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 . المقدمة 1

الكبا لتعليم  األلمانية  للجمعية  التابعة  الدولي  التعاون  مؤسسة  مهنية  rnationalInte  DVVرتعد  والتعاون   مؤسسة  الكبار  تعليم  مجال  في  متخصصة 
تعمل مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار بالتعاون    عام.  50يقارب  بدعم التعلم مدى الحياة على مدار ما    تلتزم  اإلنمائي، إذ

كبار والتطور الشخصي للشباب والكبار. وتسهم المؤسسة من خالل تحسين وصول الشباب  يم المع الشركاء في فلسطين على تطوير ودعم برامج تعل
الممكنة، حتى في ظل الظروف الحالية االقتصادية والسياسية التنمية المستدامة  واالجتماعية الصعبة. وضمن خططها    والكبار لسوق العمل، وتحقيق 

 .في تطوير ودعم مراكز تعليم الشباب والكبارينية مع المؤسسات الفلسط للشراكة تسعى االستراتيجية 

العا الجودة  ذات  التعليمية  الفرص  تزويد  مهمتها  فلسطين  في  العالي  للتعليم  أهلية  مؤسسة  هي  والثقافة  للفنون  الجامعية  الكلمة  دار  برامج  كلية  في  لية 
كا الفلسطيني  المجتمع  الطلبة من قطاعات  إلى  المعتمدة  عال  فة، و البكالوريوس والدبلوم  تعليم  والثقافة أول مؤسسة  للفنون  الجامعية  الكلمة  دار    تعتبر 

عدة تخصصات متنوعة وفريدة من  فلسطينية تركز تخصصاتها على الفنون األدائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، وتمنح درجة البكالوريوس في  
وتعنى بنشر قيم الديمقراطية وحرية التعبير والفكر   كما. وطنهم وثقافتهم وحضارتهمراء ل، وتعمل على تطوير مهارات ومواهب طالبها لتخرجهم سفنوعها

 .من أجل بناء مجتمع مدني فلسطيني واع  وحر

بار وكلية  م الكية لتعليعلى مدار أعوام من الشراكة القوية واالستراتيجية بين كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمان 
تعليم    الذي يرى   مبدأالانطالقًا من    تعليم الكبار في فلسطين، تعلم و مبادرات من أجل دعم وتطوير  عدة  تم تطوير  معية للفنون والثقافة،  دار الكلمة الجا

دعائم الرفاه الشخصي    ء إلرسا  ى عنهال غن  يعد في جميع أرجاء العالم أساساً   م مدى الحياةلجميع، فالتعلل  اً الكبار كحق إنساني يجب أن يكون متاح
عليه التنمية  اواالجتماعي واالقتصادي، والمحافظة  البطالة وتحقيق  الفقر وخفض نسبة  مكافحة  لتمكين األفراد والمجتمع من  أداة  الكبار  تعليم  . ويعتبر 

 .البشرية المستدامة 

في فلسطين، تم إنجاز العديد من الخطوات ضمن هذه الشراكة االستراتيجية  حياة  على الطريق نحو تطوير برامج تعليم الكبار وإرساء ثقافة التعلم مدى ال 
المحلي  الخبراء التربويين والمهنيين  الناشطة في فلسطين ومع  الوطنية والمحلية  ين. فعلى سبيل  مع وزارة التربية والتعليم ومع المؤسسات غير الحكومية 

وطنية لتعليم    تأسيس أول استراتيجية  العديد من الوزارات والمؤسسات الوطنية األخرى تم العمل على   كة معالمثال، بقيادة وزارة التربية والتعليم وبالشرا
جل وضع الخطة  أتم تشكيل فريق من    2017وزارات فلسطينية. وخالل عام    3من قبل    2016في فلسطين، واعتمدت هذه االستراتيجية في بداية    الكبار

وتم عقد عدد من لقاءات التشاور والنقاش حول تطوير هذه الخطة مع العديد من الجهات الوطنية والدولية    يم الكبار، لتعل   الوطنية   لالستراتيجيةالتنفيذية  
فلسطين  في  باستخدام    . الناشطة  الكبار  تعليم  مجال  في  وعاملين  مدربين  تدريب  برامج  وتنفيذ  تطوير  على  العمل  التعاون  تضمن  آخر،  جانب  ومن 

جمعية األلمانية لتعليم الكبار على مستوًى عالمي وتم تجريبها في عدد من الدول حول العالم، حيث وصل عدد المشاركين  ها ال منهجيات ومناهج طورت
من   ألكثر  البرامج  هذه  والمهنيين  200في  التربويين  ورجاالً فلسطيني ال  من  نساًء  الشراكات    ين  من  العديد  إلى  باإلضافة  الماضية.  السنوات  مدار  على 

مؤسسة فلسطينية    20تي عملت من خاللها الجمعية األلمانية لتعليم الكبار على تطوير برامج تعليم كبار نوعية بالشراكة مع ما يزيد عن  يع ال والمشار 
 غير حكومية.  

وتطوير   يس  أسلتفلسطينية  مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وهيئات حكم محلي  مؤسسات    وقد توجت هذه الجهود بالعمل المكثف والمعمق بالتعاون مع 
بالشراكة مع كّل من بلدية اليامون، وبلدية عرابة وبلدية الكرمل، وبرنامج التأهيل    فلسطين،  أول ثالثة مراكز مجتمعية لتعليم الشباب والكبار من نوعها في

وضمن   امعية والجمعية األلمانية لتعليم الكبار. ة الجالمجتمعي التابع لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، باإلضافة إلى وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلم
الجهودتعزيز  إطار   المجتمعية  هذه  الشراكات  هذا اإلعالن  وتوسيع  يأتي  الشراكات،  لهذه  لتعليم   لفتح باب االنضمام  المجتمعية  المراكز  من أجل دعم 

   الشباب والكبار.  
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   رالكبا الشباب و دعم المراكز المجتمعية لتعليم  برنامج. وصف 2

 ؟برنامج التي يتم اختيارها لالنضمام إلى ال مراكزلما الذي ستحصل عليه ا  2.1

وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون    مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار يعرضه الشركاء: وزارة التربية والتعليم الفلسطينية و إن ما  
ليتم استخدامها في تنفيذ مشاريع من قبل المؤسسات التي يتم اختيارها. بل إن ما نعرضه هو شراكة تسعى إلى اندماج    ويليةهنا ليس منحًا تم  والثقافة 

 ( المذكورينالطرفين  التمكيني   جهات وال  الشركاء  النهج  على  تعتمد  عملية  في  واألولويات  المختارة(  واالهتمامات  الحاجات  في  التأمل  ،  المجتمعية   من 
المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار )المبينة في    وصول إلى تطوير قدرات تساعد المؤسسات المختارة ألن تطور عملها وفقًا لرؤيةفي الوالمساهمة  

أن  األسفل( وبالتالي  والكبار.  ،  الشباب  لتعليم  مجتمعية  مراكز  إلى  االختيارتتحول  عملية  انتهاء  من  الشريكة   ستعمل  ،انطالقًا  ال  الجهات    جهاتمع 
وباالعتماد على خبراتها على    ومجتمعاتها المحلية  هذه الجهات بالتنسيق مع    الفريق. وسيعمل  العمل بمساندة فريق  المجتمعي  المختارة، على تنفيذ التقييم  

من الخبرات المتنوعة  سسات  المؤ   هذه المراكز   كما ستستفيدللتحول إلى فكرة المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار.  شمولية    بناء قدراتوضع خطط  
الج تقدمها  التي  والمحلية  لتعزيز  الدولية  الشريكة  عملها هات  وفقًا  .  برامج  وكبار  شباب  تعليم  ومساقات  برامج  لتنفيذ  الحقًا  مالي  دعم  على  وستحصل 

 .مجتمعاتهاالحتياجات واهتمامات 

التابعةوسيتم دعم   الهيئات المحلية في مجتمعاكتها  من خالل دعم شرا  لوزارة التربية والتعليم  المراكز  )البلدية أو  مع  تها حيث ستحصل الهيئة المحلية 
ترميم وتجهيز مقر للمركز المجتمعي  توفير و شيكل لقاء    30,000المجلس المحلي أو المجلس القروي( لكل مركز حكومي يتم اختياره على منحة قيمتها  

     لكبار.  ليم امن قبل الجمعية األلمانية لتع لتعليم الشباب والكبار 

ينطلق المشروع من عدة مرتكزات أساسية أهمها: العمل    العمل بالتوازي على مشروع "حكايا من فلسطين" المدعوم من االتحاد األوروبي، حيث كما سيتم  
ي المساحة المتقاطعة بين  داع ف، وتشجيع االبمحليكممثل للمجتمع ال  المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبارضمن اطار تعاوني وشراكة حقيقية مع  

وبالتالي   الفلسطينية،  للهوية  األساسية  الرافعات  احدى  باعتبارها  الفلسطينية  للثقافة  والترويج  والثقافة،  العمل  التعليم  من  في  بالمجمل  سيتمحور  "حكايا 
، وذلك عن طريق العمل على بناء قدرات المراكز  ثقافيفي احتضان التعليم الحول تعزيز مساهمة المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار    فلسطين"

مناه المجتمعية    جوتصميم  الشرائح  عدد ممكن من  أكبر  فيه، وادماج  الثقافيين  والفاعلين  المحلي  للمجتمع  تدريبات متعددة  الى  ثقافي، باالضافة  تعليم 
 .  المختلفة في الفعاليات الثقافية 

 كاء:  الشر  وفيما يلي األدوار التي سيقوم بها كل من

، من خالل دعم توظيف ميسري  من األمية  المجتمعي بتقديم برامج التحررمركز  سيستمر ال  : تحت إشراف مباشر وكامل من الوزارة، زارة التربية والتعليمو 
يقدم المركز خدماته ودوراته وبرامجه  ًا. و وتعتبر الوزارة مرجعية المركز فنيًا وقانونيًا وإداري  وميسرات صفوف محو األمية والطواقم اإلدارية والفنية للمركز. 

. كما تنطوي كافة نشاطاته تحت إطار خططها االستراتيجية. كما توفر  بالتشاور مع بقية الشركاء   عليهاوالبلدية الشريكة    بعد موافقة ومصادقة الوزارة  
 وفق ّاليات خاصة.   الوزارة طواقم العمل الالزمة لبرامج محو األمية وإلدارة المركز

الدعم واالستشارة الفنية  الجمعية األلمانية لتعليم الكبار    تقدم  : DVV Internationalة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار  مؤسس 
نقل وتعزيز استخدام  على    والتقنية والمهنية للمراكز في مراحل التخطيط وفحص االحتياجات وتنفيذ البرامج وتقييمها وتطويرها المستمر. وتحرص الجمعية

لنش المتساوية  الفرص  على  وحصولهم  الجميع  مشاركة  من  والتأكد  المحلية،  المجتمعات  تمكين  بهدف  التعلم  في  والتشاركية  الشعبية  اطات  المنهجيات 
األلمانية   الجمعية  تقدم  واالستشارة.  والمرافقة  التدريب  تقديم  خالل  من  المراكز  عمل  فريق  تدعم  كما  نشاطات  مساهم المراكز.  لبعض  محددة  مالية  ات 

 واحتياجات المراكز بالتشاور والتوافق مع وزارة التربية والتعليم والبلديات الشريكة. 
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  لتعليم الشباب والكبار، حيث تقدم دار الكلمة الجامعية خبراتها الفنية يةالمجتمع  كزاالمر  تأسيسسيتم دعم  :  كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
ومدربيهواال المركز  عمل  لفريق  ورجاالً   ستشارية  برامج  نساًء  وتطوير  وتقييم  وتنفيذ  تصميم  في  الفني  والدعم  واإلرشاد  والمرافقة  التدريب  خالل  من   ،

 .ونشاطات المركز

 ؟ لبرنامجيتم اختيارها لالنضمام ل س التي    المراكزما هي االلتزامات التي نتوقعها من  2.2

  كبار ذات نهجو   شباب  هي مؤسسات تؤمن بنوعية تعلم وتعليم مختلفة وبنوعية خدمات تعليم  برنامجارها لالنضمام إلى هذا الاختي  التي سيتم  راكزإن الم
ق  . وحتى يكلل التطبيافكرًا داعمًا لعمل هذه المؤسسات ومكماًل ومطورًا لهتصورنا للمركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار  مبتكر. ولذلك نتوقع أن يكون  

الالف من  نتوقع  والتميز،  بالنجاح  الفكر  لهذا  لل   مراكز علي  ستنضم  والتعاون    برنامج التي  المختلفة  التجربة  هذه  في  لالنخراط  تطبيقها  الجاهزية  لضمان 
ة أن  ريكلشا  جهاتبالصورة األمثل. وحيث أن هذا المسار سيتضمن عمليات تحليل احتياجات وبناء خطط تدخل وتنفيذها بشكل مشترك، نتوقع من ال

الخطط   ووضع  القدرات  وبناء  المؤسساتي  التطوير  احتياجات  تحليل  عمليات  في  المشاركة  حيث  من  المستويات  مختلف  على  موظفيها  التزام  تضمن 
   المسارات التدريبية. في التطويرية والمشاركة كذلك 

والتعليم أن تقدم طلب انضمامها بشراكة كاملة مع الهيئات المحلية  ربية  التابعة لوزارة الت الموازي  التعليم  محو األمية و مراكز  أساسي، نتوقع من  بشكل  
حيث ستحصل الهيئة المحلية لكل مركز حكومي يتم اختياره على منحة    ،)البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي( المتواجدة في مجتمعاتها 

 شباب والكبار.  يم الشيكل لقاء ترميم وتجهيز مقر للمركز المجتمعي لتعل 30000قيمتها 

  ، باإلضافة إلى المساهمةالمجتمعي لتعليم الشباب والكبار  لمركزمقر خاص ل   أما في ما يخص الدور المتوقع من الهيئة المحلية، فيتوقع منها توفير
المركز وتحديد احت تصور  العامة والورشات بهدف تطوير  اللقاءات  المحلي وعقد  المجتمع  التواصل مع  في  فاعل    والمواطنات   المواطنين  ياجاتبشكل 

. كما أنها تعتبر  في البرنامجالتعليمية. توفر البلدية دعمًا في الموارد البشرية من خالل إدارتها المالية للمركز بشكل مشترك وبتنسيق كامل مع الشركاء  
 ، وفق آليات يتم التوافق عليها بين الشركاء.  جزء أساسي في إدارة المركز

 

 كز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار؟  لمر ل  ما هو تصورنا 2.3

وهو مؤسسة مجتمعية تتبع    هو مركز مجتمعي قاعدي يقدم خدمات وبرامج تعليمية للشباب والكبار ضمن إطار مبدأ التعلم مدى الحياة كحق للجميع. 
 لهيئة المحلية المتواجدة في مجتمعه.  لشراكة قوية بين وزارة التربية والتعليم وا

. إذ يبنى هذا  وخليل السكاكيني  باولو فريري   من أمثال   يون مفكرون تربو   الكبار إلى نهج التعلم التمكيني الذي أسسه و   الشباب   اكز تعليم فة مر ترتكز فلس
وتبني  هم/ن  ربالنهج التمكيني في التعليم على فهم حاجات المجتمعات واألفراد المتنوعة وتقديمها في سياقات حوارية مبتكرة تعتمد على خبراتهم/ن وتجا

النهج على الوعي المجتمعي كجزء ال يتجزأ من التطور الفكري وال شخصي  على اندماجهم/ن وبالتالي مساهمتهم/ن في إنتاج المعرفة. كما يركز هذا 
ى طاقاتهم وإمكاناتهم  ى أقصالكبار التي نطمح إليها إلى تغيير نوعية حياة الشباب والكبار وتمكينهم من الوصول إلالشباب و لألفراد. وتسعى مراكز تعليم  

التعليم المبتكر التطور الفكري والشخص النهج في  الحياة، ويشمل هذا  تعليم نوعي متميز مبتكر مستمر مدى  ي  من خالل تيسير فرص وصولهم إلى 
الوصول إلى مراكز تعليم كبار    ى إلىوالمهاراتي ويهدف إلى إعطاء الشباب والكبار الفرص ليكونوا مواطنين/ات فاعلين/ات في مجتمعاتهم. وبالتالي نسع

واهتمامات المستفيدين  طاقات  على  معتمدة  مبتكرة  ومناهج  وأساليب  بطرائق  النشطة  والتعليمية  التدريبية  بالخدمات  األفراد  تزود  و فلسطينية  احتياجاتهم  هم 
 واحتياجات سوق العمل.
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   :خدمات وبرامج تعليم الشباب والكبارأمثلة على 

 ات الحياتية.  لمهار التدريب على ا •
 التدريب لموظفي القطاع الخاص والشركات من أجل زيادة المهارات.   •
 التثقيف البيئي والتعليم البيئي.   •
 برامج محو األمية.   •
 . للتوظيفتدريبات من أجل رفع القابلية  •
 مساقات اللغات األجنبية ومساقات اللغة العربية لألجانب.   •
   التعليم من أجل التربية المدنية.  •
 وجيه المهني للشباب.  الت •
 مساقات التدريب التكنولوجية ومساقات تدريب تكنولوجيا المعلومات.   •
 مساقات إنشاء األعمال والريادية.   •
 التثقيف الصحي ونمط الحياة الصحية.   •
 مساقات التدريب في الثقافة والفنون.   •
 مساقات التدريب الرياضية.   •
 وجيهي مثاًل(.  ة التمساقات التدريس اإلضافي واإلعداد )لطلب •
 تدريب المدربين.   •
 مساقات تدريبية ونشاطات تدريبية للسياح والمغتربين.   •

 

 ما هي أنواع هذه الخدمات والبرامج التدريبية للشباب والكبار؟  

 ر عامين(.  ى مدادة فقط أو يوم واحد فقط إلى مساقات تدريبية تمتد علح مساقات مرنة من حيث المدة الزمنية )من تدريبات لمدة ساعة وا •
 برامج رسمية أو غير رسمية.   •
 برامج مصممة خصيصًا لتناسب مجموعة متعلمين معينة أو برامج تدريبية عامة.   •
 منهاج محدد أو برامج غير معتمدة على منهاج مسبق اإلعداد.   ى برامج معتمدة عل •
 برامج تنتهي بشهادات أو برامج ال تقدم شهادات.   •
 مدة.  برامج معتمدة أو غير معت •
 برامج تدريبية شاملة أو جزئيات من برامج أوسع.   •
 برامج خاصة بأوقات الفراغ وبرامج ذات أهداف تطويرية إما مهنية أو غير ذلك.   •

 ومساقات وخدمات المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار؟   المحتملون في برامج  من هم المشاركون 

 .  كال الجنسين من عاماً  15أفراد المجتمع ممن تزيد أعمارهم عن  •
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   بعض األمثلة:   من هم شركاء المركز؟

 نون والثقافة.  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار، كلية دار الكلمة الجامعية للف •
 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.   •
 مل.  الع  وزارة مكاتب •
 الهيئات المحلية.   •
 الجامعات  •
 الشركات الخاصة.   •
 المؤسسات الثقافية والمتاحف.   •
 الجهات األخرى المقدمة لتعليم الشباب والكبار.   •
 النقابات.   •
 المؤسسات المهنية.   •
 وزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية والوزارات األخرى.   •
 الغرف التجارية والصناعية.   •
 الحكومية.    ة غيرالمؤسسات الفلسطيني  •
 األنروا. •
 المؤسسات الثقافية الدولية.   •
 التعاونيات النسوية والتعاونيات الزراعية.  •

  ما هي مصادر الموارد المالية المحتملة للمركز؟

 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )ضمن إطار برامج محو األمية والتعليم الموازي(.   •
 الهيئات المحلية.   •
 التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار.   لدولي مؤسسة التعاون ا •
 المؤسسات الفلسطينية الوطنية غير الحكومية والحكومية.   •
 رسوم الخدمات/ المساقات/ العضوية.   •
 المؤسسات الدولية.   •
 الرعاية من الجهات المجتمعية المؤمنة بالفكرة والداعمة.   •
 القطاع الخاص. •

 

 الشباب والكبار عليم المجتمعي لتمبادئ عمل المركز  2.4

 التعليم وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة هو حق إنساني.   •
 االعتماد على حاجات واهتمامات المتعلمين والمجتمع.   •
 االبتكار واإلبداع في تقديم تعليم الشباب والكبار.   •
 االستمرارية في تقديم فرص التعلم.   •
 ها من حيث الرسوم أو التكاليف.  ل إليالالربحية وتقديم فرص تعليم يستطيع الجميع الوصو  •
 اعتماد منهج التمكين في تقديم التعليم للشباب والكبار.   •
 الشفافية والنزاهة والمصداقية.   •
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 احترام التنوع في الثقافات واحترام الثقافة المجتمعية.   •
 احترام حقوق اإلنسان.   •
 المسؤولية االجتماعية.   •
 المسؤولية البيئية.   •
 ي.  يجابتعزيز التغيير اإل •
 االستقاللية السياسية.   •
 الدمج وعدم اإلقصاء.   •

 

   مساهمات وتأثيرات المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار في مجتمعه  2.5

 يقدم المزيد من الفرص ليمارس األفراد حقهم في التعلم مدى الحياة.   •
 يغطي احتياجات تعليم الشباب والكبار في المجتمع.   •
 المجتمعية والشخصية.    تنميةيساهم في التطوير وال •
 يوسع ويعزز ثقافة التعلم مدى الحياة.   •
 والثقافية.   ةيحول نظرة أفراد المجتمع وانخراطهم في التغيير المجتمعي اإليجابي وفي الحياة االجتماعية واالقتصادي  •
 يعزز التضامن المجتمعي المترسخ في قيم المجتمع.   •
 ات.  لمهار يقدم مصدرًا إضافيًا للمعرفة وزيادة ا  •
 يزيد من فرص الوصول للتعليم لألشخاص الذين يتعرضون لإلقصاء.   •
 .  والحد من البطالة  يساهم في جهود مكافحة الفقر •

 

 المرافق الالزمة لعمل المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار  2.6

 على األقل غرفتي تدريب متعددتي االستعمال.   •
 أجهزة حاسوب.   5-7 •
 ذوي اإلعاقة. شخاص قابلية الوصول لأل  •
 بيئة تعلم مرحة وجمالية.   •
 معدات وأثاث مناسب.   •
 موقع سهل الوصول.   •
 مرافق صحية مناسبة.   •
 وحدة مطبخ أساسية.   •
 على األقل غرفة مكتب واحدة لطاقم عمل المركز.   •

 الحد األدنى من الطواقم العاملة في المركز   2.7

 مدير/ة المركز.   •
 مساعد/ة إداري/ـة ومالي/ـة.   •
 ن خارجيين.  مدربي •
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 . شروط التقدم بطلب االنضمام3

 الترشح  المؤسسات المؤهلة لتقديم طلبات  3.1

لتعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم شريطة وجود البلدية/ المجلس  برنامج ا( التابعة لوالموازي   مراكز تعليم الكبار )محو األمية تعد   •
 .  هي المؤسسات الوحيدة المؤهلة لتقديم طلبات الترشح  الترشحطلب   المحلي/ المجلس القروي كشريك رسمي في

 

 ( التابعة لوزارة التربية والتعليم  والموازي  معايير االختيار الرئيسية لمراكز تعليم الكبار )محو األمية  3.2

 مختلف محافظات الضفة الغربية. ة من المناطق الجغرافية المستهدف شمول (1
سنوات متتالية على    3أو قد تواجد لمدة    في مجتمعه  أو أكثرسنوات    3متواجد منذ    تابع لوزارة التربية والتعليم أن يكون مركز تعليم الكبار ال (2

 .  2020األقل حتى نهاية عام 
 أن يكون الطلب مقدمًا بشكل مشترك مع الهيئة المحلية )بلدية/ مجلس محلي/ مجلس قروي(. (3
  30000لوزارة التربية والتعليم بتوفير مقر للمركز، على أن يتم منح الهيئة المحلية منحة بقيمة  أن تتعهد الهيئة المحلية الشريكة للمركز التابع  (4

كما  شيكل ألغراض ترميم/ تجديد/ صيانة/ تأثيث/ معدات المقر بما يتالئم مع احتياجات مرافق المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار،  
 .   هي مبينة في نص اإلرشادات 

وزا  (5 مراكز  إلى  على  بالتحول  ورغبتها  استعدادها  تبدي  أن  المهتمة  والتعليم  التربية  للوصف  رة  وفقًا  والكبار  الشباب  لتعليم  مجتمعي  مركز 
 .  التوضيحي لهذا المركز في نص اإلرشادات

التزامها   (6 تبدي  أن  بالترشح  المهتمة  والتعليم  التربية  وزارة  مراكز  الش على  لتعليم  المجتمعية  المراكز  عمل  للوصف  بمبادئ  وفقًا  والكبار  باب 
 .  التوضيحي لهذه المبادئ في نص اإلرشادات 

المؤسسات   (7 المحلية/  مجتمعاتها  مع  مشتركة  وأنشطة  وتعاون  وشراكات  بعالقات  بالترشح  المهتمة  والتعليم  التربية  وزارة  مراكز  تتمتع  أن 
 القة.  والشبكات األخرى/ الهيئات المحلية في مجتمعاتها/ الجهات الحكومية ذات الع 

المهتمة فئات متنوعة من الشباب والكبار من حيث العمر والجنس والخلفية التعليمية والخلفية االجتماعية   تستهدف مراكز وزارة التربية والتعليم  (8
 االقتصادية.  
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 . مراحل تقديم الطلبات واالختيار 4

مرشحة، في حين يتم في المرحلة الثانية  ال للمراكزفي المرحلة األولى اختيار قائمة أولية  من التقييم. يتم  عدة مراحل الراغبة بتقديم الطلبات ب المراكزستمر 
التقييم   لل  تنفيذ من  المرشحة زيارات  المحلية  والهيئات  سيلتحقانالختيار  مراكز  اللذين  و   برنامجب   المركزين  ل مراكز  التطوير  دعم  الشباب  تعليم  المجتمعية 

األخيرة   الكبار. و  المرحلة  في  المركز  أما  تصور  بناء  عمل  ورشتي  في  للمشاركة  لها  الشريكة  المحلية  والهيئات  المرشحة  المراكز  مع  التواصل  فسيتم   ،
ية دار الكلمة  المجتمعي لكل منطقة مستهدفة. وبناًء على نتائج الورشتين سيتم اتخاذ قرار الشراكة بشكل مشترك بين كل من وزارة التربية والتعليم وكل

 ن والثقافة والجمعية األلمانية لتعليم الكبار.  الجامعية للفنو 

 فتح باب الترشح والورش التعريفية   4.1

ب لاللتحاق  الترشح  الشباب والكبار   برنامج سيتم اإلعالن عن فتح باب  لتعليم  المجتمعية  المراكز  بالجمعية    دعم  الخاص  الموقع االلكتروني  عن طريق 
  ، صفحة الفيس بوك الخاصة بالجمعية األلمانيةوالتعليم   صفحة الرسمية الخاصة بوزارة  التربية لالجتماعي ) ا األلمانية لتعليم الكبار ووسائل التواصل ا

وبعملية ومراحل تقديم الطلبات، واإلجابة عن أية    برنامج الراغبة بتقديم الطلبات بال  جهات وسيتم عقد ورشتين تعريفيتين بهدف تعريف ال.    (لتعليم الكبار
 لمزيد من المعلومات حول مواعيد وأماكن عقد الورشتين التعريفيتين الرجاء اإلطالع على جدول المواعيد في األسفل.  ذه العملية. استفسارات حول ه

 مرحلة التقييم األولى  4.2

التالي:   (1 الرابط  خالل  من  الطلبات  لتقديم  واإلرشادات  االلتحاق  طلب  نموذج  على  الحصول    international.jo-http://www.dvvيمكن 
 Vacancies and Announcements تحت عنوان: 

الكبار  تعريفية    ات ورش  عقدسيتم   (2 تعليم  والموازي(  لمراكز  األمية  المهتمة )محو  المحلية  واالثنيناأل  ي يوم  والهيئات  الموافق    حد 
إرسال  من خالل  وذلك    ، الرجاء تأكيد الحضورالروابط في جدول المواعيد(   )تجدون   زووم تطبيق  عبر    10:00الساعة    2021/ 02/ 15+14

    international.ps-aecs@dvvإيميل إلى عنوان البريد اإللكتروني 
 .  )تجدون الرابط في جدول المواعيد( زووم  يق تطب  صباحًا عبر  10:00الساعة  2021/ 2/ 18يوم الخميس   أخيرة  سيتم عقد ورشة استفسارات (3
 عصرًا بالتوقيت المحلي لفلسطين.   3:00  ، الساعة 2021/ 02/ 28الموافق  األحدالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم   (4
  international.ps-ecs@dvva: ترسل الطلبات ومرفقاتها عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان (5
 الوثائق التي يجب إرسالها للترشح:   (6

تتم  على أن    الهيئة المحلية )البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي(و   المدير المقترح للمركزنموذج الطلب مكتمل موقع من   ▪
 نموذج الطلب باللغة العربية.   تعبئة 

 ة عبر الفاكس.لن تقبل أية طلبات مكتوبة بخط اليد أو مرسل (7
فريق مكون من وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ومؤسسة التعاون الدولي التابعة    قبل ستتم مراجعة الطلبات من   (8

هذه المرحلة    تقييم  لى نتائج للجمعية األلمانية لتعليم الكبار. تعتبر مرحلة تقديم الطلبات هي المرحلة األولى من تقييم طلبات الترشح. بناًء ع
 .2021من عام  اذار  25-7، وذلك خالل الفترة ما بين التقييم لزيارتها ضمن المرحلة الثانية من  ة المتقدم مراكزسيتم اختيار عدد من ال

 مرحلة التقييم الثانية   4.3

التابعة    فريق مشكل من كل من  قومسي للجمعية األلمانية لتعليم الكبار وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون  وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعاون الدولي 
خالل رسائل رسميةالمراكز  بالتواصل مع  والثقافة   األولى من  التقييم  اختيارها في مرحلة  تم  هاتفية  التي  المواتصاالت    إلى   راكز. حيث ستخضع هذه 

ركز وشراكته مع الهيئة  لوضع الم  تفصيالً   أكثرتقييم    ثلين عن الفريق. وتهدف الزيارات إلىممقوم بها  مرحلة ثانية من التقييم، مكونة من زيارة تقييمية ي
   مجتمعي لتعليم الشباب والكبار. مركزالتحول لللتغير والتطوير بما يتوافق مع متطلبات  جاهزيته و المحلية 

http://www.dvv-international.jo/
mailto:aecs@dvv-international.ps
mailto:aecs@dvv-international.ps
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 مرحلة التقييم الثالثة  4.4

مل مع المراكز والهيئات المحلية التي يتم اختيارها من بين المتقدمين )من خالل المرحلتين األولى  في المرحلة النهائية من التقييم سيتم عقد ورشتي ع
شحة في تطوير  والثانية(. في ورشة العمل األولى سيتم التعمق في توضيح وبناء فهم مشترك للمركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار، ودعم المراكز المر 

هذا المركز بالشراكة مع مجتمعها المحلي. ثم سيطلب من المراكز والهيئات المحلية المرشحة العودة للمجتمع المحلي  خطتها للعمل على بناء تصور  
فريق مكون من وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلمة  وبناء التصور بشكل تشاركي، ومن ثم عرضه في ورشة العمل األخيرة. بعد هذه العملية سيقوم  

 اتخاذ قرار الشراكة وتبليغ الجهات المعنية.  ب ن والثقافة ومؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار الجامعية للفنو 

   فيما يلي الجدول الزمني لعملية الترشح واالختيار وإطالق الشراكة.

 الجدول الزمني للترشح واالختيار   .54
 مالحظات  الوقت   التاريخ   الوصف  #
   1ة معلومات تعريفية رقم ورش عقد 1

 

الرجاء تأكيد الحضور من ،  سيتم عقد الورشة عبر زووم من خالل الرابط التالي  صباحاً  10:00 2021/ 02/ 14
إلى   إيميل  إرسال  يوم   international.ps-aecs@dvv خالل  نهاية  قبل 

 .2021/ 02/ 11 الخميسا

https://zoom.us/j/94461762360?pwd=OFBxbXJxNndkUUg5
cXlxVWc3U0Nqdz09   

اختيار  باإلمكان  المحتوى،  نفس  تتضمن  والثانية  االولى  التعريفية  )الورشة 
 نسب(الموعد األ

   2عريفية رقم ة معلومات تعقد ورش 2

 

الرجاء تأكيد الحضور من   :سيتم عقد الورشة عبر زووم من خالل الرابط التالي  صباحاً  10:00 2021/ 02/ 15
إلى   إيميل  إرسال  يوم   international.ps-aecs@dvv خالل  نهاية  قبل 

 .2021/ 02/ 11 الخميسا

https://zoom.us/j/92998201584?pwd=M2NnelBOUGRicFR
 1QlZQRVEzdEo5Zz09 

اختيار  باإلمكان  المحتوى،  نفس  تتضمن  والثانية  االولى  التعريفية  )الورشة 
 سب(ن الموعد األ

مراكز  لل  أخيرة   استفسارات   ورشة 3
 بالترشح  يئات المحلية الراغبةواله

، الرجاء تأكيد الحضور من سيتم عقد الورشة عبر زووم من خالل الرابط التالي  صباحاً  10:00 2021/ 02/ 18
   international.ps-aecs@dvv خالل إرسال إيميل إلى 

https://zoom.us/j/92428469205?pwd=d3RMSFpPZ2JOSFJ
 HWlFSTWVlbWpZZz09 

الطلبات   4 لتقديم  النهائي  الموعد 
 ومرفقاتها

اإللكتروني:     عصراً  03:00 2021/ 02/ 28 البريد  إلى  الطلبات  إرسال  aecs@dvv-الرجاء 
 international.ps 

الم 6 الختيار  النهائي  راكز  الموعد 
الميدانية  مواعيد  و   ةرشحالم الزيارات 

    لمرحلة التقييم الثانية

   ستتم بالتنسيق المسبق مع المؤسسات المختارة.   - 2021/ 3/ 7-25

تصور   7 لبناء  األولى  العمل   سيتم ارسال التفاصيل في حينها.  - 2021/ 4/ 12+11ورشة 

mailto:aecs@dvv-international.ps
https://zoom.us/j/94461762360?pwd=OFBxbXJxNndkUUg5cXlxVWc3U0Nqdz09
https://zoom.us/j/94461762360?pwd=OFBxbXJxNndkUUg5cXlxVWc3U0Nqdz09
mailto:aecs@dvv-international.ps
https://zoom.us/j/92998201584?pwd=M2NnelBOUGRicFR1QlZQRVEzdEo5Zz09
https://zoom.us/j/92998201584?pwd=M2NnelBOUGRicFR1QlZQRVEzdEo5Zz09
mailto:aecs@dvv-international.ps
https://zoom.us/j/92428469205?pwd=d3RMSFpPZ2JOSFJHWlFSTWVlbWpZZz09
https://zoom.us/j/92428469205?pwd=d3RMSFpPZ2JOSFJHWlFSTWVlbWpZZz09
mailto:aecs@dvv-international.ps
mailto:aecs@dvv-international.ps
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 المراكز المجتمعية  
تصور   8 لبناء  الثانية  العمل  ورشة 

 المراكز المجتمعية 
 سيتم ارسال التفاصيل في حينها. - 2021/ 4/ 25+26

واإل  9 النهائي  القرار  عن  اتخاذ  عالن 
 المراكز التي  تم اختيارها 

 .تارة المخ  والهيئات المحلية سيتم التواصل مع المراكز  2021/ 5/ 1
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 : اإلعالن التفصيلي  1الملحق رقم 

 

 

 

 

 دعم المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار  برنامج إعالن فتح باب الترشح لالنضمام ل

مة الجامعية  وكلية دار الكل  بارالتعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكومؤسسة   بالشراكة بين كل من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 للفنون والثقافة 

وكلية دار الكلمة الجامعية   DVV Internationalتعمل وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار 
تعليم الكبار كحق إنساني يجب أن يكون   الذي يرى  مبدأالانطالقًا من  سطين،من أجل دعم وتطوير تعليم الكبار في فل  2015منذ عام للفنون والثقافة 

دعائم الرفاه الشخصي واالجتماعي واالقتصادي، والمحافظة   ء ال غنى عنه إلرسا  يعد في جميع أرجاء العالم أساساً  م مدى الحياة لجميع، فالتعلل  اً متاح
. على الطريق نحو تطوير برامج تعليم الكبار  لفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة لمجتمع من مكافحة ا. ويعتبر تعليم الكبار أداة لتمكين األفراد وااعليه

لعالي وخاصًة تحت  وإرساء ثقافة التعلم مدى الحياة في فلسطين، تم إنجاز العديد من الخطوات ضمن هذه الشراكة االستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ا 
 كبار في سياق التعلم مدى الحياة.  الوطنية لتعليم ال إطار االستراتيجية 

لتأسيس وتطوير   فلسطينية  مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وهيئات حكم محلي  مؤسسات    وقد توجت هذه الجهود بالعمل المكثف والمعمق بالتعاون مع 
ون، وبلدية عرابة وبلدية الكرمل، وبرنامج التأهيل  كّل من بلدية اليامبالشراكة مع   فلسطين،  أول ثالثة مراكز مجتمعية لتعليم الشباب والكبار من نوعها في

وضمن   نية لتعليم الكبار. المجتمعي التابع لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، باإلضافة إلى وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلمة الجامعية والجمعية األلما
الم الشراكات  الجهود وتوسيع  ا إطار تعزيز هذه  هذا  يأتي  لتعليم  جتمعية،  المجتمعية  المراكز  الشراكات من أجل دعم  لهذه  لفتح باب االنضمام  إلعالن 

   الشباب والكبار.  

 الترشح  المؤهلة لتقديم طلبات الجهات 

أو عملت سابقًا لمدة ل    ( والموازي   مراكز تعليم الكبار )محو األمية • اكثر  سنوات  3تعمل حاليًا  المحلي/    / شريطة وجود البلدية  أو  المجلس 
 لمجلس القروي كشريك رسمي في طلب الترشح.  ا

 (  والموازي  معايير االختيار الرئيسية لمراكز تعليم الكبار )محو األمية 

 المناطق الجغرافية المستهدفة: مختلف محافظات الضفة الغربية. .1
 معه.  في مجت أو اكثروات سن 3أن يكون مركز تعليم الكبار التابع لوزارة التربية والتعليم متواجد منذ  .2
  أن يكون الطلب لمراكز تعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم مقدمًا بشكل مشترك مع الهيئة المحلية )بلدية/ مجلس محلي/ مجلس  .3

 قروي(.

Education for Everyone. 
Worldwide.  
Lifelong. 
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يتم .4 أن  على  للمركز،  مقر  بتوفير  والتعليم  التربية  لوزارة  التابع  للمركز  الشريكة  المحلية  الهيئة  تتعهد  المحلي  أن  الهيئة  قبل    ة منح  من 
شيكل ألغراض ترميم/ تجديد/ صيانة/ تأثيث/ معدات المقر بما يتالئم مع احتياجات مرافق    30,000منحة بقيمة    الجمعية األلمانية

 .   كما هي مبينة في نص اإلرشادات المركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار، 
ورغ العلى   .5 استعدادها  تبدي  أن  المهتمة  إلى  مراكز  بالتحول  لهذا  مبتها  التوضيحي  للوصف  وفقًا  والكبار  الشباب  لتعليم  مجتمعي  ركز 

 .  المركز في نص اإلرشادات
بمبادئ عمل المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار وفقًا للوصف التوضيحي لهذه  مراكز المهتمة بالترشح أن تبدي التزامها  العلى   .6

 .  المبادئ في نص اإلرشادات
بالترشح بعالقات وشراكات وتعاون وأنشطة مشتركة مع مجتمعاتها المحلية/ المؤسسات والشبكات األخرى/    مراكز المهتمةالتع  أن تتم .7

 الهيئات المحلية في مجتمعاتها/ الجهات الحكومية ذات العالقة.  
 الجتماعية االقتصادية.  تعليمية والخلفية االمهتمة فئات متنوعة من الشباب والكبار من حيث العمر والجنس والخلفية ال  المراكز تستهدف .8

 معلومات هامة 

 .لتقديم الطلبات وكيفية تقديم الطلبات الرجاء مراجعة اإلطار المرجعي  والمواعيد الهامة  البرنامج  لمعرفة كافة التفاصيل حول  .1
االلتحاق   .2 طلب  نموذج  على  الحصول  الطلب   واإلرشاداتيمكن  التالي:    اتلتقديم  الرابط  خالل    international.jo-http://www.dvvمن 

 Vacancies and Announcements تحت عنوان: 

والموازي(    تعريفية  اتورش  عقدسيتم   (9 األمية  )محو  الكبار  تعليم  بالترشح( لمراكز  الراغبين  مع  يتناسب  بما  واحد  يوم  األحد    )اختيار  يومي 
إرسال إيميل  من خالل  وذلك    الرجاء تأكيد الحضور، الرجاء تأكيد الحضور  زووم  تطبيق  عبر  10:00الساعة    2021/ 02/ 14+15  واالثنين

   international.ps-aecs@dvvإلى عنوان البريد اإللكتروني 

ورشة   .3 عقد  الخميس    اخيرة  استفسارات  سيتم  المواعيد    10:00الساعة    2021/ 02/ 18يوم  جدول  في  الرابط  )تجدون  زووم  تطبيق  عبر 
   الموجود في االطار المرجعي(.

 ًا بالتوقيت المحلي لفلسطين. عصر  3:00، الساعة2021/ 02/ 28الموافق  األحدالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم   .4
  international.ps-aecs@dvvن: ترسل الطلبات ومرفقاتها عبر البريد اإللكتروني إلى العنوا .5
 الوثائق التي يجب إرسالها للترشح:   .6

ومختوم بختمها وفقًا للنموذج )ولن يتم النظر في الطلبات    والهيئة المحلية المدير المقترح للمركز  نموذج الطلب مكتمل موقع من   ▪
 غير المكتملة(.  

 لغة العربية.  نموذج الطلب بال بئيعأن   يجب .7
 لن تقبل أية طلبات مكتوبة بخط اليد أو مرسلة عبر الفاكس. .8
فريق مكون من وزارة التربية والتعليم وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ومؤسسة التعاون الدولي التابعة    قبل ستتم مراجعة الطلبات من   .9

هذه المرحلة    تقييم  نتائج لطلبات هي المرحلة األولى من تقييم طلبات الترشح. بناًء على  عتبر مرحلة تقديم ا للجمعية األلمانية لتعليم الكبار. ت
من   عدد  اختيار  من    ة المتقدم  المراكزسيتم  الثانية  المرحلة  ضمن  بين  التقييملزيارتها  ما  الفترة  خالل  وذلك  عام    2021/ 3/ 7-25،  من 

2021 . 

http://www.dvv-international.jo/
mailto:aecs@dvv-international.ps
mailto:aecs@dvv-international.ps
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 ( والموازي  كبار )محو األميةشح لمراكز تعليم ال: نموذج طلب التر 2الملحق رقم 

الجامعية للفنون  بالشراكة بين كل من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية التعاون الدولي التابعة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار وكلية دار الكلمة 
 والثقافة 

 دعم المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار   يرنامج
 2021 شباط  - االلتحاق نموذج طلب 

  تاريخ تقديم الطلب  
 

 معلومات التواصل مع المركز   .1
  اسم المركز 

  عنوان المركز
  المقترح/ة رقم جوال مدير/ة المركز   المقترح/ ة  اسم مدير/ة المركز
    بريده/ـا اإللكتروني 

  عدد األفراد العاملين في المركز  تاريخ افتتاح المركز
    شرفة المديرية الم

  الهيئة المحلية  ة / اسم ممثل   ة المحلية الشريكة اسم الهيئ
الهيئة   ة/رقم جوال ممثل

 المحلية 
الهيئة    ة/مثلمالبريد االلكتروني ل 

 المحلية 
 

 
 مجاالت ونطاق وبرامج عمل المركز .2

   الرجاء اختيار كل ما ينطبق  نطاق التغطية الجغرافية لعمل المؤسسة: 
 كلمة للمناطق المستهدفة ضمن النطاق الجغرافي  30صف بما ال يزيد عن و   النطاق الجغرافي 

   مدن
  قرى  

  مخيمات  
  تجمعات بدوية  

وصف الفئات المستهدفة بما ال يزيد عن 
 كلمة 100

 
 

 
 
 

العدد السنوي للمستفيدين/ـات المباشرين/ـات  
 )خالل العام الحالي(  

 ذكور إناث 
  

  المباشرين/ـات خالللمستفيدين/ـات ا عدد
   / ( 2019-2018السنوات 

2019-2020 )  

 ذكور إناث 
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مجاالت عمل المركز في خدمات تعليم  
وتمكين الشباب والكبار )الرجاء اختيار كل 
ما ينطبق وذكر عدد سنوات العمل في كل 

 مجال(

 عدد سنوات العمل   مجال خدمات تعليم الشباب والكبار 

  تعليم موازي  .1
  حو أمية  تعليم م .2
  مسائي   تعليم  .3
     تقوية لطلبة المدارس  .4
  التدريب المهني، حدد/ي التخصصات: .5

                                غير ذلك، حدد/ي                                                                                                                 .6
 )الرجاء إضافة أسطر وفقًا لعدد البرامج(  2017 برامج التعليم المجتمعي التي تم تنفيذها في المركز منذم الشباب والكبار و برامج تعلي

  عدد ونوع الفئات المستفيدة  مخرجات البرنامج تاريخ تنفيذه  اسم البرنامج 
     
     
     
     

وصف إنجازات المركز في  
ر  مجال تعليم الشباب والكبا

 كلمة  100بما ال يزيد عن 

 

 
 التشبيك والشراكات  .3

 االستمرارية   مجاالت التعاون وأمثلة   طبيعة الشراكة  أسماء شركاء المؤسسة  
مثال: وزارات، مؤسسات ومراكز  
مجتمعية، بلديات، هيئات محلية  

 )مع تحديد أسماءها(

تعاون غير مقيد،  مثال: 
 نشاطات مشتركة

مثال: دائمة، موسمية،   
 رة واحدة  لم

    
    
    
 

 التطلعات المستقبلية  .4
 كيف ترون شكل وعمل مركزكم بعد عامين من الشراكة في هذا المشروع؟ كيف سيكون شكل الخدمات التعليمية التي يقدمها؟  

 كلمة.   500 – 300الرجاء اإلجابة بحدود 
 

 ضمن هذا المشروع؟    س محلي/ مجلس قروي( كيف ترون شكل الشراكة بين مركزكم والهيئة المحلية )بلدية/ مجل 
 

ه المواصفات  بماذا تتعهد الهيئة المحلية من حيث توفير مقر للمركز المجتمعي لتعليم الشباب والكبار؟ ما هي مواصفات هذا المقر )سيتم التحقق من هذ 
بق، الموائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، عدد غرف  المساحة وعدد الطوا كلمة )الموقع، و  300بما ال يزيد عن اذا انتقل طلبكم للمرحلة الثانية من االختيار( 

 التدريب، غرف النشاطات المتعددة، عدد المكاتب، المرافق الصحية وغير ذلك(
 

  اب والكبار )الرجاء ما هي احتياجات الترميم/ التجديد/ الصيانة/ التأثيث/ المعدات الالزمة لهذا المقر ليصبح مؤهاًل كمقر للمركز المجتمعي لتعليم الشب
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شيكل   40,000الإلطالع على معايير هذه االحتياجات في االرشادات(؟ )في حال تم اختيار المركز بالشراكة مع الهيئة المحلية سيتم توفير منحة بقيمة 
 لهذا الغرض(.  

 
 ة كلم 500 – 300حدود ما هو الدور والمساهمة الذين يتوقع المركز أن يقدمهما في هذا المشروع؟ الرجاء اإلجابة ب

 
أللمانية لتعليم الكبار،  ما هو الدور والمساهمة الذين يتوقعهما المركز من الشركاء: وزارة التربية والتعليم العالي، مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية ا 

 كلمة  500 – 300وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة؟ الرجاء اإلجابة بحدود 
 
 
أي من   عدم إدراج معرفين/ـات على إطالع وإلمام بعمل مركزكم من إطارات مختلفة )هيئة محلية/ شركاء...( الرجاء  3ء تقديم لمعرفون/ـات: الرجا ا

 أسماء الجهات اإلشرافية على المركز.  
 الهاتف المتنقل  البريد اإللكتروني  المؤسسة  المنصب  االسم 

     
     
     

فة المعلومات المذكورة في الطلب، في حال تم التأكد من عدم صحة أو دقة المعلومات المقدمة يعتبر الطلب  يقر المركز بصحة كابالتوقيع أدناه 
 الغيًا.

  المقترح/ة  اسم وتوقيع مدير/ة المركز
 
 

  الهيئة المحلية  ة / اسم وتوقيع وختم رئيس 
 
 

 

 


