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ب��ن��اء وت��ع��زي��ز ق����درات م���ؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، ُيحفيز 
�شد  على  وي�شاعد  ال��ع��ام��ة،  احل��ي��اة  يف  املجتمعية   امل�شاركة 
املتاحة،  الدولة  املجتمع، وم���ارد  الفج�ة ما بني احتياجات 
واحلل�ل  بالتحديات  املجتمعي  ال���ع��ي  تعزيز  على  ويعمل 
التنمية يف  ال���اع��ي  املجتمعي  الإن��خ��راط  وبالتايل  املُتاحة، 

الروؤي�����������������������������������������ا:

تتمتع  الإجتماعية،  العدالة  قيم  ت�سوده  اأردين  دميقراطي  جمتمع 
فيه املراأة وال�سباب بحقوقهم يف كافة املجالت.

الر�شال������������������������������ة: 

ودعم  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتحقيق  ت�سعى  ربحية  غري  موؤ�س�سة 
ومتكني املراأة وال�سباب وذلك من خالل تقوية ومتكني وح�سد املراأة 
وال�سباب للم�ساركة يف عمليات التنمية و تعزيز احلقوق الجتماعية 

والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية لهم.
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 VV Internationalمنذ العام 2010 تعمل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
مع العديد من ال�سركاء احلكوميني وغري احلكوميني يف الأردن، على تعزيز 
مفهوم تعليم الكبار/ الرا�سدين للتنمية، وتطوير مقاربات للتدريب، بالتوازي 

مع بناء القدرات املوؤ�س�سية. وتقييم احلاجات والت�سبيك.

 وخالل ما يقارب الع�سر �سنوات، مت اإعداد وبناء قدرات اأكرث من 200 
يت�سل  موؤ�س�سة حملية، مبا   30 من  لأكرث  وامل��دراء  واملي�سرين  املدربني  من 
باملقاربات احلديثة القائمة على مفاهيم الت�ساركية والرتبية ال�سعبية �سمن 
احلاجات  ويوائم  جودة  اأف�سل  كبار  تعلم  لتوفري  الكبار،  تعليم  مرتكزات 

املجتمعية، ويعزز اإدارة موؤ�س�سات تعليم الكبار.

املناهج  من  جمموعة  بتطوير  �سركائنا  مع  قمنا   ،2019 العام  هذا  يف 
التعلمية والتدريبية، وبتلخي�ص وتوثيق للخربات التي تراكمت خالل الفرتة 
تاأتي  والتي  واملهتمني،  املعنيني  مع  مل�ساركتها  فر�سة  باأنها  ونعتقد  املا�سية، 
�سمن مطبوعات ملوا�سيع تدريبية متعددة تعك�ص التجربة العملية يف �سياق 

التعلم للتنمية �سمن عمليات تعليم الكبار.

اأود اغتنام هذه الفر�سة لأتقدم بال�سكر والتهنئة ملعدي هذه املطبوعات 
تطبيقاتهم  جت��ارب  نتاج  ي�سكل  وال��ذي  اأجن��زوه،  ال��ذي  الرائع  العمل  على 
اأن ت�سكل هذه املطبوعات م�ساهمة لدفع وتعزيز مفهوم  ناأمل  العملية، كما 
تعليم الكبار/ الرا�سدين للتنمية، والتي �ستكون مفيدة للموؤ�س�سات العاملة يف 

جمالت تعليم الكبار يف الأردن والعلم العربي.

نازاريت نازارتيان
ممثل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن
املدير الإقليمي للجمعية الأملانية لتعليم الكبار يف ال�سرق الأو�سط
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جمعية امللكة زين ال�شرف التنم�ية

1994012200013الرقم الوطني

30/7/1974تاريخ التاأ�سي�ص

حمافظة املفرقنطاق عملها

املفرق - �سارع جر�ص - دوار دجله - عمارة ال�سليمالعنوان

026234806رقم الهاتف

queenzainalsharaf@gmail.comالربيد الإلكرتوين

026234806رقم الفاك�ص

24عدد الأع�ساء املوؤ�س�سني

150    عدد اأع�ساء الهيئة العامة

27/7/2019تاريخ انتخاب الهيئة الإدارية

ثالثة �سنواتمدة وليتها

د. عبري تليالنرئي�ص اجلمعية

0777916976  0779757989رقم الهاتف
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مركز جمعية امللكة زين ال�شرف لتعليم ال�شباب و الكبار

20/2/2018تاريخ التاأ�سي�ص

حمافظة املفرقنطاق عمل املركز

املفرق - �سارع جر�ص - دوار دجله - عمارة ال�سليمالعنوان

0779757989رقم الهاتف

Adulteducation.mafraq@gmail.comالربيد الإلكرتوين

areejtlelan@gmail.com

026234806رقم الفاك�ص

في�ص بوك
مركز تعليم الكبار/جمعية امللكة زين ال�سرف/ جمعية امللكة 

زين ال�سرف اخلريية-املفرق

د.  اريج تليالنمدير املركز

0779757989رقم الهاتف

بناء ُم�ستاأجراملقر
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 محافظة المفرق

حمافظة املفرق: تقع يف ال�سمال ال�سرقي من اململكة 
ويحدها العراق من ال�سرق و�سوريا من ال�سمال وال�سعودية 
كم2،   )26551( م�ساحتها  وتبلغ  وال�سرق.  اجلنوب  من 
اململكة  م�ساحة  جمموع  من   %  29.6 ن�سبته  ما  وت�سكل 
من  معان  حمافظة  بعد  اململكة  حمافظات  ثاين  وتعترب 
حيث امل�ساحة، وت�سكل منطقة البادية ال�سمالية الغالبية 
ن�سمة   549,948 ح��وايل  �سكانها  ع��دد  منها.  العظمى 
بكثافة ح��وايل 10.8 �سخ�ص/كم2 وت�سكل منطقة البادية 

ال�سمالية الغالبية العظمى منها.

مت ا�ستحداث املحافظة بتاريخ 14/11/1985م وت�سم 
البادية  ولواء  بلعما/املن�سية/رحاب  اأق�سية  يتبعه  املفرق  ق�سبة  هي)لواء  اأق�سية  و)10(  األوية  اأربعة 
ال�سمالية يتبعه اأق�سية �سبحا /اأم القطني/ دير الكهف/ اأم اجلمال ولواء البادية ال�سمالية الغربية يتبعه 
اخلالدية /�سما /املرا�سدة ال�سرحان/ حو�سا ولواء الروي�سد.اأن�سئ يف املحافظة خميم الزعرتي للالجئني 
ال�سوريني عام 2012. و كذلك عدد املجال�ص البلدية مبحافظة املفرق )18( بلدية وت�سم)51( منطقة، 

ويتوزع خاللها 196 جتمعًا �سكانيًا و جمل�سني للخدمات امل�سرتكة. 

حتتوي حمافظة املفرق على مناطق اأثرية عديدة من اأهمها اأم اجلمال. وهي ذات طبيعة �سحراوية 
من ال�سرق غنّية باملياه اجلوفية متّد اململكة مبحا�سيل اخل�سروات والرثوة احليوانية. اأّما من الغرب 

فهي ذات طبيعة خ�سبة منتجة لزيت الزيتون.

تق�ع يف ال�سم�ال ال�سرقي اململكة، ت�سل اململكة من ال�سرق الأق�سى باجلمهورية العراقية عن طريق 
حدود الكرامة ومن ال�سمال باجلمهورية ال�سورية عن طريق حدود جابر، يحدها العراق �سرقا و�سوريا 

�سم��ال وال�سعودية جنوبا.

اأهميتها الإ�سرتاتيجية لوقوعها على مفرتق الط�رق الدولية، حيث تربط املم��لكة  اكت�سبت املفرق 
كم   285 املحاف�ظة  يبعد عن مركز  والذي  الكرام�ة  مرك��ز حدود  العراقية من خالل  مع اجلمهورية 
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ال�سورية والذي يبعد عن  اإلى وجود مركز حدود جابر والذي يربط اململكة مع اجلمهورية  بالإ�سافة 
مركز املحافظة حوايل 20 كم.

عدد �سكان املحافظة: )549948( ن�سمة.  

م�ساحة املحافظة: )26550.6( كم2.  

الكثافة ال�سكانية: )20.7( ن�سمة/كم2.  

معدل البطالة لعام 2016: )19.5(.  

 مدينة المفرق

مدينة املفرق او كما ُت�سمى »عرو�ص ال�سحراء« مدينة اأردنية غنية باملوارد الطبيعية والأثرية و�سط 
�سحراء مرتامية الأطراف، وهي مركز حمافظة املفرق، كانت حمطة للقوافل ونقطة ارتباط مع �سائر 
اأرجاء املنطقة منذ الع�سور القدمية، �سميت مدينة املفرق يف ال�سابق )الفدين( ثم �سميت فيما بعد 
املفرق لوقوعها على مفرتق طرق دولية, حيث تربط املم��لكة مع اجلمهورية العراقية من خالل مرك��ز 
حدود الكرام�ة والذي يبعد عن مركز املحاف�ظة 285 كم بالإ�سافة اإلى وجود مركز حدود جابر والذي 

يربط اململكة مع اجلمهورية ال�سورية والذي يبعد عن مركز املحافظة حوايل 20 كم.

مير باملدينة خط �سكة حديد عمان-دم�سق. والطريق الدويل الذي يربط الردن بالعراق والردن 
ب�سوريا، يوجد يف املدينة جامعة اآل البيت وهي جامعة حكومية تاأ�س�ست عام 1992 وتقع يف ال�سواحي 
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ن�سمة وفق  الف   580,000 �سكانها  14كم2، وعدد  املفرق  تبلغ م�ساحة مدينة  املفرق،  ال�سرقية ملدينة 
تعداد ال�سكان لعام 2017.

�سهدات املدينة اعداد هائلة من الالجئني العراقني والالجئني ال�سورين بحكم موقعها اجلغرايف 
القرب من العراق و�سوريا، وُكعد من اكرث املدن الردنية تاأثرًا باللجوء العراقي وال�سوري.

الأردنية  الثقافة  اإطار م�سروع مدن  2017 يف  لعام  الأردنية  الثقافة  لتكون مدينة  املفرق  اختريت 
الذي اأطلقته وزارة الثقافة العام 2007، والذي يق�سي باختيار مدينة اأردنية للثقافة كل عام يف م�سعى 
لتعميم الثقافة على املحافظات، وتركيز امل�ساريع والأن�سطة الثقافية فيها على مدار عام كامل. ويعّد 
الثقافة على حمافظات  اإلى �سمان عدالة توزيع  العربية، حيث ي�سعى  الأوَل يف املنطقة  امل�سروع  هذا 
بالعديد من  دها ومتتعها  وتفرُّ 2017 خل�سو�سيتها  للعام  الثقافة  املفرق مدينة  اختيار  وجاء  اململكة. 

املزايا وال�سفات التي توؤهلها لتحقيق اأهداف )مدينة الثقافة الأردنية(.

 جمعية الملكة زين الشرف

الوطني  الرقم  وحتمل  اجلمعيات،  �سجل  لدى  م�سجلة  1994م،  العام  يف  تاأ�س�ست  خريية  جمعية 
مقرها مبدينة املفرق - الردن، ُي�سرف على اإدارتها جمل�ص اإدارة منتخب من قبل الهيئة العامة، تهدف 
والبطالة،  الفقر  من  واحلد  الإنتاجية  تعزيز  خالل  من  الإجتماعية  والرعاية  احلماية  اإلى  اجلمعية 

ومتكني املراة اقت�ساديًا واإجتماعيًا، واملحافظة على احلقوق واحلريات

لتعليم  الملانية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  حاليًا  وتركز  املجتمع،  �سرائح  كافة  اجلمعية  ت�ستهدف 
الآب��اء  وكذلك  ع��ام،  ب�سكل  عمل  عن  والباحثني  واجلامعات  املعاهد  وخريجي  ال�سباب  الكبارعلى 
بناء  العامة واخلا�سة لجل  املوؤ�س�سات  باإدارة �سوؤون ال�سرة، كما وي�ستهدف  والمهات ومن لهم دور 

وتطوير خرباتها وقدراتها املوؤ�س�سية.

ت�سعى روؤية ور�سالة واهداف اجلمعية اإلى حت�سني نوعية احلياة واملًحافظة على احلقوق واحلريات، 
من خالل متكني الأ�سرة اقت�ساديًا واإجتماعيًا وتعزيز م�ساركتها يف احلياة العامة، ورفع درجة الوعي 

واإك�ساب املجتمع املعارف واملهارات احلياتية املختلفة، وال�ستثمار يف املوارد املحلية.
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ح�سلت رئي�سة اجلمعية يف العام 2017 على جائزة اآل جابر ال�سباح لف�سل ريادة ن�سوية، حيث 

ت�سلمت اجلائزة رئي�سة اجلمعية املوؤ�س�سة املرحومة اآمنة علي العمري كاأف�سل ريادية ن�سوية على م�ستوى 

الوطن العربي.

األعضاء المؤسسون

امل�شت�ى التعليمياجلن�ساجلن�شيةاأ�شم الع�ش�

كلية جمتمعاأنثىاأردنيةاآمنة علي العمري

ثانوياأنثىاأردنيةفادية فريد احلموي

ثانوياأنثىاأردنيةمها رزق اهلل العمو�ص

بكالوري�صاأنثىاأردنيةامل ح�سني العمو�ص

دبلوم عايلاأنثىاأردنيةليلى عبد احلميد النعيمي

ثانويانثىاأردنيةاأمل �سالح الديري

بكالوري�صاأنثىاأردنيةاأنعام علي �سحادة حتاملة

ثانوياأنثىاأردنيةفاطمة م�سطفى العمري

أعضاء الهيئة العامة

اأ�شم الع�ش�رقماأ�شم الع�ش�رقم

فايزة غازي في�سل2ا�سيا عناد تليالن1

فاديا غازي في�سل4امال عناد تليالن3

خلود غازي في�سل6�سريين عناد تليالن5

�سونيا حممد احمد8�سبحا عبداهلل النعيمي7

�سريين بني يا�سني10عاتكة حممود ال�سو�سي 9
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اأ�شم الع�ش�رقماأ�شم الع�ش�رقم

عفاف �سيف اهلل �سولقفة12مها عبد احلميد العنزي11

عطاف �سيف اهلل �سواقفة14ب�سمة عي�سى احمد13

منتهى �سيف اهلل �سواقفة16�سيخة �سامل العمري 15

هيفاء �سيف اهلل �سواقفة18نوال احمد عي�سى17

مروة �سلطان �سواقفة20براق حممود اخلوالدة19

منال �سلطان ال�سهو22منال احمد العي�سى21

راوية حممد بدري24دعد بدر الدين23

فرح حممود �سايف26امنة ابراهيم الطعاين25

مروة خالد الزبون28امل م�سرف حراح�سة27

حنان كرمي خوالدة 30رغده نا�سر �سمرين29

مي عيد �سالح الفانك32منتهى الطعاين31

رزقة برهان حراح�سة34فوزية منزل �سديفات33

فاديا فريد احلموي36اريج عي�سى احمد35

مي�سون عي�سى تليالن38ايات بدر الدين بغدادي37

عبري عي�سى تليالن40عائ�سة �سيف اهلل ب�سارات39

براءة عي�سى تليالن42ب�سمة �سلمان فريج حداد41

ف�سية ابو عوي�سة 44فريال عبداهلل ابراهيم �سليمان43

هيام ب�سارات46مي�سون حممود جرادات45

ثنيا حماد خزاعلة48امنة علي العمري47

خديجة �سويلم احل�سبان50فاطمة م�سطفى العمري49
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اأ�شم الع�ش�رقماأ�شم الع�ش�رقم

نوفة امل�سلح 52منى م�سطفى العمري51

فدوى عي�سى ال�سليم 54نوال عبد الكرمي ال�سواقفة53

مي�ساء عي�سى ال�سليم 56دنيا �سيف اهلل ال�سولقفة55

فايزة غازي في�سل57

العاملون بعقود تطوع

اأ�شم امل�ظف
امل�شت�ى 
التعليمي

ال�ظيفة
فرتة العمل

اإلىمن

20092012�سكرترية للجمعيةبكالوري�ص�سهام امل�ساقبة

20172018متطوع تعليم ودمج فئات متعددةبكالوري�صعبد اهلل التميمي

20172018�سكرترية للجمعية وحا�سدة برامجبكالوري�صمتارة بطاينة

اإلى الآن2019متطوع تطوير برامج روبوتك�صبكالوري�صحممد الفاعوري

20172018حا�سدبكالوري�صاأيهم عليمات

20172019مهند�سة مياه ملحطة اجلمعيةبكالوري�صلرا م�ساقبة

اإلى الآن2019متطوعة مركز تعليم الكباربكالوري�صنادين ال�سرحان

اإلى الآن2019متطوعة مركز تعليم الكباربكالوري�صزهور الزعبي

بكالوري�صولء عبد املجيد 
متطوعة مركز تعليم الكبار ومدرب 

حا�سوب
20182019

بكالوري�صاأمل الدلبيح
متطوعة مركز تعليم الكبار/ م�ساعد 

مي�سر
20182019
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اأ�شم امل�ظف
امل�شت�ى 
التعليمي

ال�ظيفة
فرتة العمل

اإلىمن

بكالوري�صن�سرين �سبيل
متطوعة مركز تعليم الكبار/ مدربة 

فنون
20182018

20182018متطوعة مركز تعليم الكباربكالوري�صاأ�سيل الزعبي

بكالوري�صخلود احلراح�سة 
متطوعة مركز تعليم الكبار/م�ساعد 

مي�سر
اإلى الآن2019

اإلى الآن2019مدخل بيانات اجلمعيةبكالوري�صمالك اخلالدي

بكالوري�صوعود احلراح�سة 
متطوعة مركز تعليم الكبار/ م�ساعد 

مي�سر
اإلى الآن2019

اإلى الآن2019مركز تعليم الكبار/ م�ساعد مي�سربكالوري�صانت�سار ال�سرحان

20182019مركز تعليم الكبار/ م�ساعد مي�سربكالوري�صبيان الربي

20182018حا�سدة و م�ساعد م�ساريعبكالوري�صبيان الزبيدي

اإلى الآن2019متطوع مركز تعليم الكبار / مدرببكالوري�صعالء اأبو هنية

اإلى الآن2019متطوع مركز تعليم الكبار / م�سوربكالوري�صن�سال عليمات

اإلى الآن2019متطوع مركز تعليم الكبار / م�سورتوجيهياأ�سامة اجلعربي

بكالوري�صبيان �سواقفة
متطوعة مركز تعليم الكبار/ م�ساعد 

مي�سر
اإلى الآن2017
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العاملين بأجر 

اأ�شم امل�ظف
امل�شت�ى 
التعليمي

ال�ظيفة
فرتة العمل

اإلىمن

20002007م�سرف مبنىتوجيهيفردو�ص ب�سبو�ص

20102013�سكرتاريابكالوريو�ص�سهام م�ساقبة

20062019م�سرف مبنىاإعداديفاديا احلموي

20122019م�ستخدم ثانوي�سعاد اخلوالدة

20042019توجيهيمدربة التجميلاآيات بغدادي

20152018�سيف املطبخ الإنتاجيبكالوري�صحممد اخل�سري

20172018مدربة لياقةتوجيهيخديجة طن�سات

20022004مدربة لياقةتوجيهياأماين بطاينة

20102013مدربة لياقةبكالور�صاأولقى

20002007مدربة خياطةتوجيهيرزقة حراح�سة

20152018�سيف مطبخ م�ساعدتوجيهيفاتنة العقاد

20122014من�سق م�سروع �سباب للعملبكالوري�صنادية �سواقفة

20122014متابعة وتقييم �سباب للعملبكالوري�صن�سرين �سديفات

20122014من�سق ميداين �سباب للعملبكالوري�صاأحمد م�ساقبة

20122014مدير م�سروع �سباب للعملماج�ستريعبري عي�سى

20172017مدير م�سروع الريا�سة للجميعبكالوري�صخالد عليمات

20032008مدربة جتميلتوجيهيمها العنزي

20092011مدربة جتميلتوجيهييا�سمني خزاعلة
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اأ�شم امل�ظف
امل�شت�ى 
التعليمي

ال�ظيفة
فرتة العمل

اإلىمن

20152016مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صربى العمو�ص

20152016مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صاإميان خمي�ص

20162017مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صروان امل�ساعيد

20152016م�ستخدمة م�سروع تعليم الكبارتوجيهيتهاين �سريان

20172019م�ستخدمة م�سروع تعليم الكبارتوجيهياأماين ح�سان

20162017مدربة جتميل/ م�سروع التجميلتوجيهينرج�ص �سواقفة

20162017م�ستخدمة م�سروع اخلياطةتوجيهينوال �سواقفة

20182019مدربة حا�سوببكالوري�صاإ�سالم اخلالدي

20012003م�سرفة خمترب حا�سوببكالوري�صنور عنيزان

20152016مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صنادية �سواقفة

20182019�سابط ارتباط م�سروع الطاقةبكالوري�ص�سخر خطايبة

20182019من�سق ميداين م�سروع الطاقةبكالوري�صحممد اخلالدي

�سابط ارتباط وحدة بكالوري�صهال احلوامدة
ال�ست�سارات

20182019

20182019من�سق ميداين م�سروع الطاقةبكالوري�صدينا اخلالدي

20182019�سابط ارتباط م�سروع الطاقةبكالوري�صاأفنان العمو�ص
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أعضاء الهيئات اإلدارية المتعاقبة منذ العام 2015

املن�شب الإدارياأ�شم الع�ش�
امل�شت�ى 

التعليمي
املهنة 

ولية الهيئة الإدارية

اإلىمن

2017 2015ل يوجددبلومرئي�ص اجلمعيةاآمنة علي العمري 

20152017ل يوجدثانوينائب الرئي�صمها رزق اهلل العمو�ص 

فاطمة م�سطفى 
العمري

20152017متقاعدة ثانوياأمني ال�سر

20152017خياطةاإعدادياأمني ال�سندوقدنيا �سواقفة

20152017مهند�سةبكالوري�صع�سواأمل العمو�ص

20152017 معلمةبكالوري�صع�سومي�ص ال�سبيل

20152017متقاعدة اإعداديع�سومي�سون ال�سليم

19942019ل يوجددبلوم رئي�ص اجلمعيةاآمنة علي العمري 

مي�سون عي�سى 
ال�سليم 

20172019متقاعدة تربيةماج�سترينائب الرئي�ص

20172019متقاعدة تربيةبكالوري�صاأمني ال�سرمي�سون جرادات

20172019متقاعدة تربيةبكالوري�صاأمني ال�سندوقحنان خوالدة

فاطمة م�سطفى 
العمري

توجيهيع�سو
مي�سرة تعليم 

الكبار
20172019
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املن�شب الإدارياأ�شم الع�ش�
امل�شت�ى 

التعليمي
املهنة 

ولية الهيئة الإدارية

اإلىمن

20172019خياطةاإعداديع�سودنيا �سواقفة

20172019خياطةتوجيهيع�سواأمل العمو�ص

مي�سون عي�سى 
ال�سليم 

ماج�ستريرئي�ص اجلمعية
رئي�سة الحتاد 

الن�سائي
201927/7/2019

دنيا �سيف اهلل 
�سواقفة

201927/7/2020خياطة اعدادينائب الرئي�ص

201927/7/2021متقاعدة تربيةبكالوري�صاأمني ال�سرحنان خوالدة

201927/7/2022متقاعدة تربيةبكالوري�صاأمني ال�سندوقمي�سون جرادات

فاطمة العمري
ثانويع�سو

مي�سرة تعليم 
الكبار

201927/7/2023

201927/7/2024خياطةثانويع�سورزقة حراح�سة

201927/7/2025خياطةتوجيهيع�سواأمل العمو�ص

لغاية الآن2019مدر�سة جامعيةدكتوراهرئي�ص اجلمعيةعبري عي�سى ال�سليم

اريج عي�سى تليالن
دكتوراهنائب الرئي�ص

مديرة �سركة 
تطوير اأعمال

لغاية الآن2019

مها العنزي
دبلوماأمني ال�سر

�ساحبة �سالون 
جتميل

لغاية الآن2019
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املن�شب الإدارياأ�شم الع�ش�
امل�شت�ى 

التعليمي
املهنة 

ولية الهيئة الإدارية

اإلىمن

لغاية الآن2019متقاعدة تربيةبكالوري�صاأمني ال�سندوقب�سمة حداد

مي�سون عي�سى 
ال�سليم

ماج�ستريع�سو
رئي�سة الحتاد 
الن�سائي العام

لغاية الآن2019

لغاية الآن2019خياطةاإعداديع�سودنيا �سواقفة

لغاية الآن2019متقاعدة تربيةبكالوري�صع�سوحنان خوالدة
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 الشراكة مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ومراحل العمل

عملت اجلمعية الملانية لتعليم الكبار مع جمعية امللكة زين ال�سرف على تطوير القدرات املوؤ�س�سية 
للجمعية، بثالث اإجتاهات )الإدارة والبنية املوؤ�س�سية، نوعية الربامج والن�سطة املت�سلة بتعليم الكبار، 

املُبادرات املجتمعية(

تقوم روؤية اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار على حماربة الفقر؛ بدعم التعلم من اأجل التنمية، والعمل 
على دعم �سياق م�ستدام للتعلم الإ�سايف وامل�ستمر، مع الأفراد واملوؤ�س�سات التعليمية واجلهات احلكومية 
وغري احلكومية، ودعم تطوير امل�ساحات النوعية للتعلم مدى احلياة مع ال�سركاء الوطنيني؛ اإذ تعمل 
مع اأكرث من 200 �سريك، يف اأكرث من 30 دولة حول العامل يف اإفريقيا واآ�سيا و اأمريكا الالتينية واأوروبا، 

ومقر مكتبها الرئي�ص يف مدينة بون باأملانيا.

الأ�سا�سي،  والتعليم  الأمية  حمو  جم��الت؛  يف  عملها  العامل  حول  الأملانية  اجلمعية  مكاتب  تركز 
والتعلم املهني، والتعلم العاملي والثقايف، والتعلم البيئي والتنمية امل�ستدامة، والهجرة والتكامل، والعمل 

مع الالجئني، والتثقيف ال�سحي، والتعليم الدميقراطي.

وُتعد منهجيات واأدوات تعليم الكبار، اأكرث من جمرد تعلم القراءة والكتابة، فهي جمموعة متكاملة 
من العمليات التعليمية املنظمة التي ت�ستمر مدى احلياة، والأداة التعليمية التنموية الفاعلة التي ت�ستند 
اإلى مفاهيم الرتبية، لتمكني املجتمعات املحلية، وحت�سني م�ستوياتها احلياتية واملعي�سية، كما اأنها املجال 
التعليمي الوا�سع الذي يراعي الحتياجات، والفر�ص، واملفاهيم، والبيئة الثقافية املجتمعية ال�سائدة، 
الناقد، مما  العقل  اإلى  الناقل  العقل  العقل من  لت�سكيل حالة ت�سهم يف حتول  للتنمية و�سوًل  كمدخل 

يحول التحديات وامل�سكالت لدى املتدربني اإلى فر�ص، ويجعل التعلم نهج حياة.

تعمل اجلمعية لتحقيق اأهدافها �شمن ثالثة م�شت�يات:

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

�سراكات حملية؛ بتطوير ون�سر اأ�ساليب مبتكرة ملحاربة الفقر والبطالة.
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امل�شت�ى املت��شط )Meso Level(: ي�سعى اإلى؛ بناء قدرات املوؤ�س�سات العاملة وتعزيزها كمراكز   

املمار�سات  وتعزيز  امل�ستهدفة.  والفئات  املحلي،  املجتمع  اأفراد  ت�ستجيب ملتطلبات  تنموية،  تعليم كبار 
الناجحة بت�سهيل وتقوية الروابط، والعالقات املحلية والإقليمية والدولية يف جمالت تعليم الكبار.

اإلى؛ ن�سر مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار يف �سيا�سات    امل�شت�ى الكلي )Macro Level(: ي�سعى 

وتوجيهات الأطراف املعنية، حيث تدعم اجلمعية توجهات احلكومات واملوؤ�س�سات الأخرى نحو تعليم 
الكبار كاأداة ت�ساهم يف التنمية الجتماعية والقت�سادية.

  مراحل الشراكة ما بين جمعية الملكة زين الشرف والجمعية األلمانية 

لتعليم الكبار

القدرة  بناء  على  وركزت   ،2013 العام  الأخري من  الثلث  املرحلة يف  بداأت هذه  الأول��ى:  املرحلة 

التمكني  اإلى  وهدفت  املوؤ�س�سية،  القدرات  وبناء  املجتمعية  واملُبادرات  التطوع  تعزيز  على  املوؤ�س�سية 
الجتماعي ورفع الوعي املعريف وتدريب املتطوعني، وتنفيذ م�سروع الدعم الإجتماعي لالجئني ال�سوريني 
واملجتمعات امل�ست�سيفة، واأ�ستمر ت هذه املرحلة لغاية العام 2018، ومتيزت هذه املرحلة بتويل اجلمعية 
لأن  املجال  وتتيج  الالزم  التمويل  الملانية  اجلمعية  توفر  بحيث  امل�ستهدفة  الفئات  مع  املبا�سر  العمل 
تتولى اجلمعية ك�سريك حملي دور مهم وا�سا�سي يف الدارة الفنية واملالية للم�ساريع، وكذلك احلال يف 

العالقة مع املجتمع ومع مزودي اخلدمات.

اهم اإجنازات هذه املرحلة، ُمبادرة اجلمعية ذاتيًا يف تاأ�سي�ص اأول مركز لتعليم الكبار على م�ستوى 
املحافظة، وجتهيز املركز باملُعدات واملًختربات التعلمية بال�سراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار.

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

مركز تعليم الكبار زمام املبادرة الكاملة يف ح�سد التمويل واإدارة امل�ساريع واملبادرات املجتمعية ب�سكل 
كامل، وان ي�سكل املركز م�سدرًا للخربة ملوؤ�س�سات ومراكز جمتمعية اخرى.



23 مركز جمعية امللكة زين ال�سرف لتعليم الكبار

 مركز جمعية الملكة زين الشرف لتعليم الكبار

التأسيس

مركز جمتمعي متخ�س�ص بتزويد خدمات التعلم والتدريب وفق حاجات املجتمع، مت تاأ�سي�سه اأواخر 

2017 مببادرة من جمعية امللكة زين ال�سرف مبحافظة املفرق وبال�سراكة وبدعم من اجلمعية  العام 

الأملانية لتعليم الكبار، وهو نتاج �سراكة ا�ستمرت لكرث من خم�ص �سنوات وما زالت ما بني الطرفني.

ب�سفته  اجلمعية  رئي�ص  ويعترب  ال�سرف،  زين  امللكة  جمعية  مظلة  حتت  الكبار  تعليم  مركز  يعمل 

العتبارية هو امل�سوؤول عن املركز، وحلقة الو�سل مع اع�ساء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية. 

يدير اعمال وان�سطة املركز مدير للمركز و�سابط ارتباط مع اجلمعية الملانية لتعليم الكبار، مناط 

به مهام وم�سوؤوليات الإدارة واملتابعة واإعداد اخلطة امل�ستقبلية وعمليات التن�سيق والت�سال.

ت�سعى اإدارة مركز تعليم ال�سباب والكبار /جمعية امللكة زين ال�سرف اإلى ت�سكيل جمل�ص اإدارة من 

قيادات جمتمعية وكفاءات تعليمية من املنطقة، واإلى تطوير املركز كاأكادميية مبجالت تعليم الكبار 

على امل�ستوى املحلي والقليمي.

االهداف

ومتكني  املحلي  للمجتمع  احلياة  نوعية  وحت�سني  الوعي  درجة  رفع  اإلى  الكبار  تعليم  مركز  يهدف 

ال�سباب من الو�سول اإلى فر�ص العمل والت�سغيل من خالل: التعلم والتدريب وتعزيز التناف�سية ب�سوق 

العمل، واإك�ساب املجتمع مهارات احلياة واإدارة �سوؤون احلياة والأ�سرة.

الآباء  وكذلك  عام،  ب�سكل  عمل  عن  والباحثني  واجلامعات  املعاهد  وخريجي  ال�سباب  ي�ستهدف 

بناء  العامة واخلا�سة لجل  املوؤ�س�سات  باإدارة �سوؤون ال�سرة، كما وي�ستهدف  والمهات ومن لهم دور 

وتطوير خرباتها وقدراتها املوؤ�س�سية.
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البيئة التعلمية والتدريبية

تتكون البيئة التدريبية واخلدماتية ملركز تعليم الكبار من مبنى م�ستقل م�ستاجر خا�ص باأ�سم مركز 
)جمعية امللكة زين ال�سرف لتعليم الكبار( مت جتهيزه بال�سراكة وبدعم من اجلمعية الملانية لتعليم 

الكبار، ويتكون من:

غرفة الإدارة: غرفة مدير املركز وخم�س�سة لعمليات الإدارة والإ�سراف.11

غرفة املقابالت: خم�س�سة للمتابعة والتوثيق واملقابالت واللقاء مع امل�ستهدفني واملنتفعني.21

الكمبيوتر، .31 اأجهزة  من  بعدد  جمهزة  النظري،  للتدريب  خم�س�سة  النظري:  التدريب  غرفة 

وباملقاعد واملواد التعلمية املختلفة، وُت�ستخدم كقاعة تدريبية للموارد الب�سرية.

غرفة التدريب احلريف: خم�س�سة للتدرب على جمموعة من احلرف اليدوية كال�سجر املُقزم، .41

والنحت وتن�سيق الزهور...الخ، وجمهزة باملُعدات امل�ساعدة على عمليات التدريب وت�ستخدم كذلك 
كمعر�ص للمنتوجات احلرفية.

مر�شم: خم�س�ص لغايات التدريب على الر�سم بكافة م�ستواياته..51

خمترب احلا�ش�ب: خم�س�ص للدورات التعليمية املحو�سبة..61

قاعة الجتماعات: ت�ستخدم كقاعة عامة لالجتماعات واجلل�سات التوجيهية وجمهزة بعدد من .71

طاولت الجتماعات واملقاعد واللواح وو�سائل العر�ص 

املرافق: دورة مياه، مطبخ.81

تعمل اجلمعية حاليًا وبالتن�سيق مع اجلهات احلكومية على احل�سول على مبنى دائم، حيث اجرت 
ووزير  ال��وزراء  رئي�ص  ونائب  امللكي  الديوان  مع  اخل�سو�ص  لهذا  الت�سالت  من  جمموعة  اجلمعية 

ال�سباب ووزير الثقافة.

المناهج واألدلة التدريبية واالعتمادات

املناهج والدلة: ي�ستخدم مركز تعليم الكبار مناهج تقليدية، حيث ل يوجد اأدلة اأو مناهج خا�سة 

لل�سنوات  املركز  عمل  خطط  �سمن  والأدل��ة  املناهج  من  جمموعة  اإع��داد  و�سيتم  الآن،  لغاية  باملركز 
القادمة بالتعاون مع اجلمعية الملانية لتعليم الكبار.
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يقوم مركز تعليم الكبار حاليًا بالتعاون مع اجلمعية الملانية لتعليم الكبار باإعداد مناهج تعلمية 
الربع الخري من  النتهاء منها وطباعتها يف  يتم  اأن  املتوقع  التدريبية، ومن  باملراكز  تدريبية خا�سة 
العام 2019، وياتي ذلك ملتابعة خمرجات ور�سة املناهج التي مت عقدها لل�سركاء يف نهاية العام 2018، 
ومب�ساركة عدد من اع�ساء الهيئات الدارية واملوظفني واملتطوعني العاملني كمي�سرين، والتي توؤكد على 

اهمية اإعداد املناهج بطريقة ت�ساركية يف حتديد امل�سارات التعلمية والتدريبية.

العتمادات: تكون ال�سهادات ال�سادرة للم�ساركني يف الدورات التدريبية واملنتفعني من الن�سطة 

التدريبية التي ينفذها املركز مبا�سرة معتمدة وم�سدقة فقط من اإدارة اجلمعية واملنظمات التي لها 
عالقة �سراكة مع جمعية امللكة زين ال�سرف، كاجلمعية الملانية لتعليم الكبار، ي�سعى املركز لأن تكون 
كافة التدريبات وال�سهادات التي متنح للم�ساركني معتمدة كذلك من قبل مركز العتماد و�سبط اجلودة 

يف الأردن، ومن املتوقع ان يكون ذلك مع بداية العام 2021.

فيما يخ�ص الربامج التدريبية التي تنفذ بالتعاون مع موؤ�س�سات تدريبية اخرى كموؤ�س�سة التدريب 
املهني فتكون ال�سهادات ال�سادة واملمنوحة للم�ساركني م�سدقة من موؤ�س�سة التدريب املهني ومعتمدة 

من مركز العتماد و�سبط اجلودة

�سارك جمعية امللكة زين ال�سرف بور�سة توثيق اخلربات التي نفذتها اجلمعية الملانية لتعليم الكبار 
ومب�ساركة ممثلني عن مركز العتماد و�سبط اجلودة الردين، والهدف منها تو�سيح اآليات العتماد 
املركز  عن  ال�سادرة  وال�سهادات  التدريبات  تكون  لكي  اخلريجني.  على  واهميتها  التدريبية  للربامج 

معتمدة ر�سميًا وفق معايري اجلودة لدى وزارة العمل الردنية.

ل يوجد اأدلة اأو مناهج خا�سة باملركز لغاية الآن، حيث ت�ستخدم اجلمعية مناهج تقليدية، و�سيتم 
اإعداد جمموعة من املناهج والأدلة �سمن خطط عمل املركز لل�سنوات القادمة بالتعاون مع اجلمعية 

الملانية لتعليم الكبار

البرامج التعلمية والتدريبية

التعلمية  املختربات  من  جمموعة  ال�سرف،  زين  امللكة  جلمعية  التابع  الكبار  تعليم  مركز  ميتلك 
اخلدمات  لتقدمي  موؤهل  واملركز  الكبار،  لتعليم  الملانية  اجلمعية  من  وبدعم  بال�سراكة  والتدريبية 

التعلمية والتدريبية التالية:
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تدريب .11 املحا�سبة،  ا�سا�سيات  يف  دورات  ال�سكرتاريا،  ك���دورات  الب�سرية  امل���وارد  يف  دورات 
املدربني،....... الخ وح�سب حاجة املجتمع املحلي. 

دورات يف ممار�سة ا�سا�سيات العمل الجتماعي .21

دورات يف قيادة احلا�سوب.31

دورات تنمية املواهب كالر�سم واملو�سيقى والغناء..... الخ.41

دورات يف احلرف اليدوية وال�سناعات التقليدية، و�سناعة الُب�سط العربية بطريقة النول. .51

جتميل .61 والتطريز،  اخلياطة  الت�سويق،  ك��دورات  الت�سغيل  لعملية  امل�سرع  التدريب  يف  دورات 
ال�سيدات،�سيانة الجهزة الدقيقة، فنون �سناعة الطبخ واحللويات..... الخ

برامج ودورات يف الثقافة العامة واملهارات احلياتية.71

حا�سنة ابتكار للطلبة املوهوبني..81

الت�سبيك مع جهات تعليمية وتدريبية اخرى لال�ستفادة من قدراتها ومهارتها يف حال عدم توفرها 
يف جمعية امللكة زين ال�سرف.

تهدف الربامج واخلدمات التعلمية والتدريبية التي ي�فرها مركز تعليم الكبار التابع جلمعية 

امللكة زين ال�شرف اإلى: 

توفري خدمات تعلمية مبتكرة كخدمات التعلم ال�سعبي والتعلم من خالل الريا�سة.11

املالية .21 ال�ستدامة  خالل  من  للجمعية  املوؤ�س�سية  القدرة  لتعزيز  الجر  مدفوعة  خدمات  توفري 
لن�سطة تعليم الكبار

العمل .31 على  القدرة  من  تزيد  التي  واملهارات  املعارف  واإكت�ساب  والتدريب  التعلم  خدمات  توفري 
والت�سغيل

ل�سوؤون .41 الالزمة  واملهارات  املعارف  امل�ساركات  اإك�ساب  خالل  من  للحياة  التعلم  خدمات  توفري 
ال�سرة واملهارات احلياتية املختلفة

والتنمية .51 عام  ب�سكل  التنمية  يف  جمتمعيًا  بها  املعرتف  الدوات  كاحد  الكبار  تعليم  نهج  تعزيز 
املجتمعية ب�سكل خا�ص
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 أهم البرامج والخدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها الجمعية

أواًل: برنامج تدريب تجميل السيدات

2000م كم�سروع خدمي  تاأ�س�ص عام  ال�سرف،  امللكة زين  يتبع جلمعية  انتاجي،  هو مركز تدريبي 
تعلمي  كمركز   2015 الكبارعام  لتعليم  الملانية  اجلمعية  من  وبدعم  بال�سراكة  تطويره  ومت  انتاجي. 
اإلى  الهيكلة  اإعادة  ال�سرف �سمن خطة  امللكة زين  وتعمل جمعية  ال�سيدات،  تدريبي مبجالت جتميل 

�سم هذا املركز �سمن الن�سطة الدائمة ملركز تعليم الكبار.

يهدف املركز منذ تاأ�سي�سه اإلى دعم ومتكني �سيدات املجتمع من خالل اإك�سابهن املعارف واملهارات 
الالزمة للعناية بالب�سرة وال�سعر واملظهر اجلمايل لل�سيدات، وكمهارة مفيدة للعمل يف ال�سوق املحلي 
الكبار، وتعزيز  تعليم  اأن�سطة  ا�ستدامة  امل�ساهمة يف  اإلى  لتح�سني الدخل، كما هدف الربنامج كذلك 
القدرة املوؤ�س�سية جلمعية امللكة زين ال�سرف من خالل اليرادات املتح�سلة من خدمات ال�ستخدام 

والتعلم والتدريب. 

الإداري��ة،  ال�سرف  زين  امللكة  جلمعية  الإداري��ة  الهيئة  اأع�ساء  اإح��دى  املركز  اأعمال  على  ي�سرف 
بال�سافة اإلى اأثنتني من ال�سيدات من �سيدات املجتمع املحلي، الولى تعمل كخبرية جتميل وهي كوافرية 

مدربة معتمدة لديها اخلربة الكافية لإدارة هذا النوع من املراكز، والخرى م�ساعدة لها.

ثانيًا: برنامج التعليم غير الرسمي

يوفر املركز حاليًا خدمات التعليم غري الر�سمي، ُيقدم املركز خدمات التعليم غري الر�سمي يف املواد 
التالية: )الريا�سيات، اللغة العربية، اللغة الجنليزية، العلوم( �سمن منهاج موحد منظمة داعم ملنهاج 
وزارة الرتبية والتعليم لالعمار من )16-6( �سنه بال�سافة خلدمات الدعم النف�سي والجتماعي حيث 
يت�سمن اأن�سطة حماية الطفل من العنف واأن�سطة الدعم النف�سي من خالل الفنون بال�سافة جلل�سات 
لالعمار  احلياتية  بال�سافة  التوظيف  ومهارات  املهارات  برنامج  امل�سروع  ويت�سمن  لالأهايل.  توعية 
املبكرة  الطفولة  لربنامج  لربنامج  ال�سا�سية  احلياتية  املهارات  على  ي�سمل  حيث  �سنه   )24-10(

لالطفال من )0-5( �سنوات.
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يهدف التدريب من خالل امل�سروع الى تنمية الطفال واليافعني لتعزيز منوهم اجل�سدي والعقلي 
الطفال  جميع  ي�ستطيع  حيث  الن�ساطات،  من  متكاملة  جمموعة  خالل  من  والنف�سي  والجتماعي 

واليافعني من عمر 0-24 لرتيادها لال�ستفادة من جمموعة متنوعة من الربامج واخلدمات.

ثالثًا: برنامج التدريب المهني والحرفي

تاأ�س�ص برنامج التدريب على احلرف اليدوية مع بدايات تاأ�سي�ص اجلمعية عام 1994 وكان اأحد اأهم 
اأن�سطة اجلمعية، ويهدف اإلى تعزيز دخل ال�سرة الردنية وكم�ساريع مدرة للدخل من خالل التدريب 
على مهارات حرفية من واقع الثقافة املحلية، حيث يتم التحاق ال�سيدات بكور�سات تدريبية خمتلفة 
واحل�سول على �سهادات م�سدقة من اجلمعية، يهدف التدريب املهني الذي تنفذه اجلمعية اإلى تعزيز 
متكني املجتمع املحلي للعمل والإنتاج، وتعزيز قدراتهم التناف�سية يف �سوق العمل، بغية حت�سني نوعية 

حياتهم املعي�سية، واملنهج القائم هو التمكني لالفراد كاأ�سا�ص لتح�سني نوعية حياتهم.

املجتمع  ورغبات  حاجات  ح�سب  احلريف  التدريب  مبجالت  خمتلفة  ان�سطة  الربنامج  هذا  ينفذ 
ومهارات  العربية،  الب�سط  �سناعة  مهارات  على  كالتدريب  املحلي،  ال�سوق  حاجات  وح�سب  املحلي 
�سناعة ال�سابون، ومهارات احلرف اليدوية التقليدية، وتعترب جمعية امللكة زين ال�سرف اخلريية من 

اجلمعيات املتميزة والرائدة يف التدريب على مهارات الب�سط العربية. 

ينفذ التدريب من قبل مدربات موؤهالت لهذه احلرف التقليدية ال�سعبية، وباإ�سراف خبريات من 
البازلتي  باحلجر  النحت  حرفة  لت�سمل  للحرف  التدريبي  العمل  عمل  تطور  وحاليًا  املحلي،  املجتمع 

وبع�ص احلرف النادرة الأخرى كال�سجر املُقزم. 

اهمها  والدولية  املحلية  املنظمات  من  العديد  مع  بالتعاون  الغلب  على  التدريب  اجلمعية  تنفذ 
اجلمعية الملانية لتعليم الكبار والتي تربطها بها عالقة �سراكة متتد لكرث من خم�سة �سنوات. تعتمد 
اجلمعية على عن�سر التطوع يف عملية التدريب لتخفي�ص النفقات، حيث تتعاقد مع مدربات من املجتمع 
املحلي بكلفة تدريبية اأقل، وكذلك والتعاون مع موؤ�س�سة التدريب املهني يف الردن لتنفيذ بع�ص الدورات 

التدريبية.

ي�سرف على اإدارة اأن�سطة التدريب احلريف مركز تعليم الكبار التابع جلمعية امللكة زين ال�سرف، 
حيث يوجد �سابط ارتباط يعمل كمديرًا ملركز تعليم الكبار، وكمن�سق مع اجلهات الخرى، وهو نا�سط 
بني  ما  الو�سل  حلقة  ويعترب  والبداعية،  اخلالقة  اأافكاره  ويتميز  الدكتوراه  �سهادة  ويحمل  اجتماعي 
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الجتماعيني  واملمار�سني  املتطوعني  من  وهو  للجمعية،  الإداري��ة  الهيئة  واع�ساء  املركز  اإدارة  جمل�ص 
املتميزيني على م�ستوى حمافظة املفرق.

رابعًا: برنامج تدريب وتمويل المشروعات الصغيرة »المحافظ األئتمانية«

تاأ�س�ص برنامج الئتمان يف بدايات العام 2003 كمحفظة اإقرا�سية اأو ما ي�سمى )�سندوق ائتمان( 
وح�سلت   2009 العام  يف  تطور  ثم  احل�سني  نور  موؤ�س�سة  من  بدعم  ال�سرف  زين  امللكة  جلمعية  تابع 

اجلمعية على حمفظة اإقرا�سية ثانية بدعم من موؤ�س�سة نهر الأردن.

تهدف املحافظ الإقرا�سية اإلى توفري ت�سهيالت اإئتمانية لتاأ�سي�ص م�ساريع اإنتاجية �سغرية مولدة 
للدخل للعاطلني عن العمل من املجتمع املحلي، ويف العام 2019 ناق�ست اجلمعية الملانية لتعليم الكبار مع 
اإدارة جمعية امللكة زين ال�سرف تطوير املحافظ الإقرا�سية اإلى برنامج تدريبي يوؤهل وميكن املقرت�سني 
من مهارات تاأ�سي�ص واإدارة امل�ساريع ال�سغرية، وتقدمي الدعم الفني للمقرت�سني، وكمركز ا�ست�ساري 
لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية، اإ�سافة اإلى خدمات التمويل، وهذا يزيد من القدرة على ال�ستدامة املالية 
2020، وتاتي هذه الفكرة لرفد املجتمع املحلي  للمحافظ الإقرا�سية، و�سيتم العمل على ذلك خالل 
امل�ساريع  اإدارة  يف  قدراتهم  من  تعزز  مبهارات  ال�سوريني  لالجئني  امل�ست�سيفة  املجتمعات  وخ�سو�سًا 

ال�سغرية لتواكب اخلربات التي ميتلكها الالجئني ال�سوريني.

متتلك اجلمعية خربات اأ�سا�سية يف جمال الئتمان والت�سهيالت الأئتمانية للمجتمع املحلي، والذي 
والتوثيق  املقدمة،  للم�ساريع  القت�سادية  ودرا�سة اجلدوى  املعي�سية  احوال  ودرا�سة  القرا�ص  يت�سمن 
املايل ومتابعة حت�سيل القرو�ص، وكذلك خربات يف متابعة امل�ساريع واأثرها على املقرت�سني، ي�سرف 
على الئتمان رئي�سة اجلمعية، و�سابط قرو�ص خم�س�ص ملتابعة الطلبات واملعامالت واعداد التقارير 

ومتابعة التح�سيل واملقرت�سيني.

التحدي الكبري يف هذا التطوير يكمن مبدى القدرة على توفري مدربني موؤهلني لهذه الغاية والقدرة 
على �سياغة منهاج تدريبي يلبي احتياجات وتوقعات اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية، والقدرة على ربط 

التدريب بالتمويل.

تاأ�س�ص املركز يف بدايات العام 2003 كمحفظة اإقرا�سية اأو ما ي�سمى )�سندوق ائتمان( تابع جلمعية 
امللكة زين ال�سرف بدعم من موؤ�س�سة نور احل�سني براأ�سمال قيمته 12 األف دينار اأردين، ثم تطور يف 
وتهدف  الأردن  نهر  موؤ�س�سة  من  بدعم  ثانية  اإقرا�سية  حمفظة  على  اجلمعية  وح�سلت   2009 العام 
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للدخل  مولدة  �سغرية  اإنتاجية  م�ساريع  لتاأ�سي�ص  اإئئتمانية  ت�سهيالت  توفري  اإلى  الإقرا�سية  املحافظ 
للعاطلني عن عمل من املجتمع املحلي، ويف العام 2019 ناق�ست اجلمعية الملانية لتعليم الكبار مع اإدارة 
جمعية امللكة زين ال�سرف تطوير املحافظ الإقرا�سية اإلى مركز تدريبي يوؤهل وميكن املقرت�سني من 
مهارات تاأ�سي�ص واإدارة امل�ساريع ال�سغرية وكمركز ا�ست�ساري لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية، اإ�سافة اإلى 
خدمات التمويل، وهذا يزيد من القدرة على ال�ستدامة املالية للمحافظ الإقرا�سية، وما زالت الفكرة 
قائمة وجتد قبول لدى اإداررة جمعية امللكة زين ال�سرف، وهي على �سلم اولوياتها للعام 2020، وتاأتي 
هذه الفكرة لرفد املجتمع املحلي وخ�سو�سًا املجتمعات امل�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني مبهارات تعزز 

من قدراتهم يف اإدارة امل�ساريع ال�سغرية لتواكب اخلربات التي ميتلكها الالجئني ال�سوريني.

التحدي الكبري يف هذا التطوير يكمن مبدى القدرة على توفري مدربني موؤهلني لهذه الغاية والقدرة 
على �سياغة منهاج تدريبي يلبي احتياجات وتوقعات اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية، والقدرة على ربط 

التدريب بالتمويل. 

خامسًا: برنامج الصحة اإلنجابية ومعالجة الوزن

تاأ�س�ص امل�سروع عام 2004 كم�سروع خدمي خا�ص باللياقة البدنية لل�سيدات املجتمع املحلي بدعم 
الكبار عام  لتعليم  الملانية  بال�سراكة وبدعم من اجلمعية  الردنية، مت تطويره  الفو�سفات  �سركة  من 
2015 باإ�سافة خدمات التعلم والتدريب، ي�ستهدف ال�سيدات مبحافظة املفرق، لتوفري خدمات ال�سحة 

البدنية ومعاجلة م�سكالت الوزن، وكم�سروع تعلمي تدريبي مبتكر ) التعلم من خالل الريا�سة(

اللياقة وال�سحة  اإدارة املركز احد اع�ساء الهيئة الإدارية ويدير الن�سطة خبرية يف  ي�سرف على 
البدنية، بالإ�سافة اإلى اأخ�سائية تغذية. 

اأهم اخلمات التي يوفرها املركز حاليًا هي ) خدمات اإنقا�ص اأو زيادة الوزن، ا�ست�سارات التغذية، 
مهارات  وتطوير  واملُعدات،  الجهزة  بع�ص  اإلى  بحاجة  املركز  زال  وما  البدنية(،  وال�سحة  اللياقة 

العامالت كمي�سرات للتعلم اأثناء ممار�سة الريا�سة باإ�ستخدام منهج الرتبية ال�سعبية.

سادسًا: برنامج المطبخ اإلنتاجي 

تاأ�س�ص املركز كمطبخ اإنتاجي تابع جلمعية امللكة زين ال�سرف بدعم من الحتاد اللوثري براأ�سمال 
قيمته 40 األف دينار اأردين عام 2013، كم�سروع ت�سغيلي مدر للدخل يهدف اإلى ت�سغيل عدد من ال�سيدات 
حيث تقوم ال�سيدات بت�سنيع وبيع املنتجات الغذائية للمجتمع املحلي، ويف العام 2018 ناق�ست اجلمعية 
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تدريبي  اإلى مركز  النتاجي  تطويراملطبخ  ال�سرف  زين  امللكة  اإدارة جمعية  مع  الكبار  لتعليم  الملانية 
تعلمي انتاجي يوفر خدمات التدريب اإ�سافة اإلى العملية النتاجية، ويف العام 2019 مت تدريب اول دفعة 
من ال�سيدات مبو�سوع �سناعة احللويات واملعجنات، وياتي هذا التطوير نظرًا لإقبال املجتمع املحلي 
الالجئني  التي ميتلكها  ملناف�سة اخلربات  اولوية  ي�سكل  بات  والذي  التدريب  النوع من  على طلب هذا 

ال�سوريني الذين وفدوا اإلى املنطقة باعداد هائلة لتعزيز فر�سهم التناف�سية يف العمل. 

مت اإعداد خطط خا�سة مب�سارات املطبخ الإنتاجي املختلفة:

يعمل املركز حاليًا على تطوير م�سارات تدريبية كم�سار اإعداد الطعام �سرقي/غربي، م�سار اإعداد 
العجائن واملخبوزات، م�سار املقبالت الباردة وال�ساخنة، م�سار احللويات، م�سار املخلالت واملربيات.

سابعًا: برنامج الثقافة العامة واإلرشاد األسري والدعم النفسي

الوظيفي،  والر�ساد  ال�سري  كالر�ساد  الر�سادية،  املجالت  يف  وخ��ربات  مهارات  اجلمعية  لدى 
والعمل مبوا�سيع العنف ال�سري، وُتعد هذه اخلدمة من اخلدمات ال�سا�سية جلمعية امللكة زين ال�سرف 

منذ تاأ�سي�سها، حيث يتم درا�سة احلالة وتقدمي الدعم وامل�سورة على امل�ستوى الفردي واجلماعي.

بال�سراكة وبدعم من اجلمعية الملانية لتعليم الكبار مت تدريب جمموعة من ال�سيدات كمي�سرات 
للعملية الر�سادية بداأ يف العام 2013 مع الالجئني ال�سوريني واملجتمعات امل�سيفة �سمن حمور التوجيه 
الذي ي�سبق التدريب و�سمن حمور التقييم ما بعد التدريب، ويتم حاليًا العمل مع اجلمعية لن يكون هذا 

املنهج كاأداه رئي�سية لأي برنامج تدريبي.

ثامنا: محطة تنقية المياه

جاءت فكرة حمطة تنقية املياه كم�سروع رديف للم�ساريع الإنتاجية التابعة للجمعية لدعمها ومتكينها 
ورفع �سويتها وبدعم من منظمة املري�سي كورب الأمريكية MERCY CORPS، حيث متتلك اجلمعية 
حاليا حمطة تنقية مبوا�سفات عاملية وت�سديقة للبيئة من حيث عملها على نظام الطاقة ال�سم�سية، 
يدير املحطة مهند�سة مياه وبيئة من خريجات برامج التطوع التابعة للجمعية وحما�سبة وعامل حتميل 

وتنزيل.
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تاسعا: وحدة استشارات الطاقة المتجددة:

مت تاأ�سي�سها عام 2018 بدعم من موؤ�س�سة الآفاق اخل�سراء وموؤ�س�سة الأمرية عالية بنت احل�سني 
من  عدد  يديرها  علمية  اأ�س�ص  �سمن  املتجددة  الطاقة  برامج  دعم  على  للعمل  الهولندية،  واحلكومة 
املهند�سني املتخ�س�سني يف جمال الطاقة من اأبناء املجتمع املحلي، ويتم من خاللها حتديد احتياجات 
امل�ستفيدين ملنحهم قرو�ص مي�سرة بدون فوائد من �سندوق الطاقة التابع للجمعية لتعزيز ثقافة توفري 

الطاقة والعتماد على الطاقة البديلة.

عاشرا: مشغل الخياطة والتطريز

تبنت  حيث  اجلمعية،  عليها  قامت  التي  الأ�سا�سية  الوحدات  من  والتطريز  اخلياطة  م�سغل  يعد 
اجلمعية منذ تاأ�سي�سها هذا امل�سغل لتدريب وتاأهيل �سيدات املجتمع ومتكينهن كعامالت ب�سوق العمل، 

اأو فتح م�سغلها اخلا�ص الذي يعيلها ويعيل عائلتها.

مت دعم امل�سغل وتو�سعته باملعدات من اأكرث من جهة حملية ودولية منها الحتاد اللوثري و ال�سندوق 
الأردين للتعليم التقني واملهني، مما اأدى اإلى زيادة قدرته الت�سغيلية وا�ستيعاب عدد متدربات اأكرث.

اجلمعية  رئي�سة  باإعداده  قامت  متخ�س�سا  تدريبيا  دليال  للجمعية  التابع  اخلياطة  م�سغل  يعتمد 
تدعم  التي  اجلمعية  مرافق  اأه��م  من  امل�سغل  هذا  ويعترب  القديرات.  املدربات  من  وع��دد  املوؤ�ِس�سة 

ا�ستدامته.

 مشروع التنمية والتمكين المجتمعي

2013 على تنفيذ م�سروع التنمية والتمكني املجتمعي،  تعمل جمعية امللكة زين ال�سرف منذ العام 
بالتعاون مع اجلمعية الملانية لتعليم الكبار، وهو م�سروع تعلمي تدريبي، بدء تنفيذه يف �سهر 9/ 2013 
الإجتماعية  احلماية  حمور  �سمن  واملفرق(  )الزرقاء  ال�سوريني،  لالجئني  م�ست�سيفة  حمافظتني  يف 
مت   2014 عام  ويف  الدويل.  والتعاون  التخطيط  بوزارة  ال�سوريني  لالجئني  الأردنية  الإ�ستجابة  خلطة 

التو�سع بامل�سروع يف حمافظة ثالثة )حمافظة اربد(. 
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ُينفذ امل�سروع مببادرة ودعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، وبالتعاون مع جمعية امللكة زين 
ال�سرف يف حمافظة املفرق، وجمعية رعاية �سوؤون الأ�سرة يف حمافظة الزرقاء، وجمعية حماية الأ�سرة 

والطفولة يف حمافظة اربد.

ال�سوريني  الإناث والذكور، من الالجئني  واليافعني ومن كال اجلن�سني  ال�سباب  امل�سروع  ا�ستهدف 
واملجتمعات امل�سيفة، ومب�ستويات اإنتفاع خمتلفة على النحو الآتي:

%50 لجئني �سوريني و %30 من املجتمعات امل�ست�سيفة لل�سنتني 2013 - 2014، .11

%30 لجئني �سوريني و %70 جمتمعات م�ست�سيفة لل�سنوات 2015 - 2018 .21

%100 من اجلن�سية الأردنية للعام 2019 وخلطة عام 2021 .31

لالجئني  الجتماعي  الدعم  لتوفري  اجلمعيات  قدرات  بناء  اإلى  الأولى  مراحله  يف  امل�سروع  هدف 
ال�سوريني واملجتمعات امل�سيفة للتخفيف من اآثار ال�سدمة الناجتة عن اللجوء، من خالل حلقات تعلمية 
تفاكرية على �سكل جمموعات 20 25- فرد لكل جمموعة، وبعد الإنتهاء من اجلل�سات التفاكرية والتي 
متتد ما بني -2 6 اأيام يلتحق امل�ساركني بجل�سات يف التعلم املُت�سل بال�سرة و بالوعي الجتماعي، قد 

ت�سل اإلى 35 يوم تقريبًا يف ثالثة جمالت هي تعزيز القرائية، الثقافة الأ�سرية، احلرف اليدوية.

تقوم منهجية امل�سروع وبالتعاون مع الفئة امل�ستهدفة على تعزيز قدرة امل�ساركني اإلى فهم واقعهم 
وحتديد م�سكالتهم وحاجاتهم احلياتية اليومية والولويات واملهارات الأ�سا�سية ملقابلة تلك احلاجات، 

عرب اإثراء احلوار الهادف واملبني على الت�ساركيه وقبول الآخر. 

تدريبية،  تعلمية  بيئة  بناء  على  ال�سرف  زين  امللكة  جمعية  مع  امل�سروع  عمل  ال�سياق  هذا  �سمن 
تاأ�سي�ص  اإلى  والتدريبية  التعلمية  البيئة  هذه  تطورت  ثم  الكبار،  تعليم  مبجالت  مي�سرة   18 وتدريب 
مركز متخ�س�ص بتعليم الكبار عام 2017، حتت اأ�سم )مركز جمعية امللكة زين ال�سرف لتعليم الكبار 

واليافعني( واإلى تاأ�سي�ص جمموعة من املختربات التعلمية تابعة لهذا املركز.

ُيعد م�سروع التنمية والتمكني املجتمعي حاليًا اأحد اهم امل�ساريع الرئي�سية ملركز تعليم الكبار، و�سكل 
عالقة ا�سرتاتيجية مع اجلمعية الملانية لتعليم الكبار، امتدت منذ العام 2013 وما زالت، ويعمل امل�سروع 
حاليًا على متكني ال�سباب واليافعني للعمل من خالل تعزيز قدراتهم التناف�سية لل�سباب واليافعني يف 

�سوق العمل، وا�ستطاع امل�سروع اإبتداء من العام 2013 - 2019 العمل مع 1066 منتفع ومنتفعة.
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للتنمية،  املوؤ�س�سية للجمعية، ويف روؤية اجلمعية  البنية والقدرة  �سكل هذا امل�سروع نقطة حتول يف 
وت�سكل لدى اجلمعية جمموعة من اخلربات واملهارات الإدارية والفنية واملالية يف جمالت تعليم الكبار 
ويف اإدارة امل�ساريع التنمية ب�سكل عام، كما �سكل فر�سة مل�سروعات وعالقات اخرى مع ممولني اآخرين. 

التفاكر  على  والرتكيز  املحلي،  املجتمع  موؤ�س�سات  قبل  من  الذاتية  الإدارة  امل�سروع  هذا  مييز  ما 
والتعلم وبناء الوعي كمدخل للتنمية، والعتماد على الكفاءات املحلية يف العمليات التعلمية والتدريبية، 

اإ�سافة اإلى املبادرات املجتمعية التي تتيح فر�ص امل�ساركة للمجتمع املحلي. 

وما مييز امل�سروع كذلك ال�سفافية وت�سل�سل و�سهولة الإجراءات من خالل الدوات املالية والإدارية، 
وقاعدة البيانات، والتقييم القبلي والبعدي للمنتفعني، ويعمل حاليًا على اإيجاد طريقة ُمثلى للدرا�سات 

التتبعية واملتابعة الالحقة للمنتفعني. 

الُمدربين الُممارسين الُمعتمدين دوليا

تاريخ الإعتمادجهة الإعتماداجلهة الداعمةاأ�شم املتط�ع

مها حيدر حيدر
اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار
معهد الإدارة والقيادة 

ILM الربيطاين
 2019

زهور حممد الزعبي
اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار 
معهد الإدارة والقيادة 

ILM الربيطاين
2019
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الُميسرين الُممارسين بمجاالت تعليم الكبار

اأ�شم امل�ظف
امل�شت�ى 
التعليمي

ال�ظيفة
فرتة العمل

اإلىمن

دكتوراةد. اأريج عي�سى ال�سليم
مديرة مركز تعليم الكبار و�سابط 

ارتباط م�ساريع اجلمعية الأملانية
20132019

20152018مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�ص�سروق �سبيل

20162018مي�سرة م�سروع تعليم الكباردبلومفاطمة هالل

20132016مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صاإ�سراء عبا�ص

20162018مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صاآيات �سواقفة

20132014مي�سرة م�سروع تعليم الكبارتوجيهيعال فرحان ال�سباط

20172019مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوري�صمها حيدر

20162019مي�سرة م�سروع تعليم الكبارتوجيهيفاطمة العمري

20132015مي�سرة م�سروع تعليم الكبارثانويفاطمة العو�ص

20132014مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوريو�صهند ال�سليم



توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار36

اأ�شم امل�ظف
امل�شت�ى 
التعليمي

ال�ظيفة
فرتة العمل

اإلىمن

20132014مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوريو�صروان ال�سرفات

20152017مي�سرة م�سروع تعليم الكبارثانويهال �سلب ال�سام

20142015مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوريو�صنادية نايف �سواقفة

20132015مي�سرة م�سروع تعليم الكبارثانوياميان خمي�ص

20132014مي�سرة م�سروع تعليم الكبارثانويمي�سون ال�سمادي

20132017مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوريو�صا�سراء املعاين

20132015مي�سرة م�سروع تعليم الكباربكالوريو�صربى ح�سني عمو�ص

20142016مي�سرة م�سروع تعليم الكبارثانويرابعة العبا�ص

20152017مي�سرة م�سروع تعليم الكبارتوجيهيوفاء فوؤاد �ستات
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شاريع
اهم البرامج والم

ربنامج/ امل�شروع
ال

ني
املم�ل

مدة امل�شروع
ني

عدد العامل
ني

عدد املنتفع

من
اإلى

اإناث
ذك�ر

اإناث
ذك�ر

ني واملجتمعات امل�شت�شيفة - 
ني ال�ش�ري

الجئ
دعم ال

املرحلة الأولى
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة - من عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2013

2014
9

0
240

0

ني واملجتمعات امل�شت�شيفة - 
ني ال�ش�ري

الجئ
دعم ال

املرحلة الثانية
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة - من عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2014

2015
9

0
240

0

ني واملجتمعات امل�شت�شيفة - 
ني ال�ش�ري

الجئ
دعم ال

املرحلة الثالثة
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة - من عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2015

2016
9

0
240

0
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ربنامج/ امل�شروع
ال

ني
املم�ل

مدة امل�شروع
ني

عدد العامل
ني

عدد املنتفع

من
اإلى

اإناث
ذك�ر

اإناث
ذك�ر

ني واملجتمعات امل�شت�شيفة - 
ني ال�ش�ري

الجئ
دعم ال

املرحلة الرابعة
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة - من عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2016

2016
9

0
140

0

ني واملجتمعات امل�شت�شيفة - 
ني ال�ش�ري

الجئ
دعم ال

خلام�شة
املرحلة ا

الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 
امل�ست�سيفة - من عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2017

2017
9

0
123

0

ني املجتمعي - املرحلة 
م�شروع التنمية والتمك

الأولى
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة - من عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2018

2018
7

0
110

0

ني املجتمعي - املرحلة 
م�شروع التنمية والتمك

الثانية
الفئة املُ�ستهدفة: املجتمعات الردنية امل�ست�سيفة من 

عمر 18 �سنة

جلمعية الملانية 
ا

لتعليم الكبار
2019

2019
0

110
0
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ربنامج/ امل�شروع
ال

ني
املم�ل

مدة امل�شروع
ني

عدد العامل
ني

عدد املنتفع

من
اإلى

اإناث
ذك�ر

اإناث
ذك�ر

م�شروع الن�ل ل�شناعة املفار�س العربية
الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع املحلي - من عمر 18 �سنة 

وخ�سو�سًا الن�ساء ال�سم والن�ساء البكم

بنك المناء 
ال�سناعي

1996
2019

5
1

6300
130

حلا�ش�ب 
ب / الرخ�شة الدولية لقيادة ا

تدري
)IC

D
L(

الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع املحلي - من عمر 18 �سنة
وزارة التنمية 
الجتماعية 

2003
لغاية الآن

6
1

20000
1000

ف ال�شعر 
التجميل وت�شفي

الفئة املُ�ستهدفة: ال�سيدات من املجتمع املحلي - من 
عمر 18 �سنة

بنك المناء 
ال�سناعي 

2004
لغاية الآن

5
0

4000
1200

م�شروع اللياقة البدنية لل�شيدات 
الفئة املُ�ستهدفة: ال�سيدات من املجتمع املحلي - من 

عمر 18 �سنة

�سركة الفو�سفات 
الردنية

2005
لغاية الآن

6
0

5000
3000

طر املحار
م�شروع زراعة ف

الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع املحلي - من عمر 18 �سنة
موؤ�س�سة انريا بلقي�ص

2007
2007

4
1

8750
200
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ربنامج/ امل�شروع
ال

ني
املم�ل

مدة امل�شروع
ني

عدد العامل
ني

عدد املنتفع

من
اإلى

اإناث
ذك�ر

اإناث
ذك�ر

م�شروع �شباب امل�شتقبل 
الفئة املُ�ستهدفة: ال�سباب من املجتمع املحلي من كال 

جلن�سني 
ا

املنظمة الدولية 
) U

S
A

ID ( لل�سباب
2012

2013
4

2
59000

1000

م�شروع �شباب امل�شتقبل 
الفئة املُ�ستهدفة: ال�سباب من املجتمع املحلي من كال 

جلن�سني 
ا

املنظمة الدولية 
) U

S
A

ID ( لل�سباب
2013

2014
4

2
42000

700

طبخ النتاجي
م�شروع امل

 الفئة املُ�ستهدفة: ال�سيدات من املجتمع املحلي من 
جلن�سني 

كال ا

حتاد اللوثري 
ال

خلريي 
الوطني ا

)IW
F(

2013
2019

3
1

40000
700

حلياة - حقيبة 
ني ن�عية ا

حت�ش
م�شاريع انتاجية و

اقرا�شية 
جلن�سني 

الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع املحلي من كال ا
من عمر 18 �سنة 

حل�سني 
موؤ�س�سة نور ا

2011
لغاية الآن

2
0

30000
100

حقيبة اقرا�شية نهر الردن
جلن�سني 

 الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع املحلي من كال ا
من عمر 18 �سنة

نهر الردن
2014

لغاية الآن
1

0
12000

75
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ربنامج/ امل�شروع
ال

ني
املم�ل

مدة امل�شروع
ني

عدد العامل
ني

عدد املنتفع

من
اإلى

اإناث
ذك�ر

اإناث
ذك�ر

ب للت�شغيل / خياطة 
م�شروع التدري

جلن�سني 
الفئة املُ�ستهدفة: املجتمع املحلي من كال ا

من عمر 18 �سنة

�سندوق الت�سغيل 
والتدريب والتعليم 

املهني والتقني 
2015

2015
6

0
90000

500

جتميل
ب للت�شغيل / 

م�شروع التدري
الفئة املُ�ستهدفة: ال�سيدات من املجتمع املحلي من 

جلن�سني من عمر 18 �سنة
كال ا

�سندوق الت�سغيل 
والتدريب والتعليم 

املهني والتقني 
2016

2016
6

0
77000

500

ك املجتمعي 
م�شروع دعم التما�ش

الفئة املُ�ستهدفة: ال�سباب من املجتمع املحلي من كال 
جلن�سني 

ا
U

N
D

P
2016

2016
4

1
60000

300

طاقة 
م�شروع التعليم امل�شتدام با�شتخدام ال

املتجددة 
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة من عمر 18 �سنة 

حلكومة الهولندية
ا

2018
لغاية الآن

1
2

30000
200

طة ج�د
حم

طة تنقية املياه / 
حم

م�شروع 
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة من عمر 18 �سنة 
M

E
R

C
Y C

O
R

P
S

2018
اإلى الآن

2
3

30000
120
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ربنامج/ امل�شروع
ال

ني
املم�ل

مدة امل�شروع
ني

عدد العامل
ني

عدد املنتفع

من
اإلى

اإناث
ذك�ر

اإناث
ذك�ر

م�شروع الريا�شة للجميع
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة من عمر 18 �سنة 
U

N
D

P
2017

2018
2

0
20000

20

ني القت�شادي ل�شاحبات املهن 
م�شروع التمك

املنزلية
الفئة املُ�ستهدفة: الالجئني ال�سوريني واملجتمعات 

امل�ست�سيفة من عمر 18 �سنة 

IR
D

2019
2020

2
1

39000
200

ني/ مركز تعليم 
م�شروع حا�شنات البتكار للم�ه�ب

الكبار
الفئة املُ�ستهدفة: الأطفال واليافعني من املجتمع 

جلن�سني الردنيني من عمر 6 - 18 
املحلي من كال ا

�سنة 

�سندوق امللك عبد 
هلل للتنمية

ا
2019

2020
2

1

21.200

200



43 املبادرات املجتمعية

 المبادرات المجتمعية

تاأتي املبادرات املجتمعية �سمن اأن�سطة جمعية امللكة زين ال�سرف والتي تننفذ بال�سراكة وبدعم من 
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن، لتعزيز الوعي، وتعزيز امل�ساركة يف احلياة العامة.

هي جمموعة الأن�سطة واملو�سوعات التي تطرح من خالل اجلل�سات التعلمية، وت�سكل اولوية بالن�سبة 
للم�ساركني، للتاأثري مب�ستوى الوعي الجتماعي والقت�سادي للم�ستهدفني، والتي ل ميكن تنفيذها من 

خالل امل�سارات التعلمية للم�سروع، وتهدف اإلى حتفيز امل�ساركة املجتمعية.

ما مييز املبادرات املجتمعية عن امل�سارات التعلمية انها تعمل على اإيجاد رموز من املجتمع ممن 
يحملون هموم جمتمعاتهم ونقلها لأ�سحاب القرار على م�ستوى القيادات املجتمعية والر�سمية، وبالتايل 

ا�ستدامة الوعي واإت�ساع رقعته داخل املجتمع.

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

تعلمية  زمالت  �سكل  على  اخلالقة،  املجتمعية  املبادرات  من  جمموعة  الكبار  تعليم  مركز  اأبتكر 
ت�سرتك  حيث  ال��خ،  تكنولوجية...  وزم��الت  �سياحية،  وزم��الت  برملانية،  كزمالت  خمتلفة  مبجالت 
املُ�ساركات وجمموعة من املجتمع املحلي بهذه الزمالت بهدف التعلم واأ�ستب�سار التحديات والفر�ص 

املُتاحة. 

أهم الُمبادرات المجتمعية الُمنفذة من قبل مركز تعليم الشباب و الكبار التابع 
لجمعية الملكة زين الشرف

زمن التنفيذاجلهة الداعمةاأ�شم املُبادرة وتاريخ تنفيذها

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة �سفراء ال�سالمة املرورية

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة �سفراء التوعية مبخاطر اللغام 

2016اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة التخ�سري املنزيل
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زمن التنفيذاجلهة الداعمةاأ�شم املُبادرة وتاريخ تنفيذها

2017اجلمعية الملانية لتعليم الكبارمبادرة ا�ستغالل املوارد الطبيعية

2017اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة التمري�ص املنزيل

USAID2017مبادرة مقابرنا اخل�سراء

USAID2011 م�سروع �سباب للعملمبادرة اإعادة التدوير 

GIZ2015مبادرة اإرميها �سح 

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة ذوي الحتياجات اخلا�سة

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة جتميل حارتنا

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت اإعالم م�سموع

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت لغة وثقافة

2018اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت �سياحية

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت برملانية

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت تكنولوجية

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت قيادية

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبارمبادرة زمالت بيئية

2019اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مبادرة زمالت ريا�سية 

برنامج مبادرة »زماالت تعلمية« 

كافة  يف  ونوعية  ريادية  تعليمية  تعلمية  باأفكار  اخلروج  على  ن�ساأته  منذ  الكبار  تعليم  مركز  داأب 
املجالت التي لها دور بارز وحموري يف تنمية الفكر لدى ال�سباب والكبار من املجتمع املفرقي.

من  العديد  يف  والخت�سا�ص  اخلربة  اأ�سحاب  مزاملة  اأ�سا�ص  على  التعلمية  الزمالت  فكرة  تقوم 
املجالت التعلمية واحلياتية واملهنية مزاملة حيوية تفاعلية حمورها امل�ستفيدين وطبيعة املعلومات التي 

يريدون حت�سيلها ووفقا للم�سارات التي يحددها املفيد وامل�ستفيد لزمالتهما.
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الزماالت التعلمية التي نفذها مركز تعليم الكبار

اجلمعيةاملبادرة
تاريخ 
التنفيذ

ال�شركاء

مبادرة زمالت اإعالم م�سموع
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
راديو جامعة اآل البيت 2018

مبادرة زمالت لغة وثقافة
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
2018

مركز اللغات وعمادة 
�سوؤون طلبة جامعة اآل 

البيت 

مبادرة زمالت �سياحية
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
بلدية اأم جمال2018

مبادرة زمالت برملانية
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
جمل�ص النواب الأردين2019

مبادرة زمالت تكنولوجية
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
2019

حمطة املعرفة/�سندوق 
المرية ب�سمة

مبادرة زمالت قيادية
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
2019

وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية 
والربملانية

مبادرة زمالت بيئية
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
2019

الإدارة امللكية حلماية 
البيئة 

مبادرة زمالت ريا�سية 
اجلمعية الأملانية 

لتعليم الكبار
2019

نادي ريا�سي جامعة اآل 
البيت 
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 الخبرات الُمكتسبة

اأوًل: اإكت�سبت جمعية امللكة زين ال�سرف جمموعة من اخلربات املتميزة ذات ال�سلة مبجالت تعليم 
الكبار، وياأتي ذلك �سمن خطط بناء القدرات املوؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية الملانية لتعليم الكبار 
منذ خم�ص �سنوان تقريبًا، ونظرًا مل�ساركة فريق من اع�ساء الهيئة الدارية واملتطوعني يف العديد من 

الدورات التدريبية والندوات والن�سطة املت�سلة بتعليم الكبار، واهم اخلربات املكت�سبة هي:

خربات متميزة يف العمل الجتماعي والتطوعي والتوا�سل مع املجتمع املحلي / وجود فريق من .11
اع�ساء الهيئة الإدارية واملتطوعني ممن لهم باع طويل يف العمل الجتماعي التطوعي وات�سال مع 
اجلمهور، و�ساركوا يف العديد من الدورات التدريبية والندوات والن�سطة املت�سلة بتعليم الكبار 

�سمن خطط بناء مهاراتهم وقدراتهم املوؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية الملانية لتعليم الكبار.

من .21 فريق  وجود   / النقا�سية  احلوارية  اجلل�سات  واإدارة  والتدريب  والتعليم  التعلم  يف  خربات 
املتطوعني مت تاهيلهم من قبل اجلمعية الملانية لتعليم كبار كمي�سرين ومدربني، والعديد منهم مت 

ا�ستقطابه للعمل مع منظمات حكومية وغري حكومية 

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

خربات يف تقييم ودرا�سة الحتياجات املجتمعية مبنهجية البحث ال�سريع بامل�ساركة.41

خربات يف اإعداد املناهج واملواد التعلمية.51

خربات يف التدريب واإدارة اجلل�سات احلوارية والتعلمية واإدارة املجموعات النقا�سية والعمل مع .61
املجموعات بطرق ت�ساركية.

جمالت .71 لفتح  اخلا�سة  اجلهات  مع  والت�سبييك  الوظيفي  والإر���س��اد  احل�سد  جمال  يف  خ��ربات 
توظيفية اأمام املتعطلني عن العمل.

خربات يف جمال التخطيط ال�سرتاتيجي املوؤ�س�سي..81

خربات يف اإدارة امل�ساريع التنموية املتعددة..91

خربات يف اإدارة احلالت والدعم النف�سي والإحالت..101

خربات يف اإدارة امل�ساريع النتاجية يف جمالت خمتلفة..111

خربات يف جمال الت�سويق التقليدي واللكرتوين .121



47 اخلربات املُكت�سبة

خربات يف جمال برامج حماية الطفل..131

خربات يف جمال برامج اإعادة التدوير وحتويل النفايات ال�سلبة..141

خربات يف جمال حمالت ال�سغط واملنا�سرة وك�سب التاأييد..151

خربات يف جمال الرتبية الإعالمية والإعالم امل�سوع واملرئي..161

خربات يف جمال اإدارة حوا�سن البتكار والبداع واملوهبة..171

خربات يف جمال اإدارة املحافظ الإئتمانية، وتنمية راأ�ص املال العامل..181

خربات يف جمال برامج وم�ساريع الطاقة املتجددة والنظيفة..191

خربات يف جمال دمج ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الربامج التعليمية واملهنية..201

خربات يف جمال ت�سجيل وترخي�ص املهن لل�سيدات العامالت يف املنازل..211

خربات يف جمال برامج ريادة الأعمال..221

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

املركز على اخلربات املحلية بالدرجة الأولى، يتم التعاقد معهم بعقود �سراء خدمة ح�سب نوعية ووقت 

تعليم  يف  الف�سلى  املمار�سات  من  ذلك  وُيعد  املركز،  لدى  عاملني  او  موظفني  يعتربون  ول  التدريب، 

الكبار.

مجاالت الخبرة المكتسبة

املهارات الرئي�شية للمجالاملجال

جمال البحث ال�شريع بامل�شاركة 
عدد اخلربات: اإناث: 12 ذك�ر: 1

عدد �شن�ات اخلربة: 4
م�شادر اخلربة: اجلمعية الملانية لتعليم 

الكبار 

مهارات التدريب على البحث ال�سريع بامل�ساركة.111
مهارات ا�ستخدام ادوات البحث ال�سريع بامل�ساركة يف .211

حتديد الحتياجات والتخطيط املجتمعي
مهارات التحليل واإعداد التفارير النهائية للبحث .311

ال�سريع بامل�ساركة



توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار48

املهارات الرئي�شية للمجالاملجال

جمال املحافظ الإقرا�شية واإدارة 
�شناديق الئئتمان 

عدد اخلربات: اإناث: 4 ذك�ر: 0
عدد �شن�ات اخلربة: 10

م�شادر اخلربة: وزارة التنمية 
الإجتماعية

درا�سة احوال املعي�سية لأ�سحاب اأفكار امل�ساريع، .111
ودرا�سة اجلدوى القت�سادية للم�ساريع املُقدمة

تنظيم عمليات واإجراءات الإقرا�ص وال�سمانات..211
توثيق القرو�ص ومتابعة التح�سيل واإعادة تدوير راأ�ص .311

املال.
متابعة امل�ساريع واأثرها على املقرت�سني، وفر�ص تطوير .411

امل�ساريع
تدريب املقرت�سني وتقدمي الدعم الفني لهم.511

جمال التدريب والتي�شري واإدارة احللقات 
النقا�شية

عدد اخلربات: اإناث: 16 ذك�ر: 4
عدد �شن�ات اخلربة: 7

م�شادر اخلربة: اجلمعية الملانية لتعليم 
الكبار ومنظمات اخرى

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

اإدارة احللقات النقا�سية واحلوارية
ت�سميم واإدارة املبادرات املجتمعية.211
اعداد املناهج والأدلة التعلمية.311

جمال التعليم غري الر�شمي
عدد اخلربات: اإناث: 14 ذك�ر: 0

عدد �شن�ات اخلربة: 4 
م�شادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

درا�سة احلالة وتقييم امل�ستويات املعرفية واملهارية .111
للم�ستهدفني

اإعداد اخلطط التعلمية، والتقارير .211
تنفيذ واإدارة جل�سات حوارية تعلمية مع امل�ساركني.311
تنفيذ واإدارة الن�سطة الالمنهجية لتعزيز النمو .411

اجل�سدي والعقلي والجتماعي والنف�سي للم�ساركني



49 اخلطة امل�ستقبلية للمركز

املهارات الرئي�شية للمجالاملجال

جمال التفاكر والتعلم للتنمية
)الرتبية ال�شعبية وترب�ية الن�س(
عدد اخلربات: اإناث: 14 ذك�ر: 0

عدد �شن�ات اخلربة: 3 
م�شادر اخلربة: اجلمعية الملانية لتعليم 

الكبار

تنمية احلوار كو�سيلة للتعلم والتنمية )القدرة على .111
حتفيز امل�ساركني على احلوار كو�سيلة تعلمية( 

الإ�ستناد اإلى خربات امل�ساركني )القدرة على ت�سجيع .211
امل�ساركني مل�ساركة خرباتهم مع املجموعة كو�سيلة 

تعلمية(
و�سع املنهاج التعلمي بامل�ساركة )القدرة على متكني .311

الدار�سني من حتديد اإحتياجاتهم ومو�سوعاتهم 
التعلمية كمنهاج تعلمي منا�سب لهم( 

تعزيز الوعي بالواقع وروؤية الفر�ص واحللول )القدرة .411
على العمل مع امل�ساركني لروؤية الفر�ص من الواقع، 

واحللول عو�سا عن امل�سكالت كو�سيلة تعلمية لتعزيز 
الوعي(

جمال اإعداد مقرتحات امل�شاريع 
والأت�شال مع املم�لني 

عدد اخلربات: اإناث: 5 ذك�ر: 1
عدد �شن�ات اخلربة: 18

م�شادر اخلربة: عدة جهات

اإعداد مقرتح م�سروع.111
اإعداد امليزانية التقديرية.211
الت�سال مع املمولني.311

اإعداد املناهج التعلمية
عدد اخلربات: اإناث: 2 ذك�ر: 0

عدد �شن�ات اخلربة: 2
م�شادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار

اإعداد الإطار التعلمي ) الهدف العام، .111
الهدافاخلا�سة، املخرجات، الكفايات التعلمية(

اإعداد املحتوى التعلمي، وت�سنيف املو�سوعات.211
ت�سميم خطط التعلم.311
ت�سميم املنهاج والفهر�سة .411
توثيق املناهج.511



توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار50

املهارات الرئي�شية للمجالاملجال

التدريب املهني واحلريف
عدد اخلربات: اإناث: 12 ذك�ر: 2

عدد �شن�ات اخلربة: 22
م�شادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبارن وجهات اخرى

اإك�ساب مهارات حرفية ويديوية خمتلفة كال�سجر .111
املُقزم، والنحت على احلجر البازلتي...الخ

مهارات العر�ص والت�سويق .211
مهارات اخلياطة واحلياكة وت�سنيع الُب�سط بطريقة .311

النول
مهارات الطبخ و�سناعة احللويات واإعداد الطعام.411
مهارات مهنية خمتلفة كاإ�سالع ال�ساعات اليدويةن .511

و�سيانة احلا�سوب والجهزة اخللوية.... الخ
مهارات يف تدريب جمالت املوارد الب�سرية .611

كال�سكرتاريا وحما�سبة املكاتب اُل�سغرى.

ك�شب التاأييد والت�شال مع القيادات 
املجتمعية وواأ�شحاب القرار

عدد اخلربات: اإناث: 14 ذك�ر: 2
عدد �شن�ات اخلربة: 14

م�شادر اخلربة: جهات خمتلفة

مهارات اإعداد و�سياغة ا�سرتاتيجية حملة الدعوة .111
واملنا�سرة.

مهارة الإعداد حلمالت الدعوة وكيفية ك�سب التاأييد .211
من �سرائح املجتمع املختلفة.

مهارة حتويل احلملة اإلى ق�سية راأي عام وتعاون .311
قطاعات املجتمع يف حتقيق اهدافها.

مهارة تقييم اأداء احلمالت وحتقيق الأهداف املرجوة..411

الدعم النف�شي
عدد اخلربات: اإناث: 7 ذك�ر: 0

عدد �شن�ات اخلربة: 2
م�شادر اخلربة: اجلمعية الأملانية لتعليم 

الكبار IMC/ GIZ/ رواد املُ�ستقبل

مهارة ح�سد احلالت الالزمة..111
مهارات اإدارة احلالت..211
تقرير احلالة..311
مهارات الإحالت..411



51 الفر�ص والتحديات

املهارات الرئي�شية للمجالاملجال

حا�شنة البتكار للطلبة امل�ه�بني
عدد اخلربات: اإناث: 6 ذك�ر: 4

م�شادر اخلربة: �سندوق امللك عبد اهلل 
الثاين للتنيمة 

مهارة اختيار العينة من عمر 6-18 �سنة..111
اإخ�ساعهم ملقيا�ص علمي لتحديد م�ستوى البتكار اأو .211

املوهبة.
تنمية مواهبهم وابداعاتهم كل ح�سب جماله من خالل .311

التدريب.
توفري الأدوات الالزمة لدعمهم ومتكينهم من خالل .411

احلا�سنة 
تقييم نتائج البداع الكامن واملوهبة والبتكار..511

التخطيط ال�شرتاتيجي امل�ؤ�ش�شي
عدد اخلربات: اإناث: 6 ذك�ر: 2

مهارة بناء ال�سرتاتيجية والتميز املوؤ�س�سي..111
مهارة التخطيط البداعي والداء املتميز..211
مهارة ت�سميم نظام التخطيط الفعال..311
. املهارات الداعمة للتخطيط ال�سرتاتيجي..411
هارة الرتجمة العملية لالهداف ال�سرتاتيجية..511
مهارة و�سع اخلطط الت�سغيلية عند اإعداد اخلطة .611

ال�سرتاتيجية.
مهارة اإدارة اخلطط الت�سغيلية/ م�سفوفة البدائل .711

والأولويات.
مهارة الإدارة الذكية وربط الأهداف وال�سرتاتيجيات..811
التقييم امل�ستمر للخطة..911



توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار52

 المراكز المختبرات التعلمية 

ميتلك مركز جمعية امللكة زين ال�سرف لتعليم الكبار جمموعة من املختربات، مت تاأ�سي�سها كمراكز 
تعلمية وتدريبية واإنتاجية، واأغلبها بال�سراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار، حيث ُت�ستخدم 

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

خمترب احلا�سوب.11
خمترب الر�سم.21
م�سغل احلرف اليدوية .31
م�سغل حياكة الُب�سط العربية بطريقة النول.41
مركز تدريب املوارد الب�سرية.51
مركز تدريب اإعداد الطعام املطبخ الإنتاجي .61
مركز جتميل ال�سيدات .71
مركز اللياقة ومعاجلة م�سكالت الوزن.81
م�سغل اخلياطة والتطريز..91

حا�سنة البتكار للطلبة املوهوبني..101
معر�ص احلرف اليدوية الثابت..111

جمالت التدريباملُخترب

خُمترب احلا�ش�ب
)مركز تدريبي تعلمي(

تاأ�س�ص عام 2018 بال�سراكة وبدعم من 
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

الدورات املبتدئة واملُتقدمة يف قيادة احلا�سوب.111
�سيانة احلا�سوب.211
الت�سويق.311
الطباعة.411
�سيانة ال�ساعات اليدوية.511



53 املراكز املختربات التعلمية

جمالت التدريباملُخترب

خُمترب الر�شم
)خمترب تدريبي تعلمي(

تاأ�س�ص عام 2018 بال�سراكة وبدعم من 
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

مهارات الر�سم.111
التعلم من خالل الر�سم.211
تنمية املواهب.311

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

مت تطويره بال�سراكة وبدعم من اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار

الر�سم على الزجاج.111
النحت على احلجر البازلتي.211
اإعادة التدوير بحرف يدوية تراثية خمتلفة.311
ت�سنيع �سجر الزينة املُقزم.411
التطريز واحلياكة ملناظر الزينة.511

م�شغل حياكة الُب�شط العربية بطريقة 
الن�ل

)تدريبي اإنتاجي(

دورات تدريبية واإنتاجية يف حياكة الب�سط، ومناظر .111
الزينة 

مركز تدريب امل�ارد الب�شرية
مت تطويره بال�سراكة وبدعم من اجلمعية 

الأملانية لتعليم الكبار، وجهات ُمتعددة 
اخرى

غرى.111 حُما�سبة املكاتب ال�سُ
ال�سكرتاريا .211
واملوارد الب�سرية.311

مركز تدريب اعداد الطعام )املطبخ 
الإنتاجي(

)تدريبي اإنتاجي( 
تاأ�س�ص عام 2013 بدعم من الإحتاد 

اللوثري

اعد وت�سنيع الوجبات اجلاهزة.111
اإعداد وت�سنيع املُعجنات.211
اإعداد وت�سنيع احللويات.311

مركز جتميل ال�شيدات
)مركز تدريبي اإنتاجي(

تاأ�س�ص عام 2014 بال�سراكة وبدعم من 
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

ق�ص وتزييني ال�سعر.111
جتهيز العرائ�ص.211
جتميل ومعاجلة الب�سرة .311
املني كري والبدي كري، والعناية باجل�سم.411



جمالت التدريباملُخترب

مركز اللياقة ومعاجلة ُم�شكالت ال�زن
)مركز تعلمي اإنتاجي(

تاأ�س�ص عام 2014 بال�سراكة وبدعم من 
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

التعلم من خالل الريا�سة.111
اإنقا�ص وزيادة الوزن ح�سب احلالة.211
التغذية ال�سليمة ومراقبة ال�سمنة.311
المرا�ص الناجتة من ال�سمنة.411

م�شغل اخلياطة والتطريز
)تدريبي اإنتاجي(

تاأ�س�ص عام 1996 بدعم من اجلمعية 
نف�سها والحتاد اللوثري وال�سندوق 

الأردين للتدريب التقني واملهني.

خياطة املالب�ص والتجهيزات املنزلية.111
تطريز املناظر.211
اإ�سالح ومعاجلة اللب�سة.311

أهم المشاركات في التدريبات وورش العمل مع الجمعية االلمانية لتعليم الكبار

اجلهة املنظمةا�شم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�شاركني

اإلىمنذك�راإناث

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - الدورة التاأ�سي�سية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

12

12

0

0

21/12/2013

27/12/2013

23/12/2013

29/12/2013

اإحتاد املراة موؤمتر اتفاقية �سي داون 
الأردين

2020132013

حملة الك�سف املبكر عن 
�سرطان الثدي

مركز احل�سني 
لل�سرطان

3020132013

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - الدورة املُتقدمة

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

1209/1/201412/1/2014

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - تعزيز مهارات 

التعلم

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

11010/4/201412/4/2014



اجلهة املنظمةا�شم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�شاركني

اإلىمنذك�راإناث

ُمقاربات تربوية الن�ص - 
ور�سة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

11010/4/201412/4/2014

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - الدورة التاأ�سي�سية 

جدد

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

2014/12/201415/12/2014

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - الدورة املُتقدمة - 

جدد

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

2022/12/201425/12/2014

وزارة التنمية موؤمتر التنمية امل�ستدامة
الجتماعية

520142014

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - دورة تعزيز مهارات 

التعلم

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

9024/2/201526/2/2015

اإعداد وتاهيل مي�سري تعليم 
الكبار - دورة تعزيز مهارات 

التعلم

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

9018/10/201520/10/2015

اإ�ستدامة برامج تعليم الكبار 
- البحر امليت

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

1103/12/20156/12/2015

التعليم غري الر�سمي والرتبية 
ال�سعبية - ور�سة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

1004/9/20166/9/2016

ُمنتدى التدريب والت�سغيل يف 
�سياق تعليم الكبار

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

507/12/201710/12/2017
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اجلهة املنظمةا�شم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�شاركني

اإلىمنذك�راإناث

اجلمعية الأملانية ور�سة عمل توثيق اخلربات
لتعليم الكبار

503/7/20189/7/2018

حتديد الحتياجات 
 - PRA باإ�ستخدام ادوات

ور�سة تدريبية 

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

503/9/20185/9/2018

الرتبية ال�سعبية مبجالت 
تعليم الكبار - ور�سة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

507/10/20188/10/2018

تطوير املناهج املت�سلة بتعليم 
الكبار - ور�سة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

504/12/20186/12/2018

التخطيط للم�ستقبل ملراكز 
تعليم الكبار - ور�سة تدريبية

اجلمعية الملانية 
لتعليم الكبار

5011/12/201813/12/2018

موؤ�سرات الداء الرئي�سية 
ملراكز تعليم الكبار - ور�سة 

عمل

اجلمعية الملانية 
لتعليم الكبار

50
26/2/2019

24/4/2019

27/2/2019

24/4/2019

الرتبية ال�سعبية للتنمية - 
ور�سة تدريبية

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

3026/8/201929/8/2019

مهرجان التعلم مدى احلياة 
وتعليم الكبار

اجلمعية الملانية 
لتعليم الكبار

500 12/11/201812/11/2018

موؤمتر تعليم الكبار والتعلم 
مدى احلياة

اجلمعية الأملانية 
لتعليم الكبار

809/9/201910/9/2019



57 املراكز املختربات التعلمية

أهم المشاركات في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية 

اجلهة املنظمةا�شم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�شاركني

اإلىمنذك�راإناث

موؤمتر متني لدعم التما�سك 
املجتمعي 

UNDP2020182018

الأكادميية العربية لتعليم 
الكبار / لبنان

DVV1020182018

جائزة اآل جابر ال�سباح 
لأف�سل ريادة ن�سوية يف العامل 

العربي

جمعية الأ�سرة 
الكويتية

1020172017

موؤمتر اتفاقية الق�ساء على 
كافة ا�سكال العنف �سد املراأة 

)�سيداو(
5020062011امللتقى الأردين

ور�سة عمل اإدارة حمطات املياه 
وطرق الت�سويق 

 MERCY

CORPS
72Nov-18Nov-18

حفل تكرمي ن�ساء من تاريخ 
الأردن

20Oct-18Oct-18ال�سفارة الكندية

ور�سة تدريبية لتدقيق الطاقة 
والتعلم امل�ستدام با�ستدام 

الطاقة املتجددة

موؤ�س�سة الأمرية 
عالية و�سندوق 

الطاقة
52Sep-18Sep-18

ور�سة التعلم املدمج وتغيري 
ال�سلوك للتنمية املحلية

موؤ�س�سة احل�سني 
لل�سرطان

250Mar-19Mar-19

ور�سة عمل اإدارة احلالت 
الطارئة

IMC1120142014

YJF2120192019القمة الأردنية الأولى لل�سباب
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اجلهة املنظمةا�شم امل�ؤمتر /الندوة
فرتة الإنعقادعدد امل�شاركني

اإلىمنذك�راإناث

ور�ص التعربف بالالمركزبة 
واحلكم املحلي

USAID420172018

ور�ص العمل اخلا�سة بربنامج 
قدرة

GIZ520172018

ور�سة �سناعة املبادرات 
املجتمعية

NRC203Nov-18Nov-18

ندوة م�سروع ابداأ لريادة 
امل�ساريع ال�سغرية

SPARK255Nov-18Nov-18

ور�سة التدريب لغايات 
التوظيف

USAID3010Nov-18Nov-18

�سندوق امللك ندوة �سبابنا منتج
عبداهلل للتنمية

2010Oct-18Oct-18

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

ندوة تعريفية العودة للبيت 
الريفي

جمعية ال�سنابل 
الذهبية

2015May-18May-18

مركز عدل ندوة اجلرائم الإلكرتونية 
للم�ساعدة القانونية

2510Apr-18Apr-18

ور�سة عمل الدعم النف�سي 
الجتماعي

GIZ6020192019

جمعية حماية ور�سة التخطيط ال�سرتاتيجي
الأ�سرة والطفل/ 

اربد
5020192019



59 اخلطة امل�ستقبلية للمركز

 الخطة المستقبلية للمركز

تعتمد اخلطة امل�ستقبلية لعمل مركز تعلم الكبار والن�سطة التعلمية والتدريبة على خمرجات ور�ص 
التخطيط ال�سرتاتيجي التي �سيتم العمل عليها بالتعاون مع اجلمعية الملانية لتعليم الكبار خالل العام 

2019، واهم مالحمها:

للربامج  العتمادية  على  واحل�سول  التدريبية،  البيئة  وتطوير  التدريبية،  والأدل��ة  املناهج  بناء 
تعليم  مركز  وحتويل  العمل،  لوزارة  التابع  اجلودة  و�سبط  العتماد  مركز  من  التدريبية  واملخرجات 
الكبار لأكادميية تعليمية خا�سة بتعليم الكبار، وتدريب عدد من املتطوعني كمدربني دوليني باإعتماد 
ال�سعبي،  التعلم  مبنهج  واملهارية  الفكرية  قدراتهم  وتعزيز   ،ILM الربيطاين  والإدارة  القيادة  معهد 

وال�ستمرار يف تطوير الأدوات الإدارية واملالية والفنية املي�سرة لعمل مراكز تعليم الكبار.

للمركز .11 يتبع  بحيث  التنظيمي،  الهيكل  وتطوير  املركز،  عمل  وماأ�س�سة  ا�سرتتيجية  خطة  تطوير 
برامج تعلمية وتدريبية معتمدة، وا�ستكمال العمل على ت�سكيل جمل�ص اإدارة خا�ص باملركز، وتطوير 

نظام داخلي كنظام عمل خا�ص باملركز.
والت�سبيك مع موؤ�س�سات .21 والتاأييد املجتمعي،  الت�سبيك مع مراكز تطوير العمال، وح�سد الدعم 

حكومية وغري حكومية ومنظات اهلية ودولية 
تطوير، مناهج تعلمية وتدريبية وتطوير قدرات املي�سرين كمدربني معتمدين دوليًا.31
ترخي�ص املركز واعتماد الربامج التدريبية من قبل مركز العتماد و�سبط اجلودة يف الأردن، .41

واألبحث عن اآليات عمل وم�سادر متويلية م�ستدامة، تاأ�سي�ص نادي خربة، وتطوير قدرات العاملني 
واملتطوعني للمركز

طرح برامج تعلمية نوعية وجذب الداعمني املحليني والدوليني لدعمها وتبنيها..51
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 الفرص والتحديات

الفرص

ال�سورين، .11 الالجئني  من  هائلة  اع��داد  اليها  جلاأ  والتي  بال�سكان،  املكتظة  املناطق  من  املنطقة 

وبالتايل اأ�سبح عن�سر التدريب مهم لتعزيز التناف�سية على فر�ص العمل.

زيادة عدد اخلريجني العاطلني عن العمل والتوجه احلكومي لال�ستثمار يف القوة العاملة كمورد .21

ب�سري لتخفيف حدة الفقر والبطالة

تدريب .31 خالل  من  للتنمية  اأ�سا�سي  كعن�سر  الن�سان  يف  لال�ستثمار  داعم  ودويل  حكومي  توجه 

وتاأهيل ال�سباب

حاجة ال�سوق املحلي والباحثني عن عمل ملهارات متطورة.41

وجود جهة خبرية مبجالت تعليم الكبار تربطها عالقات �سراكة مع جمعية امللكة زين ال�سرف .51

امتدت لكرث من خم�ص �سنوات، ولديها خربات وا�سعة يف نهج التعلم ال�سعبي القائم على احلاجات 

امللحة

التحديات

وجود مراكز تدريبية تتبع للقطاع اخلا�ص، وبالتايل يكمن التحدي مبدى قدرة املركز على توفري .11

على  امل�ستهدفة  الفئات  خلدمة  والتعاون  الت�سبيك  على  قدرته  ومدى  مناف�سة،  تدريبية  خدمات 

يحقق  مبا  املحلي  للمجتمع  التدريبية  الحتياجات  تلبية  على  والقدرة  املفرق،  حمافظة  م�ستوى 

طموحاته وتطلعاته، وايجاد برامج تدريبية مناف�سة 

التحدي .21 يكمن  لذا  التدريبية،  والن�سطة  الدورت  تنفيذ  يف  املحلية  اخلربات  على  املركز  يعتمد 

مبدى قدرة املركز على ال�ستدامة واملحافظة على جمتمع اخلربة لديه، ومدى قدرة املركز على 

نقل اخلربات اأوًل باأول اإلى عاملني ومتطوعني اآخرين. واملحافظة على كادر العمل واملدربني الذين 

مت تاأهيلهم كخربات ذاتية.



61 الفر�ص والتحديات

مدى القدرة على ا�ستقاللية مركز تعليم الكبار، بايجاد جمل�ص اإدارة ونظام عمل داخلي مطور .31
الإداري��ة  ال�ستقاللية  على  واحل�سول  ال�سرف،  زين  امللكة  جلمعية  الإداري��ة  الهيئة  من  ومعتمد 

بالكامل.
الكبار، .41 بتعليم  متخ�س�ص  كمركز  املنطقة  م�ستوى  على  فريدة  وجتربة  التاأ�سي�ص  حديث  املركز 

لذا يكمن التحدي مبدى القدرى على اأيجاد اآليات عمل وم�سادر متويلية م�ستدامة لعمل املركز، 
ومدى املقدرة على احل�سول على العتمادات لل�سهادات ال�سادرة عن املركز من مركز العتماد 

و�سبط اجلودة وكذلك من جهات معتمدة اأخرى دولية وحملية.
التدريبية للمجتمع املحلي مبا يحقق طموحاته وتطلعاته، وايجاد برامج تدريبية مناف�سة..51
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واجتهدنا  وزميالتي  فعملنا  الأكرب،  هاج�سنا  وبواديها  املفرق  حمافظة  تنمية  ظلت  لطاملا 
عرب  وا�ستطعنا  -حاليا،  ال�سرف  زين  امللكة  جمعية  -�سابقا-  املفرق  �سيدات  جمعية  لتاأ�سي�ص 
م�سرية اأربعني �سنة و نيف يف العمل التطوعي العام وبالتعاون مع �سركاء حمليني ودوليني، رفع 
م�ستوى الوعي والتنمية، وماأ�س�سة عملنا التطوعي مبوؤ�س�سة تطوعية تنموية تخدم الأردن عامة 

واملفرق خا�سة.

ال�سركاء املحليني  العديد من  بالتعاون مع  التي حققناها  والنجاحات  تلك الجنازات  وما 
والريف  املدينة  للمراأة يف  والتمكني  التنمية  اإل ثمرة جهد وم�سرية عمل يف جمال  والدوليني، 

والبادية.

الأملانية  اجلمعية  مع  وال�سراكة  بالتعاون  تاأ�س�ص  والذي  الكبار،  تعليم  مركز  تاأ�سي�ص  ياأتي 
لتعليم الكبار، كمحطة فارقة يف م�سرية اجلمعية، واأحد اأبرز نقاط الإرتكاز للنهو�ص باملجتمع 

املحلي لأجل التنمية والتمكني. 

من اأقوال
موؤ�س�ص جمعية امللكة زين ال�سرف للتنمية

املرح�مة / اآمنة الُعمري 
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