.

عدد املُ�شاركات
150

30

200

عمتجملا تاردابملا
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الهدف منها
�أ�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها
توعية املجتمع املحلي ب�أهمية اال�شجار و�ضرورة
حديقتي �أجمل 2018
الت�شجري واملحافظة على القطاع النباتي.
تعزيز قيم النظافة لالماكن ال�سياحية
ب�صمة �شباب 2019
واملحافظة عليها لدى ابناء املنطقة
تعزيز مكانة اللغة العربية واحلفاظ على
عرب بالعربي 2019
هويتها و�ألقها.
خلق روح التعاون والت�آلف وادخال الفرحة �إلى
نعيم ًا 2019
�أبناء املجتمع املحلي
توعية طالب املدار�س ب�أهمية املحافظة على
مدر�ستي �أجمل 2019
نظافة وجماليات مدار�سهم.
االلتقاء بال�سياح و�أ�صحاب اال�سرتاحات يف
منطقة وادي الريان والوقوف على م�شاكلهم
�سفاري جديتا
وحاجاتهم يف ظل جائحة كورونا.
ن�شر الوعي لدى طالب املدار�س مبخاطر
فريو�س كورونا وكيفية الوقاية منه للحد من
�صحتي مدر�ستي
انت�شاره و�ضرورة احلفاظ على التباعد ،كونها
الفئة الأقل وعي ًا ل�صغر �سنها.
دمج الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة مع
املجتمع املحلي و�إتاحة الفر�صة لهم للتعبري
�أنا زيك 2020
عن مكنوناتهم وم�شاعرهم من خالل الر�سم
واللعب
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عدد املُ�شاركات
40

50

101

53

26

20

20

13

المكتسبة
الخبرات ُ

�أو ًال :ميتلك مركز تنمية جمتمع حملي جديتا جمموعة من اخلربات املتميزة ذات ال�صلة مبجاالت
تعليم الكبار ،وي�أتي ذلك �ضمن خطط بناء القدرات امل�ؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم
الكبار منذ خم�س �سنوات تقريب ًا ،ونظر ًا مل�شاركة فريق من املوظفني واملتطوعني وبع�ض من اع�ضاء
املجتمع املحلي يف العديد من ال��دورات التدريبية والندوات والأن�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 والأن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار �ضمن خطط
بناء مهاراتهم وقدراتهم امل�ؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية الأملانية 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 الأملانية لتعليم الكبار كمي�سرين ومدربني
3.خربات يف طرح و�إدارة املبادرات التعلمية واملجتمعية ،وتلم�س االحتياجات املجتمعية ،اهمها
مبادرة م�شروع رمانة ال�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 بع�ض امل�شاريع الإنتاجية كم�شروع اخلياطة واحلقيبة املدر�سية والذي
مت تطويره م�ؤخر ًا بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار.
7.خربات يف �إقامة الور�ش وتنظيم الدورات التدريبية املهنية.
ثانياً :يف حال حاجة املركز خلربات �إ�ضافية عند تنفيذ دورات و�أن�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
ستكُملا تاربخلا

27

المكتسبة
مجاالت الخبرات ُ

املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

جمال املحافظ الإقرا�ضية و�إدارة �صناديق
االئتمان
ذكور2 :
عدد اخلربات� :إناث0 :
عدد �سنوات اخلربة10 :
م�صادر اخلربة :وزارة التنمية الإجتماعية

 1.درا�سة الأحوال 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 التدريب والتي�سري و�إدارة احللقات
النقا�شية
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية الأملانية 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

جمال التعليم غري الر�سمي
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث8 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :اليوني�سيف

 1.درا�سة احلالة وتقييم امل�ستويات املعرفية
واملهارية للم�ستهدفني
 �2.إعداد اخلطط التعلمية ،والتقارير
 3.تنفيذ و�إدارة جل�سات حوارية تعلمية مع
امل�شاركني
 4.تنفيذ و�إدارة الأن�شطة الالمنهجية لتعزيز
النمو اجل�سدي والعقلي واالجتماعي والنف�سي
للم�شاركني
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املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

 1.تنمية احلوار كو�سيلة للتعلم والتنمية (القدرة
جمال التعليم الرتبية ال�شعبية
على حتفيز امل�شاركني على احلوار كو�سيلة
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
تعلمية)
عدد �سنوات اخلربة3 :
 2.الإ�ستناد �إلى خربات امل�شاركني (القدرة على
م�صادر اخلربة :اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار 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 تعلمي منا�سب
لهم)
 4.تعزيز الوعي بالواقع ور�ؤية الفر�ص واحللول
(القدرة على العمل مع امل�شاركني لر�ؤية الفر�ص
من الواقع ،واحللول عو�ضا عن امل�شكالت كو�سيلة
تعلمية لتعزيز الوعي)

ستكُملا تاربخلا
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املجال
جمال ت�صميم وخياطة احلقائب
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املهارات الرئي�سية للمجال
يتوفر يف مركز تنمية جمتمع حملي جديتا م�شغلمتخ�ص�ص وجمهز بكامل الأدوات واملعدات
الالزمة للتدريب و�إنتاج احلقائب حيث يتوفر
داخل امل�شغل  9ماكنات �صناعي وم�شغل منف�صل
جمهز ومالئم للعمل وايدي عاملة (خياطات)
م�ؤهالت ومدربات للعمل داخل امل�شغل .ويهدف
امل�شغل �إلى توفري و�إنتاج حقائب ذات جودة
عالية وا�سعار منا�سبة جلميع ال�صفوف املدر�سية
وريا�ض الأطفال ويهدف امل�شغل اي�ضا �إلى
ت�شجيع الفتيات وال�سيدات العاطالت عن العمل
على التوا�صل مع املركز وملئ اوقات فراغهن
ويهدف اي�ضا �إلى متكني الفتيات مبهارتي الق�ص
واخلياطة بطريقة فنية خم�ص�صة ب�إنتاج حقائب
متنوعة ذات جودة عالية حيث يتوفر يف املركز
مادة درا�سية متخ�ص�صة لتعليم واعطاء دورات
لت�صميم وق�ص وخياطة احلقيبة املدر�سية
مبختلف االحجام واال�شكال وتبلغ مدة الدورة
حوايل ال�شهرين بواقع � 200ساعة تدريبية تقوم
عليه مد ّربة م�ؤهلة تقوم بتدريب وتعليم الفتيات.
ما حققه امل�شغل لغاية هذه الفرته تدريب اكرث من
 100فتاة على ت�صميم وق�ص احلقيبة املدر�سية
ومتكني بع�ض �سيدات املجتمع املحلي من ان�شاء
م�شاريع خا�صة منزلية ت�ؤمن لهن دخ ًال مادي ًا
جيد ًا بتمويل من �صندوق تنمية جمتمع حملي
جديتا حيث متكنت ثالث �سيدات من ان�شاء
م�شغل (الر�ؤى) وهو م�شغل م�ستقل بتمويل
من �صندوق االقرا�ض والت�شغيل ,بالإ�ضافة �إل
امل�شاريع املنزلية.

املهارات الرئي�سية للمجال

املجال
التدريب مبجاالت احلا�سوب
«حمطة املعرفة»
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث1 :
عدد �سنوات اخلربة12 :
م�صادر اخلربة :مركز تكنولوجيا املعلومات
الوطني

يقدم املركز دورات يف مهارات الكمبيوتروا�سا�سياته  ,الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سب
االيل  ,فوتو�شوب ودورات اخرى بناء على
احتياجات وطلبات املجتمع املحلي ,يتم متويل
هذه الدورات من قبل مركز تكنولوجيا املعلومات
الوطني حيث يدفع كل م�شارك ر�سوم رمزية
للدورة.

أهم المشاركات في التدريبات وورش العمل مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

ا�سم امل�ؤمتر /الندوة

اجلهة املنظمة

عدد
امل�شاركني
�إناث ذكور

فرتة الإنعقاد
من

�إلى

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

4

2

3/9/2018

5/9/2018

ور�شة م�ؤ�شرات االداء الرئي�سية اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
ملراكز تعليم الكبار

2

2

26/2/2019

27/2/2019

ور�شة التخطيط للم�ستقبل
ملراكز تعليم الكبار

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

2

2

11/12/2018

13/12/2019

ور�شة تطوير املناهج املت�صلة
بتعليم الكبار

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

2

2

4/12/2018

6/12/2019

ور�شة حتديد االحتياجات
مبجاالت تعليم الكبار
با�ستحدام ادوات PRA

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

2

البحث ال�سريع بامل�شاركة

2

3/9/2018

5/9/2018

ستكُملا تاربخلا
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ا�سم امل�ؤمتر /الندوة

اجلهة املنظمة

عدد
امل�شاركني
�إناث ذكور

م�ؤمتر م�ستقبل تعليم الكبار
ور�شة حتديد االحتياجات
التدريبية واملتابعة الالحقة
مبجاالت تعليم الكبار

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

2

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

2

1

1

فرتة الإنعقاد
من

�إلى

9/9/2019

10/9/2019

20/10/2019

21/10/2019

الداعمين في مجاالت التدريب المهني

يتفاعل مع مركز تنمية جمتمع حملي جديتا يف تنفيذ الدورات التدريبية كفاءات حملية من ال�شباب
واملهنيني ،وب�أجور رمزية ،وذلك �ضمن خطة املركز يف االعتماد على الكفاءات املحلية وتعزيز ح�س
امل�س�ؤولية جتاه املجتمع ،حيث يعملون ب�أجور رمزية ،ويتربعون بجزء من �أوقاتهم عند تنفيذ املركز
للدورات التدريبية.
ا�سم الداعم
يحيى ربابعه
ا�سماعيل الربابعه
يو�سف ملحم
عائ�شه خطاطبه
خرييه خطاطبه
�صابرين ك�سا�سبه
�شروق ملحم
عايدة جفال
32
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املهمة

الدورة التي نفذها

ُمدرب
ُمدرب
ُمدرب
ُمدربة
ُمدربة
ُمدربة
ُمدربة
ُمدربة

حالقة رجايل
الت�صوير الفوتوغرايف
�صيانة الأجهزة اخللوية
جتميل ال�سيدات
�صناعة احلقائب
�أ�سا�سيات اخلياطة
الت�صوير الفوتوغرايف
�صناعة ال�صابون

قصص نجاح

�أنا جهان الزيوت؛ يف البداية كانت لدي �أ�سا�سيات يف خياطة املالب�س
وازدادت الرغبة لدي يف تطوير نف�سي وتعلم ت�صميم وخياطة احلقيبة
املدر�سية وبالفعل التحقت مب�شغل مركز تنمية جديتا وتعلمت على يد
مدربة من �أمهر املدربات وب��د�أت بت�صميم و�إنتاج حقائب مدر�سية
ت�ضاهي املوجودة يف ال�سوق وتتفوق عليها من حيث اجلودة وامتلك الآن عملي اخلا�ص يف املنزل
و�أحقق م�صدر دخل ولو كان ب�سيط لأ�سرتي لكنه ي�شكل اجناز بالن�سبة يل.

�أنا �شروق بني ملحم؛ يف البداية كانت موهبتي ومع دورة الت�صوير
كان االحرتاف�،أ�صبحت م�صورة حمرتفة �أتبنى جل�سات الت�صوير
و�أتطلع �إلى املزيد بالدعم وامل�ساندة تكتمل الأ�شياء �شكر ًا للجمعية
الأملانية�،شكر ًا ملركز تنمية جديتا.

�أن��ا ن��وال بني مفرج؛ التحقت ب ��دورات عديدة يف جم��ال خياطة
احلقيبة املدر�سية ،يف البداية تعلمت اخلياطة ال�شعبية للحقيبة
املدر�سية ولكن رغبت ب�أن تكون احلقائب ذات جودة عالية ومناف�سة
لل�سوق املحلي؛ لذلك التحقت بدورات احلقيبة املدر�سية املنعقدة
يف املركز وتعلمت الأ�ساليب والطرق املتقدمة يف خياطة احلقيبة املدر�سية و�أ�صبح لدي اخلربة
الكافية يف �إنتاج احلقائب املناف�سة لل�سوق املحلي ،و�أعمل الآن داخل منزيل ولدي طلبات خا�صة
لإنتاج احلقائب على م�ستوى االهل واالقارب واجلريان ،واتطلع يف امل�ستقبل �إلى ان�شاء م�شغل
للحقيبة لإنتاج احلقائب وبيعها يف ال�سوق املحلي.

ستكُملا تاربخلا
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�أن��ا عائ�شه خطاطبه؛ �أعمل كوافرية و�أمتلك �صالوين اخلا�ص،
وخالل عملي تكرر الطلب من ال�سيدات والزبونات على الت�صوير
داخل ال�صالون ولكني ال امتلك �أدنى فكره عن الت�صوير،ف�سمعت
ع��ن دورة ت�صوير ف��وت��وغ��رايف �ستنعقد يف مركز تنمية جديتا،
وبالفعل اجتهت �إلى املركز والتحقت بالدورة وتعرفت على �أنواع
الكامريات �أجزائها والطرق ال�صحيحة للت�صوير وكانت جتربة رائعة ،واالن نقلت هذه التجربة
�إلى �صالوين اخلا�ص وبد�أت ت�صوير الزبونات ولقت ا�ستح�سان وانب�ساط اجلميع.

الخطة المستقبلية للمركز

تعتمد اخلطة امل�ستقبلية لعمل مركز تعليم الكبار والأن�شطة التعلمية والتدريبة على خمرجات ور�ش
التخطيط اال�سرتاتيجي التي �سيتم العمل عليها بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار خالل العام
 ،2019واهم مالحمها:
بناء املناهج والأدل��ة التدريبية ،وتطوير البيئة التدريبية ،واحل�صول على االعتمادية للربامج
واملخرجات التدريبية من مركز االعتماد و�ضبط اجلودة التابع لوزارة العمل ،وحتويل مركز تعليم
الكبار لأكادميية تعليمية خا�صة بتعليم الكبار ،وتدريب عدد من املتطوعني كمدربني دوليني ب�إعتماد
معهد القيادة والإدارة الربيطاين  ،ILMوتعزيز قدراتهم الفكرية واملهارية مبنهج التعلم ال�شعبي،
واال�ستمرار يف تطوير الأدوات الإدارية واملالية والفنية املي�سرة لعمل مراكز تعليم الكبار.
1.تطوير خطة ا�سرتاتيجية وم�أ�س�سة عمل املركز ،وتطوير الهيكل التنظيمي ،بحيث يتبع للمركز
برامج تعلمية وتدريبية معتمدة ،وا�ستكمال العمل على م�شاركة املجتمع املحلي يف �إدارة املركز.
2.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
3.تطوير ،مناهج تعلمية وتدريبية وتطوير قدرات املي�سرين كمدربني معتمدين دولي ًا
34
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4.ترخي�ص املركز واعتماد الربامج التدريبية من قبل مركز االعتماد و�ضبط اجلودة يف الأردن،
والبحث عن �آليات عمل وم�صادر متويلية م�ستدامة ،ت�أ�سي�س نادي خربة ،وتطوير قدرات العاملني
واملتطوعني للمركز.
5.اعتمادية التدريب

.

6.زيادة ر�أ�س مال �صندوق االئتمان وزيادة اعداد امل�ستفيدين من امل�شاريع

.

�7.إن�شاء  3غرف وقاعة اجتماعات

.

الفرص والتحديات
الفرص

1.املنطقة من املناطق اجلبلية اجلميلة املخ�ضرة ذات اجلذب ال�سياحي ،وحتتوي على جمموعة من
الأودية والينابيع ،وال�سكان ميتلكون جمموعة من احلرف املرتبطة بالثقافة املحلية ،والتي ميكن
ا�ستثمارها يف تطوير م�شاريع مدرة للدخل ،كم�شروع رمانة ،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
���������������
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م�ستوى حمافظة ارب��د ،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 والأن�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
معتمدة �أخرى دولية وحملية.
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توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يهدف عملنا يف مراكز تنمية املجتمع املحلي �إلى رفع الوعي ،للم�ساهمة يف حت�سني امل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي للمجتمع املحلي ويف احلد من م�شكلتي الفقر والبطالة ،ولهذا ويف ظل
الظروف التي تعي�شها املجتمعات املحلية واملنطقة ككل ،وما نتج عنها من م�شاكل اقت�صادية
واجتماعية و�إزدياد ملحوظ يف �أعداد ال�سكان ،كان البد ملراكز تنمية املجتمع املحلي يف �سبيل
حتقيق �أهدافها ،ان تو�سع دائرة امل�شاركة ،و�أن ت�ستثمر يف الطاقات الب�شرية ،و�أن تعمل جاهدة
على تطوير قدراتها امل�ؤ�س�سية.،
من خالل التعليم والتدريب امل�ستمر والتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني الداعمني لنا
واخ�ص اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار التي عملت معنا منذ عام  2014ولغاية تاريخه ،ا�ستطعنا
الإرتقاء بعمل املركز وتطوير خرباتنا و�أدواتنا امل�ؤ�س�سية ،وتعزيز امل�شاركة ،وان ت�ستخدم
منهجيات وا�ساليب عمل علمية جمتمعية يف عملية التخطيط والتنظيم والتطوير
ياتي توثيق اخلربات هذا كملخ�ص لرتاكم املعرفة واخلربة والقدرة ،وتو�ضيح الهمية التعاون
وال�شراكة مع الآخرين ،ويو�ضح كذلك الدور املحوري للجمعية الأملانية لتعليم الكبار ك�شريك
ا�سرتاتيجي ،ويربز كذلك اهمية التعاون مع املنظمات املحلية واالجنبية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية ،واعتقد انه مادة مهمة ميكن البناء عليها يف التطوير امل�ستمر للمركز.
�أتقدم ب�أ�سمي واع�ضاء املجل�س املحلي وكادر عمل مركز تنمية جمتمع حملي جديتا بجزيل
ال�شكر للجمعية الأملانية لتعليم الكبار ،على طريقتهم املُثلى يف بناء اخلربة والقدرة امل�ؤ�س�سية
ملركز تنمية جمتمع حملي جديتا.

مدير مركز تنمية جمتمع حملي جديتا
�أحمد �أعيده
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