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اأو التنمية الب�شرية، وعلى الرغم من هذا  تتنوع املوؤ�ش�شات العاملة يف جماالت التنمية، �شواء التنمية االجتماعية، 
التنوع اإال اأنه ميكن مالحظة عدم وجود اطار مفاهيمي جامع ي�شكل اأر�شية م�شرتكة لتلك املوؤ�ش�شات، مما ي�شتت 
اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه »التعلم يف �شياق تنموي«. تعلم وتعليم الكبار قد ي�شكل هذا االطار املفاهيمي والعملي، 
حيث اأن ركائزه االأ�شا�شية تقوم على التعلم للمعرفة، التعلم للعمل واحلياة، التعلم لتطوير الذات، والتعلم للتعاي�ش.

للتنمية الب�شرية، �شمن بيئة موؤ�ش�شية واآداء  اأو  للتنمية االجتماعية،  التعلم، �شواء  اأهمية عمل مراكز  من هنا نرى 
واأي�شا، ملبية حلاجات ومتطلبات االفراد  بل  املوؤ�ش�شات،  تلك  اإليها  ت�شعى  لي�ش فقط  التي  االأهداف،  يعزز حتقيق 

واملجتمعات املحلية.

�شمن هذا ال�شياق كان العمل على و�شع جمموعة من موؤ�شرات االآداء الرئي�شية ملراكز تعلم وتعليم الكبار لال�شرت�شاد 
بها، وتطويرها كلما دعت احلاجة. هذه امل�شفوفة من املوؤ�شرات، التي ن�شعها بني اأيديكم، جاءت نتيجة للم�شاورات 
والتباحث �شمن جمموعة من اللقاءات وور�ش العمل مع ال�شركاء املبا�شرين وغري املبا�شرين على مدى اأكرث من ثالث 

�شنوات م�شتمدين عنا�شر املوؤ�شرات من الواقع املحلي.

ناأمل اليوم اأن ت�شكل هذه امل�شفوفة مرجعا ميكن االعتماد عليه يف عمليات بناء واإدارة مراكز تعليم وتعلم الكبار.

نتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع ال�شركاء واالأ�شدقاء الذين �شاهموا يف اجناز هذا العمل.

اجلمعية االأملانية لتعليم الكبار يف االأردن
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حمور املجتمع

اأثر مركز تعليم الكبار على امل�شتوى الوطني وعلى م�شتوى املجتمع، وموؤ�شر لدور موؤ�ش�شات املجتمع املدين كم�شاهم يف التنمية املحلية، وامل�شاركة يف �شنع القرار. الو�شف ال�شمويل

ن�شبة التغيري يف م�شتويات )الفقر، اجلهل واالأمية، البطالة على م�شتوى املجتمع املحلي(، م�شتوى الر�شا للمتدربني واملجتمع، م�شتوى امل�شاركة يف �شنع القرار. املوؤ�شر ال�شمويل

التعدادات ال�شكانية الر�شمية، قوائم املتدربني، التقارير ال�شنوية، امليزانيات والتقارير املالية ال�شنوية، اتفاقيات التعاون، خطط العمل وتقارير امل�شاريع، الدرا�شات التتبعية 
ونتائج التقييم والتقارير االعالمية.

التحقق ال�شمويل

االثر على م�شتوى املجتمع وامل�شتوى الوطني. املحور الرئي�شي

التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

خطط وتقارير  درا�شة االحتياجات، قوائم 
امل�شاركني يف الدرا�شة، نتائج وتقارير، قائمة 

الربامج واالن�شطة التي ينفذها املركز، 
امليزانيات اخلتامية ال�شنوية.

عدد امل�شاركني يف درا�شة حتديد االحتياجات، مدة 
الدرا�شة، م�شتوى م�شاركة املجتمع يف درا�شة وحتديد 

احتياجاته واولوياته التعلمية،م�شتوى توافق عمل املركز 
مع توقعات املجتمع، م�شتوى ر�شا اخلريجني واملجتمع، 
م�شتوى وعي املجتمع للحاجات واالولويات والتحديات.

و�شيلة عمل ملعرفة ما يحتاجه املجتمع من برامج وخدمات تعليم 
الكبار، و�شيلة تعلمية جمتمعية مكثفة فّعالة يتم م�شاركة املجتمع 

بها ملعرفة ما يحتاجه املجتمع من اأولويات لربامج وخدمات 
تعليم الكبار، عادة ما تكون على �شكل درا�شة جمتمعية ومب�شاركة 

املجتمع.

درا�شة االحتياجات وتلبية 
توقعات املجتمع

التعدادات وتقارير  االح�شاءات والدرا�شات 
ال�شكانية، �شجالت واإح�شاءات ر�شمية، تقارير 

التقييم املبا�شر واحليادي، قواعد البيانات 
والتقارير ال�شنوية، التقارير والدرا�شات 

التتبعية.

على م�شتوى املجتمع بعد مرور 3 �شنوات: عدد ال�شكان، 
ن�شبة الفقر، ن�شبة البطالة، ن�شبة االمية، ن�شبة امل�شاركة 

 يف �شنع القرار
على م�شتوى امللتحقني واخلريجني �شنوي: ن�شبة التغري 

يف الفقر، االمية، البطالة، االإدراك للواقع، امل�شاركة 
يف �شنع القرار، ن�شبة امل�شاهمة املالية، متو�شط تكلفة 

امل�شاركة الفردية.

تعبري ن�شبي مل�شاهمة مركز تعليم الكبار يف التنمية املحلية 
على م�شتوى املجتمع املحلي بعد مرور مدة معينة، يعرب عن اأثر 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف التنمية وامل�شاركة املجتمعية ويف   

و�شنع القرار، ومبثابة طريقة تعلمية فّعالة حلالة من اإدراك 
الواقع والتحديات.

االأثر على املجتمع  
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التعدادات وتقارير االح�شاءات والدرا�شات 
ال�شكانية، �شجالت واإح�شاءات ر�شمية، 

تقارير التقييم املبا�شر والتقييم احليادي، 
قواعد البيانات والتقارير ال�شنوية، التقارير 

والدرا�شات التتبعية.

على امل�شتوى العام بعد مرور 3 �شنوات: عدد ال�شكان، 
ن�شبة الفقر، ن�شبة البطالة، ن�شبة االمية، ن�شبة امل�شاركة 

 يف �شنع القرار
على م�شتوى امللتحقني واخلريجني �شنوي: ن�شبة التغري 

يف الفقر، االمية، البطالة، االإدراك للواقع، امل�شاركة 
يف �شنع القرار، ن�شبة امل�شاهمة املالية، متو�شط تكلفة 

امل�شاركة الفردية.

تعبري ن�شبي مل�شاهمة مركز تعليم الكبار يف التنمية املحلية على 
امل�شتوى الوطني بعد مرور مدة معينة، يعرب عن اأثر موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين يف التنمية وامل�شاركة املجتمعية يف �شنع القرار، 
ومبثابة طريقة تعلمية فّعالة حلالة من اإدراك الواقع والتحديات.

االثر الوطني

م�شاريع مقرتحات املبادرات، خطط العمل، 
قوائم باأ�شماء امل�شاركني التقارير النهائية 

للمبادرات، امليزانيات والتقارير املالية، التوثيق 
االعالمي املرئي وامل�شموع املعرب عن ردود 

املجتمع، التقييم اإن وجد.

عدد املبادرات املقرتحة،  عدد املبادرات املنفذة، عدد 
ون�شبة م�شاركة اخلريجني يف املبادرات، عدد م�شاركة 

املجتمع من غري اخلريجني يف املبادرات، عدد م�شاركة 
�شناع القرار يف املبادرات، م�شتوى ر�شا اخلريجني 

واملجتمع للمبادرات، مدة ا�شتدامة املبادرات وم�شتويات 
التغيري لدى املجتمع.

ن�شاط جمتمعي تطوعي ت�شاركي يقوم به فرد او جمموعة، يعرب 
عن حالة من الوعي وامل�شوؤولية واالإنتماء املجتمعي والوطني 

من خالل طرح االفكار واالبتكارات التي ت�شاهم يف حل ق�شايا 
او م�شكالت يعاين منها املجتمع، ومبثابة طريقة فّعالة للتعلم 

االجتماعي وامل�شاركة احللول لق�شايا املجتمع.

املبادرات وم�شاركة 
املجتمع

اتفاقيات التعاون، حما�شر االجتماعات، 
مناذج خا�شة بعملية االإحالة،اخلطط 

التنفيذية، تقارير االن�شطة امل�شرتكة، قائمة 
ا�شماء الذين يتم اإحالتهم او املنتفعني من 

خدمات ال�شركاء، االن�شطة االعالمية املرئية 
وامل�شموعة،  امليزانية ال�شنوية.  

عدد ال�شركاء مع مركز تعليم الكبار، ن�شبة م�شاركة 
ال�شركاء يف االإجنازات، عدد امل�شاركات االعالمية 

لعمليات الت�شبيك، عدد حاالت االحالة، عدد حاالت 
االأن�شطة امل�شرتكة وتبادل اخلربة والدعم.

و�شيلة خدماتية تكميلية تكاملية يقوم بها مركز تعليم الكبار من 
خالل االت�شال والتعاون مع موؤ�ش�شات خدماتية اأخرى قد تكون 

حكومية اأو غري حكومية بهدف تلبية خدمات يحتاجها املجتمع وال 
تكون متوفرة لديه، وقد يكون هذا الت�شبيك ملرة واحدة اأو اكرث 

وقد يتطور لي�شبح �شريك ا�شرتاتيجي، وهو مبثابة عامل وموؤ�شر 
للثقة والتاأييد.

ال�شراكة والت�شبيك
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حمور الربامج - فعالية الربامج املنفذة مبراكز تعليم الكبار  

ما يطرحه املركز من برامج واأن�شطة وخدمات تعلمية ملبية الحتياجات املجتمع بحيث تكون )معززة للوعي، مطورة للمهارات احلياتية، معززة للمهارات املناف�شة ب�شوق العمل(. الو�شف ال�شمويل

عدد الكور�شات التدريبية املعتمدة، عدد املناهج التدريبية، ن�شب الت�شجيل ون�شب التخرج، متو�شط مدة الكور�شات التدريبية، قيمة تكلفة التدريب، حقوق امللكية الفكرية، �شهادات 
االعتماد ، ن�شب اجتياز االختبارات، متو�شط ا�شتخدام االن�شطة الالمنهجية، م�شتويات الر�شا للم�شتهدفني واملجتمع.

املوؤ�شر ال�شمويل

�شهادات االعتماد، احلقوق الفكرية ورقم االيداع بدائرة املطبوعات والن�شر، �شهادات الرتخي�ش والت�شجيل، اخلطط التعلمية، قوائم احل�شور والغياب، قواعد البيانات، التقارير 
االدارية واملالية، نتائج التقييم والتح�شيل.

التحقق ال�شمويل

الربامج التعلمية والتدريبية. املحور الرئي�شي

التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

اخلطط التدريبية، تقارير الدورات، 
قواعد البيانات، ك�شوفات احل�شور 
والغياب، التقارير ال�شنوية االإدارية 

واملالية، قوائم اخلريجني وقوائم 
التح�شيل.

عدد الكور�شات والتخ�ش�شات التي يطرحها املركز، 
متو�شط عدد امللتحقني بالكور�شات التدريبية، ن�شبة 

امللتحقني ذكور واإناث، متو�شط عدد ال�شاعات 
للكور�شات التدريبية،  متو�شط مدة التدريب اليومي، 

ن�شبة م�شاركة امللتحق يف تكلفة التدريب، عدد 
اخلريجني ون�شب اجتياز الكور�شات بنجاح.

م�شاقات تدريبية يطرحها املركز على املجتمع وينفذها مع الراغبني بالتدريب، 
وهي متنوعة التخ�ش�شات ح�شب حاجة املجتمع و�شوق العمل، ولغايات 

االلتحاق واإجتياز الكور�شات التدريبية بنجاح، عادة ما تكون الكور�شات 
حمددة بخطط وا�شحة وزمن حمدد، ومبعايري.

الكور�شات 
والتخ�ش�شات

 رقم االيداع وحقوق امللكية اإن وجدت، 
تقييم املدربني واملتدربني، التقارير 

ال�شنوية، امليزانيات والتقارير املالية، 
قوائم اخلريجني وقوائم التح�شيل.

عدد )املناهج، املواد التعلمية، االأدلة( التعلمية 
والتدريبية التي اعدها املركز، متو�شط )مدة التنفيذ، 
التكلفة، االعداد( للمناهج، املواد، االأدلة م�شتوى ر�شا 

املتدربني واملدربني، متو�شط تكلفة املنهاج، املادة، 
الدليل، متو�شط ون�شبة اال�شتخدام يف العملية التعلمية.

املناهج: جمموعة اخلطط التعلمية املحددة باالهداف واال�شاليب والكفايات 
 التعلمية.

املواد: جمموعة املو�شوعات التعلمية والتدريبية التي حتقق متطلبات املناهج 
 وتكون على �شكل كتاب يت�شمن املو�شوعات العلمية وبراهينها.

االأدلة: جمموعة اخلطط العملية املي�شرة الأ�شتخدام املدرب للمنهاج وللمادة، 
تت�شمن جمموعة من االي�شاحات وال�شروحات والو�شائل واالحتياجات املي�شرة 

لعملية التدريب.

املناهج واملواد واالأدلة 
التعلمية والتدريبية
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�شجل اللوازم، اخلطط التدريبية، االأدلة 
التدريبية، نتائج وتقارير التقييم، التقرير 

النهائية للكور�شات التدريبية، قوائم 
اخلريجني، وقوائم التح�شيل.

عدد اال�شاليب، الو�شائل التعلمية، متو�شط ا�شتخدام 
اال�شاليب يف العملية التعلمية، م�شتوى ر�شا املدربني 

واملتدربني، م�شتوى القدرة على ا�شتخدام الو�شائل، عدد 
اخلريجني ون�شب اجتياز الكور�شات بنجاح.

جمموعة العمليات واملمار�شات التعلمية التي ي�شتخدمها )املدرب، املدر�ش، 
املحا�شر، املي�شر( يف نقله للمعلومات للمتدربني، وتت�شمن ا�شاليب وطرق 

التدري�ش، معينات وو�شائل لالي�شاح، ممار�شات تعزيزية، ويعتمد ا�شتخدامها 
وفعاليتها على خربة وقدرة املدرب، وا�شتعداد املتدربني، وامليزانيات املالية 

املخ�ش�شة.

اال�شاليب والو�شائل 
واملمار�شات التعلمية 

والتدريبية

قائمة امل�شاركني يف االن�شطة، اخلطط 
التعلمية، التقارير النهائية، قواعد 

البيانات، امليزانيات والتقارير املالية.

عدد االن�شطة الالمنهجية، متو�شط مدة الن�شاط، ن�شبة 
ا�شتخدام االن�شطة يف العملية التعلمية، عدد امل�شاركني، 

م�شتوى ر�شا املدربني واملتدربني(، متو�شط تكلفة 
االن�شطة يف الكور�ش الواحد.

جمموعة العمليات الهادفة التي يتيحها املدرب للمتدربني �شمن خطته 
التعلمية،  كممار�شات تعلمية خارج اإطار املنهاج لتعزيز  اال�شتيعاب، وعادة 

ما تكون ان�شطة جماعية تتناول باإطارها العام الرتفيه، ولكنها مدرو�شة من 
قبل املدرب كغاية تعلمية، يعتمد ا�شتخدامها ومدى فّعاليتها على خربة وقدرة 

املدرب، وعلى ا�شتعداد املتدربني، وامليزانيات املالية املخ�ش�شة.

االن�شطة 
الالمنهجية

�شهادة االعتماد، البيانات املالية لر�شوم 
االعتماد، ردود فعل اعالمية مرئية 

وم�شموعة، قواعد البيانات.

عدد الربامج التدريبية املعتمدة، ن�شبة االلتحاق 
بالربامج املعتمدة ون�شبة اخلريجني منها، م�شتوى ر�شا 
)املدربني واملتدربني، املجتمع(، ن�شبة الذين حتقق اأثر 

على �شخ�شيتهم وحياتهم بعد 6 ا�شهر من التخرج.

برامج تعلمية وتدريبية معتمدة ومرخ�شة ر�شميًا من قبل مركز االعتماد 
و�شبط اجلودة او اي جهات ر�شمية اخرى، وتكون ال�شهادت ال�شادرة معرتف 

بها ر�شميًا اأو اإجتماعيًا، ومعمول بها، ويتطلب احل�شول على االعتمادات 
جمموعة من االجراءات امل�شبقة لتلبية معايري االعتماد من اجلهات مانحة 

االعتماد.

االعتمادات 
واالعرتافات 

بالربامج وال�شهادات 

قوائم اخلريجني، نتائج التح�شيل،  
نتائج التقييم، التقارير االدارية واملالية 

ال�شنوية، قاعدة البيانات.

عدد اخلريجني، م�شتويات حت�شيل اخلريجني، م�شتوى 
ر�شا املتدربني، متو�شط مدة االختبار.

العملية التي يقوم بها مركز تعليم الكبار لقيا�ش م�شتوى حت�شيل املتدربني، 
وتكون بعدة و�شائل )نظرية، عملية(، ولتحديد م�شتوى تاأثري العملية التعلمية 

على �شخ�شية املتدربني، ويف ممار�شتهم حلياتهم العملية، وكذلك لقيا�ش 
م�شتويات الر�شا للمتدربني وللمجتمع.

االختبارات والقيا�س

مناذج املتابعة، الدرا�شات التتبعية، قواعد 
البيانات، اخلطة اال�شرتاتيجية، اخلطط 

التنفيذية، التقارير االدارية واملالية 
ال�شنوية، القيود وال�شجالت املالية.

عدد اإجراءات املتابعة ومتو�شط اوقات املتابعة خالل 
العملية التعلمية، عدد اإجراءات املتابعة ومتو�شط اوقات 

املتابعة بعد التخرج، ن�شبة الذين يتم متابعتهم قبل وبعد 
التخرج، م�شتوى التطوير يف العمليات االإدارية واملالية.

العمليات التي يقوم مركز تعليم الكبار  لتحديد  فعالية العمليات الفنية 
واالإدارية واملالية، وم�شتوى االإجناز من اخلطط والربامج وفق االهداف،  

ومتابعة االثر املتحقق على اخلريجني، وتقدمي تو�شيات لتح�شني االآداء وتطوير 
الربامج.

املتابعة والتقييم 
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حمور الفئات امل�شتهدفة - م�شتوى االثر املتحقق للفئة امل�شتهدفة من مراكز تعليم الكبار 

االفراد واملجموعات واملوؤ�ش�شات التي ي�شتهدفها مركز  تعليم الكبار لغايات تطوير وتعزيز القدرات وحتقيق م�شتوى اف�شل الهداف الفئات امل�شتهدفة. الو�شف ال�شمويل

عدد امللتحقني، عدد اخلريجني، عدد الذين ح�شل لديهم التغيري، ن�شبة التغيري، عدد الذين ميار�شون ان�شطة اقت�شادية، اجتماعية، ن�شب االإجناز نحو االهداف. املوؤ�شر ال�شمويل

طلبات ومناذج الت�شجيل، قواعد البيانات، التقارير املالية وامليزانيات اخلتامية، نتائج التقييم ، الدرا�شات التتبعية، ك�شوفات احل�شور والغياب، االتفاقيات والعقود، قوائم معايري 
امل�شاركة.

التحقق ال�شمويل

الفئات امل�شتهدفة. املحور الرئي�شي

التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

طلبات ومناذج الت�شجيل، قواعد البيانات، ك�شوفات 
احل�شور والغياب، التقارير ال�شنوية، نتائج تقييم 

املنتفعني، امليزانية ال�شنوية، تقارير املتابعة، قائمة 
معايري امل�شاركة، املواقع االلكرتونية.

عدد امللتحقني، عدد اخلريجني، عدد ون�شبة اخلريجني، 
عدد ون�شبة الذين ح�شوا على وظائف خالل 6 اأ�شهر من 
التخرج، عدد ون�شبة اخلريجني الذين متكنوا من العمل 
بان�شطة انتاجية مولدة للدخل ون�شبة التغيري يف الدخل 

خالل 12 �شهر من التخرج، ن�شبة التغيري يف ال�شخ�شية 
وامل�شاركة واملواطنة بعد 6 اأ�شهر. 

االفراد الراغبني بالعمل، والعاجزين عن الو�شول لفر�ش 
عمل، والراغبني بتطوير قدراتهم التناف�شية ب�شوق العمل، 

وعادة ما يكون هوؤالء من اخلريجني وال�شباب ومن كال 
اجلن�شينن وقد يكونوا عاطلني عن عمل او عاملني.

العاطلني الباحثني 
عن عمل، العاملني 
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طلبات ومناذج الت�شجيل، قواعد البيانات، ك�شوفات 
احل�شور والغياب، التقارير ال�شنوية، نتائج تقييم 

املنتفعني، امليزانية ال�شنوية، تقارير املتابعة، قائمة 
معايري امل�شاركة.

عدد امللتحقني، عدد اخلريجني، عدد ون�شبة الذين حت�شنت 
لديهم القدرات املعرفية وال�شلوكية، عدد ون�شبة التغيري  يف 

ال�شخ�شية وامل�شاركة واملواطنة، عدد ون�شبة الذين انخرطوا 
يف ان�شطة اجتماعية واقت�شادية بعد 6 اأ�شهر التخرج.

االفراد الذين يعانون من التهمي�ش وعدم االهتمام لظروف 
خا�شة بهم، كالفقر واجلهل واالمية  والتفكك اال�شري .... 

الخ، وبحاجة اإلى مهارات معرفية و�شلوكية لتجاوز التهمي�ش 
واالنخراط ب�شكل طبيعي يف املجتمع، وقد يكون املهم�شني 

اأفراد اأو جماعات ومن كال اجلن�شني.

املهم�شني

طلبات ومناذج الت�شجيل، قواعد البيانات، ك�شوفات 
احل�شور والغياب، التقارير ال�شنوية، نتائج تقييم 

املنتفعني، امليزانية ال�شنوية، تقارير املتابعة، قائمة 
معايري امل�شاركة.

عدد امللتحقني، عدد اخلريجني، عدد ون�شبة الذين حت�شنت 
لديهم القدرات املعرفية وال�شلوكية، عدد ون�شبة التغيري  يف 

ال�شخ�شية وامل�شاركة واملواطنة، عدد ون�شبة الذين انخرطوا 
يف ان�شطة اجتماعية واقت�شادية بعد 6 اأ�شهر التخرج.

االفراد الذين يعانون من نوع او اكرث من االعاقة، والتي 
حتول دون و�شولهم للفر�ش الطبيعية والعدالة االجتماعية، 

وبحاجة اإلى مهارات وبرامج تراعي ظروفهم اخلا�شة، 
لتعزيز انخراطهم يف احلياة االجتماعية واالقت�شادية، ويف 

ممار�شتهم لدورهم الطبيعي يف املجتمع.

ذوي االحتياجات 
اخلا�شة

اتفاقيات التعاون، اخلطط التنفيذية، التقارير 
االدارية واملالية، التقارير ال�شنوية، االن�شطة 
االعالمية املرئية وامل�شموعة، نتائج التقييم 

املوؤ�ش�شي امليزانية ال�شنوية، قائمة معايري امل�شاركة.

عدد املوؤ�ش�شات احلا�شلة على التدريب، عدد الكوادر  
احلا�شلة على التدريب، ن�شبة التغيري على م�شتوى املوؤ�ش�شات 

والكوادر،ن�شبة حتقيق اخلطط واالهداف، م�شتوى التغيري 
لنظرة املجتمع نحو املوؤ�ش�شات. 

املوؤ�ش�شات التي تعاين من ال�شعف وعدم القدرة من و�شولها 
الهدافها لعوامل متعددة ) داخلية وخارجية( )اإدارية، 

مالية(، واملوؤ�ش�شات التي بحاجة اإلى تعزيز مهاراتها وتطوير 
قدراتها ملمار�شة ادوارها وان�شطتها مبا يحقق درجة عالية 

من اأهدافها و تنفيذها خلططها. 

املوؤ�ش�شات
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حمور املوارد املالية - فعالية املوارد املالية كم�شادر م�شتدامة لتحفيز اآداء واإنتاجية عمل مراكز تعليم الكبار

املوارد وامل�شادر التي توفر العن�شر املايل لعمل مركز تعليم الكبار، لتغطية نفقات االإدارة والت�شغيل واملتابعة خلطط عمل املركز. الو�شف ال�شمويل

عدد امل�شادر املالية )داخلية، خارجية(، ن�شبة املوارد الثابتة، ن�شبة املوارد الت�شغيلية، ن�شبة املوارد اخلارجية،، ن�شبة العجز والوفر ال�شنوي، ن�شبة م�شاهمة املتدربني يف 
التكلفة..... )يتم االحت�شاب وفق امليزانية ال�شنوية(.

املوؤ�شر ال�شمويل

التقارير وامليزانية اخلتامية ال�شنوية، ال�شجالت والقيود املحا�شبية، احلواالت املالية واحل�شابات البنكية، اتفاقيات التعاون وخطط العمل. التحقق ال�شمويل

املوارد املالية. املحور الرئي�شي

التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

امليزانية اخلتامية ال�شنوية، القيود وال�شجالت 
املحا�شبية، احلواالت املالية واحل�شابات 

البنكية.  

ن�شبة املوارد املالية الثابتة من االيرادات ال�شنوية، 
عدد امل�شادر الثابتة، ن�شبة العجز والوفر ال�شنوي.

تكون على �شكل التزامات اع�شاء، او متربعني دائمينن اأو عوائد عقارات 
ثابتة، اأو دعم حكومي، وهي عن�شر مايل مهم ال�شتدامة عمل املركز  

كونها عوائد مالية �شبه موؤكدة وثابتة �شنويًا.
امل�شادر  الثابتة

امليزانية اخلتامية ال�شنوية، القيود وال�شجالت 
املحا�شبية، احلواالت املالية واحل�شابات 

البنكية.

ن�شبة املوارد املالية الت�شغيلية من االيرادات 
ال�شنوية، عدد امل�شادر الت�شغيلية، ن�شبة العجز اأو 

الوفر ال�شنوية عدد املنتفعني.

تكون على �شكل عوائد مالية من ت�شغيل امل�شاريع والربامج، كر�شوم 
التدريب، وامل�شاهمات املالية من املنتفعني. اأو من  عوائد منتجات 

م�شاريع   يديرها املركز  كعوائد بيع املنتجات اأو اخلدمات، والعوائد 
الت�شغيلية هي االهم يف اال�شتدامة كونها  ركن ا�شا�شي من اركان 

االعتماد على الذات، ولكنها عادة ما تكون متغرية ولي�شت ثابتة، وح�شب 
ن�شاط املركز.

امل�شادر الذاتية الت�شغيلية

امليزانية اخلتامية ال�شنوية، القيود وال�شجالت 
املحا�شبية، احلواالت املالية واحل�شابات 

البنكية.

ن�شبة املوارد املالية اخلارجية من االيرادات 
ال�شنوية، عدد امل�شادر اخلارجية، عدد املنتفعني.

تكون على �شكل منح اأو /و قرو�ش مقدمة من جهات مانحة او متربعني، 
او من �شناديق وجهات اقرا�شية، وهي عادة ما تكون متغرية ح�شب 

ن�شاط املركز وقدرته على اقناع املمولني بافكار م�شاريعهم، وُيعد هذا 
العن�شر  موؤ�شرًا للخربة، ولكنه من جانب اآخر موؤ�شرًا لالعتماد على 

الغري. 

امل�شادر اخلارجية    
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حمور املوارد الب�شرية - فعالية املوارد الب�شرية يف رفد اخلربة لتحقيق روؤية واأهداف مركز تعليم الكبار

اال�شخا�ش والكفاءات املكلفة بالعمل بدوام جزئي اأو كلي، لتنفيذ اخلطط واالن�شطة، ولتحقيق اأهداف ودميومة عمل مركز تعليم الكبار. الو�شف ال�شمويل
عدد املوظفني الدائمني، م�شتوى كفاءة املوظفني، متو�شط عمل املوظفني، عدد اال�شت�شاريني وم�شتوى كفاءتهم، متو�شط عمل اال�شت�شاريني، عدد املتطوعني وم�شتوى كفاءتهم،ومتو�شط 

عمل املتطوعني.
املوؤ�شر ال�شمويل

عقود العمل، عقود �شراء اخلدمة، عقود اال�شت�شارة، عقود اأو اتفاقيات التطوع، ك�شوفات احل�شور والغياب، التقارير ال�شنوية، احلواالت والقيود املالية، �شجالت االآداء ونتائج التقييم، 
ال�شري الذاتية.

التحقق ال�شمويل

املوارد الب�شرية. املحور الرئي�شي
التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

ك�شوفات الدوام واملغادرة، ال�شرية الذاتية 
واملهنية، احلواالت املالية للرواتب، التقارير 

ال�شنوية، عقود العمل، الو�شف الوظيفي.

عدد املوظفني، عدد التخ�ش�شات، م�شتوى الكفاءة واالآداء، 
مدة بقاءهم يف الوظيفة، تكلفة املوظفني، ن�شبة االلتزام 

مبعايري التعيني والتوظيف، م�شتوى االآداء للموظفني، عدد 
ون�شبة املوظفني احلا�شلني على التدريب.

العاملني بدوام عمل كامل، ويح�شلون على مرتبات �شهرية، 
ويخ�شعون لقانون العمل االردين، والذين ي�شكلون اخلربات 

اال�شا�شية للمركز على امل�شتوى االإداري والفني.
املوظفني الدائمني

ال�شرية الذاتية، خطط العمل والتقارير النهائية 
للتدريب، عقد �شراء اخلدمة، احلواالت املالية 

لالجور، نتائج التقييم، ك�شوفات احل�شور 
والغياب، املبادئ التوجيهية اإن وجدت.

عدد املدربني،  عدد التخ�ش�شات، م�شتوى الكفاءة واالآداء، 
متو�شط مدة التدريب، تكلفة التدريب، م�شتوى القيمة 

امل�شافة.

اال�شخا�ش املخت�شني بالتدريب مبجاالت معينة يتم �شراء خدمات 
منهم والتعاقد معهم لتنفيذ مهمة دورات، او ور�ش عمل مقابل 

اجور  يتم االتفاق عليها تدفع ح�شب االتفاق، وقد تكون موؤ�ش�شات او 
ا�شخا�ش، وعادة ما تكون العالقة معهم من خالل ا�شتدراج العرو�ش 

او االعالن، والدوام ب�شكل جزئي وحمدد ح�شب االتفاق.

املدربني  

ال�شرية الذاتية، خطط العمل والتقارير النهائية، 
عقد اال�شت�شارة، احلواالت املالية لالجور، 

نتائج التقييم، ك�شوفات احل�شور والغياب للفئة 
امل�شتهدفة.

عدد اال�شت�شاريني، عدد التخ�ش�شات، م�شتوى الكفاءة 
واالآداء، متو�شط مدة اال�شت�شارة، تكلفة اال�شت�شارة، القيمة 

امل�شافة. 

اال�شخا�ش املخت�شني وا�شحاب اخلربة، يتم التعاقد معهم لتنفيذ 
ا�شت�شارة حمددة مبوا�شيع معينة، وتكون العالقة معهم من خالل 

ا�شتدراج العرو�ش او  االعالن مقابل اجور معينة يتم االتفاق عليها، 
والدوام ب�شكل جزئي وحمدد ح�شب االتفاق.

اال�شت�شاريني

ال�شرية الذاتية، عقد التطوع، تقارير امل�شرفني، 
ك�شوفات احل�شور والغياب.

عدد املتطوعني، عدد الدورات التعريفية للمتطوعني، 
عدد التخ�ش�شات، م�شتوى الكفاءة واالآداء، متو�شط مدة 

التطوع، تكلفة التطوع، القيمة امل�شافة.

اال�شخا�ش الراغبني بالعمل تطوعيًا لدى املركز مبجاالت معينة 
بهدف اكت�شاب اخلربة اأو التربع، وقد تدفع لهم مكافئات مالية اأو 

رمزية لتغطية تكاليف تطوعهم ح�شب االتفاق، وقد يكون التطوع 
بدون اأجور اأو مكافئات وبدوام كامل اأو جزئي ح�شب االتفاق.

املتطوعني
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حمور االإدارة العامة - فعالية االإدارة يف تعظيم االجنازات والدميومة لعمل مراكز تعليم الكبار

العمليات واالإجراءات التي تي�شر  عمل مركز تعليم الكبار وتنفيذ مهامه وحتقيق اهداف، مبا يعظم االإجناز باأقل جهد واأقل تكلفة،  ويحقق ر�شا العاملني واملجتمع امل�شتهدف. الو�شف ال�شمويل

م�شتوى ر�شا املوظفني، م�شتوى ر�شا املنتفعني، م�شتوى االإجناز للروؤية ولالهداف، م�شتوى االلتزام بقيم واخالقيات العمل، م�شتوى االلتزام بالنظام الداخلي، ن�شبة اأو متو�شط 
التكلفة االإدارية، ن�شبة او متو�شط اجلهد االإداري.

املوؤ�شر ال�شمويل

التقارير ال�شنوية، امليزانية اخلتامية، تقارير املوظفني، تقييم املنتفعني، اخلطط التنفيذية..... للمقارنات )اخلطة اال�شرتاتيجية، النظام الداخلي، هيكل العمل، الو�شف 
الوظيفي(.

التحقق ال�شمويل

االإدارة العامة. املحور الرئي�شي

التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

القانون املنبثق عنه عمل املركز، رخ�شة املهن 
�شارية املفعول، �شهادة الت�شجيل للجمعيات، الر�شائل 

احلكومية اخلا�شة بالتاأ�شي�ش ، النظام الداخلي، 
التقرير االداري واملايل ال�شنوي.

عدد ونوعية الربامج واالن�شطة املرخ�شة، م�شتوى 
ال�شالمة العامة، عدد الزيارات امل�شاركات الر�شمية 

احلكومية للمركز، عدد ونوعية املخالفات املوجه 
للمركز  من اجلهات املعنية.

التخويل القانوين الر�شمي ملمار�شة عمل املركز، وفقًا للقوانيني 
واالنظمة للدولة، ووفقًا للتعليمات ال�شادرة اواًل باأول، يكون 
عادة على �شكل رخ�شة املهن،  و�شهادة �شهادة التاأ�شي�ش اأو 

الت�شجيل للجمعيات، وللتخويل جمموعة من اال�شرتاطات 
املهنية وال�شالمة العامة.

ال�شرعية ورخ�شة 
العمل
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القانون املنبثق عنه النظام الداخلي، القرارات 
اخلا�شة باملوافقة على النظام الداخلي.

عدد ونوعية املمار�شات اأو االإجراءات املنبثقة عن 
النظام الداخلي، عدد ونوعية التعديالت التي اأجريت 
على النظام الداخلي، عدد االإجراءات التي احتكم لها 
النظام الداخلي )املخالفات للنظام الداخلي، احلوافز 

واجلدارات، الهيكل االإداري(.

االإطار املرجعي الذي ينظم ويحكم �شري عمل املركز ويحدد 
ال�شالحيات وامل�شوؤوليات، واالهداف التي ي�شعى اإلى حتقيقها، 

وي�شاغ من قبل االع�شاء املوؤ�ش�شني فيما يخ�ش اجلمعيات، 
ويعمل �شمن تعليمات خا�شة بالن�شبة للموؤ�ش�شات احلكومية 

ومبجملها ت�شاغ وفقًا للقوانيني املرجعية ذات ال�شاأن، وينبثق 
عنه نظام يحكم االإجراءات املالية. 

النظام الداخلي

 اخلطة اال�شرتتيجية للمركز
 اخلطط التنفيذية

 التقارير ال�شنوية
امليزانية املالية اخلتامية

عدد االهداف التي حتققت، م�شتوى حتقيق االهداف، 
م�شتوى و�شوح الروؤوية، الر�شالة، القيم، م�شتوى 

االإجناز للروؤيا والر�شالة واالهداف، م�شتوى االلتزام 
بقيم املركز واخالقيات العمل.   

خريطة ذهنية وت�شور مركز ل�شكل امل�شتقبل بالن�شبة للمركز 
وللم�شتهدفني بعد فرتة زمنية حمددة، بحيث يحدد الروؤية 

والر�شالة واالهداف والقيم، واخلطوات التي �شينتهجها املركز 
على �شكل خطط عملية ،وت�شاغ بطريقة ي�شهل قيا�شها، ويعترب 

مبثابة دليل ي�شوب االو�شاع اواًل  باأول نحو الروؤوية والر�شالة 
واالأهداف.

 اخلطة 
اال�شرتاتيجية

القرارات واملرا�شالت الر�شمية اخلا�شة باملوافقة او 
اعتماد الهيكل التنظيمي، النظام الداخلي، تقييم 

املوظفني.

عدد التعديالت يف االق�شام، عدد التعديالت يف املهام، 
عدد املخالفات للهيكل التنظيمي، عدد التنقالت بني 
املوظفني، عدد ونوعية عمليات الدمج واالنف�شال يف 

االق�شام واملهام.

يو�شح ت�شل�شل االت�شال والعالقات املهنية ما بني املوظفني، 
ويو�شح نقاط االت�شال وتقاطعات االق�شام ببع�شها، وهو 

مبثابة منظم لعمليات االت�شال وتبادل املعلومات وم�شاحات 
املهام، وبحيث ين�شجم الهيكل التنظيمي مع النظام الداخلي.

الهيكل التظيمي 
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القرارات واملرا�شالت الر�شمية اخلا�شة باملوافقة  على 
الو�شوف الوظيفية، النظام الداخلي، عقود العمل، 

تقييم املوظفني.

عدد املوظفني لكل ق�شم، عدد الوظائف التي لها و�شف 
بكل ق�شم، عدد الوظائف التي لي�ش لها و�شف وظيفي، 
عدد التعديالت يف الو�شوف الوظيفية، م�شتوى التزام 

املوظفني بو�شفهم الوظيفي.  

االأداآة التي حتدد  وتُف�شر امل�شوؤوليات وال�شالحيات واملهام  
لكل وظيفة ب�شرح وا�شح ومفهوم، وهو مل�شمى الوظيفة ولي�ش 

لالأ�شخا�ش، وُيعد املرجع ملعرفة ما املطلوب من الوظيفة التي 
يقوم بها املوظف بالتحديد. 

الو�شف الوظيفي

خطط وك�شوفات احل�شور وتقارير الدورات التدريبية 
اخلا�شة بتطوير املوظفني، اخلطة اال�شرتاتيجية، 

التقارير ال�شنوية، اتفاقيات التحالف والتعاون، 
امليزانية ال�شنوية.

عدد املوظفني الذين ح�شلوا على تدريب وم�شتوى 
التطور لديهم، عدد وحجم امل�شادر املالية الذاتية 

)الداخلية(، عدد وحجم امل�شادر املالية اخلارجية، 
عدد وم�شتوى التطوير يف االق�شام، عدد وم�شتوى 
التطوير يف منهجيات العمل، عدد التحالفات مع 

موؤ�ش�شات اخرى.

ال�شكل والو�شائل التي ت�شمن النمو واال�شتمرار يف العمل 
مبوارد وخربات ذاتية او دائمة، وهذا مرتبط بالعديد من 

العوامل كم�شتوى اخلربة املرتاكمة، وحجم التمويل الذاتي،  
وم�شتوى ر�شا املجتمع امل�شتهدف، ويتطلب خطط عمل وبرامج 

واأدوات، وحتالفات وغري ذلك، وهو عن�شر مرتبط باالبتكار 
والتطوير والتحديث امل�شتمر.

النمو اال�شتدامة

حما�شر االجتماعات الدورية، خطط وتقارير  ان�شطة 
املوظفني، الو�شف الوظيفي، عقود  العمل، الهيكل 
االإداري، النظام الداخلي وانظمة التوثيق، تقييم 

املوظفني.

عدد اإجتماعات املوظفني الدورية، عدد ن�شاطات 
املوظفني اجلماعية، م�شتوى امل�شاركة وتبادل املعلومات 
واخلربات، م�شتوى ر�شا املوظفني واملجتمع امل�شتهدف.  

�شكل وو�شائل االت�شال والتعامل مع )املعلومات، تبادل 
اخلربات( واملمار�شات التي تو�شح للموظف وامل�شتهدفني 

حقوقهم وواجباتهم، ومبا يحقق م�شتوى عايل  من امل�شاركة، 
ور�شا املوظفني وت�شهيل املهمات. 

ال�شفافية وتبادل 
املعلومات واخلربات

تقارير االن�شطة، اتفاقيات التعاون وال�شراكة، اللقاءات 
االعالمية، ال�شكاوى ال�شادرة بحق املركز.

عدد االن�شطة املطلوبة من املجتمع، عدد اللجان وعدد 
امل�شاركني بها، عدد املتطوعني، عدد ال�شركاء، م�شتوى 

ر�شا املجتمع وال�شركاء، عدد اللقاءات االعالمية مع 
املجتمع املعربة عن املركز، عدد اتفاقيات التعاون 

والتحالفات وم�شتوى ا�شتدامتها، عدد ال�شكاوى 
ال�شادرة بحق املركز.

اإطار منظم لردود فعل االآخرين نحو املركز، من خالل 
املمار�شات التي تنظم وتوؤطر العالقة والثقة مع املركز 

والربامج  التي ينفذها، ومبا ينعك�ش على م�شتوى التاأييد 
واملوؤازرة املجتمعية والر�شمية للمركز.

ك�شب الثقة والتاأييد
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 التقارير ال�شنوية وتقارير االجنازات، امليزانية 
اخلتامية للمركز. 

عدد الربامج واالنظمة التي مت حتديثها وتطويرها، 
م�شتوى التغيري  الأ�شتخدامات الربامج واالنظمة 

املطورة، م�شتوى االجناز.  

الو�شائل واالأدوات والتي ينتهجها املركز لغايات  التحديت يف 
عمل املركز، كالتطوير يف انظمة االإدارة واملتابعة، والتوثيق 

وتبادل املعلومات .... الخ، وهو عن�شر مرتبط بالنمو 
واال�شتدامة.

االبتكار والتطوير 

قواعد البيانات، نظام االر�شفة والتوثيق، التقارير 
ال�شنوية.

حجم الوقت للح�شول على املعلومة، م�شتوى دعم انظمة 
التوثيق يف اعداد اخلطط والتقارير، م�شتوى االلتزام 

بانظمة التوثيق واملعرفة بها.

اأنظمة وو�شائل حفظ املعلومات والبيانات وار�شفتها، ومبا 
ي�شاعد يف اعداد اخلطط والتقارير، وعمليات املتابعة 

والتدقيق، وتبادل املعلومات بي�شر و�شهولة.
التوثيق واالر�شفة
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حمور املقر التدريبي - فعالية املقر كبيئة تعلمية وكمركز لتعليم الكبار

امل�شاحات املخ�ش�شة وامل�شتخدمة كمركز لتعليم الكبار، التي توفر الراحة والطماأنينة للموظفني واملنتفعني، وتوفر بيئة منا�شبة للعمليات التعلمية واالإدارية. الو�شف ال�شمويل

م�شتوى ر�شا املوظفني، م�شتوى ر�شا املنتفعني، متو�شط امل�شاحة املخ�ش�شة ) للتعلم، للمرافق واخلدمات، لالإدارة(، امل�شافة عن و�شط املنطقة، م�شتوى )ال�شجيج، التهوية، 
االإنارة(، عدد احلوادث الناجتة ل�شوء ال�شالمة العامة، قيمة تكلفة التجهيزات واملعدات

املوؤ�شر ال�شمويل

خريطة املوقع واملخطط التنظيمي، تقارير الك�شف احل�شي، رخ�شة املهن، �شجالت االثاث واللوازم، التقارير االإدارية واملالية ال�شنوية، تقييم املنتفعني واملراجعني. التحقق ال�شمويل

املقر التدريبي املحور الرئي�شي

التحقق املوؤ�شرات الو�شف املحور الفرعي

خريطة املوقع، املخطط التنظيمي، �شهادة 
ت�شجيل املركز، التقرير ال�شنوي

امل�شافة عن و�شط املنطقة،  تكلفة الو�شول للمركز و�شوح 
العنوان على اخلريطة، عدد احلوادث واال�شابات ب�شبب 

البيئة املكانية

املكان املالءم كمركز تديبي من حيث: و�شوح املعامل، �شهولة 
وقلة تكلفة الو�شول اإليه، الهدوء، البعد عن ال�شجيج وامللوثات 

واالإنبعثات ال�شارة، البعد عن خماطر عوامل الطبيعة كال�شيول 
واالودية وغريها....الخ 

املوقع 

املخطط التنظيم، تقرير الك�شف احل�شي للقدرة 
اال�شتيعابية، تقييم املتدربني، االإداريني، املدربني

عدد وم�شاحة الغرف ال�شفية، عدد وم�شاحة غرف 
االإدارة، عدد وم�شاحة غرف اخلدمات، م�شاحة قاعات 

االن�شطة اجلماعية، معدل امل�شاحة املخ�ش�شة للفرد من 
الغرف واملرافق

املقر  املنا�شب لعدد املتدرينب والعاملني، وفق املعاييري املحلية، 
من حيث عدد الغرف، عدد املقاعد، الغرف ال�شفية، املختربات 

وامل�شاغل التدريبية، املرافق..... الخ   
القدرة اال�شتيعابية

رخ�شة املهن، تقرير الك�شف احل�شي للبيئة 
الفيزيائية، تقييم املتدربني، االإداريني، املدربني، 

فواتري اال�شتهالك

م�شتوى الهدوء، التهوية الطبيعية، التهوية اال�شطناعية، 
م�شتوى ال�شجيج،م�شتوى االإنارة الطبيعية، م�شتوى االإنارة 

اال�شطناعية، م�شتوى التدفئة والتكييف، م�شتوى �شطوع 
االلوان، عدد  احلوادث واحلاالت الناجتة عن �شوء 

ال�شالمة العامة

البيئة التي توفر عالقة ايجابية مع املكان من حيث: الراحة 
والطماأنينة للمتدربني والعاملني، التهوية، االإنارة، البناء وااللوان 

للجدران، التدفئة والتكييف ومدى مالءمتها وكفايتها، اأثرها على 
العملية التدريبية..... الخ

 البيئة الفيزيائية
)املناخ التدريبي(
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املخطط التنظيمي، التقرير ال�شنوي، تقييم 
املتدربني، االإداريني، املدربني

عدد دورات املياة )املخ�ش�شة للذكور، املخ�ش�ش�شة 
لالإناث، ذوي االحتياجات اخلا�شة(، عدد وم�شاحة اأماكن 

اال�شرتاحة والطعام ، عدد وم�شاحة القاعات املخ�ش�شة 
خلدمة التعليم )مكتبات، خمتربات(، عدد وم�شاحة 

االماكن املخ�ش�شة للرتفيهه، عدد الو�شائل املخ�ش�شة 
لذوي االحتياجات اخلا�شة

املركز التدريبي الذي يراعي احلاجات املختلفة للمتدربني 
والعاملني واملراجعني، كدورات املياه واملغا�شل، املكتبات، 

مقا�شف، مطاعم، اأماكن للرتفيهه، والبقاء على جاهزيتها 
لال�شتخدام وفق املعايري املحلية، ومراعية لذوي االحتياجات 

اخلا�شة، الذكور واالإناث ... الخ

املرافق واخلدمات

 �شجل االثاث واللوازم، التقرير االإداري واملايل 
وامليزانية ال�شنوية، تقييم )املتدربني، االإداريني، 

املدربني(

عدد املقاعد، عدد كل نوع من االجهزة واملعدات، عدد 
ال�شبورات وو�شائل االي�شاح، تكلفة املعدات والتجهيزات 

من موجودات املركز، عدد  ونوعية الو�شائل التعلمية، 
تكلفة الو�شائل من العمليات الت�شغيلية

االأدوات واملعدات والو�شائل واملختلفة التي ت�شهل عملية 
التفاعل ما بني املدرب ومتلقي التدريب، وتعزز اإنتاجية العملية 

التعلمية، وتلك التي ت�شهل عمليات االإدارة واالت�شال،كتوفر 
املقاعد، كمبيوترات، اأجهزة عر�ش واي�شاح، �شبورات، مواد 

تعلمية، اأجهزة ومعدات اإدارية ....... الخ ، وبحث تراعي 
هذه التجهيزات احلاجات املختلفة للمتدربني ونوعية الربامج 

التدريبية التي يطرحها املركز.

التجهيزات واملعينات 
التدريبية

رخ�شة املهن، �شجل االثاث واللوازم، التقرير 
االإداري واملايل وامليزانية ال�شنوية، تقييم 

)املتدربني، االإداريني، املراجعني، احلي( ، 
و�شائل اإر�شاديةن عقود ال�شالمة العامة

عدد ونوعية معدات االإطفاء، عدد ونوعية و�شائل 
اال�شعاف االويل، عدد ونوعية و�شائل االمان من ال�شرقات 
واالعتداءات، وعدد ونوعية و�شائل ال�شالمة من ال�شعقات 

 والتما�ش الكهربائي.
عدد احلوادث الناجتة عن �شوء ال�شالمة العامة، عدد 

الو�شائل االر�شادية

جمموعة االإجراءات االحرتازية التي يوفرها املركز التدريبي 
للحفاظ على �شالمة و�شحة املتدربني والعاملني واملراجعني 
واملكان واملجتمع املحيط، كاالإجراءات االحرتازية للحريق، 

التما�ش الكهربائي، ال�شرقات،   االعتداءات، االإ�شابات  .... الخ 

ال�شالمة العامة



مصفوفة مؤشرات األداء الرئيسية 

لمراكز تعليم الكبار




