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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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 مركز تنمية مجتمع محلي محي

التأسيس

مركز جمتمعي حكومي تاأ�ش�ص عام 2007 كمركز تدريبي ثقايف مقره 

بلدة حمي وهي اإحدى بلدات لواء املزار اجلنوبي التابع مل افظة الكرك 

التنمية  ب��وزارة  الإنتاجية  تعزيز  ملديرية  مبا�شرة  يتبع  الأردن،  جنوب 

حكوميني  موظفني   6 املركز  واأن�شطة  اأعمال  على  ي�شرف  الجتماعية. 

املتطوعني من  من  مع عدد  بالتعاون  الأن�شطة  وتنفذ  امل لي،  املجتمع  مع جلنة حملية متثل  بالتعاون 

املجتمع امل لي.

مت تطوير عمل واأن�شطة تعليم الكبار مبركز تنمية جمتمع حملي حمي بال�شراكة وبدعم من اجلمعية 

الأملانية لتعليم الكبار �شمن اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الجتماعية منذ العام 2013، هدفت اإلى 

)الإدارة  ثالثة حماور  خالل  من  امل لي،  املجتمع  تنمية  مراكز  من  لعدد  املوؤ�ش�شية  القدرات  تطوير 

والبنية املوؤ�ش�شية، نوعية الربامج والأن�شطة املت�شلة بتعليم الكبار، املبادرات املجتمعية(.

األهداف

يهدف مركز تنمية جمتمع حملي حمي ب�شكل عام اإلى اإلى متكني املجتمع وحت�شني نوعية احلياة 

من خالل رفع درجة الوعي واإك�شاب املجتمع املعارف واملهارات احلياتية املختلفة، وال�شتثمار يف املوارد 

امل لية ومتكني ال�شباب من الو�شول اإلى فر�ص العمل والت�شغيل.

ي�شتهدف املركز كافة �شرائح املجتمع، ويركز حاليًا وبالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار 

على ال�شباب وخريجي املعاهد واجلامعات والباحثني عن عمل ب�شكل عام، وكذلك الآباء والأمهات ومن 

لهم دور باإدارة �شوؤون الأ�شرة، كما وي�شتهدف املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة لأجل بناء وتطوير خرباتها 

وقدراتها املوؤ�ش�شية.
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 األهداف وفق نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي 

المادة 4

يهدف املركز اإلى امل�ساهمة فيما يلي:

 اأ.  رفع م�شتوى الوعي الجتماعي والقت�شادي والثقايف للمواطنني وت�شجيع روح العمل اجلماعي 

فيما بينهم .

 ب.  تاأمني اخلدمات الأ�شا�شية التي تفتقر اإليها املنطقة .

م�شكلتي  من  احلد  يف  ي�شاهم  مبا  امل لي  للمجتمع  والجتماعي  القت�شادي  امل�شتوى   ج.  حت�شني 

الفقر والبطالة.

المادة 5

يت�لى املركز يف �سبيل حتقيق اأهدافه بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة املهام التالية:

 اأ.  توفري قاعدة بيانات عن املجتمع امل لي وموارده وحاجاته واإدامتها .

 ب.  اإعداد الدرا�شات للم�شكالت الجتماعية التي تواجه املجتمع امل لي واقرتاح احللول املنا�شبة 

لها .

 ج.  توعية املجتمع امل لي وتثقيفه يف جمال التنمية امل�شتدامة .

 د.  رفع كفاءة العاملني يف جمال تنمية املجتمع امل لي واملتطوعني من اأفراد هذا املجتمع من خالل 

التدريب والتاأهيل وعقد ور�ص العمل لهم .

املجتمع  يف  املتوافرة  اخلدمات  م�شتوى  �شاأنها حت�شني  من  التي  والربامج  الدرا�شات   ه�.  اإع��داد 

امل لي .

وحتقيق  التنموية  امل�شاريع  لتنفيذ  املعنيني  وال�شركاء  الجتماعية  الهيئات  مع  �شراكة   و.  اإحداث 

التنمية امل�شتدامة .

الأمية  حمو  و�شفوف  ال�شيفية  والنوادي  الأطفال  ريا�ص  وخدمات  الرعاية  خدمات   ز.  تقدمي 

ودرو�ص التقوية يف خمتلف مراحل التعليم
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مركز تنمية جمتمع حملي حمي

2007تاريخ التاأ�شي�ص

منطقة حمي واحلامديةنطاق عمل املركز

الكرك - بلدة حمي - مقابل البلديةالعنوان

0799158721رقم الهاتف

Muhicenter1mu@yahoo.comالربيد الإلكرتوين

2339179رقم الفاك�ص

6عدد اللجنة امل لية 

2013تاريخ ت�شكيل اللجنة   

6عدد املوظفني

2عدد مي�شرين تعليم الكبار

ب�شري الطراونةمدير املركز

0799158721رقم الهاتف
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مركز تعليم الكبار

2019تاريخ التاأ�شي�ص

حمافظة الكرك نطاق عمل املركز

الكرك - بلدة حمي - مقابل البلديةالعنوان

0799185721رقم الهاتف

Muhicenter1mu@yahoo.comالربيد الإلكرتوين

ل يوجدرقم الفاك�ص

ب�شري الطراونةمدير املركز

0799158721رقم الهاتف

بناء ُم�شتاأجراملقر
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 الكوادر التشغيلية للمركز

اللجنة المحلية 

ا�سم الع�س�
تاريخ 

االن�سمام 

امل�ست�ى �سفة الع�س�ية

التعليمي
املهنة اخلا�سة

غري عاملعامل

مدير مدر�شه بكالوريو�ص  عامل2013ريا�ص عبداهلل الق�شاه 

ل تعمل دبلوم  عامل2013ختام �شليمان احلجايا 

مدير مدر�شه بكالوريو�ص  عامل2013ماجد �شليمان الهدايات 

متقاعد بكالوريو�ص  عامل2013حممد كرمي الق�شاه 

متقاعد بكالوريو�ص  عامل2013خلف حمد الب�شاب�شه 

الموظفين

رقم الهاتفالرقم ال�طنيال�ظيفةا�سم امل�ظف
امل�ست�ى 
التعليمي

فرتة العمل

اإلىمن

ما زال1999بكالوريو�ص9711035323799158721مدير املركزب�شري الطراونة
كلثوم يا�شر 
الطراونة

م�شوؤولة 
لوازم

ما زال2007بكالوريو�ص9802035816796058620

خديجه مبارك 
الطراونة

ما زال1999توجيهي9772036524795617095مرا�شل

ن�شرين �شقر 
الق�شاه

خدمة 
جمهور

ما زال2007توجيهي9872037137798137207

ي�شرى عبدالوهاب 
الطراونة

اعالم 
وتثقيف

ما زال2007دبلوم981203591790202497

حممود عارف 
الق�شاه

ما زال2007توجيهي97210362790791439540مرا�شل
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 بلدة محي

بلدة حمي اإحدى القرى ذات الطابع ال�ش راوي التابعة للواء لواء املزار اجلنوبي مب افظة الكرك 
جنوب الأردن، ت�شم 31 منطقة، وهي من املناطق التاريخية حيث يوجد بها ق�شر حمي التاريخي، تبلغ 

م�شاحه منطقه حمي داخل حدود البلدية )4000(دومن وداخل حدود التنظيم )2000(. 

يتوفر يف القرية جمل�ص بلدي ونادي ريا�شي ومركز �ش ي اأويل و13 بئر ارتوازي ومركز دفاع مدين 
وجمعية تعاونية وجمعية خريية، اإ�شافة اإلى وموؤ�ش�شة ا�شتهالكية ويرتاوح اأعداد اخلريجني اكرث من 
3 لالإناث ب يث  و  للذكور   3 45 �شخ�ص وعدد مدار�ص  600 خريج وعدد ذوي الحتياجات اخلا�شة 

يرتاوح عدد الطالب فوق 1000 طالب وينتمي ل مركز تنمية حمي منطقه احلامديه وتبعد 8 كيلو عن 
20 ا�شره وعدد طالب  املنطقة وهي منطقه نائيه تفتقر ل جميع اخلدمات ويرتاوح عدد الأ�شر فيها 

املدر�ص 50 طالب وعدد اخلريجني 7 خريجني 

 المجتمع المحلي لبلدة محي

الإناث  2015،ت�شكل  لعام  ال�شكاين  التعداد  وفق  ن�شمه  يقارب )6000(  ما  �شكان حمي  يبلغ عدد 
عدد  اأف��راد،   5 الأ�شرة  اأف��راد  عدد  متو�شط   ،52.2 ن�شبته  ما   2241 الذكور   47.8% ن�شبته  ما   2052

اأغلبها يف الوظائف احلكومية  1، طبيعة عمل املواطنني  2، عدد مقاعد الالمركزية  املقاعد النيابية 
والع�شكرية، ويف تربية املا�شية. 

 الشراكة مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ومراحل العمل

عملت اجلمعية االأملانية لتعليم الكبار مع مركز تنمية جمتمع حملي حمي على ثالثة مراحل:

املرحلة االأولى: بداأت هذه املرحلة من العام 2011 - 2018

على م�ست�ى بناء القدرات امل�ؤ�س�سة: هدف العمل بهذا امل�شتوى اإلى التمكني املوؤ�ش�شي والجتماعي 
العمل  من  امل�شتوى  هذا  فاإن  لذا  املهنية  قدراتهم  وتعزيز  واملتطوعني  للموظفني  املعريف  الوعي  ورفع 
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للموظفني  والتدريب  املوؤ�ش�شية،  البيئة  وتطوير  املجتمعية  واملبادرات  التطوع  تعزيز  عمليات  على  ركز 
واملتطوعني.

على م�ست�ى العمل مع الفئات امل�ستهدفة: هدف العمل بهذا امل�شتوى اإلى تعزيز القدرات املعرفية 

واملهارية للم�شتهدفني والقدرات التناف�شية ب�شوق العمل، حيث تولى املركز جزء كبري من مهام اإدارة 
الأن�شطة ومتابعتها مع الفئات امل�شتهدفة، وب يث تكون اإدارة الأن�شطة ب�شكل م�شرتك بالتعاون ما بني 

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ومركز تنمية جمتمع حملي حمي.

املرحلة الثانية: بداأت هذه املرحلة من العام 2018 ويت�قع ان تنتهي مع نهاية العام 2021 

هدفت هذه املرحلة اإلى ممار�شة مهام مبا�شرة يف اإدارة الأن�شطة ومبا يوؤ�ش�ص اإلى حد مقبول ملعايري 
مراكز تعليم الكبار، حيث متيزت هذه املرحلة باإدارة كاملة لالأن�شطة، ب يث توفر اجلمعية الأملانية 
التمويل الالزم واإتاحة الفر�شة واملجال للمركز لأن يتولى دور مهم واأ�شا�شي يف الإدارة الفنية واملالية 
للم�شاريع، ويف تلم�ص الحتياجات التدريبية، والتخطيط امل�شتقبلي، ويف العالقة مع املجتمع ومع مزودي 

اخلدمات.

املرحلة الثالثة: يت�قع ان تبداأ هذه املرحلة خالل العام 2021 

تهدف هذه املرحلة اإلى اأن يكون املركز من�شجمًا مع معايري وموؤ�شرات مراكز تعليم الكبار، وب ث 
تتعزز ال�شتقاللية وفر�ص ال�شتدامة من خالل تويل مركز تنمية جمتمع حملي حمي زمام املبادرة 
الكاملة يف ح�شد التمويل واإدارة امل�شاريع واملبادرات املجتمعية ب�شكل كامل، وان ي�شكل املركز م�شدرًا 

للخربة ملراكز اأخرى مبجالت تعليم الكبار تنمية املجتمع امل لي.

 البيئة التدريبية والخدماتية

تتكون البيئة التدريبية واخلدماتية ملركز تنمية جمتمع حملي حمي من مبنى م�شتقل م�شتاأجر مت 
العمل على تاأ�شي�شه بدعم من وزارة التنمية الجتماعية، مت تطويره ل�شتيعاب برامج واأن�شطة تعليم 

الكبار من قبل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، ويتكون من: طابقني على الن و الآتي:
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الطابق األرضي

غرفة االإدارة: غرفة خم�ش�شة لالإدارة واملتابعة والتوثيق واللقاءات مع املجتمع امل لي..1 

املرافق: مطبخ، دورات مياه لل�شيدات واأخرى للرجال، م�شعد درج ثابت..1 

امل���ارد: مت جتهيزها بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، وت�شتخدم يف .1  غرفة 

اإدارة اأن�شطة املوارد وامل ا�شبة والإر�شاد وكقاعة لتمويل امل�شاريع ال�شغرية.

زراعة .1  يف  ُم�شتغل  وبع�شها  للمبنى،  مال�شقة  �شغرية  م�شاحات  من  تتكون  اخلارجة:  احلديقة 

بع�ص الأ�شجار والنباتات.

اإنتاجها، .1  على  وامل�شاركات  امل�شاركني  يعمل  التي  املنتوجات  لعر�ص  وت�شتخدم  املعر�ض:  قاعة 

ك�شناعة ال�شابون، وتن�شيق الزهور واحلرف اليدوية..... الخ.

الطابق األول

قاعة التدريب الرئي�سية: ُت�شتخدم حاليًا يف الأن�شطة العامة، ويف اأن�شطة التدريب وعقد اللقاءات .1 

وور�ص العمل. 

قاعة احلا�س�ب ) حمطة املعرفة(: حتتوي على جمموعة من اأجهزة الكمبيوتر واملُعدات التدريبية، .1 

وُت�شتخدم يف التدريب على مهارات واأ�شا�شيات الكمبيوتر والربجميات اجلاهزة، ويف التدريبات 
اخلا�شة بقيادة احلا�شوب، مت تطوير هذه القاعة بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار، وت�شتخدم القاعة اأحيانًا لتنفيذ بع�ص الدورات التدريبية وكقاعة حما�شرات. 

املرافق: مطبخ، دورات مياه لل�شيدات واأخرى للرجال، م�شعد درج ثابت..1 

 مركز تعليم الكبار التابع لمركز تنمية مجتمع محلي محي

مت تاأ�شي�ص مركز تعليم الكبار �شمن مقر مركز تنمية جمتمع حملي حمي، مببادرة من املركز يف 
العام 2019 لي�شكل نواة لأن�شطة تعليم الكبار، ومكون من �شالة تدريب ومكتب خا�ص ل تعليم الكبار 

ومرافق ) املطبخ - احلمام ( وحمطة معرفه .
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البرامج والخدمات التعلمية

اجلمعية  من  وبدعم  بال�شراكة  والتدريبية  التعلمية  املختربات  من  جمموعة  على  املركز  ي توي 
الأملانية لتعليم الكبار، واملركز موؤهل لتقدمي اخلدمات التعلمية والتدريبية التالية:

تدريب .1  امل ا�شبة،  اأ�شا�شيات  يف  دورات  ال�شكرتاريا،  ك���دورات  الب�شرية  امل���وارد  يف  دورات 
املدربني،....... الخ وح�شب حاجة املجتمع امل لي. 

دورات يف ممار�شة اأ�شا�شيات العمل الجتماعي .1 

دورات يف اأ�شا�شيات الكمبيوتر والربجميات اجلاهزة وقيادة احلا�شوب.1 

دورات يف تنمية املواهب كالر�شم واملو�شيقى والغناء..... الخ.1 

دورات يف احلرف اليدوية وال�شناعات التقليدية.1 

جتميل .1  والتطريز،  اخلياطة  الت�شويق،  ك��دورات  الت�شغيل  لعملية  امل�شرع  التدريب  يف  دورات 
ال�شيدات،�شيانة الأجهزة الدقيقة، فنون �شناعة الطبخ واحللويات...الخ

دورات يف اإدارة امل�شاريع ال�شغرية واملبادرات املجتمعية.1 

برامج ودورات يف الثقافة العامة واملهارات احلياتية.1 

المناهج واألدلة التدريبية واالعتمادات

املناهج واالأدلة: َي�شتخدم املركز مناهج تقليدية، حيث ل يوجد اأدلة اأو مناهج خا�شة باملركز لغاية 

الآن. يقوم مركز تنمية جمتمع حملي حمي حاليًا بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار باإعداد 
مناهج تعلمية تدريبية خا�شة باملراكز التدريبية، ومن املتوقع اأن يتم 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 واملتطوعني العاملني كمي�شرين، 

والتي توؤكد على اأهمية اإعداد املناهج بطريقة ت�شاركية يف حتديد امل�شارات التعلمية والتدريبية.

االعتمادات: تكون ال�شهادات ال�شادرة للم�شاركني يف الدورات التدريبية واملنتفعني من الأن�شطة 

التدريبية التي ينفذها املركز مبا�شرة معتمدة وم�شدقة فقط من اإدارة اجلمعية واملنظمات التي لها 
عالقة �شراكة مع وزارة التنمية الجتماعية اأو مبا�شرة مع مركز تنمية جمتمع حملي حمي، كال�شراكة 
متنح  التي  وال�شهادات  التدريبات  كافة  تكون  لأن  املركز  ي�شعى  الكبار،  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  مع 
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للم�شاركني معتمدة كذلك من قبل مركز العتماد و�شبط اجلودة يف الأردن، ومن املتوقع ان يكون ذلك 
مع خالل 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

ومت اعتماد �شهادات من مركز تكنولوجيا املعلومات ب يث يتم عقد الدورات يف حمطه املعرفة

�شارك املركز بور�شة توثيق اخلربات التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ومب�شاركة ممثلني 
عن مركز العتماد و�شبط اجلودة الأردين، والهدف منها تو�شيح اآليات 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.

 البرامج التعلمية والتدريبية

تهدف الربامج واخلدمات التعلمية والتدريبية التي ي�فرها مركز تنمية جمتمع حملي حمي 

اإلى:

توفري خدمات تعلمية مبتكرة كالتعلم ال�شعبي.1 

املالية .1  ال�شتدامة  خالل  من  للجمعية  املوؤ�ش�شية  القدرة  لتعزيز  الأج��ر  مدفوعة  خدمات  توفري 
لأن�شطة تعليم الكبار 

العمل .1  على  القدرة  من  تزيد  التي  واملهارات  املعارف  واكت�شاب  والتدريب  التعلم  توفري خدمات 
والت�شغيل

ل�شوؤون .1  الالزمة  واملهارات  املعارف  امل�شاركات  اإك�شاب  خالل  من  لل ياة  التعلم  خدمات  توفري 
الأ�شرة واملهارات احلياتية املختلفة. 

والتنمية .1  عام  ب�شكل  التنمية  يف  بها جمتمعيًا  املعرتف  الأدوات  كاأحد  الكبار  تعليم  نهج  تعزيز 
املجتمعية ب�شكل خا�ص. 
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أواًل: برنامج تدريب تجميل السيدات

ال�شعر  بالب�شرة وق�ص  كالعناية  ال�شيدات،  لتجميل  تدريبية مبجالت خمتلفة  دورات  املركز  ينفذ 
وتزيني العرائ�ص...الخ، ومعظم هذه الدورات تكون بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، 
يهدف هذا النوع من التدريب اإلى دعم ومتكني �شيدات املجتمع من خالل اإك�شابهن املعارف واملهارات 
ال�شوق امل لي لت �شني  للعناية بالب�شرة وال�شعر واملظهر اجلمايل، وكمهارة مفيدة للعمل يف  الالزمة 
الدخل، والت دي بهذا املجال التدريبي يكمن بعدم وجود ُمعدات خم�ش�شة لهذا النوع من التدريب، 
حيث يتم ح�شد خربات من املجتمع امل لي و�شراء خدماتهم كمدربني، ويتم الإ�شراف على التدريبات 

من قبل متطوعات يعملن كمي�شرات �شمن امل�شاريع املمولة من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار. 

وان  ال�شيدات،  بتجميل  تدريبي خا�ص  تاأ�شي�ص مركز  اإلى  تنمية جمتمع حملي حمي  يتطلع مركز 
يكون قادرًا على تنفيذ دورات احرتافية ومنح �شهادات ُمعرتف بها من مركز العتماد و�شبط اجلودة، 
ولي�شكل هذا التدريب م�شدرًا من امل�شادر الرئي�شية لإيرادات املركز، ومن املتوقع اأن يكون ذلك خالل 

العام 2020.

ثانيًا: برنامج التدريب المهني والحرفي

وُيعد احد   2007 املركز عام  تاأ�شي�ص  بدايات  اليدوية مع  التدريب على احلرف  املركز على  يعمل 
اإلى تعزيز دخل الأ�شرة الأردنية، وحت�شني نوعية حياة املجتمع املعي�شية  اأن�شطة املركز، ويهدف  اهم 
من خالل اإنتاج قوى مدربة قادرة على العمل والإنتاج ُمعززة مبهارات حرفية من وقع الثقافة امل لية، 
العمل،  �شوق  يف  التناف�شية  قدراتهم  تعزيز  اإلى  اإ�شافة  خا�شة،  اإنتاجية  م�شاريع  اإدارة  على  وق��ادرة 
وتعزيز التوا�شل مع مركز تنمية جمتمع حمي، وتوفري م�شادر مالية م�شتدامة للمركز، حيث يتم احلاق 
امل�شتهدفني بالتدريب بكور�شات تدريبية خمتلفة واحل�شول على �شهادات م�شدقة من املركز، واملنهج 

القائم هو التمكني لالأفراد كاأ�شا�ص لت �شني نوعية حياتهم.

يف العام 2014 مت تطوير التدريب احلريف يف املركز بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار على الن و الآتي: 

تطوير قاعة تعليم الكبار، وجتهيزها باملُعدات الالزمة، كم�شروع تدريبني والعمل مع جمموعة من .1 
املتطوعني واملتطوعات لإدارة ال�شوؤون التدريبية. 
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الطبخ و�شناعة احللويات .1  ال�شيدات، فنون  املهنية كالتدريب على احلا�شوب، جتميل  التدريبات 
واملعجنات، اخلياطة والتطريز وت�شنيع الق�ص، الت�شوير، الإعالم والتدريب امل�شرحي.... الخ.

ُينفذ املركز التدريب على الأغلب بالتعاون مع العديد من املنظمات امل لية والدولية اأهمها اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار ك�شريك ا�شرتاتيجي.

ثالثًا: محطة المعرفة

2013 بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، وتهدف  تاأ�ش�شت حمطة املعرفة عام 
وتر�شيخ  والربجميات اجلاهزة،  الكمبيوتر  ا�شتخدامات  امل لي على  املجتمع  اإلى رفع كفاءة وقدرات 
املفاهيم والثقافة التكنولوجية لدى اأبناء املجتمع امل لي، وينفذ املركز برامج تدريبية خمتلفة مبجالت 
تكنولوجيا املعلومات يتم انتقاءها ح�شب حاجة املجتمع امل لي، وتنفذ دورات خمتلفة، كالتدريب على 
باللغتني  الطباعة  ومهارات  البيانات،  اإدخ��ال  ودورات   )ICDL( احلا�شوب  لقيادة  الدولية  الرخ�شة 

العربية والجنليزية وغريها من الدورات التدريبية.

حمطة املعرفة مهيئة حالياً لعقد الدورات التالية: 

الدورات الفنية/ التكنولوجية املتخ�ش�شة: )�شبكات، ت�شميم، برجمة مبتدئة، بناء املواقع(..1 

الربيد .1  اإدارة  طباعة،  احلا�شوب،  )رخ�شة  العمل:  ل�شوق  التاأهيلية  و  التكنولوجية  ال���دورات 
الإلكرتوين(.

الدورات املتخ�ش�شة ملجالت العمل العام: )حما�شبة،ت�شويق،اإدارة م�شاريع(..1 

ال�شخ�شية .1  امل��واق��ع  بناء  الإلكرتونية،  واحلماية  الإن��رتن��ت  )ا�شتخدام  املجتمعية:  ال���دورات 
واملدونات(.

الن�شاطات وور�ص العمل التدريبية يف اأي مو�شوع اإن�شاين وجمتمعي ت�شتخدم به اأدوات التكنولوجيا..1 

رابعًا: برنامج تدريب وتمويل المشروعات الصغيرة » المحافظ االئتمانية«

الجتماعية  التنمية  وزارة  من  بدعم  ائتمان  �شندوق  حمي  حملي  جمتمع  تنمية  مركز  ميتلك 
ت�شهيالت  توفري  اإلى  تهدف  ائتمانية،  كم فظة  وهو خم�ش�ص  دينار،  اأ�شا�شي )51،000(  براأ�شمال 
ائتمانية لتاأ�شي�ص م�شاريع اإنتاجية �شغرية مولدة للدخل للعاطلني عن عمل من املجتمع امل لي، وتعمل 
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مع اإدارة املركز على تطوير خدمات �شندوق الئتمان لت�شمل اخلدمات 
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تاأ�شي�ص  املقرت�شني مبجالت  مهارات  من  التدريب  ليعزز  التمويل،  خدمات  اإلى  بالإ�شافة  التدريبية 

واإدارة امل�شاريع ال�شغرية، ولي�شكل �شندوق الئتمان مركزًا لتقدمي الدعم الفني وال�شت�شاري لأ�ش اب 

امل�شاريع ال�شغرية، اإ�شافة اإلى خدمات التمويل، وهذا يزيد من القدرة على ال�شتدامة املالية للم افظ 

الإقرا�شية، و�شيتم العمل على ذلك خالل 2020. 

للمجتمع امل لي، والذي  والت�شهيالت الئتمانية  اأ�شا�شية يف جمال الئتمان  ميتلك املركز خربات 

والتوثيق  املقدمة،  للم�شاريع  القت�شادية  ودرا�شة اجلدوى  املعي�شية  اأحوال  ودرا�شة  الإقرا�ص  يت�شمن 

املايل ومتابعة حت�شيل القرو�ص، وكذلك خربات يف متابعة امل�شاريع واأثرها على املقرت�شني، ي�شرف 

واملعامالت  الطلبات  ملتابعة  قرو�ص خم�ش�ص  و�شابط  املركز،  مدير  مبا�شرة  الئتمان  �شندوق  على 

واإعداد التقارير ومتابعة الت �شيل واملقرت�شني.

الت دي الكبري يف هذا التطوير يكمن مبدى القدرة على توفري مدربني موؤهلني لهذه الغاية والقدرة 

على �شياغة منهاج تدريبي يلبي احتياجات وتوقعات اأ�ش اب امل�شاريع ال�شغرية، والقدرة على ربط 

التدريب بالتمويل. 

خامسًا: برنامج الثقافة العامة

لدى املركز مهارات وخربات يف املجالت الإر�شادية، كالإر�شاد الأ�شري والإر�شاد الوظيفي، وخربات 

يف ن�شر الوعي وتعزيز امل�شتوى الثقايف لالأ�شرة واملجتمع كموا�شيع ال�ش ة العامة وال�ش ة ال�شخ�شية، 

وموا�شيع اإدارة اقت�شاديات الأ�شرة، وتر�شيد ا�شتهالك املياه والطاقة، وتنظيم الفعاليات العامة من 

تتم  ومعظم  الخ،  الكتاب....  املهرجانات كمهرجان  وتنظيم  واأيام طبية جمانية،  وندوات  حما�شرات 

هذه العملية التعلمية مبنهجية احلوار والرتبية ال�شعبية.

بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مت تدريب جمموعة من ال�شيدات كمي�شرات 

للعملية الإر�شادية �شمن حمور التوجيه مب�شروع التنمية والتمكني املجتمعي، ويتم حاليًا العمل لن يكون 

هذا املنهج كاأداه رئي�شية لأي برنامج تدريبي
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الُميسرين الُممارسين بمجاالت تعليم الكبار

رقم الهاتفالرقم ال�طنيا�سم املتط�ع
امل�ست�ى 
التعليمي

املهمات التي 
�سغلها

فرتة التط�ع

اإلىمن

اميان عبداهلل 
احلجايا

9922001554798196368

بكالوريو�ص 
اإر�شاد و�ش ه 

نف�شيه

مي�شره/ اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
20182020

اهداء جميل 
الق�شاه 

9942035233799572551
بكالوريو�ص 
تربيه خا�شه

مي�شره/ اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
20182020

البرامج والمشاريع

املم�لنيالربنامج/ امل�سروع
عدد العاملنيمدة امل�سروع

ذك�راإناثاإلىمن

م�سروع التنمية والتمكني املجتمعي- 
املرحلة االأولى

الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع امل لي من 
�شن ال 16 عام

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

حزيران 
2018

كانون الأول 
2018

2 

م�سروع التنمية والتمكني املجتمعي - 
املرحلة الثانية

الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع امل لي من 
�شن ال 16 عام

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

ابريل 
2020

ت�شرين 
ثاين 2020

2 
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املم�لنيالربنامج/ امل�سروع
عدد العاملنيمدة امل�سروع

ذك�راإناثاإلىمن

م�سروع مدر�سة اجلميد الكركي
الفئة املُ�شتهدفة: ال�شائ ني امل ليني 

والأجانب

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

32ما زال2016

اجلمعية الأملانية �سال�ن جتميلي 
لتعليم الكبار

1ما زال  2018

اجلمعية الأملانية مطبخ اإنتاجي 
لتعليم الكبار

 2ما زال 2018

اجلمعية الأملانية م�سروع االأع�ساب الطبية 
ل تعليم الكبار

14ما زال 2013

حمطة املعرفة
الفئة املُ�ستهدفة: كافة فئات املجتمع

 اجلمعية 
الأملانية لتعليم 

الكبار
 1ما زال2007

المبادرات المجتمعية

بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مت تاأهيل 15 متطوعة من املجتمع امل لي لإدارة مبادرات 

املبادرات  لإدارة  موؤهال  ا�شبح  املركز  املجتمعية،  والأولويات  بالحتياجات  تت�شل  جمتمعية مبوا�شيع 

املجتمعية، ونفذ العديد منها كمبادرة �شعوبات التعلم، جتميل املنطقة، التوعية ب�شرطان الثدي، تعلم 

مهنة واحرتف حياة، م�شروعك، الو�شائل التعلمية... الخ. 

تهدف املبادرات اإلى حتفيز امل�شاركة املجتمعية يف التنمية امل لية، واإلى تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية 

والتكافل الجتماعي بالعتماد على عن�شر التطوع واملبادرة. 
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متطوعي المبادرات المجتمعية

ا�سم املتط�ع
الرقم 
ال�طني

رقم الهاتف
امل�ست�ى 
التعليمي

املهمات التي �سغلها
فرتة التط�ع

اإلىمن

اماين عواد 
الب�شاب�شه 

9882051651772034933
بكالوريو�ص 
فيزياء

متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142018

اآيات عواد 
الب�شاب�شه

9922050648795643171
بكالوريو�ص 
حما�شبه

متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20172018

اإ�شالم جميل 
الق�شاه 

9912052271772195358
ماج�شتري 
ريا�شه

متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015

رائده كمال 
الق�شاه 

دبلوم �شريعه79236996 9802035825
متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015

عائ�شه احمد 
الق�شاه 

توجيهي9942034768778203415
متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015

اإكرام جميل 
الق�شاه 

9892017651790187335
بالكوريو�ص 
هند�شه نظم

متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015

نهى �شالمه 
الب�شاب�شه 

دبلوم �شريعه9762034629797329325
متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015



23 الربامج التعلمية والتدريبية

ا�سم املتط�ع
الرقم 
ال�طني

رقم الهاتف
امل�ست�ى 
التعليمي

املهمات التي �سغلها
فرتة التط�ع

اإلىمن

عبري ابراهيم 
الق�شاه 

9912044382776318198
بكالوريو�ص 
اإداره اأعمال

متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015

�شذى ابراهيم 
الق�شاه

985202300776318198
بكالوريو�ص 
�شريعة

متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20142015

عائ�شه احمد 
الق�شاه

توجيهي99420347680797388029
متطوعة مبادرات 
- اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

20152019

اهم الُمبادرات المجتمعية الُمنفذة من قبل مركز جمعية حماية األسرة والطفولة 

لتعليم الكبار

�سنة التنفيذاجلهة الداعمةاأ�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها
2015مركز التدريب املهني موؤابتعلم مهنة..... احرتف حياة

2015وزارة التنمية الجتماعيةعمل واإن�شاء الو�شائل التعليمية

2015مركز تنمية جمتمع حملي حميمبادرة ك�شوة ال�شتاء

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة دمج ال�شباب الأردين وال�شوري

2015اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، مركز جودمبادرة النطق و�شعوبات التعلم

2016مركز الو�شية لذوي الحتياجات اخلا�شةنر�شم ب�شمة

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة اخلط العربي

مبادرة اليوم الطبي املجاين
اجلمعية الأملانية، م�شت�شفى الكرك 

احلكومي، بنك الدم
2016
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�سنة التنفيذاجلهة الداعمةاأ�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها
2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة التوعية املهنية

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مبادرة التربع بالدم 

2016مركز اإرادة، �شندوق التنمية والت�شغيلمبادرة ا�شنع م�شتقبلك باأيدك

مبادرة اجلرائم الإلكرتونية
مديرية المن العام/الب ث اجلنائي - 

الكرك
2016

مبادرة حماية الرثوة احليوانية
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، الإر�شاد 

الزراعي
2016

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارالتدريب على ال�شغال اليدويه

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة التغذية ال�شليمة

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة �شعوبات التعلم ) 3 ا�شهر(

2017اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارت�شكيل اك�ش�شوارات 

مبادرة )عملي( املنتفعني من �شناديق 
الئتمان

2019املفو�شية ال�شامية لوؤون الالجئني

2019نادي املزار اجلنوبيامل�شاركة يف البازار اخلريي /

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة بيئتي اأجمل

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة حمي اأحلى

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة يوم املرح

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة ب�شمة طفل

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة اأنت الأقوى

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مبادرة �ش تك بالدنيا 

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة مدر�شتي معنا اأحلى

2020اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة �ش تك تهمنا

2020اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارحمي اكرث �ش ه

2020اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارل تلقي �شيئا

2020اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارفكرتنا غري ممر م�شاه هوائي
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مبادرة مشروع السياحة التبادلية »مشروع بيت الجميد« بمشروع »سياحي إنتاجي 

تدريبي وخدمي«

لكل جمتمع موروثه وتراثه وثقافته وموارده امل لية اخلا�شة والتي ت�شكل يف النهاية جزءًا ل يتجزاأ 

الجتماعي  وا�شتقرارهم  حياتهم  يف  الأه��م  امل�شدر  هي  الهوية  هذه  تكون  وقد  الثقافية،  هويته  من 

وخرباتهم  ثقافتهم  واق��ع  من  ينتجون  ما  على  دخلها  يف  تعتمد  ال�شعوب  من  فالكثري  والقت�شادي، 

الثقافة مدخاًل هامًا يف  ال�شياحية، وقد تكون ت�شكل هذه  املتاحة، وخ�شو�شًا يف املجالت  ومواردهم 

التنمية امل لية.

من هنا بادرات جمموعة من املتطوعات مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، ال�شتثمار يف املوروث 

العالقة  ذات  ال�شعبية  وامل��اأك��ولت  الكركي  اجلميد  مب��ادة  املت�شل  الثقافية  والهوية  امل لي  وال��رتاث 

باجلميد، كم�شدر للعمل والت�شغيل.

اجلميد(  مدر�شة  )م�شروع  امل لي  املجتمع  على  القائمة  التبادلية  ال�شياحة  م�شروع  تاأ�شي�ص  مت 

الأملانية  اجلمعية  من  وبدعم  بال�شراكة  امل لي،  ال�شعبي  الرتاثي  واملوروث  امل لية  باملوارد  لال�شتثمار 

لتعليم الكبار، وباإدارة جمموعة من املتطوعات، وباإ�شراف من مركز تنمية جمتمع حملي حمي، حيث 

مت دعم هذا امل�شروع من قبل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ومت تزويد املتطوعني باملعارف املت�شلة 

لحقًا  امل�شروع  تطور  ال�شياحية،  امل�شاريع  لإدارة  الالزمة  واملهارات  والتقنيات  املجتمعية  بال�شياحة 

لي�شبح م�شروع بيت اجلميد الكركي.

واحتياجات  ال�شياحة  مبجالت  خ�شو�شًا  متقدمة  خ��ربات  اإل��ى  امل�شاريع  من  النوع  هذا  ي تاج 

الت�شال  فنون  اإلى  كما وحتتاج  �شياحي،  كمنطقة جذب  املنطقة  وت�شويق  اليهم  والو�شول  ال�شائ ني 

والتوا�شل وا�شتخدام لغات متعددة اأهمها اللغة الجنليزية. 

ال�شياحية، وكان حمط اهتمام جاللة  انه ا�شتطاع ا�شتقطاب العديد من الفرق  ما مُييز امل�شروع 

امللكة رانيا العبداهلل، حيث ت�شرف امل�شروع بزيارة �شخ�شية واللقاء مع املتطوعات، وتعمل املتطوعات 

حاليًا على تطوير امل�شروع اإلى ُنزل �شياحي اإ�شافة اإلى خدمات الطعام.
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 الخبرات الُمكتسبة

اأواًل: ميتلك مركز تنمية جمتمع حملي حمي جمموعة من اخلربات املتميزة ذات ال�شلة مبجالت 

تعليم الكبار، ومت اكت�شاب هذه اخلربات �شمن خطط بناء القدرات املوؤ�ش�شية التي نفذتها اجلمعية 
واملتطوعني  املوظفني  من  لفريق  التدريب  وخطط  تقريبًا،  �شنوان  خم�ص  منذ  الكبار  لتعليم  الأملانية 
وبع�ص من اأع�شاء املجتمع امل لي وم�شاركتهم يف العديد من الدورات التدريبية والندوات والأن�شطة 

املت�شلة بتعليم الكبار، واهم اخلربات املكت�شبة هي:

والتوا�شل مع املجتمع امل لي/ وجود فريق من .1  العمل الجتماعي والتطوعي  خربات متميزة يف 
املوظفني واملتطوعني ممن لهم باع طويل يف العمل الجتماعي التطوعي وات�شال مع اجلمهور، 
و�شاركوا يف العديد من الدورات التدريبية والندوات والأن�شطة املت�شلة بتعليم الكبار �شمن خطط 

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

خربات يف التعلم والتعليم غري النظامي والتدريب واإدارة اجلل�شات احلوارية النقا�شية / وجود .1 
فريق من املتطوعني مت تاأهيلهم من قبل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار كمي�شرين ومدربني

اأهمها .1  املجتمعية،  الحتياجات  وتلم�ص  واملجتمعية،  التعلمية  املبادرات  واإدارة  طرح  يف  خربات 
مبادرة م�شروع مدر�شة اجلميد كم�شروع اإنتاجي ت�شغيلي �شياحي، والعديد من املبادرات املجتمعية 

التي حت�شد همم املجتمع امل لي يف عمليات التنمية.

خربات يف تقييم ودرا�شة الحتياجات املجتمعية مبنهجية الب ث ال�شريع بامل�شاركة.1 

خربات يف اإعداد املناهج واملواد التعلمية.1 

اعطاء .1  اإج��راءات  يف  ال�شغرية  امل�شاريع  ومتويل  الئتمان  �شناديق  ب��اإدارة  متخ�ش�شة  خربات 
القرو�ص ومتابعة حت�شيلها وتدويرها.

ثانياً: يف حال حاجة املركز خلربات اإ�شافية عند تنفيذ دورات واأن�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
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مجاالت الخبرات الُمكتسبة

املهارات الرئي�سية للمجالاملجال

جمال املحافظ االإقرا�سية واإدارة �سناديق 
االئتمان 

عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 1
عدد �سن�ات اخلربة: 9

م�سادر اخلربة: وزارة التنمية الإجتماعية

درا�شة احوال املعي�شية لأ�ش اب اأفكار امل�شاريع، .11 
ودرا�شة اجلدوى القت�شادية للم�شاريع املُقدمة

تنظيم عمليات واإجراءات الإقرا�ص وال�شمانات..11 
توثيق القرو�ص ومتابعة الت �شيل واإعادة تدوير راأ�ص .11 

املال.
متابعة امل�شاريع واأثرها على املقرت�شني، وفر�ص .11 

تطوير امل�شاريع
تدريب املقرت�شني وتقدمي الدعم الفني لهم.11 

جمال البحث ال�سريع بامل�ساركة
عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 1

عدد �سن�ات اخلربة: 4
م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

مهارات التدريب على الب ث ال�شريع بامل�شاركة.11 
مهارات ا�شتخدام ادوات الب ث ال�شريع بامل�شاركة يف .11 

حتديد الحتياجات والتخطيط املجتمعي
مهارات الت ليل واإعداد التقارير النهائية للب ث .11 

ال�شريع بامل�شاركة

جمال التدريب والتي�سري واإدارة احللقات 
النقا�سية

عدد اخلربات: اإناث: 4 ذكور: 0
عدد �سن�ات اخلربة: 4

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

 اإدارة وتنظيم اجلل�شات التعلمية.11 
 اعداد خطط اجلل�شات التعلمية ومتابعتها

اإدارة احللقات النقا�شية واحلوارية
ت�شميم واإدارة املبادرات املجتمعية.11 
اعداد املناهج والأدلة التعلمية.11 
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املهارات الرئي�سية للمجالاملجال

جمال التعليم غري الر�سمي )الرتبية 
ال�سعبية(

عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 0
عدد �سن�ات اخلربة: 3 

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

تنمية احلوار كو�شيلة للتعلم والتنمية )القدرة على .11 
حتفيز امل�شاركني على احلوار كو�شيلة تعلمية( 

الإ�شتناد اإلى خربات امل�شاركني )القدرة على ت�شجيع .11 
امل�شاركني مل�شاركة خرباتهم مع املجموعة كو�شيلة 

تعلمية(
و�شع املنهاج التعلمي بامل�شاركة )القدرة على متكني .11 

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

تعزيز الوعي بالواقع وروؤية الفر�ص واحللول )القدرة .11 
على العمل مع امل�شاركني لروؤية الفر�ص من الواقع، 
واحللول عو�شا عن امل�شكالت كو�شيلة تعلمية لتعزيز 

الوعي(

ك�سب التاأييد واالت�سال مع القيادات 
املجتمعية

عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 0
عدد �سن�ات اخلربة: 3 

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

التوا�شل مع القادة الجتماعيني واإ�شراكهم يف .11 
الأن�شطة ولقرارات

توظيف و�شائل التوا�شل الجتماعي يف العالنات .11 
وردود فعل املجتمع امل لي يف م�شاركتهم الراأي

التوا�شل مع اأ�ش اب القرار من املجتمع امل لي، .11 
واملوؤ�ش�شات الر�شمية، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين

ت�سميم املناهج واالدلة التدريبية 
والتعلمية

عدد اخلربات: اإناث: 4 ذكور: 0
عدد �سن�ات اخلربة: 2 

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

منهاج جمتمع خربة اجلميد الكركي )مدر�سة 
اجلميد(

ت�شميم الأهداف والكفايات والأن�شطة التعلمية �شمن .11 
اإطار تعلمي.

تنظيم وت�شل�شل املو�شوعات التعلمية وحتديد .11 
املخرجات

ت�شميم خطة التعلمية والأن�شطة وال�شاليب املنا�شبة.11 
ت�شميم الت�شل�شل املنطقي للمنهاج بطريقة التفاكر .11 

مع جمتمع خربة لديه خربات �شابقة.
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املهارات الرئي�سية للمجالاملجال

التدريب مبجاالت احلا�س�ب »حمطة 
املعرفة«

عدد اخلربات: اإناث: 2 ذكور: 0
عدد �سن�ات اخلربة: 4

م�سادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

ُيقدم املركز دورات يف مهارات الكمبيوتر وا�شا�شياته، .11 
الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شب اليل، فوتو�شوب 
ودورات اخرى بناء على احتياجات وطلبات املجتمع 

امل لي، يتم متويل هذه الدورات من قبل مركز 
تكنولوجيا املعلومات الوطني حيث يدفع كل م�شارك 

ر�شوم رمزية للدورة. 

أهم المشاركات في التدريبات وورش العمل مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

اجلهة املنظمةا�سم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة االنعقادعدد امل�ساركني

اإلىمنذك�راإناث

عمل واإن�شاء الو�شائل 
التعليمية

وزارة التنمية 
الإجتماعية

13

1678/9/20168/9/2016ت�شكيل الك�ش�شوارات

اإدارة امل�شاريع ال�شغرية
اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار
احلرف اليدوية والدرا�شات 

املهنية 
اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

العنف املجتمعي
وزارة التنمية 
الإجتماعية

6713/1/201630/1/2016موؤ�ش�شة عبق اجلنوباحلقوق ال�شخ�شية 

اليوني�شيفالتوعية الوالدية



توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار30

اجلهة املنظمةا�سم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة االنعقادعدد امل�ساركني

اإلىمنذك�راإناث

ور�شة توثيق اخلربات 
مبجالت تعليم الكبار

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

20

الب ث ال�شريع بامل�شاركة
اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار
423/9/20185/9/2018

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

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

222019-2-262019-2-27

دورة اعداد مدربني
اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار
224/5/20162016-5-31

ور�شة مدخل اإلى الرتبية 
ال�شعبية

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

208/10/20188/10/2018

ور�شة التخطيط للم�شتقبل 
ملراكز تعليم الكبار

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

2211/12/201813/12/2019

ور�شة تطوير املناهج املت�شلة 
بتعليم الكبار

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

224/12/20186/12/2019

ور�شة حتديد الحتياجات 
مبجالت تعليم الكبار 
PRA با�شت دام ادوات

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

223/9/20185/9/2018

ور�شة التعلم القائم على 
احلاجات

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

316/2/20196/2/2019

ور�شة الرتبية ال�شعبية 
للتنمية

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

1029/8/201929/8/2019

موؤمتر م�شتقبل تعليم الكبار 
يف الأردن

اجلمعية الأملانية لتعليم 
الكبار

219/9/201910/9/2019

TOT دورة
DUNE LK 16/9/202019/9/2020ور�شه



31 اخلطة امل�شتقبلية للمركز

 الخطة المستقبلية للمركز

تعتمد اخلطة امل�شتقبلية لعمل مركز تنمية جمتمع حملي حمي على تاأ�شي�ص مركز متخ�ش�ص بتعلم 
التخطيط  ور�ص  مع خمرجات  ين�شجم  مبا  والتدريبة  التعلمية  الأن�شطة  من  لتوفري جمموعة  الكبار 
ال�شرتاتيجي التي �شيتم العمل عليها بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار خالل العام 2019، 

واهم مالحمه املتوقعة:

تطوير مركز متخ�ش�ص بتعليم تعليم الكبار، وترخي�ص املركز، وتطوير البيئة التدريبية، وماأ�ش�شة .1 
عمل املركز، وتطوير خطة ا�شرتاتيجية، وهيكل تنظيمي.

من .1  التدريبية  واملخرجات  للربامج  العتمادية  على  احل�شول  وتدريبية،  تعلمية  مناهج  تطوير 
مركز العتماد و�شبط اجلودة التابع لوزارة العمل.

تدريب عدد من العاملني واملتطوعني كمدربني دوليني باإعتماد معهد القيادة والإدارة الربيطاين .1 
.ILM

تعزيز القدرات املعرفية والفكرية واملهارية مبنهج التعلم ال�شعبي، وال�شتمرار يف تطوير الأدوات .1 
الإدارية واملالية والفنية املي�شرة لعمل اأن�شطة تعليم الكبار.

والت�شبيك مع موؤ�ش�شات .1  والتاأييد املجتمعي،  الأعمال، وح�شد الدعم  الت�شبيك مع مراكز تطوير 
تاأ�شي�ص نادي خربة، وم�شاركة املجتمع امل لي  اأهلية ودولية،و  حكومية وغري حكومية ومنظمات 

يف اإدارة املركز
ا�شتدامة اخلربات .1  وامل افظة على  اإلى م�شادر متويلية م�شتدامة،  للو�شول  املركز  تعزيز قدرة 

املرتاكمة مبجالت تعليم الكبار.
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 الفرص والتحديات

الفرص

املنطقة من املناطق ال�ش راوية، ت�شتهر بالن�شط الزراعي وبرتبية الرثوة احليوانية، وال�شكان .1 
ميتلكون جمموعة من احلرف املرتبطة بالثقافة امل لية، والتي ميكن ا�شتثمارها يف تطوير م�شاريع 
مدرة للدخل، كم�شروع مدر�شة اجلميد، مما يوؤ�شر اإلى اهمية عن�شر التدريب يف التنمية امل لية 

ويف ايجاد فر�ص عمل.

زيادة عدد اخلريجني العاطلني عن العمل والتوجه احلكومي لال�شتثمار يف القوة العاملة كمورد .1 
ب�شري لتخفيف حدة الفقر والبطالة، يوؤ�شر ان التدريب والتمكني لهوؤلء ال�شباب ي�شكل �شرورة 

واولوية وهي بالتايل فر�شة للمركز.

تدريب .1  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.1 

التحديات

وجود مراكز تدريبية تتبع للقطاع اخلا�ص، وبالتايل يكمن الت دي مبدى قدرة املركز على توفري .1 
على  امل�شتهدفة  الفئات  والتعاون خلدمة  الت�شبيك  على  قدرته  ومدى  مناف�شة،  تدريبية  خدمات 

م�شتوى حمافظة الكرك.

القدرة على تلبية الحتياجات التدريبية للمجتمع امل لي مبا ي قق طموحاته وتطلعاته، وايجاد .1 
برامج تدريبية مناف�شة 

الت دي .1  يكمن  لذا  التدريبية،  والأن�شطة  الدورات  تنفيذ  امل لية يف  املركز على اخلربات  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.



33 الفر�ص والت ديات

مدى القدرة على ا�شتقاللية مركز تعليم الكبار، بايجاد جمل�ص اإدارة ونظام عمل داخلي مطور .1 
ومعتمد من وزارة التنمية الجتماعية، واحل�شول على ال�شتقاللية الإدارية بالكامل.

على .1  احل�شول  على  املقدرة  ومدى  املركز،  لعمل  م�شتدامة  متويلية  وم�شادر  عمل  اآليات  اأيجاد 
العتمادات لل�شهادات ال�شادرة عن املركز من مركز العتماد و�شبط اجلودة وكذلك من جهات 

معتدة اأخرى دولية وحملية
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النهو�ص بها  التي تطورت وا�شتطاع مركز تنمية جمتمع حملي حمي  املوؤ�ش�شية  القدرة  اإن 
منذ العام 2011، بالتعاون وال�شراكة مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، اوجدت م�شاحة كبرية 
للتطوع، مما �شاهم يف تو�شيع دائرة امل�شاركة مع املجتمع امل لي، واأ�شبح املركز على م�شافة 

اأقرب مع احتياجات املجتمع امل لي مبختلف املجالت الجتماعية والقت�شادية وغريها.

تاأ�ش�ص كاأحد الربامج الرئي�شية لعمل مركز تنمية جمتمع  يعترب مركز تعليم الكبار الذي 
اإلى مفاهيم الرتبية  امل�شتندة  الكبار  تعليم  املوؤ�ش�شية لروؤية  حملي حمي، هو مبثابة احلا�شنة 
موؤ�ش�شية  واأدوات  ومهارات  خل��ربات  مركزية  نقطة  ومبثابة  احلياة،  مدى  والتعلم  ال�شعبية 

مبجالت تعليم الكبار.

امل افظة  اأهمية  ولتبيان  املوؤ�ش�شية،  القدرة  لنوعية  لي�شكل مرجعًا هامًا  التوثيق  ياأتي هذا 
عليها واأهمية البناء عليها، ولي�شكل كذلك مادة هامة حتتوي على العديد من عناوين اخلربة 
واملهارة والقدرة املوؤ�ش�شية، ميكن تبادلها مع مراكز تنمية املجتمع امل لي الأخرى، حيث يلخ�ص 
البنية  م�شتوى  وعلى  املهارات  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شية  والقدرات  اخل��ربات  اهم  التوثيق  هذا 

املوؤ�ش�شية للمركز.

تنمية جمتمع حملي حمي من موظفني ومتطوعني،  ي�شرين وزمالئي يف مركز  يف اخلتام 
اأن نهديكم هذا الإجناز لتوثيق اخلربات والقدرات املوؤ�ش�شية، الذي مت بالتعاون مع اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار، وي�شرنا ان نتبادلها مع زمالءنا مراكز تنمية املجتمع امل لي يف حمافظة 

الكرك.

مدير مركز تنمية جمتمع حملي حمي
ب�سري الطراونة








