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

DVV International

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

200

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

نازاريت نازارتيان

ممثل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن
املدير الإقليمي للجمعية الأملانية لتعليم الكبار يف ال�شرق الأو�سط
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جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة
الرقم الوطني

1968011300001

تاريخ الت�أ�سي�س

21/2/1968

نطاق عمل املركز

حمافظة الزرقاء

العنوان

الزرقاء  -حي جناعة � -شارع املهاجرين قرب مدر�سة
رفيدة الأ�سلمية

رقم الهاتف

0795323422

.

الربيد الإلكرتوين

Amalwahdan2012@hotmail com

عدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني
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عدد �أع�ضاء الهيئة العامة

36

تاريخ انتخاب الهيئة الإدارية

9/3/2019

مدة واليتها

ثالثة �سنوات

رئي�س اجلمعية

�أمل وهدان

رقم الهاتف

0795323422

موقع التوا�صل الإلكرتوين

في�س بوك :جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة اخلريية مركز
تنمية جمتمع حملي جناعة  /مركز تعليم الكبار

�������������������������
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مركز تعليم الكبار  -الزرقاء
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تاريخ الت�أ�سي�س

24/12/2018

نطاق عمل املركز

حمافظة الزرقاء

العنوان

الزرقاء  -حي جناعة � -شارع املهاجرين قرب مدر�سة
رفيدة الأ�سلمية

رقم الهاتف

0797318237

.

.

.

الربيد الإلكرتوين

Entisar abu g@gmail com

مدير املركز

انت�صار علي

املقر

بناء تربع من وزارة التنمية االجتماعية

توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار

محافظة الزرقاء

تقع حمافظة الزرقاء يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من
العا�صمة عمان ،وتبعد عنها ح��وايل  20كم ويحدها من
ال�شمال حمافظة املفرق ومن ال�شرق ال�سعودية ومن اجلنوب
حمافظة العا�صمة ومن الغرب حمافظتي البلقاء وجر�ش،
وبذلك حتتل الزرقاء موقعا متو�سطا بني حمافظات اململكة
وتربطها بالعا�صمة عمان وبا قي املحافظات والدول العربية
املجاورة �شبكة طرق دولية ورئي�سية ممتازة ت�سهم يف ت�سهيل
حركة التبادل التجاري مع ال��دول ال�شقيقة وخا�صة من
املنطقة احلرة.
كما و تكت�سب الزرقاء ميزة تناف�سية خا�صة يف اجلانب ال�صناعي اال�ستثماري� ,إذ ت�ضم �أكرث من
ن�صف حجم ال�صناعة الوطنية فيما يتعلق بر�أ�س املال امل�ستثمر ,والعمالة ,وحجم الإنتاج وهي تقع
بالقرب من مراكز ت�صنيع الطاقة املتمثلة مب�صفاة البرتول الأردنية ,وحمطة احل�سني احلرارية,
�إ�ضافة لوجود املنطقة احلرة فيها واملنطقة ال�صناعية امل�ؤهلة يف الظليل والتـي ت�ضم العديد من
امل�صانع /كما تعترب ممرا هاما �إلى عدد من املراكز احلدودية.
تق�سم حمافظة الزرقاء �إلى � 3ألوية  1-لواء ق�صبة الزرقاء  2-لواء الر�صيفة  3-لواء الها�شمية
وكذلك تق�سم �إلى � 3أق�ضية  1-ق�ضاء ال�ضليل  2-ق�ضاء بريين 3-ق�ضاء الأزرق ويوجد بها ( )7بلديات
وهي بل دية الزرقاء الكربى وعدد �أع�ضائها املجل�س البلدي  /18الها�شمية اجلديدة عدد �أع�ضاء املجل�س
البلدي /11بريين اجلديدة عدد �أع�ضاء املجل�س البلدي /8الر�صيفة عدد �أع�ضاء املجل�س البلدي /15
ال�ضليل عدد �أع�ضاء املجل�س البلدي /10احلالبات وعدد �أع�ضاء املجل�س البلدي  /10الأزرق وعدد
�أع�ضاء املجل�س البلدي 11وكذلك يتواجد يف حمافظة الزرقاء 4خميمات وهي خميم الزرقاء/حطني/
ال�سخنه/مريجب الفهود لالجئني ال�سوريني ويبلغ عدد النواب دوائر حمافظة الزرقاء  11نائب احلاكم
االداري او املحافظ هو الذي يتولى �ش�ؤون املحافظة.
اقرزلا ةظفاحم
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◉عدد �سكان املحافظة )1364878 ( :ن�سمة

.

◉امل�ساحة املحافظة  ) 4761 ( :كم

.2

◉الكثافة ال�سكانية للمحافظة )286.6 ( :ن�سمة  /كم
◉معدل البطالة لعام ( :2016

.2

)

. 16.5

الميزات النسبية لمحافظة الزرقاء

◉موقع املحافظة الو�سطي بني حمافظات ال�شمال واجلنوب ,وقربها من حدود الدول العربية
املجاورة
◉ي��وج��د �شبكة ط��رق ج�ي��دة تبلغ ح��وايل
440كم 2رئي�سي وفرعي.
◉وق ��وع امل�ح��اف�ظ��ة ب��ال �ق��رب م��ن م��راك��ز
الطاقة املتمثلة:
◉م�صفاة البرتول
◉حمطة احل�سني احلرارية
◉املنطقة احلرة
◉وجود �أرا�ضي �أمريية �شا�سعة �ضمن املحافظة
◉وجود عدد كبري من املواقع الأثرية وال�سياحية
◉تركز  52%من ال�صناعات الوطنية يف املحافظة تعد اكرب مدينه �أردنية ت�ضم الن�سبة الأكرب من
الن�شاط ال�صناعي
◉وجود منطقة �صناعية م�ؤهلة
◉وجود منطقة حرة
مدينة الزرقاء :الزرقاء مدينة �أردنية ،ومركز حمافظة الزرقاء .تقع �شمال �شرق العا�صمة ع ّمان
بحوايل  20كم ،حيث تتداخل مدن الزرقاء والر�صيفة وع ّمان لت�شكل املدن الثالث جتمع ًا �سكاني ًا
�ضخم ًاُ ,تعترب الزرقاء ثالث �أكرب مدينة �أردنية من حيث عدد ال�سكان ،حيث بلغ عدد �سكانها يف عام
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 2013قرابة  572690ن�سمة .و ُتعترب عا�صمة الأردن ال�صناعية .وتبلغ م�ساحتها حوايل  60كم ،2وترتفع
عن �سطح البحر حوايل  619مرت ًا.
تتميز الزرقاء مبوقعها اجلغرايف املتو�سط بني مدن اململكة وعلى �شبكة موا�صالت دولية تربط
الأردن بالدول املجاورة ،ومتر من خاللها �سكة حديد احلجاز التي ت�أ�س�ست عام .1900
حي جناعة :منطقة جناعة من اقدم �أحياء الزرقاء وتق�سم �إلى ق�سمني جناعة القدمية وجناعة
اجلديدة ومتتاز مبوقعها اال�سرتاتيجي املهم جدا فهي تقع مبا�شرة امام حمافظة الزرقاء ومديرية
�شرطة الزرقاء والعديد من الدوائر احلكومية ويوجد فيها املعلب البلدي الرئي�سي ملحافظة الزرقاء
وكذلك متتاز بوجود كلية املجتمع الإ�سالمي وجامعة البلقاء التطبيقية ومدار�س للمرحلة الأ�سا�سية
والإعدادية وكذلك ت�ضم املنطقة نادي لل�شباب وجلنة زكاة وجمل�س حملي ي�ضم (� )7أع�ضاء من بلدية
الزرقاء وكذلك يتواجد يف املنطقة عدد( )2من امل�ساجد.
املجتمع املحلي ملنطقة جناعة :يبلغ عدد �سكانها ما يقارب (� )173ألف ن�سمة يقطن فيها الأ�سر
ذوي الدخل املحدود والتي تعد من الأ�سر الفقرية التي تعاين من تدين م�ستوى الدخل والفقر والتفكك
الأ�سري وت�سرب الطالب من املدار�س وانت�شار ظاهرة العنف واملخدرات وكذلك يوجد عدد كبري من
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ويقطن املنطقة الكثري من الالجئني ال�سوريني ويعود ذلك لتدين
م�ستوى االيجارات يف املنطقة لكونها منطقة �شعبية وفقرية
وتعاين �أهل منطقة جناعة ب�أنهم باتوا مهددين باخالء ما يقارب ( )700منزل متواجده مقابل
املعلب البلدي بحجة ان ملكية االرا�ضي تعود لورثة احد املواطنني وق�سم منها مملوك للدولة وجلمعية
الأ�سرة البي�ضاء وتفتقر كذلك بعدم توفر مدار�س للمرحلة الثانوية وتفتقر كذلك لوجود �أماكن ترفيهية
فال�شوارع هي مالعب الأطفال وا�سطح املنازل ومداخلها هي �أماكن الرتفيه عن النف�س يف احلي.
جمعية رعاية شؤون األسرة

جمعية خ�يري��ة ت�أ�س�ست يف ال �ع��ام  ،1968م�سجلة ل ��دى �سجل اجل�م�ع�ي��ات ،وحت �م��ل ال��رق��م
ال��وط �ن��ي( )1968011300001مقرها حي جناعة مبدينة الزرقاء  -الأردنُ ،ي�شرف على �إدارتها
جمل�س �إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة ،تهدف اجلمعية �إلى احلماية والرعاية الإجتماعية من
�������������������������
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خالل تعزيز الإنتاجية واحلد من الفقر والبطالة ،ومتكني املراة اقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا ،واملحافظة على
احلقوق واحلريات
ت�ستهدف اجلمعية كافة �شرائح املجتمع ،وتركز حالي ًا وبالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
على ال�شباب وخريجي املعاهد واجلامعات والباحثني عن عمل ب�شكل عام ،وكذلك الآباء والأمهات ومن
لهم دور ب�إدارة �ش�ؤون الأ�سرة ،كما وي�ستهدف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة الجل بناء وتطوير خرباتها
وقدراتها امل�ؤ�س�سية

.

ت�سعى ر�ؤية ور�سالة واهداف اجلمعية �إلى حت�سني نوعية احلياة واملًحافظة على احلقوق واحلريات،
من خالل متكني الأ�سرة اقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا وتعزيز م�شاركتها يف احلياة العامة ،ورفع درجة الوعي
و�إك�ساب املجتمع املعارف واملهارات احلياتية املختلفة ،واال�ستثمار يف املوارد املحلية

.

األعضاء المؤسسون

ا�سم الع�ضو
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اجلن�سية

اجلن�س

مرمي ال�صوي�ص

اردنية

�أنثى

ماري قبعني

اردنية

�أنثى

نلي ن�شيوات

اردنية

�أنثى

�سعاد �سمعان

اردنية

�أنثى

عليا كفاي

اردنية

�أنثى

هدى رزق

اردنية

�أنثى

مناهي ن�شيوات

اردنية

�أنثى

مرمي الور

اردنية

�أنثى
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أعضاء الهيئة العامة

امل�ستوى
التعليمي

املهنة اخلا�صة

امل علي حممد وهدان

2008

عامل

دبلوم

متقاعدة

�سمر علي حممد وهدان

2008

عامل

ثانوية

ربة بيت

رانيه احمد العبد ا�سعيد

2012

عامل

ثانوية

كوفرية

منى وليد حممد القار�صلي

2017

عامل

ثانوية

ربة بيت

مي منري حممود �شطارة

2017

عامل

ثانوية

ربة بيت

هناء وليد حممد القار�صلي

2017

عامل

دبلوم

ربة بيت

ت�سنيم حممد ها�شم الرفاعي

2014

عامل

بكالوري�س

موظفة

ختام �إبراهيم �صالح من�صور

2008

عامل

دبلوم

مدربة

امال عبداهلل مو�سى �أبو رعد

2014

عامل

ثانوية

مدربة

وفاء مو�سى فرح �أيوب

2014

عامل

ثانوية

متقاعدة

رنا �سامر مو�سى �أيوب

2017

عامل

ثانوية

مندوبة ت�سويق

�سوزان احمد العبد ا�سعيد

2012

عامل

ثانوية

ربة بيت

ر�سميه ح�سن مغام�س

2012

عامل

ثانوية

ربة بيت

فتحية منيب حممد اغا

2017

عامل

دبلوم

موظفة

�صباح خليل احمد عواد

2015

عامل

ثانوية

مدربة لياقة بدنية

انت�صار علي عيد علي

2008

عامل

ثانوية

مندوبة مبيعات

رجاء اياد ف�ؤاد �أبو عزب

2017

عامل

بكاوري�س

مندوبة مبيعات

مي�سم حممد قويطني العزام

2017

عامل

ثانوية

ربة بيت

ا�سم الع�ضو

�صفة
تاريخ
الت�سجيل الع�ضوية

�������������������������
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امل�ستوى
التعليمي

املهنة اخلا�صة

انعام حممود املومني

2017

عامل

ثانوية

مندوبة مبيعات

بهيه احمد ح�سن حمدان

2008

عامل

ثانوية

ربة بيت

وفاء علي �سليم حمدان

2008

عامل

بكالوري�س

مهند�سة

امنه احمد حممود املالح

2008

عامل

ثانوية

ربة بيت

�سمرية اني�س زكي حمفوظ

2013

عامل

ثانوية

ربة بيت

رزان ح�سني القريوتي

2014

عامل

بكالوري�س

مهند�سة

كوثر علي يو�سف

2009

عامل

ثانوية

ربة بيت

دينا جمال عطاهلل حمدان

2014

عامل

دبلوم

موظفة

امريه �صدقي حممد الزنديق

2010

عامل

ثانوية

ربة بيت

ختام احمد ح�سن بنات

2012

عامل

ثانوية

ربة بيت

فوزية فار�س الزعبي

2008

عامل

ثانوية

ربة بيت

اماين حممد عبداهلل

2012

عامل

ثانوية

ربة بيت

روان رائد عامر

2012

عامل

ثانوية

ربة بيت

كفاح ا�سحق طه

2017

عامل

بكالوري�س

مدربة

عائ�شة ا�سحق طه

2017

عامل

بكالوري�س

�ضابط ارتباط

خوله ح�سن اخلطيب

2017

عامل

دلوم

مدربة

تركيه غازي �أبو طعيمة

2017

عامل

ثانوية

مدربة

ا�سم الع�ضو

14

�صفة
تاريخ
الت�سجيل الع�ضوية
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الموظفون

ا�سم املوظف

امل�ستوى
الرقم الوطني رقم الهاتف
التعليمي

الوظيفة

فرتة العمل
�إلى

من

فاطمة مو�سى حممد
دبوه

787068221 9742041817

دبلوم
جتميل

معلمة جتميل

2019 2010

�سو�سن حممد احمد
اخلطيب

785052241 9662040490

دبلوم

مدربة لياقة
بدنية

2019 2018

منى وليد القار�صلي

798289796

ثانوية

عاملة

2019 2014

969

أعضاء الهيئات اإلدارية المتعاقبة منذ العام

2008

والية الهيئة الإدارية

ا�سم الع�ضو

املن�صب
الإداري

الرقم
الوطني

امل�ستوى
التعليمي

املهنة

امل علي حممد
وهدان

رئي�س
اجلمعية

9622008185

دبلوم

متقاعدة

12/3/2013 12/3/2008

انت�صار علي عيد
علي

نائب الرئي�س

9682011156

ثانوية
عامة

مدربة

12/3/2013 12/3/2008

ختام �إبراهيم
من�صور

�أمني ال�سر

9692018885

دبلوم

مدربة

12/3/2013 12/3/2008

امنه املالح

�أمني
ال�صندوق

9682042526

ثانوية
عامة

ربة بيت

12/3/2013 12/3/2008

كوثر علي خلف

ع�ضو

9692015896

دبلوم

ربة بيت

12/3/2013 12/3/2008

بهيه احمد حمدان

ع�ضو

9682042526

دبلوم

ربة بيت

12/3/2013 12/3/2008

من

�إلى

�������������������������
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ا�سم الع�ضو

املن�صب
الإداري

الرقم
الوطني

وفاء على �سليم
حمدان

ع�ضو

امل�ستوى
التعليمي

املهنة

والية الهيئة الإدارية
من

�إلى

9602006668

بكالوري�س مهند�سة

12/3/2013 12/3/2008

رزان ح�سني حممود ع�ضو احتياط

9892053022

بكالوري�س مهند�سة

12/3/2013 12/3/2008

فدوى علي �سليم
حمدان

ع�ضو احتياط

9772029112

ثانوية
عامة

ربة بيت

12/3/2013 12/3/2008

امل علي حممد
وهدان

رئي�س
اجلمعية

9622008185

دبلوم

متقاعدة

12/3/2019 12/3/2013

انت�صار علي عيد
علي

نائب الرئي�س

9682011156

ثانوية
عامة

مدربة

12/3/2019 12/3/2013

وفاء مو�سى فرح
�أيوب

�أمني ال�سر

9702032830

ثانوية
عامة

متقاعدة

12/3/2019 12/3/2013

بهيه احمد حمدان

�أمني
ال�صندوق

9682042526

ثانوية
عامة

ربة بيت

12/3/2019 12/3/2013

ختام �إبراهيم
من�صور

ع�ضو

9692018885

دبلوم

مدربة

12/3/2019 12/3/2013

بهيه احمد حمدان

ع�ضو

9682042526

دبلوم

ربة بيت

12/3/2019 12/3/2013

وفاء على �سليم
حمدان

ع�ضو

9602006668

بكالوري�س مهند�سة

12/3/2019 12/3/2013

امال عبداهلل �أبو
رعد

ع�ضو احتياط

9772029112

ثانويه
عامة

مدربة

12/3/2019 12/3/2013

االء �صابر �سعيد
اخلالدي

ع�ضو احتياط

9792053022

بكالوري�س

مدربة

12/3/2019 12/3/2013

توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار

والية الهيئة الإدارية

ا�سم الع�ضو

املن�صب
الإداري

الرقم
الوطني

امل�ستوى
التعليمي

املهنة

امل علي حممد
وهدان

رئي�س
اجلمعية

9622008185

دبلوم

متقاعدة

12/3/2022 12/3/2019

انت�صار علي عيد
علي

نائب الرئي�س

9682011156

ثانوية
عامة

مدربة

12/3/2022 12/3/2019

وفاء مو�سى فرح
�أيوب

�أمني ال�سر

9702032830

ثانوية
عامة

متقاعدة

12/3/2022 12/3/2019

امال عبداهلل �أبو
رعد

�أمني
ال�صندوق

9772029112

ثانوية
عامة

مدربة

12/3/2022 12/3/2019

ختام �إبراهيم
من�صور

ع�ضو

9692018885

دبلوم

مدربة

12/3/2022 12/3/2019

بهيه احمد حمدان

ع�ضو

9682042526

دبلوم

ربة بيت

12/3/2022 12/3/2019

وفاء على �سليم
حمدان

ع�ضو

9602006668

بكالوري�س مهند�سة

12/3/2022 12/3/2019

ر�سميه ح�سن
مغام�س

ع�ضو احتياط

9642035537

ثانوية
عامة

ربة بيت

12/3/2022 12/3/2019

رانيا احمد العبد
ا�سعيد

ع�ضو احتياط

9792053022

ثانوية
عامة

مدربة
جتميل

12/3/2022 12/3/2019

من

�إلى

�������������������������
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الشراكة مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ومراحل العمل

عملت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مع جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة على تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية
للجمعية ،بثالث �إجتاهات (الإدارة والبنية امل�ؤ�س�سية ،نوعية الربامج والأن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار،
املُبادرات املجتمعية)
تقوم ر�ؤية اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار على حماربة الفقر؛ بدعم التعلم من �أجل التنمية ،والعمل
على دعم �سياق م�ستدام للتعلم الإ�ضايف وامل�ستمر ،مع الأفراد وامل�ؤ�س�سات التعليمية واجلهات احلكومية
وغري احلكومية ،ودعم تطوير امل�ساحات النوعية للتعلم مدى احلياة مع ال�شركاء الوطنيني؛ �إذ تعمل
مع �أكرث من � 200شريك ،يف �أكرث من  30دولة حول العامل يف �إفريقيا و�آ�سيا و �أمريكا الالتينية و�أوروبا،
ومقر مكتبها الرئي�س يف مدينة بون ب�أملانيا.
تركز مكاتب اجلمعية الأملانية حول العامل عملها يف جم��االت؛ حمو الأمية والتعليم الأ�سا�سي،
والتعلم املهني ،والتعلم العاملي والثقايف ،والتعلم البيئي والتنمية امل�ستدامة ،والهجرة والتكامل ،والعمل
مع الالجئني ،والتثقيف ال�صحي ،والتعليم الدميقراطي.
و ُتعد منهجيات و�أدوات تعليم الكبار� ،أكرث من جمرد تعلم القراءة والكتابة ،فهي جمموعة متكاملة
من العمليات التعليمية املنظمة التي ت�ستمر مدى احلياة ،والأداة التعليمية التنموية الفاعلة التي ت�ستند
�إلى مفاهيم الرتبية ،لتمكني املجتمعات املحلية ،وحت�سني م�ستوياتها احلياتية واملعي�شية ،كما �أنها املجال
التعليمي الوا�سع الذي يراعي االحتياجات ،والفر�ص ،واملفاهيم ،والبيئة الثقافية املجتمعية ال�سائدة،
كمدخل للتنمية و�صو ًال لت�شكيل حالة ت�سهم يف حتول العقل من العقل الناقل �إلى العقل الناقد ،مما
يحول التحديات وامل�شكالت لدى املتدربني �إلى فر�ص ،ويجعل التعلم نهج حياة.
تعمل اجلمعية لتحقيق �أهدافها �ضمن ثالثة م�ستويات:
امل�ستوى اجلزئي ( :(Micro Levelيهدف �إل��ى؛ تدريب الكبار والعاملني ومتكينهم ،من خالل
�شراكات حملية؛ بتطوير ون�شر �أ�ساليب مبتكرة ملحاربة الفقر والبطالة.
18

توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار

امل�ستوى املتو�سط ) :)Meso Levelي�سعى �إلى؛ بناء قدرات امل�ؤ�س�سات العاملة وتعزيزها كمراكز
تعليم كبار تنموية ،ت�ستجيب ملتطلبات �أفراد املجتمع املحلي ،والفئات امل�ستهدفة .وتعزيز املمار�سات
الناجحة بت�سهيل وتقوية الروابط ،والعالقات املحلية والإقليمية والدولية يف جماالت تعليم الكبار.
امل�ستوى الكلي ( :)Macro Levelي�سعى �إل��ى؛ ن�شر مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار يف �سيا�سات
وتوجيهات الأطراف املعنية ،حيث تدعم اجلمعية توجهات احلكومات وامل�ؤ�س�سات الأخرى نحو تعليم
الكبار ك�أداة ت�ساهم يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية.

مراحل الشراكة ما بين جمعية رعاية شؤون األسرة والجمعية األلمانية
لتعليم الكبار

املرحلة الأولى :تركزت على عمليات تعزيز التطوع واملبادرات املجتمعية وبناء القدرات امل�ؤ�س�سية
للمركز ،وهدفت �إلى التمكني االجتماعي ورفع الوعي املعريف وتدريب املتطوعني ،وتلخ�صت ببع�ض
امل�شاريع كم�شروع التمري�ض املنزيل ،وم�شروع تهديب ال�شماغات وتعزيز القدرة امل�ؤ�س�سية للجمعية
ا�ستمرات هذه املرحلة �سنتني �إبتداء من العام 2010
املرحلة الثانية :بد�أت هذه املرحلة يف الثلث الأخري من العام  ،2013وركزت على بناء القدرة
امل�ؤ�س�سية وتنفيذ م�شروع الدعم الإجتماعي لالجئني ال�سوريني واملجتمعات امل�ست�ضيفة ،و�أ�ستمر ت هذه
املرحلة لغاية العام  ،2018ومتيزت هذه املرحلة بتويل اجلمعية العمل املبا�شر مع الفئات امل�ستهدفة
بحيث توفر اجلمعية الأملانية التمويل ال�لازم وتتيج املجال لأن تتولى اجلمعية ك�شريك حملي دور
مهم و�أ�سا�سي يف االدارة الفنية واملالية للم�شاريع ،وكذلك احلال يف العالقة مع املجتمع ومع مزودي
اخلدمات.
اهم �إجنازات هذه املرحلة ،ح�صول اجلمعية على مقر دائم من وزارة التنمية االجتماعية ،يقع يف
منطقة جناعة يف مدينة الزرقاء ،وكذلك ت�أ�سي�س اول مركز تعليم كبار على م�ستوى املحافظةن وتطوير
قاعة لتدريب احلرف اليدوية
�����������������������������������������ش ةياعر ةيعمج نيب ام ةكارشلا لحارم
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املرحلة الثالثة :بدات هذه املرحلة يف العام  2019وما زالت قائمة ،وتركز حالي ًا على �أن يتولى
مركز تعليم الكبار زمام املبادرة الكاملة يف ح�شد التمويل و�إدارة امل�شاريع واملبادرات املجتمعية ب�شكل
كامل ،وان ي�شكل املركز م�صدر ًا للخربة مل�ؤ�س�سات ومراكز جمتمعية اخرى.
مركز تعليم الكبار – الزرقاء – حي جناعة
التأسيس

مركز جمتمعي متخ�ص�ص بتزويد خدمات التعلم والتدريب وفق حاجات املجتمع ،مقره حي جناعة
مبدينة الزرقاء ،مت ت�أ�سي�سه �أواخر العام  2018وبال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار،
وهو نتاج �شراكة ا�ستمرت الكرث من خم�س �سنوات وما زالت ما بني الطرفني.
يعمل مركز تعليم الكبار حتت مظلة جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة ،ويعترب رئي�س اجلمعية ب�صفته
االعتبارية هو امل�س�ؤول عن املركز ،وحلقة الو�صل مع �أع�ضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية.
يدير اعمال و�أن�شطة املركز �ضابط ارتباط مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،مناط به مهام
وم�س�ؤوليات الإدارة واملتابعة وعمليات التن�سيق واالت�صال
االهداف

يهدف مركز تعليم الكبار �إلى رفع درجة الوعي وحت�سني نوعية احلياة للمجتمع املحلي ومتكني
ال�شباب من الو�صول �إلى فر�ص العمل والت�شغيل من خالل :التعلم والتدريب وتعزيز التناف�سية ب�سوق
العمل ،و�إك�ساب املجتمع مهارات احلياة و�إدارة �ش�ؤون احلياة والأ�سرة.
ي�ستهدف ال�شباب وخريجي املعاهد واجلامعات والباحثني عن عمل ب�شكل عام ،وكذلك الآباء
والأمهات ومن لهم دور ب�إدارة �ش�ؤون الأ�سرة ،كما وي�ستهدف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة الجل بناء
وتطوير خرباتها وقدراتها امل�ؤ�س�سية.
البيئة التعلمية والتدريبية

تتكون البيئة التدريبية واخلدماتية ملركز تعليم الكبار من مبنى م�ستقل متربع به من قبل وزارة
التنمية االجتماعية ،مت �إعادة �صيانته وتو�سعته وجتهيزه بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم
20
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الكبار ،مكون من طابقني مب�ساحة 150م 2لكل طابق ،باال�ضافة �إلى قاعة تدريبية خارجية خم�ص�صة
كمركز تدريب حريف ،ويتكون من:
الطابق الأر�ضي:
1.حديقة امامية وحديقة خلفية
2.مركز التدريب احلريف :وهو عبارة عن قاعة جمهزة كمركز للتدريب على احلرف واال�شغال
اليدوية واخلياطة والتطريز ،مت تطويرها �إن�شاءها وجتهيزها بال�شراكة وبدعم من اجلمعية
الأملانية لتعليم الكبار.
3.غرفة الإدارة :غرفة رئي�س اجلمعية وخم�ص�صة لعمليات الإدارة والإ�شراف
4.قاعة تدريب املوارد الب�شرية والت�سويق :خم�ص�صة كمركز تدريبي مبجاالت املوارد الب�شرية
والت�سويق
5.قاعة جتميل ال�سيدات :وهي قاعة خم�ص�صة كمركز تدريبي لتجميل ال�سيدات
6.املرافق :مطبخ ،دورات مياه لل�سيدات واخرى للرجال ،م�صعد درج ثابت
الطابق الأول:
1.غ��رف��ة املتابعة وال�ت��وث�ي��ق :خم�ص�صة للمتابعة والتوثيق واملقابالت واللقاء مع امل�ستهدفني
واملنتفعني
2.قاعة اللياقة البدنية :خم�ص�صة كمركز ملعاجلة الوزن وممار�سة الأن�شطة الريا�ضية وحتتوي
على جمموعة من االجهزة الريا�ضية.
3.قاعة تعليم الكبار :وهي قاعة كبرية نوع ًا ما خم�ص�صة لالجتماعات والن�شاطات العامة
والتدريب مبجاالت تعليم الكبار املختلفة التي تتطلب م�ساحات �أكرب.

ةعانج يح  /ءاقرزلا  /رابكلا ميلعت زكرم
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المناهج واألدلة التدريبية واالعتمادات

املناهج واالدلة :ي�ستخدم مركز تعليم الكبار مناهج تقليدية ،حيث ال يوجد �أدلة �أو مناهج خا�صة
باملركز لغاية الآن ،و�سيتم �إع��داد جمموعة من املناهج والأدل��ة �ضمن خطط عمل املركز لل�سنوات
القادمة بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار.
يقوم مركز تعليم الكبار حالي ًا بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ب�إعداد مناهج تعلمية
تدريبية خا�صة باملراكز التدريبية ،ومن املتوقع �أن يتم االنتهاء منها وطباعتها يف الربع االخري من
العام  ،2019وياتي ذلك ملتابعة خمرجات ور�شة املناهج التي مت عقدها لل�شركاء يف نهاية العام ،2018
ومب�شاركة عدد من �أع�ضاء الهيئات االدارية واملوظفني واملتطوعني العاملني كمي�سرين ،والتي ت�ؤكد على
اهمية �إعداد املناهج بطريقة ت�شاركية يف حتديد امل�سارات التعلمية والتدريبية.
االعتمادات :تكون ال�شهادات ال�صادرة للم�شاركني يف الدورات التدريبية واملنتفعني من الأن�شطة
التدريبية التي ينفذها املركز مبا�شرة معتمدة وم�صدقة فقط من �إدارة اجلمعية واملنظمات التي لها
عالقة �شراكة مع جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة ،كاجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،ي�سعى املركز لأن
تكون كافة التدريبات وال�شهادات التي متنح للم�شاركني معتمدة كذلك من قبل مركز االعتماد و�ضبط
اجلودة يف الأردن ،ومن املتوقع ان يكون ذلك مع بداية العام .2020
فيما يخ�ص الربامج التدريبية التي تنفذ بالتعاون مع م�ؤ�س�سات تدريبية اخرى كم�ؤ�س�سة التدريب
املهني فتكون ال�شهادات ال�صادة واملمنوحة للم�شاركني م�صدقة من م�ؤ�س�سة التدريب املهني ومعتمدة
من مركز االعتماد و�ضبط اجلودة
�شارك جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة بور�شة توثيق اخلربات التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم
الكبار ومب�شاركة ممثلني عن مركز االعتماد و�ضبط اجلودة االردين ،والهدف منها تو�ضيح �آليات
االعتماد للربامج التدريبية واهميتها على اخلريجني .لكي تكون التدريبات وال�شهادات ال�صادرة عن
املركز معتمدة ر�سمي ًا وفق معايري اجلودة لدى وزارة العمل االردنية.
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ال يوجد �أدلة �أو مناهج خا�صة باملركز لغاية الآن ،حيث ت�ستخدم اجلمعية مناهج تقليدية ،و�سيتم
�إعداد جمموعة من املناهج والأدلة �ضمن خطط عمل املركز لل�سنوات القادمة بالتعاون مع اجلمعية
الأملانية لتعليم الكبار
البرامج والخدمات التعلمية

ميتلك مركز تعليم الكبار التابع جلمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة ،جمموعة من املختربات التعلمية
والتدريبية بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،واملركز م�ؤهل لتقدمي اخلدمات
التعلمية والتدريبية التالية:
1.دورات يف امل ��وارد الب�شرية ك ��دورات ال�سكرتاريا ،دورات يف �أ�سا�سيات املحا�سبة ،تدريب
املدربني .......،الخ وح�سب حاجة املجتمع املحلي.
2.دورات يف ممار�سة �أ�سا�سيات العمل االجتماعي
3.دورات يف قيادة احلا�سوب
4.دورات تنمية املواهب كالر�سم واملو�سيقى والغناء .....الخ
5.دورات يف احلرف اليدوية وال�صناعات التقليدية ،وتهديب ال�شماغات
6.دورات يف التدريب امل�سرع لعملية الت�شغيل ك��دورات الت�سويق ،اخلياطة والتطريز ،جتميل
ال�سيدات�،صيانة االجهزة الدقيقة ،فنون �صناعة الطبخ واحللويات .....الخ
7.برامج ودورات يف الثقافة العامة واملهارات احلياتية
تهدف الربامج واخلدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها مركز تعليم الكبار التابع جلمعية
رعاية �ش�ؤون الأ�سرة �إلى:
1.توفري خدمات تعلمية مبتكرة كخدمات التعلم ال�شعبي والتعلم من خالل الريا�ضة
2.توفري خدمات مدفوعة االجر لتعزيز القدرة امل�ؤ�س�سية للجمعية من خالل اال�ستدامة املالية
لأن�شطة تعليم الكبار
3.توفري خدمات التعلم والتدريب و�إكت�ساب املعارف واملهارات التي تزيد من القدرة على العمل
والت�شغيل
ملعتلا تامدخلاو جماربلا
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4.توفري خدمات التعلم للحياة من خالل �إك�ساب امل�شاركات املعارف واملهارات الالزمة ل�ش�ؤون
الأ�سرة واملهارات احلياتية املختلفة
5.تعزيز نهج تعليم الكبار كاحد اال دوات املعرتف بها جمتمعي ًا يف التنمية ب�شكل عام والتنمية
املجتمعية ب�شكل خا�ص

أهم البرامج والخدمات التعلمية والتدريبية التي يوفرها المركز
أوال :برنامج تدريب تجميل السيدات
ً

ت�أ�س�س مركز جتميل ال�سيدات كربنامج تدريبي يتبع جلمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة عام  2010بدعم
من وزارة التنمية االجتماعية ،ومت تطويره الحق ًا بال�شراكة وبال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار للتو�سع بعملية التدريب ،وتعترب رئي�سة اجلمعية هي امل�س�ؤول الأول عن �إدارة املركز
ب�صفتها االعتبارية ،ولغايات التدريب يتم اعتماد عامل التطوع ،حيث ي�شرف على التدريب مدربة
متخ�ص�صة من املجتمع املحلي يتم العاقد معها لهذا اخل�صو�ص.
يهدف الربنامج منذ ت�أ�سي�سه �إل��ى دعم ومتكني �سيدات املجتمع من خالل �إك�سابهن املعارف
واملهارات الالزمة للعناية بالب�شرة وال�شعر واملظهر اجلمايل لل�سيدات ،وكمهارة مفيدة للعمل يف ال�سوق
املحلي لتح�سني الدخل ،كما هدف �إلى امل�ساهمة يف ا�ستدامة �أن�شطة تعليم الكبار ،وتعزيز القدرة
امل�ؤ�س�سية جلمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة من خالل االيرادات ملتح�صلة من ر�سوم التدريب.
ي�شرف على �أعمال املركز �إحدى �أع�ضاء الهيئة الإداري��ة جلمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة اخلريية،
باال�ضافة �إلى معلمة التجميل التي تعمل كخبرية جتميل وهي كوافرية مدربة معتمدة لديها اخلربة
الكافية لإدارة هذا النوع من املراكز ،واالخرى م�ساعدة لها ،وتتطلع اجلمعية �إلى اعتماد برنامج جتميل
ال�سيدات من قبل معهد معتمد و�ضبط اجلودة االردين ،ومن املتوقع �أن يكون ذلك خالل العام .2020
ثانيا :برنامج التدريب المهني والحرفي

ت�أ�س�س برنامج التدريب على احلرف اليدوية منذ عام 2010وك��ان احد اهم �أن�شطة اجلمعية،
ويهدف �إلى تعزيز دخل الأ�سرة االردنية وكم�شاريع مدرة للدخل من خالل التدريب على مهارات حرفية
من وقع الثقافة املحلية ،حيث يتم احلقاق ال�سيدات بكور�سات تدريبية خمتلفة واحل�صول على �شهادات
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م�صدقة من اجلمعية ،يهدف التدريب املهني الذي تنفذه اجلمعية �إلى تعزيز متكني املجتمع املحلي
للعمل والإنتاج ،وتعزيز قدراتهم التناف�سية يف �سوق العمل ،بغية حت�سني نوعية حياتهم املعي�شية ،واملنهج
القائم هو التمكني لالفراد ك�أ�سا�س لتح�سني نوعية حياتهم.
يف العام  2018مت تطوير الربنامج كمركز تدريب حريف ،وك�أحد الربامج التدريبية التي تتبع ملركز
تعليم الكبار ،بحيث ينفذ العديد من التدريبات احلرفية واال�شغال اليدوية ،وينفذ التدريب من قبل
مدربات م�ؤهالت لهذه احلرف التقليدية ال�شعبية ،من املجتمع املحلي ،وبحيث يت التعاقد مع مدربات
من املجتمع املحلي بكلفة تدريبية �أقل.
ينفذ املركز برامج خمتلفة مبجاالت التدريب احل��ريف ح�سب حاجات ورغبات املجتمع املحلي
وح�سب حاجات ال�سوق املحلي ،كالتدريب على مهارات تهديب ال�شماغات وتًعد جمعية رعاية �ش�ؤون
الأ�سرة من اجلمعيات املتميزة لهذه احلرفة ،وكذلك تن�سيق الزهور ،واخلياطة والتطريز ،والر�سم على
الزجاج والفخار� ،صناعة ال�صابون ،احلرف التقليدية واال�شغال اليدوية ،الت�صوير الفوتغرايف ....الخ.
ويف بع�ض االحيان يتم التعاون مع م�ؤ�س�سة التدريب املهنية يف الأردن لتنفيذ بع�ض الدورات التدريبية.
تنفذ اجلمعية التدريب على االغلب بالتعاون مع العديد من املنظمات املحلية والدولية اهمها
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار والتي تربطها بها عالقة �شراكة متتد الكرث من خم�سة �سنوات.
ثالثا :برنامج تدريب وتمويل المشروعات الصغيرة «المحافظ االئتمانية»

متتلك جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة �صندوق ائتمان مببلغ ( )72000دينار ويتكون من  4حمافظ
ائتمانية ،االولى بدعم من وزارة التنمية االجتماعية وبر�أ�سمال  14000دينار ،والثانية بدعم من
م�ؤ�س�سة الأردن بر�أ�سمال  ،20000والثالثة بدعم من الهيئة اخلريية اال�سالمية بر�أ�سمال  ،30000واما
املحفظة الرابعة فهي خم�ص�صة لالقرتا�ض لغايات احل�صول على �سخانات �شم�سية بدعم من م�ؤ�س�سة
نهر الأردن وبر�أ�سمال قدرة  7000ديرن.
تهدف املحافظ الإقرا�ضية �إلى توفري ت�سهيالت �إئتمانية لت�أ�سي�س م�شاريع �إنتاجية �صغرية مولدة
للدخل للعاطلني عن عمل من املجتمع املحلي ،ويف العام  2019ناق�شت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
مع �إدارة جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة تطوير املحافظ الإقرا�ضية �إلى برنامج تدريبي ي�ؤهل وميكن
املقرت�ضني من مهارات ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،وتقدمي الدعم الفني للمقرت�ضني ،وكمركز
ا�ست�شاري لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية� ،إ�ضافة �إلى خدمات التمويل ،وهذا يزيد من القدرة على
怀ملا اهرفوي يتلا ةيبيردتلاو ةيملعتلا تامدخلاو جماربلا مهأ
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اال�ستدامة املالية للمحافظ الإقرا�ضية ،و�سيتم العمل على ذلك خالل  ،2020وتاتي هذه الفكرة لرفد
املجتمع املحلي وخ�صو�ص ًا املجتمعات امل�ست�ضيفة لالجئني ال�سوريني مبهارات تعزز من قدراتهم يف
�إدارة امل�شاريع ال�صغرية لتواكب اخلربات التي ميتلكها الالجئني ال�سوريني.
متتلك اجلمعية خربات �أ�سا�سية يف جمال االئتمان والت�سهيالت االئتمانية للمجتمع املحلي ،والذي
يت�ضمن االقرا�ض ودرا�سة احوال املعي�شية ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع املقدمة ،والتوثيق
املايل ومتابعة حت�صيل القرو�ض ،وكذلك خربات يف متابعة امل�شاريع و�أثرها على املقرت�ضني ،ي�شرف
على االئتمان رئي�سة اجلمعية ،و�ضابط قرو�ض خم�ص�ص ملتابعة الطلبات واملعامالت واعداد التقارير
ومتابعة التح�صيل واملقرت�ضني.
التحدي الكبري يف هذا التطوير يكمن مبدى القدرة على توفري مدربني م�ؤهلني لهذه الغاية والقدرة
على �صياغة منهاج تدريبي يلبي احتياجات وتوقعات �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية ،والقدرة على ربط
التدريب بالتمويل.
رابعا ً :برنامج اللياقة البدنية ومعالجة الوزن

ت�أ�س�س امل�شروع عام  2010كم�شروع خدمي فقط خا�ص ب�إ�ستخدام االجهزة الريا�ضية من قبل
املجتمع املحلي مقابل �أجور رمزية ،ويف العام  2015مت تطويره بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار لي�صبح برنامج تدريبي تعلمي خدمي ،وبحيث يوفر باال�ضافة �إلى خدمات اللياقة البدنية
املعارف واملهارات ال�ضرورية لل�صحة العامة و�صحة الأ�سرة كالتغذية والنظافة ال�شخ�صية وال�صحة
االجنابية وغري ذلك ،وكمنهج تعلمي من خالل الريا�ضة ( ،منهج التعلم من خالل الريا�ضة)
ي�شرف على �إدارة الربنامج احد �أع�ضاء الهيئة الإدارية ويدير الأن�شطة خبرية يف اللياقة وال�صحة
البدنية ،والتغذية
�أهم اخلدمات التي يوفرها املركز حالي ًا هي ( خدمات �إنقا�ص �أو زيادة الوزن ،ا�ست�شارات التغذية،
اللياقة وال�صحة البدنية) ،وما زال املركز بحاجة �إلى بع�ض االجهزة واملُعدات ،وتطوير مهارات
العامالت كمي�سرات للتعلم �أثناء ممار�سة الريا�ضة ب�إ�ستخدام منهج الرتبية ال�شعبية ،ومن املتوقع ان
يوفر هذا الربنامج م�ساحات تعلمية مبنهج الرتبية ال�شعبية خالل العام .2020
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خامسا :برنامج المطبخ اإلنتاجي

ت�أ�س�س م�شروع املطبخ االنتاجي كم�شروع ت�شغيلي لل�سيدات ويدار مبا�شرة من اجلمعية ،ويقت�صر
على ت�صنيع الوجبات ال�سريعة لطلبة املدار�س� ،إال ان هذا امل�شروع متوقع حالي ًا ،وتعمل اجلمعية على
درا�سة تطويره كم�شروع انتاجي تدريبي ت�شغيلي ،كون اجلمعية لديها �أ�سا�سيات �إدارة امل�شروع ،ونظر ًا
حلاجة املنطقة ملهارات التدريب على فنون الطبخ و�صناعة احللويات واملعجنات ،واملخلالت.
سادسا :برنامج الثقافة العامة واإلرشاد األسري وتطوير الوعي

لدى اجلمعية مهارات وخربات يف املجاالت الإر�شادية ،كالإر�شاد اال�سري والإر�شاد الوظيفي ،والعمل
مبوا�ضيع العنف اال�سري ،و ُتعد هذه اخلدمة من اخلدمات الأ�سا�سية جلمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة منذ
ت�أ�سي�سها ،حيث يتم درا�سة احلالة وتقدمي الدعم وامل�شورة على امل�ستوى الفردي واجلماعي.
بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار مت تدريب جمموعة من ال�سيدات كمي�سرات
للعملية الإر�شادية بد�أ يف العام  2013مع الالجئني ال�سوريني واملجتمعات امل�ضيفة �ضمن حمور التوجيه
الذي ي�سبق التدريب و�ضمن حمور التقييم ما بعد التدريب ،ويتم حالي ًا العمل مع اجلمعية الن يكون هذا
املنهج ك�أداه رئي�سية لأي برنامج تدريبي

مشروع التنمية والتمكين المجتمعي

تعمل جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة منذ العام  2013على تنفيذ م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي،
بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،وهو م�شروع تعلمي تدريبي ،بدء تنفيذه يف �شهر 2013 /9
يف حمافظتني م�ست�ضيفة لالجئني ال�سوريني( ،الزرقاء واملفرق) �ضمن حمور احلماية الإجتماعية
خلطة الإ�ستجابة الأردنية لالجئني ال�سوريني بوزارة التخطيط والتعاون الدويل .ويف عام  2014مت
التو�سع بامل�شروع يف حمافظة ثالثة (حمافظة اربد).
ُينفذ امل�شروع مببادرة ودعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،وبالتعاون مع جمعية رعاية �ش�ؤون
الأ�سرة يف حمافظة الزرقاء ،وجمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة يف حمافظة الزرقاء ،وجمعية حماية الأ�سرة
والطفولة يف حمافظة اربد.
عمتجملا نيكمتلاو ةيمنتلا عورشم
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ا�ستهدف امل�شروع ال�شباب واليافعني ومن كال اجلن�سني الإناث والذكور ،من الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ضيفة ،ومب�ستويات �إنتفاع خمتلفة على النحو الآتي:
 50%1.الجئني �سوريني و  50%من املجتمعات امل�ست�ضيفة لل�سنتني ،2014 - 2013
 30%2.الجئني �سوريني و  70%جمتمعات م�ست�ضيفة لل�سنوات - 2015
 100%3.من اجلن�سية الأردنية للعام  2019وخلطة عام

2018

2010

هدف امل�شروع يف مراحله الأولى �إلى بناء قدرات اجلمعيات لتوفري الدعم االجتماعي لالجئني
ال�سوريني واملجتمعات امل�ضيفة للتخفيف من �آثار ال�صدمة الناجتة عن اللجوء ،من خالل حلقات تعلمية
تفاكرية على �شكل جمموعات  -25 20فرد لكل جمموعة ،وبعد الإنتهاء من اجلل�سات التفاكرية والتي
متتد ما بني � 6 2-أيام يلتحق امل�شاركني بجل�سات يف التعلم املُت�صل باال�سرة و بالوعي االجتماعي،
قد ت�صل من � 20إلى  35يوم تقريب ًا يف ثالثة جماالت هي تعزيز القرائية ،الثقافة الأ�سرية ،احلرف
اليدوية.
تقوم منهجية امل�شروع وبالتعاون مع الفئة امل�ستهدفة على تعزيز قدرة امل�شاركني �إلى فهم واقعهم
وحتديد م�شكالتهم وحاجاتهم احلياتية اليومية واالولويات واملهارات الأ�سا�سية ملقابلة تلك احلاجات،
عرب �إثراء احلوار الهادف واملبني على الت�شاركيه وقبول الآخر.
�ضمن هذا ال�سياق عمل امل�شروع مع جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة على بناء بيئة تعلمية تدريبية،
وتدريب  18مي�سرة مبجاالت تعليم الكبار ،ثم تطورت هذه البيئة التعلمية والتدريبية �إلى ت�أ�سي�س مركز
متخ�ص�ص بتعليم الكبار عام  ،2018حتت �أ�سم (مركز تعليم الكبار  -الزرقاء) و�إلى ت�أ�سي�س جمموعة
من املختربات التعلمية تابعة لهذا املركز.
ُيعد م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي حالي ًا �أحد اهم امل�شاريع الرئي�سية ملركز تعليم الكبار ،و�شكل
عالقة ا�سرتاتيجية مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،امتدت منذ العام  2013وما زالت ،ويعمل امل�شروع
حالي ًا على متكني ال�شباب واليافعني للعمل من خالل تعزيز قدراتهم التناف�سية لل�شباب واليافعني يف
�سوق العمل ،وا�ستطاع امل�شروع �إبتداء من العام  2019 - 2013العمل مع  1060منتفع ومنتفعة.
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�شكل هذا امل�شروع نقطة حتول يف البنية والقدرة امل�ؤ�س�سية للجمعية ،ويف ر�ؤية اجلمعية للتنمية،
وت�شكل لدى اجلمعية جمموعة من اخلربات واملهارات الإدارية والفنية واملالية يف جماالت تعليم الكبار
ويف �إدارة امل�شاريع التنمية ب�شكل عام ،كما �شكل فر�صة مل�شروعات وعالقات اخرى مع ممولني �آخرين.
ما مييز هذا امل�شروع الإدارة الذاتية من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،والرتكيز على التفاكر
والتعلم وبناء الوعي كمدخل للتنمية ،واالعتماد على الكفاءات املحلية يف العمليات التعلمية والتدريبية،
�إ�ضافة �إلى املبادرات املجتمعية التي تتيح فر�ص امل�شاركة للمجتمع املحلي.
وما مييز امل�شروع كذلك ال�شفافية وت�سل�سل و�سهولة الإجراءات من خالل االدوات املالية والإدارية،
وقاعدة البيانات ،والتقييم القبلي والبعدي للمنتفعني ،ويعمل حالي ًا على �إيجاد طريقة ُمثلى للدرا�سات
التتبعية واملتابعة الالحقة للمنتفعني.
المعتمدين دولياً
الممارسين ُ
المدربين ُ
ُ

�أ�سم املتطوع

الرقم
الوطني

رقم
الهاتف

رانيا عماد
من�صور

798352972 9942026484

يا�سمني
م�صطفى عبد
الهادي

795330918 9972011446

اجلهة الداعمة

جهة الإعتماد

تاريخ
الإعتماد

اجلمعية الأملانية معهد الإدارة والقيادة
الربيطاين ILM
لتعليم الكبار

2019

اجلمعية الأملانية معهد الإدارة والقيادة
الربيطاين ILM
لتعليم الكبار

2019

عمتجملا نيكمتلاو ةيمنتلا عورشم
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الممارسين بمجاالت تعليم الكبار
الميسرين ُ
ُ

ا�سم املوظف

امل�ستوى
التعليمي

اجلهة الداعمة

فرتة العمل
من

�إلى

�آالء �صابر اخلالدي

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

2017

مها حممد ال�صالح

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

2018

�آمال عبد اهلل �أبو رعد

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

ما زالت

ختام �إبراهيم من�صور

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

2018

�إنت�صار علي عيد

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

ما زالت

وفاء مو�سى �أيوب

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2015

ما زالت

عائ�شة �إ�سحق �أبو طه

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2014

2017

فاطمة حممد هالل

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

2016

دالل �سليمان خلف

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

2017

نور الهدى ر�ضوان قا�سم

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2013

2017

رندا ماجد اخلطيب

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2015

2016

ن�صرية علي الرا�ضي

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2015

2016

رحال
ب�شرى احمد ّ

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2014

2019

فاطمة توفيق جزاع

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2014

2018

�شريفة برهان املومني

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2017

2018

�إ�سراء فاروق ال�شريف

بكالوريو�س

اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

2015

2016
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اهم البرامج والمشاريع

الربنامج /امل�شروع

املمولني

عدد
مدة امل�شروع عدد
العاملني املنتفعني
من �إلى

دعم الالجئني ال�سوريني واملجتمعات
اجلمعية الأملانية
امل�ست�ضيفة  -املرحلة الأولى
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة  -من عمر � 18سنة

2014 2013

دعم الالجئني ال�سوريني واملجتمعات
اجلمعية الأملانية
امل�ست�ضيفة  -املرحلة الثانية
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة  -من عمر � 18سنة

2015 2014

دعم الالجئني ال�سوريني واملجتمعات
اجلمعية الأملانية
امل�ست�ضيفة  -املرحلة الثالثة
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة  -من عمر � 18سنة

2016 2015

دعم الالجئني ال�سوريني واملجتمعات
اجلمعية الأملانية
امل�ست�ضيفة  -املرحلة الرابعة
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة  -من عمر � 18سنة

2016 2016

دعم الالجئني ال�سوريني واملجتمعات
اجلمعية الأملانية
امل�ست�ضيفة  -املرحلة اخلام�سة
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة  -من عمر � 18سنة

2017 2017
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ذكور0 :
9
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ذكور0 :
9
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ذكور0 :
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ذكور0 :
9
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240
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240
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ذكور0 :

140
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ذكور0 :
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الربنامج /امل�شروع

املمولني

عدد
مدة امل�شروع عدد
العاملني املنتفعني
من �إلى

م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي -
اجلمعية الأملانية
املرحلة الأولى
لتعليم الكبار
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة  -من عمر � 18سنة

2018 2018

م�شروع التنمية والتمكني املجتمعي -
املرحلة الثانية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمعات االردنية
امل�ست�ضيفة من عمر � 18سنة

2019 2019

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

م�شروع تهديب ال�شماغات
اجلمعية الأملانية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من عمر
لتعليم الكبار
� 16سنة

2010

وزارة التنمية
م�شروع اللياقة والتجميل
االجتماعي،
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من عمر
اجلمعية الأملانية
 16عام
لتعليم الكبار

2010

�إدارة املحافظ الإقرا�ضيةـ و�إدارة ومتويل
امل�شاريع ال�صغرية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من عمر
� 18سنة
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وزارة التنمية
االجتماعية
م�ؤ�س�سة نهر
الهئية اخلريية
الإ�سالمية

2010

�إناث:
ذكور0 :
7
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ذكور0 :
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ذكور0 :

�إناث:
ذكور0 :

�إناث:
قائم
ذكور0 :

�إناث:
ذكور0 :
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ذكور75 :
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الربنامج /امل�شروع

املمولني

عدد
مدة امل�شروع عدد
العاملني املنتفعني
من �إلى

م�شروع التمري�ض املنزيل
اجلمعية الأملانية
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من عمر
لتعليم الكبار
� 18سنة

2012 2011

ال�صحة الإجنابية والعنف املبني على
النوع االجتماعي
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمعات امل�ست�ضيفة
والالجئني العراقيني

ال�صندوق الأردين
الها�شمي

2012 2011

دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة باملجتمع
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من عمر
� 16سنة

منظمة مري�سي
كور

2012 2012

�صحة ال�شباب يف املدار�س
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني العراقيني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة

اكتد الفرن�سية/
جمعية الأ�سر
التنموية

2012 2012

التثقيف ال�صحي� /سرطان الثدي
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي
وخ�صو�ص ًا ال�سيدات

ال�صندوق الأردين
الها�شمي

2013 2013

التثقيف ال�صحي� /سرطان الثدي
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي
وخ�صو�ص ًا ال�سيدات

الربنامج الأردين
ل�سرطان الثدي /
مركز احل�سني
لل�سرطان

2012

ما
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الربنامج /امل�شروع

املمولني

التمكني االقت�صادي
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة

م�ؤ�س�سة ال�شرق
الأدنى

برنامج تقدمي م�ساعدات
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة

منظمة اوك�سفام

عدد
مدة امل�شروع عدد
العاملني املنتفعني
من �إلى
2015 2013

2017 2016

�إناث:
ذكور0 :

140

�إناث:
ذكور60 :
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ذكور0 :

�إناث:
ذكور100 :

3

2

100

م�شروع ال�سخانات ال�شم�سية لال�سر
الفقرية
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة

منظمة فورد
فيجن

2016 2016

�إناث:
ذكور0 :

�إناث:
ذكور0 :

تقدمي م�ساعدات �إن�سانية
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني

منظمة كري

2016 2016
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ذكور0 :

100
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التوعية باحللول املتعلقة باحلقوق
املدنية لالجئني ال�سوريني
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي

املجل�س الأعلى
الرنويجي

2017 2017
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م�شروع التمكني االقت�صادي للن�ساء
الفئة املُ�ستهدفة :املجتمع املحلي من عمر
� 18سنة

وزارة التنمية
االجتماعية

2017 2016
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م�شروع التمكني االقت�صادي للن�ساء
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة
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برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي /
UNDP

2017 2016

2

2

2

5

5
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الربنامج /امل�شروع
م�شروع الدعم النف�سي وال�صحي
واالجتماعي للن�ساء املعنفات
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة
م�شروع �إعادة ت�أهيل الالجئات واالرنيات
يف املجتمعات امل�ضيفة
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة

املمولني

عدد
مدة امل�شروع عدد
العاملني املنتفعني
من �إلى

م�ؤ�س�سة نور
احل�سنيUSAID /

2018 2017

ملتقى �سيدات
االعمال واملهن
الأردين

2019 2019

م�شروع دليلكم خلدمات الإحالة
والتدريب لعي�ش م�ستدام
الفئة املُ�ستهدفة :الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ست�ضيفة

م�ؤ�س�سة نهر
الأردن

2019 2019

م�شروع تهديب ال�شماغات
الفئة امل�ستهدفة :املجتمع املحلي
من عمر� 18سنه

وزارة التنمية
االجتماعية

2019 2019

م�شروع مركز تعليم و�إنتاج فنون
وحرف يدوية
الفئة امل�ستهدفة :املجتمع املحلي
من عمر� 18سنه

وزارة التخطيط
والتعاون الدويل

2019 2019

�إناث:
ذكور0 :
2

�إناث:
ذكور0 :
1

�إناث:
ذكور0 :

100

�إناث:
ذكور0 :

20

�إناث:
ذكور1 :

�إناث:
ذكور300 :

�إناث:
ذكور0 :

�إناث:
ذكور0 :

1

2

�إناث:
ذكور0 :
1

700

10

�إناث:
ذكور0 :

عمتجملا نيكمتلاو ةيمنتلا عورشم

80
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المبادرات المجتمعية

هي جمموعة الأن�شطة واملو�ضوعات التي تطرح من خالل اجلل�سات التعلمية ،وت�شكل اولوية بالن�سبة
للم�شاركني ،للت�أثري مب�ستوى الوعي االجتماعي واالقت�صادي للم�ستهدفني ،والتي ال ميكن تنفيذها من
خالل امل�سارات التعلمية للم�شروع ،وتهدف �إلى حتفيز امل�شاركة املجتمعية.
ما مييز املبادرات املجتمعية عن امل�سارات التعلمية انها تعمل على �إيجادرموز من املجتمع ممن
يحملون هموم جمتمعاتهم ونقلها لأ�صحاب القرار على م�ستوى القيادات املجتمعية والر�سمية ،وبالتايل
ا�ستدامة الوعي و�إت�ساع رقعته داخل املجتمع.
املنهج الذي ترتكز عليه املبادرات املجتمعية هو التدريب والتمكني والت�شبيك ،و�إمداد املتطوعات
ُ
البادرات باحلد الأدنى من الدعم والأدوات.
تاتي �أهمية املبادرات �ضمن �أن�شطة منوذج اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن ،لتعزيز الوعي
للواقع ،وتعزيز امل�شاركة يف احلياة العامة ،وت�شكيل مناذج من التعاون وامل�شاركة املجتمعة.
المنفذة من قبل جمعية رعاية شؤون األسرة الخيرية
المبادرات المجتمعية ُ
اهم ُ

خالل العام - 2018

2019

ا�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها
مبادرة ال�سالمة املرورية
مبادرة بيئة نظيفة
الإ�سعافات الأولية (امل�سعف املنزيل)
�إعادة التدوير والري بدائرة مغلقة
مبادرة اكثار نباتات الزينة
مبادرة العنف اال�سري
مبادرة ال للمخدرات
مبادرة امل�سف املنزيل
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توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار

اجلهة الداعمة

�سنة التنفيذ

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

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

ا�سم املُبادرة وتاريخ تنفيذها
مبادرة خبزتنا رزقتنا
مبادرة نظف مكانك
مبادرة الالمركزية

اجلهة الداعمة

�سنة التنفيذ

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

2019
2019
2019

المكتسبة
الخبرات ُ

�أو ًال :متتلك اجلمعية جمموعة من اخلربات املتميزة ذات ال�صلة مبجاالت تعليم الكبار ،وي�أتي ذلك
�ضمن خطط بناء القدرات امل�ؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار منذ خم�س �سنوان
تقريب ًا ،ونظر ًا مل�شاركة فريق من �أع�ضاء الهيئة االدارية واملتطوعني يف العديد من الدورات التدريبية
والندوات والأن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار ،واهم اخلربات املكت�سبة هي:
خربات متميزة يف العمل االجتماعي والتطوعي والتوا�صل مع املجتمع املحلي  /وجود فريق من
�أع�ضاء الهيئة الإداري��ة واملتطوعني ممن لهم باع طويل يف العمل االجتماعي التطوعي وات�صال مع
اجلمهور ،و�شاركوا يف العديد من الدورات التدريبية والندوات والأن�شطة املت�صلة بتعليم الكبار �ضمن
خطط بناء مهاراتهم وقدراتهم امل�ؤ�س�سية التي نفذتها اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار.
1.خربات يف التعلم والتعليم والتدريب و�إدارة اجلل�سات احلوارية النقا�شية  /وجود فريق من
املتطوعني مت تاهيلهم من قبل اجلمعية الأملانية لتعليم كبار كمي�سرين ومدربني ،والعديد منهم مت
ا�ستقطابه للعمل مع منظمات حكومية وغري حكومية
2.خربات يف طرح و�إدارة املبادرات التعلمية واملجتمعية ،وتلم�س االحتياجات املجتمعية
3.خربات يف تقييم ودرا�سة االحتياجات املجتمعية مبنهجية البحث ال�سريع بامل�شاركة
4.خربات يف �إعداد املناهج واملواد التعلمية
ثانياً :يف حال حاجة املركز خلربات �إ�ضافية عند تنفيذ دورات و�أن�شطة تدريبية وتعلمية ،يرتكز
املركز على اخلربات املحلية بالدرجة الأولى ،يتم التعاقد معهم بعقود �شراء خدمة ح�سب نوعية ووقت
التدريب ،وال يعتربون موظفني او عاملني لدى املركز ،و ُيعد ذلك من املمار�سات الف�ضلى يف تعليم الكبار
ستكُملا تاربخلا
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مجاالت الخبرة المكتسبة

املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

جمال البحث ال�سريع بامل�شاركة
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث4 :
عدد �سنوات اخلربة4 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

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

جمال املحافظ الإقرا�ضية و�إدارة
�صناديق االئتمان
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث4 :
عدد �سنوات اخلربة9 :
م�صادر اخلربة :وزارة التنمية
االجتماعية/م�ؤ�س�سة نهر الأردن

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

جمال التدريب والتي�سري و�إدارة
احللقات النقا�شية
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث18 :
عدد �سنوات اخلربة7 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

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

جمال التعليم الغري نظامي (�صف
حمو االمية)
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث5 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :وزارة الرتبية
والتعليم

 1.درا�سة احلالة وتقييم امل�ستويات املعرفية واملهارية
للم�ستهدفني
 �2.إعداد اخلطط التعلمية ،والتقارير
 3.تنفيذ و�إدارة جل�سات تعلمية مع امل�شاركني وتدري�س املواد
الأ�سا�سية
 4.تنفيذ و�إدارة الأن�شطة الالمنهجية لتعزيز النمو اجل�سدي
والعقلي واالجتماعي والنف�سي للم�شاركني
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توثيق اخلربات يف جماالت تعليم الكبار

املجال

املهارات الرئي�سية للمجال

جمال التفاكر والتعلم للتنمية
(الرتبية ال�شعبية وتربوية الن�ص)
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث18 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

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

جمال �إعداد مقرتحات امل�شاريع
والأت�صال مع املمولني
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث4 :
عدد �سنوات اخلربة3 :
م�صادر اخلربة :برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي UNDP
�إعداد املناهج التعلمية
ذكور0 :
عدد اخلربات� :إناث2 :
عدد �سنوات اخلربة2 :
م�صادر اخلربة :اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

�1.إعداد مقرتح م�شروع
�2.إعداد امليزانية التقديرية
3.االت�صال مع املمولني

 �1.إعداد الإطار التعلمي ( الهدف العام ،االهداف اخلا�صة،
املخرجات ،الكفايات التعلمية)
 �2.إعداد املحتوى التعلمي ،وت�صنيف املو�ضوعات
 3.ت�صميم خطط التعلم
 4.ت�صميم املنهاج والفهر�سة
 5.توثيق املناهج

المراكز المختبرات التعلمية

ميتلك مركز تعليم الكبار  -الزرقاء ،جمموعة من املختربات ،مت ت�أ�سي�سها كمراكز تعلمية وتدريبية
و�إنتاجية ،و�أغلبها بال�شراكة وبدعم من اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،حيث ُت�ستخدم هذه املُختربات
لت�سهيل عمليات التعلم والتدريب مبجاالت خمتلفة ،اهما:
ستكُملا تاربخلا
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1.م�شغل احلرف اليدوية
2.مركز تدريب الت�سويق املوارد الب�شرية
3.مركز جتميل ال�سيدات
4.مركز اللياقة ومعاجلة م�شكالت الوزن
5.وحدة الإر�شاد والتوعية

املُخترب

جماالت التدريب

م�شغل احلرف اليدوية
(م�شغل تدريبي �إنتاجي)
مت تطويره بال�شراكة وبدعم من اجلمعية
الأملانية لتعليم الكبار

 1.الر�سم على الزجاج والفخار
 2.تهديب ال�شماغات
 �3.إعادة التدوير بحرف يدوية تراثية خمتلفة
 4.التطريز واحلياكة ملناظر الزينة

مركز تدريب الت�سويق املوارد الب�شرية
مت تطويره بال�شراكة وبدعم من اجلمعية
الأملانية لتعليم الكبار ،وجهات ُمتعددة اخرى

ال�صغرى
 ُ 1.ما�سبة املكاتب ُ
 2.ال�سكرتاريا
 3.واملوارد الب�شرية
 4.الت�سويق

 1.ق�ص وتزييني ال�شعر
مركز جتميل ال�سيدات
 2.جتهيز العرائ�س
(مركز تدريبي �إنتاجي)
ت�أ�س�س عام  2014بال�شراكة وبدعم من اجلمعية  3.جتميل ومعاجلة الب�شرة
 4.املني كري والبدي كري ،والعناية باجل�سم

الأملانية لتعليم الكبار

 1.التعلم من خالل الريا�ضة
مركز اللياقة ومعاجلة ُم�شكالت الوزن
 �2.إنقا�ص وزيادة الوزن ح�سب احلالة
(مركز تعلمي �إنتاجي)
ت�أ�س�س عام  2014بال�شراكة وبدعم من اجلمعية  3.التغذية ال�سليمة ومراقبة ال�سمنة
 4.االمرا�ض الناجتة من ال�سمنة

الأملانية لتعليم الكبار

 1.ندوات وور�ش عمل وحما�ضرات مبوا�ضيع ثقافية
وحدة الإر�شاد والتوعية
مبختلف املجاالت
(تعلمي تدريبي)
ت�أ�س�س عام  2013بال�شراكة وبدعم من اجلمعية   2.التدبري املنزيل و�إدارة اقت�صاديات الأ�سرة
  3.امل�شاركة يف التنمية

الأملانية لتعليم الكبار
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أهم المشاركات في التدريبات وورش العمل مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

ا�سم امل�ؤمتر /الندوة

اجلهة املنظمة

�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم
الكبار  -الدورة الت�أ�سي�سية

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

م�ؤمتر اتفاقية �سي داون

�إحتاد املراة
الأردين

عدد
امل�شاركني
�إناث ذكور

فرتة الإنعقاد
من

�إلى

12

0

21/12/2013

23/12/2013

12

0

27/12/2013

29/12/2013

2

0

2013

2013

3

0

2013

2013

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

12

0

9/1/2014

12/1/2014

�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم اجلمعية الأملانية
الكبار  -تعزيز مهارات التعلم لتعليم الكبار

11

0

10/4/2014

12/4/2014

ُمقاربات تربوية الن�ص  -ور�شة اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
تدريبية

11

0

10/4/2014

12/4/2014

�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم اجلمعية الأملانية
الكبار  -الدورة الت�أ�سي�سية جدد لتعليم الكبار

2

0

14/12/2014

15/12/2014

�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم اجلمعية الأملانية
الكبار  -الدورة املُتقدمة  -جدد لتعليم الكبار

2

0

22/12/2014

25/12/2014

5

0

2014

2014

حملة الك�شف املبكر عن �سرطان مركز احل�سني
لل�سرطان
الثدي
�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم
الكبار  -الدورة املُتقدمة

م�ؤمتر التنمية امل�ستدامة

وزارة التنمية
االجتماعية

ستكُملا تاربخلا
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عدد
امل�شاركني

ا�سم امل�ؤمتر /الندوة

اجلهة املنظمة

�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم
الكبار  -دورة تعزيز مهارات
التعلم

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

9

�إعداد وتاهيل مي�سري تعليم
الكبار  -دورة تعزيز مهارات
التعلم

�إناث ذكور

من
24/2/2015

�إلى
26/2/2015

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

9

0

18/10/2015

20/10/2015

�إ�ستدامة برامج تعليم الكبار  -اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
البحر امليت

11

0

3/12/2015

6/12/2015

التعليم غري الر�سمي والرتبية اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
ال�شعبية  -ور�شة تدريبية

10

0

4/9/2016

6/9/2016

ُمنتدى التدريب والت�شغيل يف اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
�سياق تعليم الكبار

5

0

7/12/2017

10/12/2017

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

5

0

3/7/2018

9/7/2018

حتديد االحتياجات ب�إ�ستخدام اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
ادوات  - PRAور�شة تدريبية

5

0

3/9/2018

5/9/2018

الرتبية ال�شعبية مبجاالت اجلمعية الأملانية
تعليم الكبار  -ور�شة تدريبية لتعليم الكبار

5

0

7/10/2018

8/10/2018

تطوير املناهج املت�صلة بتعليم اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار
الكبار  -ور�شة تدريبية

5

0

4/12/2018

6/12/2018

ور�شة عمل توثيق اخلربات
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0

فرتة الإنعقاد
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ا�سم امل�ؤمتر /الندوة

اجلهة املنظمة

عدد
امل�شاركني
�إناث ذكور

فرتة الإنعقاد
من

�إلى

11/12/2018

13/12/2018

26/2/2019

27/2/2019

24/4/2019

24/4/2019

29/8/2019

التخطيط للم�ستقبل ملراكز اجلمعية الأملانية
تعليم الكبار  -ور�شة تدريبية لتعليم الكبار

5

0

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

5

0

الرتبية ال�شعبية للتنمية -
ور�شة تدريبية

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

3

0

26/8/2019

مهرجان التعلم مدى احلياة
وتعليم الكبار

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

50

0

12/11/2018

12/11/2018

م�ؤمتر تعليم الكبار والتعلم
مدى احلياة

اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار

8

0

9/9/2019

10/9/2019

الخطة المستقبلية للمركز

تعتمد اخلطة امل�ستقبلية لعمل مركز تعلم الكبار والأن�شطة التعلمية والتدريبة على خمرجات ور�ش
التخطيط اال�سرتاتيجي التي �سيتم العمل عليها بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار خالل العام
 ،2019واهم مالحمها:
بناء املناهج والأدل��ة التدريبية ،وتطوير البيئة التدريبية ،واحل�صول على االعتمادية للربامج
واملخرجات التدريبية من مركز االعتماد و�ضبط اجلودة التابع لوزارة العمل ،وحتويل مركز تعليم
الكبار لأكادميية تعليمية خا�صة بتعليم الكبار ،وتدريب عدد من املتطوعني كمدربني دوليني ب�إعتماد
معهد القيادة والإدارة الربيطاين  ،ILMوتعزيز قدراتهم الفكرية واملهارية مبنهج التعلم ال�شعبي،
واال�ستمرار يف تطوير الأدوات الإدارية واملالية والفنية املي�سرة لعمل مراكز تعليم الكبار.
كرملل ةيلبقتسملا ةطخلا
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1.تطوير خطة ا�سرتتيجية وم�أ�س�سة عمل املركز ،وتطوير الهيكل التنظيمي ،بحيث يتبع للمركز
برامج تعلمية وتدريبية معتمدة ،وا�ستكمال العمل على ت�شكيل جمل�س �إدارة خا�ص باملركز ،وتطوير
نظام داخلي كنظام عمل خا�ص باملركز.
2.الت�شبيك مع مراكز تطوير االعمال ،وح�شد الدعم والت�أييد املجتمعي ،والت�شبيك مع م�ؤ�س�سات
حكومية وغري حكومية ومنظات اهلية ودولية
3.تطوير ،مناهج تعلمية وتدريبية وتطوير قدرات املي�سرين كمدربني معتمدين دولي ًا
4.ترخي�ص املركز واعتماد الربامج التدريبية من قبل مركز االعتماد و�ضبط اجلودة يف الأردن،
و�ألبحث عن �آليات عمل وم�صادر متويلية م�ستدامة ،ت�أ�سي�س نادي خربة ،وتطوير قدرات العاملني
واملتطوعني للمركز

الفرص والتحديات
الفرص

1.املنطقة من املناطق املكتظة بال�سكان ،والتي جل�أ اليها اع��داد هائلة من الالجئني ال�سورين،
وبالتايل �أ�صبح عن�صر التدريب مهم لتعزيز التناف�سية على فر�ص العمل.
2.زيادة عدد اخلريجني العاطلني عن العمل والتوجه احلكومي لال�ستثمار يف القوة العاملة كمورد
ب�شري لتخفيف حدة الفقر والبطالة
3.توجه حكومي ودويل داعم لال�ستثمار يف االن�سان كعن�صر �أ�سا�سي للتنمية من خالل تدريب
وت�أهيل ال�شباب
4.حاجة ال�سوق املحلي والباحثني عن عمل ملهارات متطورة
التحديات

1.وجود مراكز تدريبية تتبع للقطاع اخلا�ص ،وبالتايل يكمن التحدي مبدى قدرة املركز على توفري
خدمات تدريبية مناف�سة ،ومدى قدرته على الت�شبيك والتعاون خلدمة الفئات امل�ستهدفة على
م�ستوى حمافظة الزرقاء ،والقدرة على تلبية االحتياجات التدريبية للمجتمع املحلي مبا يحقق
طموحاته وتطلعاته ،وايجاد برامج تدريبية مناف�سة
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2.يعتمد املركز على اخلربات املحلية يف تنفيذ الدورت والأن�شطة التدريبية ،لذا يكمن التحدي
مبدى قدرة املركز على اال�ستدامة واملحافظة على جمتمع اخلربة لديه ،ومدى قدرة املركز على
نقل اخلربات �أو ًال ب�أول �إلى عاملني ومتطوعني �آخرين .واملحافظة على كادر العمل واملدربني الذين
مت ت�أهيلهم كخربات ذاتية.
3.مدى القدرة على ا�ستقاللية مركز تعليم الكبار ،بايجاد جمل�س �إدارة ونظام عمل داخلي مطور
ومعتمد من الهيئة الإدارية جلمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة ،واحل�صول على اال�ستقاللية الإدارية
بالكامل.
4.املركز حديث الت�أ�سي�س وجتربة فريدة على م�ستوى املنطقة كمركز متخ�ص�ص بتعليم الكبار،
لذا يكمن التحدي مبدى القدرى على �أيجاد �آليات عمل وم�صادر متويلية م�ستدامة لعمل املركز،
ومدى املقدرة على احل�صول على االعتمادات لل�شهادات ال�صادرة عن املركز من مركز االعتماد
و�ضبط اجلودة وكذلك من جهات معتدة �أخرى دولية وحملية

���������������
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عرب م�سرية من ال�شراكة والتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار امتدت الكرث من
ع�شرة �سنوات ،وال�شراكة مع العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات املحلية
واالجنبية ،ا�ستطعنا يف جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة النمو والتطور بقدراتنا وادواتنا امل�ؤ�س�سية
ومهاراتنا يف العمل االجتماعي ،مما �ساهم يف الإقرتاب اكرث من ر�ؤية ور�سالة اجلمعية املتمثلة
بامل�ساهمة يف حت�سني نوعية احلياة من خالل تعزيز الوعي والتمكني االجتماعي واالقت�صادي.
احد اهم ثمار ال�شراكة والتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار ،ت�أ�سي�س مركز تعلمي
تدريبي متخ�ص�ص بتعليم الكبار ،وتطوير ر�ؤية تعلمية ت�ستند �إلى مفاهيم الرتبية ال�شعبية
والتعلم مدى احلياة ،و�إلى احلاجات والفر�ص.
ياتي �إ�صدار هذ التوثيق كجواز �سفر يحمل بطياته �أهم القدرات امل�ؤ�س�سية واخلربات التي
ا�ستطاعت جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة �إمتالكها عرب �سل�سة طويلة من امل�شاركات يف العديد من
الدورات التدريبية والندوات وامل�ؤمترات ،وعرب �سنوات عديدة من اخلربة العملية يف جماالت
خمتلفة مت�صلة بالعمل االجتماعي والتطوعي.
يلخ�ص هذا النوع من توثيق اخلربات ،الدور املحوري للجمعية الأملانية لتعليم الكبار على
م�ستوى البنية امل�ؤ�س�سية والقدرات امل�ؤ�س�سية للجمعية ،وعلى م�ستوى املهارات والوعي امل�ؤ�س�سي،
ويو�ضح النقلة امل�ؤ�س�سية النوعية لعمل اجلمعية يف براجمها وم�شاريعها املت�صل بحاجات املجتمع
املحلي ،ولي�شكل هذا املنتج يف النهاية مرجع ًا هام ًا للخربات ميكن البناء عليها يف �أي وقت.
�أتقدم ب�أ�سمي واع�ضاء الهيئة العامة والإداري��ة وكادر عمل جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة
بال�شكر اجلزيل لكافة املتطوعني ولكل من �ساهم يف هذا الإ�صدار.

رئي�س جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة
�أمل وهدان
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Jana’a- Al-Muhajeren St.
P.O. Box 13016

Telephone: 05 3932196

Fax: 05 3932196

