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 المشروعات الفا  ة *
 

 

 ة2019المشروعات الفا  ة اجا  ة الاسن ان بج  للتمي  العلم  للعام 
 

تع يي  التيدريب ( ديفار لمؤسسة التدريب المهف  عين مشيروعيها األو  "7000تمفح الجا  ة االولى وهيمتها ) أوالً:

"دمج وتيدريب األخيخاذ ذوي ااعاهية مهفييار "ا والثان  TWEED -لتاسين الففاءة ف  ه ا  الميا  وال اهة

 ا ر  تش يلهم".

تيدريب ذوي ( ديفيار لمعهيد فين الفسيفسياء والتيرميم عين مشيروع  "5000الثانيية وهيمتهيا )  تُمفح الجا  ة ة  ثانياً 

 ".العملاالحتياجات الخاصة األردنيين والججيين السوريين على حرفة الفسيفساء وتأهيلهم لسوق 

( ديفار لمدرسية سيااب الثانويية الشياملة لل فيات عين مشيرو  "ت يوير 3000تُمفح الجا  ة الثالثة وهيمتها )  ة  ثالثاً 

 ال يية ال راعية المدرسية ".

 

 ملخصات المشروعات الفائزة

 الجائزة األولى 

 مؤسسة التدريب المهني

 عن مشروعيها 

 "TWEED -قطاعي المياه والطاقةتعزيز التدريب لتحسين الكفاءة في "

العاملة الماهرة المدراة لتل يية المت ل ياتا حييو ليوح  في   ليأت  هذا المشرو  لتل ية ال لب المت ايد اين الشركات على القو

الير يط شيري  دور المؤسسة التدريب المهفي   وتلعبالميا  وكفاءة ال اهة.   اآلونة األخيرة عدم توفر مهفيين مؤهلين ف  مجال

مين خيج   TWEED -تع يي  التيدريب لتاسيين الففياءة في  ه ياع  المييا  وال اهيةفي  تففيذ هذا المشرو ا حيو يسياهم ف  

 لميا  وال اهة ف  ه ا  ال فاء.  ااستخدام  لرفل كفاءةالتدريب المهف  الموج  ناو السوق 

 

 "دمج وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة مهنياً بغرض تشغيلهم"

ف  إبار حرذ مؤسسة التدريب المهف  على القيام اواج ها الوبف  والتدريب المهف  لفافة خرا ح ومفونات المجتمل 

األردن  مفذ نشأتها امن فيهم األخخاذ ذوي ااعاهةا فإنها تهدف من خج  هذا المشرو  لتاقيق األهداف التدري ية الت  

 سوق العمل.و الشرياةتل   حاجات تل  

  



  الثانيةالجائزة   

 معهد فن الفسيفساء والترميم

 عن مشروعه

مشروع تدريب ذوي االحتياجات الخاصة األردنيين والالجئين السوريين على حرفة الفسيفساء وتأأيليلهم لسأأو  "

 "العمل

إنتياج الفسيفسياء الججيين السوريين على حرفية األردنيين و يهدف هذا المشرو  إلى تدريب عدد من ذوي ااعاهة الاركية من 

والت  تعت ر من الارف المفاس ة لوضعهم ال ا ا حيو أنها ال تاتاج إلى معدات وأدوات كثيرةا وذلي  لتيأهيلهم لسيوق العميل 

 وتمفيفهم من إيجاد م در دخل جيد لهم وألسرهم.

 

 

  الثالثةالجائزة 

 مدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات

 عن مشروعها 

 "عية المدرسيةتطوير البيئة الزرا"

يهدف إلى تفمية الموابَفية ال يييية ونشير المعرفية و ايفدرج هذا المشرو  تات خعار "اييت  مسؤوليت ... ناو مدرسة خضراء"

والوع  ال يي  اين بال ات المدرسةا إلى جانب تع ي  الفثير من الجوانب السلوكية لدل ال ال ات من خج  العمل ايروي الفرييق 

وفاعلية. وهيد  امفتجيةو اوإحدات الت يير والعمل على تاسيين ال ييية المدرسيية وجعلهيا خضيراء اوالمشاركة المجتمعيةالواحدا 

حقق هذا المشرو  العديد من الفوا د االهت ادية واالجتماعية والثقافية إليى جانيب ترسييي هيمية العميل اانتياج  وتع يي   قية 

 ت العمل لل دء امشاريل ص يرة مستق لية.ال ال ات ناو العمل الريادي المتجك مهارا

 

 


