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ملخص الدراسة

This diagnostic study aimed atthe recognition of the national policy framework and the national conceptual framework 

of the nonformal education in Jordan. Moreoverit aimed at identifying the data sources and the systems of information of 

nonformal education that are currently available at the national levelbesides identifying the needs of information regarding 

the nonformal education and the varied services it provided. 

This study was conducted in corporation with the UNESCO office in Ammanwithin the initial activities to put up 

management information system of the nonformal education NFEMIS followed by the contribution of promoting the 

"national strategy for nonformal education in Jordan" on bases of a scientific approach and objective feedback.

The diagnostic study sample included the following 22of the policy and decision makerseducators in the formal 

institutions and the civil society institutionsand the providers and those who finance nonformal education at the national 

level 24of the nonformal education officials in the field directorates 30of the directors and coordinators of the non

formal education in the thirty civil society institutions which were visitedsince these institutions provide services for the 

non formal education 60of the facilitators and trainers 60of the learners and trainersand 30of the local community 

representatives who work with these institutions.

Due to the variety in the objectives of this diagnostic study and in the targeted categorythe study team used different 

tools to gather the data. These tools included indepth study approachmini survey approach the structural indepth 

interviews tool the analytic qualitative study approach the focus groups and reviewing and analyzing of educational 

literature and other studies and researches that are related to nonformal education.

The results of this study has contributed in presenting accurate and objective data and information on the strengths and 

weaknesses of these programs and the areas of improvementbesides identifying the different needs according to the point of 

view of the people related to these programs. The study has also resulted in some comments that needs to be included in the 

future plans and objectives of these programsespecially in the formation of a national umbrella to organize and coordinate 

the efforts of all of the institutions that present nonformal education in Jordanand building the management information 

system of the nonformal education NFEMISin the light of the national needs. This will contribute in building the "national 

strategy for nonformal education in Jordan"and in the formation of the strategic goalsmain objectives and performance 

indicators. These goals and indicators resulted from the brainstorming workshops and the technical committees which the 

stakeholders has participated inand which will play a role in making the educational decision in order to promote planning

implementationevaluation and promotion of the nonformal education.

Head of the study team Dr. Muna Mutaman           

Abstract
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املقدمة - أهمية الدراسةأوالً

التعريف بالدراسة التشخيصية

15




 
3R3R3R sss
1990 % % 80.501961%32.415
 . . 2006%91.12000%89
2015    %5 

 .2000 



              

 . . 


.

         

  .           

 

    2004   


 .

 2005



          
         27     .  


.

1

2

       2006      
   

366 .
  39  

. 61

2006LAMP
 . .  

 . . 

3

4

15           
.


.

.

أ  -

ب -

ج -

"              
        "NFEMIS     
 "

.

                
           





           

 .

1617



أهداف الدراسة التشخيصية وأدوات حتقيقهاثانياً

"


  ."

1-  الهدف العام


NFEMIS

2-  األهداف اخلاصة وأدوات حتقيقها

             
 
  . . . 




  .

     .


 .


 .

     
 .

.




أ  -

- ب

- ج

- د 

- ـهـهـ

- و 

NFEMIS
          

. . . 

- ز

عينة الدراسة التشخيصيةثالثاً

               





. 22

24               
 . 


 . 30

              
. 60

 60
.

30
 .


 .            

   .

1

2

3

4

5

6

1819



الفصل الثاني
اإلطار التعريفي بالتعليم غير النظامي 
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اجلدول رقم ( 1 ) :

 نسبة التسرب في األردن حسب الصف واجلنس للعام الدراسي 2004/2003

إنــــاث ذكــــورامـــوع

  ( Drop - Out )  التسرب

  ( Female )   ( Male )   ( Total ) 
الصــف

اموع العام

املرحلة األساسية

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

 الصف اخلامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف العاشر

املرحلة الثانوية

األول الثانوي

الثاني الثانوي

0.47

0.45

0.14

0.11

0.11

0.17

0.29

0.41

0.65

0.88

1.08

1.02

0.57

0.58

0.56

0.48

0.47

0.14

0.13

0.11

0.19

0.34

0.47

0.66

0.93

1.13

1.01

0.56

0.64

0.48

0.45

0.43

0.14

0.1

0.12

0.14

0.25

0.35

0.63

0.83

1.03

1.04

0.58

0.52

0.64

نسب االلتحاق في التعليم النظامي جلميع املراحلرابعاً
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اجلدول رقم ( 2 ) :

نسب االلتحاق اإلجمالية والصافية في التعليم النظامي حسب املرحلة والفئة العمرية واجلنس للعام الدراسي 2005/2004

 رياض األطفال
Kindergarten Edu.

Age Group & Cycle  املرحلة وفئة العمر

(17-16) (15-6) (5-4)

Sex                  التعليم األساسي  اجلنس        
Basic Edu.

  التعليم  الثانوي
Secondary Edu. (Type Ratio )      نوع النسبة

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

34.35%

35.37%

33.28%

31.63%

32.49%

30.72%

101.14%

100.75%

101.56%

96.52%

95.91%

97.15%

78.87%

77.05%

80.77%

68.37%

67.92%

68.83%

Total

Male

Female

Total

Male

Female

نسبة االلتحاق اإلجمالية
(Gross Ratio)

نسبة االلتحاق الصافية

(Net Ratio)
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السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتعليم غير النظامي في النظام التربوي األردنيأوالً

إطار السياسات واالستراتيجيات للتعليم 
غير النظامي في األردن
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السفر في املهمات الرسمية

اجلدول رقم (3 ) :  اإلنفاق املالي اصص لبرنامج محو األمية وتعليم الكبار من قبل وزارة التربية والتعليم 

في األردن، وذلك ضمن موازنتها السنوية خالل الفترة (2000 ـ 2007)

السنــــــوات

بنـــــود االتفـــــاق

أعضاء  العليا/   اللجنة  أعضاء  (العاملني/ 

اللجان احمللية لتعليم الكبار).

ني
ظف

ملو
ت ا

فآ
كا

م

احملروقات (الكاز).                  

ية
يل

شغ
لت

ت ا
قا

نف
ال

باليومني  االحتفال  (نفقات  أخرى،  نفقات 

تدريب  نفقات  األمية/  حملو  والعربي  العاملي 

العاملني واملعلمني في محو األمية).

ولوازم مكتبية     قرطاسيه مختلفة،  مطبوعات 

للدارسني في برنامج محو األمية وتعليم الكبار، 

ووسائل تعليمية.

مجموع النفقات التشغيلية

مجموع البرنامج

2007
تقديري 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

316,000 130,000 129,911 129,713 156,146 114,862 111,899 119,656

1,000 1,000 895 33 30 958 450 957

10,000 10,000 8,647 7,763 10,000 3,787 7,306 9,995

0 0 40 362 55 277 979 901

12,000 0 0 1,599 319 1,990 295 278

23,000 11,000 9,582 9,757 10,404 7,012 9,030 12,131

339,000 141,000 139,493 139,470 166,550 121,874 120,929 131,787


200720072007 2006   
%243316000130000
2300011000 . . 200720072007 2006
 . % % 209
  .200720072007 2006%240339000141000
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واقع برامج التعليم غير النظامي بأنواعها وفئاتها املستهدفة من وجهة نظر امليدان التربويأوالً
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اجلدول رقم ( 4 ) : أنواع برامج التعليم غير النظامي ونشاطاته املتوفرة

خدمات التعليم والعناية مبرحلة الطفولة 

املبكرة.

درجة 
التوفر

75% 7 18

ااالت الرئيســــة ااالت الفرعيــــــةالرقم

خدمات العناية باألطفال حتت سن (3 سنوات وثمانية أشهر) / احلضانة. 1

95.8% 2 23 اخلدمات التعليمية لألطفال فوق سن 3 سنوات وثمانية أشهر/ رياض أطفال.

66.6% 11 16 مساهمة أولياء األمور بتعليم األطفال في سن الروضة ذاتياً في البيت.

النسبة الرتبة
املئوية

مهارات معرفة القراءة والكتابة واحلساب/ 

محو األمية.

100% 1 24 تعليم مهارات القرائية (القراءة والكتابة واحلساب). 2

75% 7 18 التعليم املستمر/ التعلم الذاتي.

4243



تابع اجلدول رقم ( 4 ) : أنواع برامج التعليم غير النظامي ونشاطاته املتوفرة

التعليم املوازي

درجة 
التوفر

29.1% 29 7

ااالت الرئيســــة ااالت الفرعيــــــةالرقم

التعليم البديل عن التعليم األساسي/ الدراسات املسائية والدراسات 
الصيفية مثالً 3

87.5% 5 21

النسبة الرتبة
املئوية

تنمية املهارات احلياتية/ التدريب لتحسني 

ظروف احلياة.

62.5% 12 15 التربية املدنية/ حقوق وواجبات املواطنة
4

البرامج التعليمية لغايات التجسير خارج إطار املدرسة النظامية/ 
الدراسات املنزلية مثالً

91.6% 3 22 الصحة والنظافة

75% 7 18 التغذية

45.8% 18 11 التخطيط العائلي

91.6% 3 22 التوعية الوقائية من أخطار اإليدز وادرات مثالً

58.3% 13 14 تطوير مهارات القيادة وإدارة فرق العمل

54.1% 15 13 االقتصاد املنزلي

79.1% 6 19 احلفاظ على البيئة

التدريب  الدخل/  تأمني  على  القدرة  تنمية 

املهني غير النظامي.

45.8% 18 11 تطوير القدرات إلنشاء املشاريع الصغيرة.
5

37.5% 22 9 املشاريع التعاونية ملنح القروض الصغيرة/ التدريب اجلماعي ملساعدة الذات.

33.3% 26 8 التدريب على املهارات اإلدارية

16.6% 33 4 التدريب على مسك الدفاتر/ احملاسبة

التنمية الريفية
29.1% 28 7 التوسع في الرقعة املتاحة للزراعة

6
37.5% 22 9 إدارة توزيع املياه

25% 32 6 إدارة الغابات

41.6% 20 10 تربية املواشي

37.5% 22 9 احلفاظ على التربة والري

16.6% 33 4 إدارة السماكات

التنمية املهنية املستدامة
58.3% 13 14 التدريب في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

7
54.1% 15 13 دورات قصيرة متخصصة

29.1% 29 7 دورات تدريبية في اللغات اتلفة

41.6% 20 10 فرص التعليم اجلامعي ملن هم في العقد الثالث فما فوق

%70.8التعليم الديني 10 17 دورات تدريبية وتوعوية في ااالت الدينية اتلفة 8

التربية التراثية واحلضارية
54.1% 15 13 الفنون الشعبية واليدوية

9
33.3%% 26 8 املوسيقى الفلكلورية

37.5% 22 9 احلفاظ على التراث الثقافي

33.3% 26 8 برامج تطوير وتنمية الذات

         4   
%100
3%95.8
%91.6   
 . . 

 .%16.6
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 اجلدول رقم ( 5 ) : الفئات املستهدفة ببرامج التعليم غير النظامي ونشاطاته

األميـــــون

درجة 
التوفر

95.8% 1 23

الفئــات الرئيســــة الفئــات الفرعيــــــةالرقم

أميون ال ميلكون مهارات القرائية األساسية (القراءة والكتابة واحلساب). 1

91.6% 3 22

النسبة الرتبة
املئوية

املتعلمون/ للمستوى األساسي

70.8% 4 17 أي الذين ميتلكون مهارات متقدمة في القراءة والكتابة واحلساب

املستوى األساسي، أي الذين ميتلكون مهارات القرائية األساسية 2

(القراءة والكتابة واحلساب)

45.8% 6 11 ً األطفال خارج املدرسة/ أي لم يدخلوها أبدا

95.8% 1 23 األطفال الذين تركوا املدرسة/ أي دخلوها ثم تركوها

45.8% 6 11 األطفال في ظروف اخلطر/ أطفال الشوارع واألطفال العاملون مثالً

33.3% 11 8 املراهقــــون

25% 15 6 الصغــــار

37.5% 10 9 املراهقـــات

41.6% 9 10 املشاريع التعاونية ملنح القروض الصغيرة/ التدريب اجلماعي ملساعدة 
الذات

األطفال خارج املدرسة واملنقطعون عن 

الدراسة

29.1% 13 7 العمالة الزراعية

4

33.3% 11 8 مربو املاشية

16.6% 19 4 البدو الرحل

4.1% 21 1 صيادو السمك

املراهقون واألطفال املهمشون

25% 15 6 العمالة غير الزراعية

29.1% 13 7 العاطلون عن العمل

الفقراء في اتمع املدني (احلضر). 8

املتعلمون/ للمستوى املتقدم 3

5

النساء والفتيات 6

الفقراء في الريف والبادية 7

45.8% 6 11 املشاريع التعاونية ملنح القروض/ التدريب اجلماعي ملساعدة الذات

صفر% 22 صفر األقليات العرقية واللغوية

12.5% 20 3 النّور

األقليات 9

25% 15 6 الالجئون

50% 5 12 األشخاص ذو التحديات واحلاجات اخلاصة

25% 15 6 السجناء

اموعات التي تعيش ظروفاً خاصة 10

        5 

3R3R3R s

.%95.8


.%91.6
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 اجلدول رقم ( 6 ) : الفئات العمرية املستهدفة ببرامج التعليم غير النظامي ونشاطاته

األطفال الصغار (دون سن التعليم األساسي)

الفئة العمريــة املستهدفـــة الرقم

1

الرتبـــةالنسبة املئويةالتكرار

5 66.6% 16

األطفال (في سن التعليم األساسي)
2

3 75% 18

3
3 75% 18

البالغون
4

2 79.1% 19

الكبار (15 سنة فأكثر)
5

1 95.8% 23

املراهقون (في سن التعليم الثانوي)

6
%95.8
%75%79.1
 .%66.6

.

واقع برامج التعليم غير النظامي بأنواعها وفئاتها املستهدفة من وجهة نظر مؤسسات اتمع املدني   ثانياً

             

               




1    


.
.
.

.
.2

.
.
.


.

الشكل رقم ( 2 ) : تنوع األنشطة املنفذة في إطار برامج التعليم غير النظامي

متكني وتأهيل
( مهارات حياتية )

 تنوع األنشطة
 املنفذة في إطار

 التعليم غير
النظامي

علمية / ثقافية

توعويــة / تثقيفية

تعليمية / تربوية

عالجيـــة

ترفيهيــــة

تدريبيـــة

إرشـــادية

4849
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الشكل رقم ( 3 ) : تعدد وتنوع الفئات املستهدفة ببرامج وأنشطة التعليم غير النظامي

 طلبـــة
املــدارس

تعدد وتنوع الفئات املستهدفة ببرامج وأنشطة التعليم غير النظامي

 األطفال
األيتــام

 األطفال
 املتسربون من

املدرسة

الشبــاب

 طلبـــة
اجلامعــات

الفتيــات

النساء
 (سيدات اتمع 

احمللي )

األميـــون

 املعوقــون وذوو
 االحتياجات

اخلاصة

 أسر الطلبة
واألطفال

 أصحاب
 مشاريع
خاصة

 أعضاء
 اتمع
احمللي

3
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.





.


             
           


.

             
         


 .

5051



 اجلدول رقم ( 7 ) : ملخص حملتوى البرامج واألنشطة التربوية والتوعوية التي تقدمها املؤسسات اتمعية في إطار التعليم غير النظامي

كيفية العناية باألطفال.

دروس محو األمية (لتعليم مهارات القرائية).

دورات تعليمية حول بعض املهن واحلرف. 

معلومات حول التعلم التشاركي.

إدارة املشاريع والتخطيط لها. 

اإلرشاد األسري في القضايا االجتماعية. 

التثقيف الصحي والبيئي. 

االنتماء والوالء.

مخاطر التدخني.

الوقاية من األمراض اخلطيرة.

تعليم األطفال وتعلمهم.

معلومات ومعارف حول ذوي االحتياجات اخلاصة.

طرق الوقاية من اإلعاقة والتعامل معها.

املسار املعرفي
 توفير معارف ومعلومات (حول)

مواقف إيجابية جتاه ذوي اإلعاقات بعامة، وذوي التحديات احلركية بخاصة.

التصميم واملثابرة لدى ذوي اإلعاقات والتحديات احلركية. 

حب العمل واحترام املهنة. 

مواقف إيجابية جتاه األطفال املتسربني.

حب األسرة واحترام العالقات األسرية. 

االحترام.

حب الوطن.

احملافظة على املمتلكات العامة.

حب اخلير.

التسامح والصدق.

التعاون.

مواقف إيجابية جتاه الشباب وأهمية مشاركتهم في العملية 

التعليمية.

مواقف إيجابية جتاه التطور التكنولوجي ومواكبته.

مواقف إيجابية جتاه قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية ونبذ اإلساءة 

لألطفال.

توجيه مواقف صانعي القرار نحو اعتماد منهجية مختلفة في تعليم 

الكبار ومحو األمية مختلفة عن النمط التقليدي السائد.

مواقف إيجابية جتاه املرأة وأهمية دورها في اتمع على مختلف 

املستويات.

تقبل وتوكيد الذات. 

االتصال والتواصل.

تقبل اآلخرين وتقديرهم.

التفكير الناقد.

التفكير السليم.

الروح القيادية وصنع القرار.

االعتماد على النفس.

القدرة على احلوار واحترام الرأي والرأي اآلخر.

مقاومة ضغط األقران.

التربية الصحية والنمط الصحي السليم.

املسار القيمي
بناء قيم واجتاهات (تتضمن)

املسار املهاراتي احلياتي
تنمية مهارات حياتية (تشمل)

املشاريع الصغيرة كالنجارة.

مهارات مهنية لقياس فاعلية  برامج التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة.

مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة (صعوبات التعلم وبطئ 

التعلم).

مهارات التعامل مع ذوي اإلعاقات العقلية واحلركية.

مهارات استخدام احلاسوب.

مهارات فنية لألطفال ألداء أدوار غنائية ومتثيلية ودرامية.

مهارات مهنية للشابات في: (التجميل، اخلياطة، األشغال اليدوية، 

وغيرها).

املسار املهني التقني
تنمية مهارات يدوية ومهنية وتقنية (تشمل)

الفصل السادس
االحتياجات من املعلومات لبناء نظام إدارة 
معلومات التعليم غير النظامي في األردن
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 التربية التراثية

واحلضارية

 أنواع برامج

 التعليم غير النظامي

ونشاطاته

 التعليم

الديني
 التنمية املهنية

املستدامة

 التنميــة

الريفيــة

التدريب على

تأمني الدخل 

 العناية مبرحلة

الطفولة املبكرة
مهـــارات

القرائيــة

التعليم

املـــوازي 

 التدريب على

املهارات احلياتية

الشكل رقم ( 4 ) : برامج التعليم غير النظامي ونشاطاته املتنوعة 

3
5

الشكل رقم ( 5 ) : الفئات الرئيسة املستهدفة بالتعليم غير لنظامي

الفئات

املستهدفة 

ببرامج التعليم 

غير النظامي 

اموعات
التي تعيش 

األميـــون ظروفاً خاصة 

املتعلمون/ 
للمستوى

 األساسي 

املتعلمون/
 للمستوى
 املتقدم 

األطفال 
خارج 

املراهقوناملدرسة 
 واألطفال

 املهمشون 

األقليــات

الفقراء في
 اتمع 

املدني (احلضر) 

الفقراء في
 الريف 
والبادية 

النساء
 والفتيات 
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أداة رقم (١)امللحق رقم (١)
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أوالً : الهدف العام من الدراسة





  .

ثانياً: األسئلة املوجهة لواضعي السياسة وصانعي القرار  واططني التربويني والفنيني واملمولني 

السؤال األول:







السؤال الثاني:
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NFEMIS
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السؤال الرابع:

 NFEMIS        



 



أداة رقم (٢)امللحق رقم (٢)








ااالت الفرعيةااالت الرئيسة

مجاالت اخلدمات املتوفرة
الرقم

 ضع كلمة نعم إذا كان
 النشاط متوافراً في

منطقتكم
الوصف

خدمات العناية باألطفال حتت سن 3 سنوات/ احلضانة.

اخلدمات التعليمية لألطفال فوق سن 3 سنوات/ رياض األطفال.

مساهمة أولياء األمور بتعليم األطفال في سن الروضة ذاتياً في البيت.

أخرى

التعليم والعناية 

بالطفولة املبكرة
1

تعليم مبادئ اللغة العربية وأساسياتها. 

التعليم املستمر/ التعلم الذاتي.

أخرى.

مهارات معرفة 

القراءة والكتابة 

واحلساب/ محو األمية

2

التعليم البديل عن التعليم األساسي/ الدراسات املسائية والدراسات الصيفية مثالً.

دورات التجسير خارج إطار املدرسة/ الدراسات املنزلية مثالً.

أخرى.

التعليم املوازي 3

تنمية املهارات 

احلياتية/ التدريب على 

حتسني ظروف احلياة

4
التربية املدنية/ حقوق وواجبات املواطنة.

الصحة والنظافة.

التغذية.

التخطيط العائلي.

التعليم الوقائي من اإليدز.

تطوير مهارات القيادة.

االقتصاد املنزلي.

احلفاظ على البيئة.

أخرى.

تأمني الدخل/ التدريب 

املهني غير النظامي

تطوير القدرات إلنشاء املشاريع الصغيرة.

املشاريع التعاونية ملنح القروض الصغيرة/ التدريب اجلماعي ملساعدة الذات.

التدريب على اإلدارة.

مسك الدفاتر/ احملاسبة.

أخرى.

5

8889





ااالت الفرعيةااالت الرئيسة

مجاالت اخلدمات املتوفرة
الرقم

 ضع كلمة نعم إذا كان
 النشاط متوافراً في

منطقتكم
الوصف

التربية احلضارية 

والتراثية

9

التنمية الريفية 6
التوسع في الرقعة املتاحة للزراعة.

إدارة توزيع املياه.

إدارة الغابات.

تربية املواشي.

احلفاظ على التربة والري.

إدارة السماكات.

أخرى.

التنمية املهنية 

املستدامة

التدريب في مجاالت املعلومات والتكنولوجيا.

دورات قصيرة وصغيرة ومتخصصة.

دورات تدريبية في اللغات اتلفة.

فرص التعليم اجلامعي ملن هم في العقد الثالث فما فوق.

أخرى.

7

دورات تدريبية وتوعوية في ااالت الدينية اتلفة/ لكافة الديانات.التعليم الديني 8

الفنون الشعبية واليدوية.

املوسيقى الفلكلورية.

احلفاظ على التراث الثقافي.

برامج تطوير وتنمية الذات.

أخرى.




     



اجلهات املقدمة لبرامج التعليم غير النظامي ونشاطاته الرقم
 ضع كلمة نعم أمام

 اجلهة املقدمة للبرنامج
أو النشاطات

 حدد اسم اجلهة
 املقدمة للبرنامج أو

النشاطات

1

2

3

4

5

6

7

8

احملافظة/ اللواء/ املركز في العاصمة عمان.

اجلمعيات التعاونية.

املؤسسات العامة.

املؤسسات اخلاصة التي تعود ملكيتها للشركات.

املؤسسات التعليمية/ التدريبية. 

اجلمعيات/ االحتادات النقابية املهنية.

اجلهات أو البعثات الدينية.

منظمات مجتمعية/ مؤسسات تطوعية.

اجلهات املقدمة لبرامج التعليم غير النظامي ونشاطاته الرقم
 ضع كلمة نعم أمام

 اجلهة املقدمة للبرنامج
أو النشاطات

9

10

11

12

13

فرع وطني ملنظمة عاملية غير حكومية/ الفرع الوحيد والرئيس على مستوى العاصمة.

فرع محلي ملنظمة عاملية غير حكومية/ على مستوى احملافظة أو اللواء.

مؤسسات اتمع املدني األخرى على املستوى احمللي.

املؤسسات اخلاصة التي تعود ملكيتها لألفراد.

أخرى.








ااالت الفرعيةااالت الرئيسة

اموعات املستهدفة ببرامج ونشاطات التعليم غير النظامي املتوفرة
الرقم

 ضع كلمة نعم إذا كانت
 اموعة املستهدفة

متوفرة في منطقتكم

أميون باللغة العربية.

أخرى.

األميـــون 1

املستوى األساسي ملعرفة القراءة والكتابة باللغة العربية. 

أخرى.

ى  ملستو / ن ملتعلمو ا

أساسي
2

املستوى املتقدم للتعليم باللغة العربية. 

أخرى.

املتعلمون/ ملستوى 

متقدم
3

األطفال خارج 

املدرسة واملنقطعون 

عن الدراسة

4.ً األطفال خارج املدرسة/ لم يدخلوها أبدا

األطفال تاركو املدرسة/ دخلوها ثم تركوها.

األطفال في خطر/ أطفال الشوارع واألطفال العاملون مثالً.

أخرى.

املراهقون والشباب 

املهمشون 

املراهقون.

الصغار.

أخرى.

5

 حدد اسم البرنامج أو
 النشاطات التي تقدم

لهذه اموعة

املراهقات

أخرى.

النساء والبنات 6

فقراء الريف املشاريع التعاونية ملنح القروض الصغيرة/ التدريب اجلماعي ملساعدة الذات.7

العمالة الزراعية.

مربو املواشي.

صيادو األسماك.

أخرى.

9091


 حدد اسم اجلهة
 املقدمة للبرنامج أو

النشاطات





الفقراء في اتمع 

املدني(احلضر)

املشاريع التعاونية ملنح القروض الصغيرة/ التدريب اجلماعي ملساعدة الذات.8

العمالة غير الزراعية.

العاطلون عن العمل.

أخرى.

ااالت الفرعيةااالت الرئيسة

اموعات املستهدفة ببرامج ونشاطات التعليم غير النظامي املتوفرة
الرقم

 ضع كلمة نعم إذا كانت
 اموعة املستهدفة

متوفرة في منطقتكم

 حدد اسم البرنامج أو
 النشاطات التي تقدم

لهذه اموعة



األقليات العرقية 

واللغوية

األقليات العرقية واللغوية.9

النّور. 

أخرى.

اموعات التي تعيش 

ظروفاً خاصة

الالجئون.10

األشخاص ذوو التحديات اخلاصة.

السجناء.

أخرى.






اموعات املستهدفة ببرامج ونشاطات التعليم غير النظامي الرقم
 ضع كلمة نعم إذا كانت

 اموعة املستهدفة
متوفرة في منطقتكم

 حدد اسم البرنامج أو
 النشاطات التي تقدم

لهذه الفئة

1

2

3

4

5

6

األطفال الصغار (دون سن التعليم األساسي). 

األطفال (في سن التعليم األساسي).

املراهقون (في سن التعليم الثانوي).

البالغون.

الكبار (15 سنة فأكثر).

أخرى.

أداة رقم (٣)امللحق رقم (٣)




احملاور الفرعيةاحملور الرئيس الرقم

وصف املعلومات التي 

جمعت حديثا

1

2

استجابات أفراد عينة الدراسة التشخيصية

ما هي املعلومات التي مت جمعها في الوقت احلالي؟

ملاذا مت جمع هذه املعلومات؟

ما املعلومات األخرى التي هنالك حاجة جلمعها؟  

ما هي مصادر البيانات احلالية؟

هل يوجد نظام إدارة معلومات على املستوى احمللي؟ وما هي املعلومات التي يتم جمعها؟

هل تقوم املؤسسة بتشغيل نظام إدارة معلومات أو قواعد البيانات ملشروعها أو برنامجها؟

كيف قمت بجمع املعلومات (استبيانات، مسوحات، إحصاءات سكانية،...)

من الذي جمع املعلومات، وعلى أي مستوى؟

كم مرة مت جمع املعلومات؟

التقنية  املتطلبات  هي  ما  محوسب؟  هو  وهل  بيانات،  قواعد  معلومات/  نظام  يوجد  هل 

لقواعد بياناتك؟

إذا لم يكن يوجد نظام معلومات/ قواعد بيانات محوسب، أو ال يوجد قواعد بيانات، 

فكيف تعالج املعلومات التي جتمعها؟

كيف حتلل املعلومات/البيانات؟

أي املؤشرات تستخدم (إن وجدت) لقياس مدى التقدم في نشاطاتك؟

كيف تستخدم املعلومات التي جمعتها وحتللها؟

ما هي مخرجات نظام املعلومات/ قواعد البيانات اخلاص بك؟

ملن تنشر مخرجاتك؟

ما هي قنوات النشر التي تستخدمها؟

هل يوجد بيان مفصل أو قائمة مبقدمي التعليم غير النظامي؟ وهل لديك إمكانية 

الوصول لهذه القائمة؟

إذا كان يوجد نظام معلومات/ قواعد بيانات، فهل هي مربوطة بأية طريقة مع أي 

أنظمة معلومات/ قواعد بيانات أخرى ؟

كيف حتصل على تغذية راجعة عن مخرجاتك، من مستويات أعلى من التسلسل 

الهرمي/ اإلداري و/أو املستفيدين من نشاطاتك؟

مديري  مجموعات،  (متعلمني،  املعلومات  ملقدمي  الراجعة  تغذيتك  تزود  كيف 

برامج، ...)

3

4

5

وصف مصادر البيانات 

جمع  وتقنيات  احلالية 

املعلومات

وصف معاجلة وحتليل 

ومؤشرات املعلومات 

احلالية

 وصف كيفية 

استعمال املعلومات 

وتشغيل التقنيات

حتديد تدفق

املعلومات املوجودة

9293



امللحق رقم (٤)
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امللحق رقم (٥)


اسم املؤسسة رقم الفاكسرقم الهاتفالرقم العنوان

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

جمعية األسر التنموية

جائزة احلسن للشباب

جمعية مركز هيا الثقافي لتنمية ورعاية الطفولة

جمعية نهوض وتنمية املرأة

املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية

جمعية العناية باألطفال

جمعية أهالي وأصدقاء املعوقني

مركز األميرة بسمة للتنمية

احتاد املرأة األردنية

مركز جمعية الشابات املسلمات للتربية اخلاصة

جمعية سيدات النصر

مؤسسة كونراد أديناور األملانية

SOS جمعية قرى األطفال األردنية

جمعية سيدات اخلالدية لرعاية األسرة والطفولة

مركز الدراسات املسكونية

مركز التأهيل اتمعي للمعاقني

اجلمعية النسائية ملكافحة األمية في األردن

جمعية مبرة أم احلسني

مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية 

مؤسسة نهر األردن

اجلمعية األردنية الوطنية ملكافحة التدخني

املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية

مشروع األكادميية الصحية اإللكترونية

جمعية احلسني لرعاية ذوي التحديات احلركية

االحتاد النسائي األردني

جمعية الشابات املسيحية

جمعية املركز اإلسالمي اخليرية

برنامج ثقافة املتسربني/ الرصيفه 

مركز أسامة بن زيد لتربية األحداث

جمعية عجور للتنمية االجتماعية 

عمان/ جبل القصور

عمان

عمان/ الشميساني

عمان- ش املدينة املنورة

عمان/ صويلح

عمان- جبل النزهة

عمان/ - املدينة الرياضية

عمان- سحاب

عمان/ جبل احلسني

عمان- البنيات

عمان/ جبل النصر

عمان – الصويفية

عمان- الشميساني

املفرق

عمان- الشميساني

عمان-الوحدات

عمان – أبو نصير

عمان-ماركا الشمالية

عمان- جبل اللويبدة

عمان- عبدون

عمان

عمان- اجلبيهة

عمان

عمان الدوار السابع

جبل عمان

جبل عمان

عمان/العبدلي

لواء الرصيفه

لواء الرصيفه

لواء الرصيفه

4612723

5356687

5665194

5561305

5345434

5670241

5660088

402385

5687037

4207788

49068053

5929777

5665724

026257499

567306769

4702413

5234014

4892680

4618951

5933212

5640650

5358356

5817598

5670325

4641119

5660287

0777765930

3743799

3616282

4612723

5356693

5665196

5561305

5687718

5660088

4029855

5687061

5933087

5688372

026257499

5673047

4702413

5234014

4892680

4618952

5933210

5340356

 5621433

5694810

4616891

5692787

9495


