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ي   هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

 
تعقد ورشة عمل ف

الخمسية ها تخطبهدف اإلنتهاء من العقبة   

 

 2020 أيلول 20 عمان،

من    عمل  إطار  ضمن الممول  وع  "  اإلتحادالمشر ي      الدعماألوروب 
  الفن 

ي األردننوال   العمللمهارات  
إئتالف بقيادة ، الذي ينفذه  "دماج االجتماعي ف 

المهارات  وتطوير تنمية  هيئة  ، نظمت(GIZ) ية للتعاون الدول  الة األلمانكالو 

   المهنية  
الفن  الدعم  وع  مشر مع  بالتعاون  عمل  والتقنية  فيورشة    ها شارك 

  مدينةمن    20
  الهيئة، وذلك ف 

  اإلدارة العليا والوسىط ف 
ي    موظف 

العقبة ف 

بهدف  ،2020سبتمب     19و  18 من خطة    وذلك   الخمسية  لعملااالنتهاء 

 . والتقنيةالمهارات المهنية وتطوير تنمية  ئةهيل
 

المهارات  وتطوير  تنمية    هيئةرؤية ومهمة    وقامت ورشة العمل باستعراض

عمليات    والتقنية،المهنية   إىل  العمل .  الهيئةبالضافة  فرق  بحثت  كما 

الورشة   
ف  أهداف  المختلفة  ي 

العمل  ف  لعام    خطة  المدى  ة    ، 2020قصبر

م المدى  تواألهداف  طويلة   ، 2022لعام  وسطة  األهداف  إىل  بالضافة 

 . 2025المدى لعام 

 

ترأس  وق طارق  د  التنفيذي  ،الرشدانالسيد  الرئيس  تنمية   لهيئة  مساعد 

  قام  والتقنية  المهارات المهنية  وتطوير  
ها ورشة العمل الن   المهندس   بتيسير

الباسط   ي    صالح،عبد 
وعالخببر الرئيسي ف      الدعم   مشر

 العمللمهارات    الفن 

ي  تماعي االجماج دنوال 
 
 .  األردن ف

 

التالية    بخطةالعمل  ورشة    خرجتوقد   للخطوات  طريق  وخارطة  عمل 

ي لتنفيذ إصالح 
ي والتقن 

ي األردن قطاع التدريب والتعليم المهن 
 
 . ف

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
            

ي عقد اإلجتماع 
اكة اإلجتماعية للتد الثان  ي ب والتعليير للجنة الشر

ي والتقن 
ي  م المهن 

 
ي منف

 2020 نوفمب   الثان 
 

2020 نوفمب   2عمان،   

وع الممول من    عمل  إطار  ضمن ي "  اإلتحادالمشر     الدعم األوروب 
لمهارات    الفن 

األردن  جتماعي ال دماج  نوال   العمل ي 
ينفذه  "ف  الذي  الوكالة    إئتالف ،  بقيادة 

الدول   للتعاون  اإلجتماع    ،   (GIZ)األلمانية  عقد    تم 
اكة    الثان  الشر للجنة 

  ب والتعليير اإلجتماعية للتد
  والتقن 

ي    م المهن 
  منف 

 جمع .  2020  نوفمي    الثان 

التدريب والتعليم    ديومزو منظمات العمال  وأصحاب العمل  هذا االجتماع بير   

ي 
ي والتقن 

ي حوكمة قطاع   هاتوالج  المهن 
التدريب والتعليم  الحكومية المشاركة ف 

ي 
ي والتقن 

 .المهن 
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هذا   ا  اإلجتماعوتمحور    
 
ف البحث  حول    

الوضع الالآللية  الثان  لتعزيز  زمة 

   
  القانون 

والتقن    
المهن  والتعليم  للتدريب  اإلجتماعية  اكة  الشر وطرق للجنة   ،

ح تنفيذهابرمجة   ي   ، باإلضافة لالستفادةاألنشطة المقبر
من الدعم والموارد النر

وع      يوفرها مشر
الفن  وتتضمن    .اإلجتماع    واإلندماجلتشغيل  ا  لمهاراتالدعم 

ا اللجنة  التدريبية  لية  لمستقبأنشطة  الورش  والنقابات عقد  العمل  ألصحاب 

اكة االجتماعيةوتشكيل    ،العمالية ومزودي خدمات التدريب   لجان محلية للشر

المملكة مناطق  مختلف  ي 
 
إعالمية    ف مواد  إلنتاج   بأهميةللتوعية  باإلضافة 

 . طاعالق
____________________________________________________________________________________________________________

 

االجتماعية   اكة  الشر عمل  ي    والتعليم  لتدريبلورش 
ي  و المهن 

ي  تعقد  التقن 
 
ف

ة من   2020نوفمب   26إىل  23العقبة خالل الفبر

 

،  29 عمان،  2020نوفمب 

العقبة مدينة  االجتماعية    شهدت  اكة  الشر عمل  ورش    والتعليم   لتدريبلعقد 

ي  
ي  و المهن 

ة من  التقن  ورشة . وعقدت أول  2020نوفمب     26إىل    23خالل الفبر

اكة اال للتوعية باعمل  ي مجال جتماعية لشر
 
ي  والتعليم التدريب ف

ي و المهن 
ي  التقن 

 
ف

ا  2020  نوفمب    24و    23يومي   االجتماعيير  بحضور  كاء  التعليم    ومزودين  ،لشر

ي و 
ي  والتدريب التقن 

اكة  للتوعية باالثانية    ورشة العمل، بينما انعقدت  المهن  لشر

مجال  جتماعية  اال  ي 
ي    والتعليم التدريب  ف 

ي و المهن 
ي    التقن 

نوفمب    26و    25ف 

الالمركزيةل  2020 عقد لمجالس  تم  وقد  العمل    .   عمل  رطاإ  ضمنهذه  ورش 

الممول من   وع  ي "  اداإلتحالمشر     الدعماألوروب 
دماج  نوال   العمللمهارات    الفن 

األردن ي 
ف  ينفذه  "االجتماعي  الذي  للتعاون  ،  األلمانية  الوكالة  بقيادة  إئتالف 

 .  (GIZ)الدول  

 

العمل    وحض   ورش  ي 
ف  الرئيسيون  ومعاالمشاركون  والطفيلة  الكرك  ن من 

عن  والعقبة ممثلير   وضموا  الص  أصحاب،  غرف  من  والتجالعمل  ، ناعة  ارة 

ي    دينومزو 
خدمات التدريب ، والنقابات العمالية ، وممثلي مجالس الالمركزية ف 

 . ةتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقني يئةه تلك المحافظات بالضافة إىل

 

الرئيسي من  وكان   ي ورشالهدف 
الحكوميير  عل    العمل  نر المسؤولير   هو توعية 

االمستو  كاء  ى  والشر ي ومز   االجتماعير  لمحلي 
المهن  والتعليم  التدريب  ودين 

ي 
 التدريب  حول أهمية العمل مًعا ومشاركة المسؤوليات لحوكمة قطاع  والتقن 

ي 
ي والتقن 

   .والتعليم المهن 

 

فيما  وقد   المشاركير   ومهارات  معرفة  لتعزيز  العمل  ورش  محتوى  تصميم  تم 

ي عملية    باالنخراطيتعلق  
 
اكةف  اخذ المستوى المحلي ومن ثم  عل  ةياجتماع  شر

محلية  زمام   اجتماعية  اكة  شر لجان  لنشاء  ي   والتعليملتدريب  لالمبادرة 
المهن 

ي و 
. تم إجراء ورش العمل باستخدام منهجية تقديم تدريب تشاركية للغاية  التقن 

ي 
 
ف المتخصصير   قبل  من  التفاعلية  التقديمية  العروض  من  مزي    ج  خالل  من 

والمناقشاتال األ  ،اعيةالجم  موضوع  التدريب  الرئيسية وغىط محتوى  ولويات 

اكة االجتماعية  ي  والتعليملتدريب لللشر
ي و المهن 

  . التقن 

 

 

 

 
 
 

         
__________________________________________________________________________________________________________

 
اكة االجتماعية  ي االجتماع الختامي للجنة الشر

ي  للتدريب والتعليم المهن 
 202 ديسمب   13، والتقن 

 

الختامية  الفعالية  هذه  اكة   جاءت  الشر للجنة  الختامي  االجتماع  عقب 

  االجتماعية  
المهن  والتعليم      للتدريب 

األحد  والتقن  يوم  عقد  الذي   ،13  

ي    ،2020  ديسمي  
األردنف  صناعة  فريق غرفة  وجمع  كاء   ،الهيئة ،  والشر

والن كات  )الشر ال  ومزوديقابات(  االجتماعيير   والتعليم  خدمات  تدريب 

  
والتقن    

االجتماع  .  المهن  ذلك  أنشطةتمت  وخالل  اكة  مراجعة  الشر لجنة 

المستفادة  2020لعام   اإلجتماعية الرئيسية  االجتماع   ،والدروس  ركز  كما 

االجتماعية   اكة  للشر المستقبلية  الخطوات    عل 
المهن  والتعليم  للتدريب 

  
.  والتقن  ي والمحلي

 عل المستويير  الوطن 
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ي   والتعليم   التدريبإن    السفاسفةالدكتور قيس    وأكد 
ي  و   المهن 

يتطلب التقن 

كأحد ركائز    بإدراجهالهيئة    قامتالسبب  ولهذا    ،حوكمة متعددة المستويات

الهيئةخطة   أوضح    ،عمل  الرشدانذلك  كما  الرئيس   ،السيد طارق  مساعد 

البس  المهندسوكان  .  بالتفصيل  التنفيذي اكة رئيس    ،أحمد  الشر لجنة 

كاء االجتماعيير     استعداد قد جدد    ،جتماعيةاإل  للمساهمة مع الحكومة الشر

ي والمحلي 
ي حوكمة وتنفيذ  ،عل المستويير  الوطن 

 
  ف

التدريب والتعليم المهن 

  
األردنية    حصول  لضمان  والتقن  اوالطالب  المؤسسات  ي عل 

النر لمهارات 

إليها  يمكن  يحتاجون  وبما  والعاملير  ،  اكتساب  المتدربير   المهارات    من 

ي ختام جلسة  الالزمة للحصول عل عمل الئق.    اياتوالكف
 
اكة وف لجنة الشر

والاالجتماعية     للتدريب 
والتقن    

المهن  ي   السيد   لخص  ،تعليم 
أزوب  قائد   لوكا 

  
الفن  الدعم  وع  مشر ي   فريق 

قريوبر يوسف  الحوار   ،والدكتور  اء  خب  كببر 

ي 
 
ف وع االجتماعي  ي ال،  المشر

النر عام    ا أنجزه  مهام  منذ  وع    2019المشر

ي  
 
ف االجتماعية  اكة  الشر لتعزيز  الجديدة  والتحديات   القطاع والخطوات 

ي تم إطالقها مع برنامجواست  وتنمية المهارات
   دامة المبادرة النر

 الدعم الفن 

بدعم لالستمرار  جاهًزا  اآلن  أصبح  والذي  ي  األوروب  لالتحاد  الهيئة  التابع 

كاء  .التنمية الدوليير   وشر

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

وع " ةالختاميالفعالية  "لمشر نامج مهارات العمل واإلندماج اإلجتماعي ي لب 
 . 2020 ديسمب   15 -الدعم الفن 

 

 

"  ةالختاميالفعالية    تأقيم وع  العمل لمشر مهارات  نامج  لي    
الفن  الدعم 

" اإلجتماع  ي   واإلندماج 
    وعومشر .  2020  ديسمي    15ف 

الفن  من  ممول  الدعم 

قبل   من  تنفيذه  ويتم  ي  األوروب  االتحاد  األلمانية  بقيادة  إئتالفقبل  الوكالة 

،  للتعاون نت باستخدام منصةعب  ا  نفيذ هذه الفعاليةوقد تم تالدول  هيئة   لنبر

ي  تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
وب  ي تم    ،"تدريبك" للتعليم اللكبر

والنر

وع تطويرها بدعم من   .المشر

 

وع    ما أحدثهالضوء عل    ت هذه الفعالية وقد سلط  تأثبر    المشر عل قطاع  من 

ا والتعليم    التدريب 
والتقن    

وحض    لمهن  األردن  ي 
ال  ا هف    لهيئة تنفيذي  الرئيس 

السفاسفةتنمية   الدكتور قيس  والتقنية،  المهنية  المهارات  ، ومساعده وتطوير 

الرشدان طارق  أندريه  ،السيد  كورين  االتحاد    سةرئي  ،والسيدة  ي 
ف  التعاون 

ي  ي   ،األوروب  األوروب  االتحاد  برنامج  مديرة  ألفيس،  إيناس   اءوخب    ،والسيدة 

وع المهالتدري ومؤسسات   المشر والتعليم    ب 
والتقن    

المصلحة    ن  وأصحاب 

ي مجلس
ف  والتقنية الممثلير   المهنية  المهارات  وتطوير  ي   الذين تنمية 

ف  شاركوا 

ي مجموعات عمل
وع األربع التنفيذ كأعضاء ف   ة.  المشر

 

 

وع     محض  حديثه عن المشر
الضوء عل خطوات   السفاسفةسلط الدكتور  وف 

  تدالإصالح  
والتقن    

المهن  والتعليم  اله  ريب  لوالدور  وعام  ال  مشر   الدعم 
ي    فن 

ف 

الصدد  ل ذلك  الرئيسية  النتائج  أندريه  السيدة  واستذكرت  وع،  ولمشر برنامج  ، 

انيةدعم   من  المير  ي    المقدم  األوروب    االتحاد 
المهن  والتعليم  التدريب  لقطاع 

  
  ، ووالتقن 

وع الدعم الفن  . مشر  التكميلي

 

، رئيس فريقلوكا أزو  ركز السيد وقد    ي
   ب 

ك الذي  عل ا الدعم الفن  لجهد المشبر

ا (  وحد  ي األوروب  )االتحاد   
وتطوير  )المستفيدة  والجهة  لمانحير  تنمية  هيئة 

التدريب والمجموعات المستهدفة )طالب ومعلمي  (  ةوالتقنيالمهارات المهنية  

  
والتقن    

المهن  كا   والتعليم  والشر المصلحة  وأصحاب  الخدمات  ء  ومقدمي 

اء خب  وفريق   ) وع االجتماعيير  إصالح  حيث    ،المشر تنفيذ  ي 
ف  الجميع  شارك 

  
والتقن    

المهن  والتعليم  لتنمية    المتوافق  التدريب  الوطنية  اتيجية  االسبر مع 

ية  .  2025-2016 لألعوام الموارد البشر
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نجاحعتم  كما   قصص  خالل    رض  من  النهائيير   الفيديوهات  المستفيدين 

ة ي    القصبر
عل    تسلطالنر والالضوء    التدريب 

والتقن    
المهن  كوسيلة   تعليم 

ساهم   وقد   . االجتماعي نامجالالندماج  العمل    لب  فرص  زيادة  ي 
 
 والتشغيل ف

والمتدربير   أشهم  ،للطالب  توقعات  بشتلو   ،وتلبية  أشهم  متطلبات  كل  بية 

وكذلك دعم جهود   ،للتشغيلأفضل للحصول عل مهارات أكبر مالءمة وقابلة  

ي البالد  وجودةون السلطات األردنية لزيادة مخز 
 
ي ف  . رأس المال البشر

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

وع "اختتام لفعالية الختامية   الكلمات نامج مهارات العمل واإلندماج اإلجتماعي مشر ي لب 
 " الدعم الفن 
 

 لدكتور قيس السفاسفة، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنيةالكلمة الختامية ل
 

ال ي 
ف  لبداية  أود  بالشكر  أتوجه  وع    التحاد أن  المشر لهذا  الدعم  عل  ي  األوروب 

منذ  بدأ  الذي   " االجتماعي واالندماج  التشغيل  لمهارات  ي 
الفن  الدعم  وع  "مشر

هيئة  2017عام   عمل  دعمت  ي 
النر المخرجات  من  مجموعة  هناك  وكانت   ،

وتجهبر   التنفيذية  الخطة  تحضبر  ي 
ف  والتقنية  المهنية  المهارات  وتطوير  تنمية 

ي  بقطاع التدريبلخاص نظام المتابعة والتقييم ا
. المهن  ي

  والتقن 
 

ي مجال التعليم المدمج حيث تم انشاء منصة تدريبك الوكذلك أيضا  
مساعدة ف 

ي 
وب  نامج وكذلك انشاء الموقع اللكبر  . الخاص بالهيئة عل الب 

 

ي بتنفيذ عدد اكب  من   طبعا نحن نتطلع إىل مزيد من التعاون مع االتحاد األوروب 

ي قطاع التدريب 
التعليم  و المشاري    ع لما يكون لها من مردود واضافة نوعية ف 

ي 
.   المهن  ي

  والتقن 

 

. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
ي الكلمة الختامية ل

وع الدعم الفن  ي مشر
 
 لمهندس عبد الباسط صالح، خببر رئيسي ف

 
وع  ي مقدمتها نظام المتابعة والتقييم لكافة فعاليات وانشطة وأداء مؤسسات التعليم   إطالقاستطعنا من خالل هذا المشر

ي ف 
العديد من المبادرات الوطنية يأبر

ي 
  . والتدريب المهن 
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ي منصة تدريبك منصة سقفها السماء 
ي اطلقناها تأبر

المبادرات النر ي قمة 
 
ي ف

ويأبر

من   يقرب  ما  منها    500يستطيع  االستفادة  ي 
المهن  والتدريب  للتعليم   مزود 

ي  
 
التدريب المتخصص وت  3واستخدامها ف دريب المدربير   مجاالت أساسية هي 

وأيضا انجاز اختبارات مزاولة المهنة من خالل بنك األسئلة الذي اشتملت عليه  

ي تجعلها منصة تفاعلية  
هذه المنصة اىل جانب العديد من الخصائص الفنية النر

... منصة متاحة    45تستوعب مايزيد عل   الواحدة  اللحظة  ي 
 
ألف مستخدم ف

ي التعليم التدريب و  لجميع مؤسسات 
ي  المهن 

 . والتقن 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

اكة كلمة الختامية لال  االجتماعية لمهندس أحمد البس، رئيس لجنة الشر
 

 

ة ومطروحة   ي برامج كثبر
 
ي توجيه هذا التدريب اليوم ف

 
ة جدا ف واآلن خططنا كببر

 . للصناعة وبعد التدريب الوظائف موجودة ان شاء هللا
... كل ما امتلكنا مهارات  اليوم اذا األردن يمتلك  المهارات راح تتطور الصناعة 

ة كثبر الطبيعية  الموارد   ... اكبر  انتجنا  ما  كل  االجتماعي   . أكبر  يك  الشر اليوم 
الفرصة الختيار   للطالب  المصنع يقدم  اليوم  وصاحب  ي يحتاجها... 

النر المهارة 
ي مناهجنا وبرامجنا التعليمية للمهارات قدرة القدرات متفاوتة .. 

..  اصبح لدينا ف 

تتناسب مع واقعه   ي 
النر المهارة  الطالب وتوجيهه نحو  عل معرفة قدرات هذا 

 . وتتناسب مع رغبته وثقافته

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

ي لكلمة الختامية ال
وع الدعم الفن  ، قائد فريق مشر ي

 لسيد لوكا أتزون 
 

، قمنا باستكمال    كدعم ي
انية،دعم  برنامج  فن  ي   وإستخدام  المير 

قدمها    الموارد النر
ي إىل األردن لتنفيذ هذا  د ااالتحا     دعمولكن ك   اإلصالح،ألوروب 

ماذا فعلنا؟    ،فن 
  بوصف

النتائج  قام زمالن  ...   . بعض  األنشطة  بالكثبر من  أننا قمنا  ا 
ً
نعتقد حق

ي  
ا ف 
ً
النظام اآلن أكبر تماسك ... أصبح  ء  ي

ا،   . حوكمتههل قمنا بتغيبر أي شر
ً
  حسن

ي    والتقنية،المهارات المهنية    وتطوير   تنمية   هيئة اك  هن
  تنسيق تعتب  هيئة  والنر

 . حقيقية
كاء  ي حوكمة النظام؟   الجتماعيونهل يشارك الشر

هناك لجنة    نعم،بشكل عام ف 
اكة    . حيث اكتسب الناس حس المسؤولية والمعرفة إجتماعيةشر

 
مؤسسات  ه والتعل  والتالتدريب  ي 

المهن  ي ليم 
يمكنهم    قن  هل   !

ا
حاًل أفضل 

به   قمنا  الذي  العمل  أن  أعتقد   ... أفضل  بيانات  عل  نظام    حولاالعتماد 
ي هذا االتجاهالعمل سوق معلومات 

 رائع  يعتب   ف 
 

 
 

ي 
لها عالقة عمل إيجابية للغاية نقلنا من خال  أسسنا أعتقد أننا   النهاية،وف 

 إىل نظرائنا.  والكفاياتالمهارات 
  

 

 


