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ي  موقعها تطلق  هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
ون  ي اوىل خطواتها للتحول االلكتر

 
ي الجديد ف

ون        2020مايو، 30 -االلكتر
 
 

يئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية موقعها اإللكتروني بدعم من  أطلقت ه
تحاد األوروبي "الدعم الفني لبرنامج مهارات التشغيل  إلا ممول منالمشروع ال 
.  الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ائتالف بقيادةالذي ينفذه  االجتماعي"، واالندماج

بحلته الجديدة على شبكة اإلنترنت تصاميم عصرية ويوفر هذا الموقع اإللكتروني 
ارة المواقع  إدو  وتصميم في مجال برمجة بمواصفات حديثة تواكب التطور

اإللكترونية ويلبي طموحات التعليم والتدريب المهني والتقني من مزودي تدريب  
 .وطلبة ومدربين

حيث يتيح الموقع اإللكتروني الجديد لزواره سهولة التصفح والوصول إلى  

هذا   المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خالل خطوات سلسة، ويوفر
الكترونية لالستخدام المباشر ويتضمن معلومات عن   ماتخد  تخدمينالموقع للمس

من ضمان جودة   ا  خدمات الهيئة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بدء
مزودي التدريب، وترخيص مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني واعتماد  

لمزاولة  ر اتباالى اخ باإلضافة صدار شهادة المزاولة المهنية، إالبرامج التدريبية، و
وتسجيل   ،وصندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني ،المهنية

 المؤهالت المهنية، حيث يمكن الوصول اليه من خالل الرابط التالي:
.//www.tvsdc.gov.johttp: 

الدكتور قيس السفاسفة  ية تقن لنية وات المهالمهارارئيس هيئة تنمية وتطوير  ذكرو 
  الذي تم إنجازه بدعم من اإلتحاد األوروبي  ان إطالق الموقع االلكتروني للهيئة

التعليم مختلف اشكال في التميز  لتحقيقيندرج في إطار سعي الهيئة المستمر 
  المهني والتقني وتحسين جودة مخرجاته بما يتناسب مع سوق العمل.  والتدريب

لتوفير أفضل الخدمات   ر المهارات المهنية والتقنيةطوي وت  تنميةة يئ وتسعى ه
 . التدريب والتعليم المهني والتقني اإللكترونية للطالب ومزودي التدريب لخدمات

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
            

ي   المنصة الوطنية إطالق 
ون   2020،  يونيو  9 -"تدريبك"للتعليم اإللكتر

 

ي "الدعم الفني  تحت مظلة االتحاد األوروبي )المشروع الممول من اإلتحاد األوروب 
الوكالة   ائتالف بقيادةالذي ينفذه  االجتماعي"(،  واالندماجلبرنامج مهارات التشغيل 

لمهارات المهنية والتقنية ة وتطوير اهيئة تنمي  ت لقأطاأللمانية للتعاون الدولي، 
  .المنصة الوطنية للتعليم اإللكتروني "تدريبك"

 
 

من خالل جلسة افتراضية مباشرة  ، 2020مايو  17وتم تجريب منصة "تدريبك" في 
على اإلنترنت وبعد االنتهاء من مرحلة االختبار، ستكون منصة "تدريبك" جاهزة  

ي والتقني بمحتويات برامج التدريب لتدريب المهن ب التعليم والتزويد المدربين وطال
 القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل. 

 
 

http://www.tvsdc.gov.jo/
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رامج التعليم اإللكتروني  وسيتمكن المتدربون والمتعلمون من الوصول إلى ب 
المهارات والقائمة على الكفاءة، وذات الصلة ببيئة العمل  تعزيز الموجهة نحو 

سريعة التغير. يمكن للجميع الوصول إلى منصة "تدريبك" في أي وقت ومن أي  
 مكان وباستخدام أي أجهزة محمولة. 

 
ب والتعليم وبرامج التدري  تدريب المدربين، برامج تدريبك" على تحتوي منصة "

المهني والتقني الرسمية وغير الرسمية. وهي محوسبة سحابي ا )الكالود( ومتاحة  
لالستخدام من قبل مزودي خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني من القطاعين 

اإللكتروني   رامج التعليمالمتعلمين بب العام والخاص، بحيث يتم تزويد المتدربين و 
القائمة على الكفاءات ذات الصلة بعالم عمل سريع  الموجهة نحو المهارات، و 

بتقديم برامج تدريبية قصيرة، ومتوسطة وطويلة  تسمح منصة "تدريبك"و  .التغير
لكسب المهارات، وتطوير المهارات، واكتساب مهارات جديدة، ويمكن الوصول  

 .هزة محمولة، ومن قبل الجميعن خالل أي أج وقت ومكان، مإليها في أي 
 

  تعليم في الحصول على  لكل الراغبين منصة تدريبك هي الخيار األول  وستكون 
حيث أن نظام   ، للتعليم اإللكترونيمدربين تدريب وعلى  عالي الجودة  إلكتروني

الة،  فعال وكتطبيق برمجيات يضمن اإلدارة السلسة،  "تدريبك" من إدارة التعلم

برامج  و تدريب المدربين ويرالتقييم، وتطوالتسليم، والتقرير، والتتبع، و ثيق،التو و
 .التدريب والتعليم المهني والتقني الرسمية وغير الرسمية

 
 لبرنامج الدعم الفنيمشروع " عمل إطار تم تطوير وإنشاء منصة "تدريبك" في

المكون   ملطار عإ نزء موكج  ردن"في األ اإلجتماعي واالندماج العملمهارات 
المهندس   شراف الخبير الرئيسي من المتخصصين، تحت إ قام فريق  ، حيث(2)

تنمية وتطوير  عبد الباسط صالح، وبالتعاون مع المستفيدين ممثلين بهيئة
الخاصة   التدريب والتعليم المهني والتقني ، ومؤسسات المهارات المهنية والتقنية

بإنجاز  م المهني والتقنييب والتعلي قطاع التدر ي أصحاب المصلحة ف، ووالحكومية
مهارات   لبرنامج الدعم الفني "لمشروع  2ن مجموعة العمل هذه المنصة ضم

 ردن". في األ  اإلجتماعي واالندماج  العمل 

منصة تدريبك هي برنامج تعليمي وتدريبي بالتشاركية الفاعلة مع المعاهد  
متدربين في  ن المدرب وال شكل مباشر بي والمراكز التدريبية تقوم على نقل الدروس ب 

الوصول   ويمكنالهيئة الكترونيا عن بعد  وبإشرافلتدريبية ا والمعاهدكافة المراكز 
 :  إلى المنصة من خالل الرابط التالي

.https://tadreebak.gov.jo/ 

 
____________________________________________________________________________________________________________

 

 األنشطة وورش العمل
اكة االجتماعية/       2020، يونيو  30ورشة عمل لجنة الشر

 
 
 

  العمل لمهارات  الفني الدعماألوروبي " اإلتحادالممول من  المشروع عمل إطار ضمن
قيادة الوكالة األلمانية للتعاون ف ب إئتالينفذه  لذي، ا"واإلدماج االجتماعي في األردن

للجنة الشراكة اإلجتماعية للتدريب والتعليم  األول تم عقد اإلجتماع  ،  (GIZ) الدولي
 .ر غرفة صناعة األردن، في مق 2020يونيو  30في   المهني والتقني

لعام  ة لجنة الشراكة اإلجتماعي إطالق أنشطة  من اإلجتماع  الرئيسي  الهدفكان 

 الدروس المستفادة خالل الفترة الماضية التي اتسمت بتأثير وباء في  نظروال، 2020
، وقد ناقشت اللجنة اإلطار العام واألنظمة الخاصة بها، وخطة عمل اللجنة  كورونا
في ضوء التحديات التي ستواجه تطوير المهارات لدعم إعادة فتح  المقبل للعام

 .االقتصاد
 

 

https://tadreebak.gov.jo/
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____________________________________________________________________________________________________________

، أن “عمل لجنة اإلجتماعيةأحمد البيس، رئيس لجنة الشراكة . ال المهندسق
، سيستمر في عام  2019نشطة في عام التي أصبحت  اإلجتماعيةالشراكة 

مجلس  دعم ، لالقطاعوالسنوات القادمة مع جميع أصحاب المصلحة في  2020
تطوير الموارد البشرية، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من أجل 

اإلنتاجية لصالح األفراد واالقتصاد والمجتمع  معدل والحد من البطالة وتحسين 
 ككل. 

الفني الممول من   الدعم فريق مشروع ي قائدكا أتزون السيد لو  ق كل منوقد اتف

في   ور يوسف القريوتي كبير خبراء الحوار االجتماعياألوروبي والدكت اإلتحاد 
قطاع التدريب والتعليم المهني  الشراكة االجتماعية في أن  "على:  المشروع

   ،أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد إعادة فتح االقتصاد أصبحت والتقني قد
ين إدارة قطاع تنمية المهارات حيث يحتاج أصحاب العمل والشباب الذين لتحس
، وكذلك  لون أسواق العمل المحلية والخارجية إلى مهارات مختلفة وأفضل يدخ

عن   كفاءاتهم باإلضافة للمجموعات العاطلة دعملعمال الذين يحتاجون إلى ا
    الئقة".  إلى وظائف  من الوصول والمحرومة لفترات طويلة  لعمل ا

 

 
____________________________________________________________________________________________________________

 
 2020تموز   28والتقييم:  المتابعةنظام ورشة عمل 

 

  العمل لمهارات  الفني الدعماألوروبي " إلتحاداالمشروع الممول من  لعم إطار ضمن
إئتالف بقيادة الوكالة األلمانية للتعاون ، الذي ينفذه "ج االجتماعي في األردنواإلدما 
والتقنية بالتعاون مع  المهارات المهنية وتطوير تنمية  هيئة ، نظمت(GIZ) الدولي

إجراءات بناء سلسلة فترة الحظر حول ورشة عمل بعد  الفني أولمشروع الدعم 
  تموز  28في  ورشة العمل ُعقدتو . للهيئة والتقييم المتابعةالقدرات لتطوير نظام 

المتابعة   ارتباطجميع ضباط جمعت ورشة العمل وقد . ليلة ألففي فندق  2020
  هاالمكلفة بتقديم تقريرالتدريب والتعليم المهني والتقني مؤسسات جميع من  والتقييم

ؤشرات األداء  ، والتي تلقت تحديث ا لمر المهارات المهنية والتقنيةهيئة تنمية وتطوي إلى 
والتقييم لتسهيل إعداد التقارير )الجزء األول(   المتابعةالرئيسية، ونسخة جديدة من أداة 

 )الجزء الثاني(.  ومشاركتهالبيانات ا لجمعوطريقة جديدة 
  المتابعة سة المسؤولة عن هي المؤسوالتقنية نية المهارات المهوتطوير تنمية  هيئة إن

تقريرها السنوي مبني  وفي األردن.  لتعليم المهني والتقنيالتدريب واوالتقييم في قطاع 
العمل، الهيئة، وزارة  : وزارة على تقارير جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وهم

وكالة الغوث،   التدريب،الشركة الوطنية للتشغيل و  التربية، مؤسسة التدريب المهني، 
غرفة صناعة األردن،   العامة، اإلحصاءات الخوارزمي، دائرةكلية  كلية لومينوس،
والتقييم   المتابعة ارتباطضباط  لغالبيةيمكن . وردن، وجامعة البلقاءغرفة تجارة األ

والتقييم المسؤولة عن جمع البيانات وتحليلها، والتي   المتابعةاالعتماد على وحدات 
يتم وء الرئيسية. ي بطاقات مؤشرات األدايمكنها توفير البيانات المطلوبة الموضحة ف

المتابعة والتقييم عالجتها من خالل نظام عن البيانات وم  التقرير وضع عد ذلكب 

)يمكن الوصول إليها من قبل المؤسسة ذات الصلة وألغراضها  الخاص بالهيئة 
، تقوم وحدة  االرتباط طضباالتحليلية الخاصة(. بعد معالجة البيانات المقدمة من 

ة في  البيانات حول األهداف االستراتيجي  بتجميع وتحليل هيئةفي ال والتقييم  متابعةال
التدريب والتعليم  في شكل التقرير السنوي لقطاع  وتقديمهاالنظام وعلى مستوى النشاط 

. سيؤدي ذلك إلى مراجعة إنجازات القطاع واقتراح التوصيات، وإذا لزم المهني والتقني
 .لسياساتأو االستراتيجيات أو اتحديث األهداف  األمر،
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ين أول   -)آب  باراتاالختو المواد التعليمية، و  ،تطوير المناهجعقد سلسلة ورش عمل حول   ( 2020تشر
 

عم الفني لمهارات العمل  من اإلتحاد األوروبي "الدإطار عمل المشروع الممول  ضمن
، الذي ينفذه إئتالف بقيادة الوكالة األلمانية للتعاون "واإلدماج االجتماعي في األردن

ية، أيام غير متتال 5سلسلة من ثالث ورش عمل لمدة  عقديتم سي  ، (GIZ) الدولي
صصي التدريب والتعليم  االختبارات لمتخولمواد التعليمية، او ،حول تطوير المناهج 

هني والتقني من مجالس المهارات القطاعية ومؤسسات التدريب والتعليم المهني  الم
 .2020أغسطس  31بدأت الورشة األولى اليوم وستختتم في وقد والتقني في عمان. 

  
مشروع   لمدربين فياون تطوير المناهج وتدريب يتم تنظيم ورش العمل من قبل مك

تحليل  و، والملفات المهنية المعايير  لىعيتم التركيز في الدورة  الفني بحيث الدعم 
تصميم المواد  وتطوير المناهج الدراسية، وتحليل الجهات المستهدفة، والوظائف، 

ختبارات النظرية  برامج التدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير اال  التعليمية لتقييم

يتم إعداد  و ب القائم على الكفايات. ، كل ذلك بما يتماشى مع نهج التدري والعملية
 ورش العمل من قبل الخبير الرئيسي للمكون المهندس عبد الباسط صالح. 

 
القطاعية االنتهاء من ورش العمل، سيتمكن المشاركون من مجالس المهارات  عقب

برات المكتسبة والمشاركة  هني والتقني من ممارسة الخالتدريب والتعليم الم  ومؤسسات
حليل المهني والوظائف لوضع معايير المهارات  ب لمعرفة كيفية إجراء الت في التدري 

تطوير المناهج  والمستهدفة،  الفئات تطوير المؤهالت، وتحليل والمطلوبة للوظيفة، 
رات لقياس المهارات  والمواد التعليمية المطلوبة للتدريب، وأخيرا  تطوير االختبا

 قبل الطالب والمتدربين.يات النظرية والعملية المكتسبة من والكفا
 

 
 
 

 
 
 



  

                   

 

 

 

ة اإلخبارية     ( 2020آب -)آيارالنشر
____________________________________________________________________________________________________________ __

 
 

ة:   قصة نجاح ممت  
 

 عامر المطارنة 
 جامعة البلقاء التطبيقية   -يم والتدريب البحري مركز العقبة للتعل 

 
العقبة وكان يحلم دائم ا بأن يصبح  هو من سكان مدينةعامر المطارنة 

التحق عامر بجامعة البلقاء  طفولته،قبطان ا لسفينة. من أجل تحقيق حلم 
وأكمل تعليمه في عام  ،2015ية األساسية في عام بحر التطبيقية للدراسات ال

التحق بمركز العقبة للتعليم  الجامعية،د حصوله على شهادته بعو. 2018
السفن لمدة عام البواخر والتدريب البحري من أجل الحصول على تدريب على 

ا من شأنه كان يؤمن ب عامر وألنكامل.  أن هذا سيكون مسار ا وظيفي ا واعد 
م حري ا، عاد إلى مركز العقبة للتعلي إلى أن يصبح ضابط ا ب  به أن يؤدي

ثان. يريد عامر متابعة  كضابطوالتدريب البحري ليأخذ دورة تدريبية أخرى 
مما  كضابط أول،هذه المهنة الواعدة من خالل االلتحاق بدورة أخرى تؤهله 

 عامر مصمم علىو لعمل على السفن المحلية والدولية.افرص  سيوفر له
 في النهاية. في ألنه سيسمح له بأن يصبح قبطان اابعة هذا المسار الوظي مت 
 

مركز العقبة للتعليم والتدريب  في تلقى عامر تدريبا  على جهاز محاكاة السفن
التطبيق العملي  خبرات يساعد المتدربين على اكتساب ، وهو جهازالبحري 

يوفر التدريب  هو، فعلى متن السفن الحقيقية التي ال يستطيعون اكتسابها
 كابتنالبحرية ويمنح رتبة رة الالزمين للمشاركين في الدورات والخب 

فريد من بكونه  جهاز محاكاة السفنويمتاز  للمتخصصين في هذا المجال.
 الشرق األوسط. منطقة الثاني المتاح في الجهاز نوعه وهو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسبة بالمركز العقبة للتعليم والتدريب البحري  زما يميعامر أن  ويرى  

دثة وتحاكي كونها على متن معدات شاملة ومح هو وجودالمتدربين لجميع 
يعد جهاز محاكاة المركز من أحدث الموديالت المتاحة وسفينة حقيقية. 

المشروع الممول من اإلتحاد األوروبي "الدعم وكان جزء ا من دعم ميزانية 
ف ينفذه إئتال لذي، ا"الفني لمهارات العمل واإلدماج االجتماعي في األردن

 . الدوليون بقيادة الوكالة األلمانية للتعا
 

 

 
 

 

 

 

 

             
 


