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  الخطوط المرجعیة

  مدرب مھني "مھندس زراعي"

  وخارجیةنباتات زینة داخلیة اختصاص 

  لى القدسالوصول إالمدرب مطلوب قدرة 

  

  مقدمة:
  "أكاد" الزراعي للتطویر العربي المركز
 شراكوإ نیةوالمھ التكاملیة على لمبنیةا الشراكات بناء طریق عن والریفي الزراعي القطاع تنمیة في تساھم تنمویة مؤسسة
 خلق على شجعت التي المبادرات وتدعم والشباب، النساء وخاصة المھمشین والریفیین المزارعین فیھم، بما المستھدفة، الفئات
 المشاریع تنفیذل التمویل فرص على الحصول وتسھیل واإلنتاجیة الزراعیة التحتیة البنیة وتطویر القدرات وبناء العمل فرص

   الصغیرة.
  

   المشروع:
 مشروع )واألردن فلسطین (مكتب األلمانیة بل ھینرش مؤسسة مع وبالتعاون "أكاد" الزراعي للتطویر العربي المركز ینفذ

 الشراكةوب األوروبي االتحاد من والممول الشرقیة" القدس في المھمشین الفلسطینیین واألطفال النساء بحقوق "النھوض
 ؤسسةم الب)، رتآ( الفني المختبر "أكاد"، الزراعي للتطویر العربي المركز ودولیة: محلیة مؤسسات خمس مع والتنسیق

  الھولندیة. الحرب طفل ومؤسسة سوا، مؤسسة اللعب، في الحق
 والنفسیة االجتماعیة الحیاة تحسین لىإ المشروع یھدف حیث 2017 لعام یستمرسو 2014 أیلول رشھ في المشروع بدأ

 الطویل المدى لىع العمل ھذا ویھدف المحتلة، الشرقیة القدس في والشباب واألطفال للنساء والترفیھیة والثقافیة واالقتصادیة
  المجموعات. لھذه نساناإل وحقوق السیاسیة الحقوق وتعزیز النھوض في المساھمة لىإ

 قدیمبت أكاد وستقوم الشرقیة، القدس في للنساء صغیرة جماعیة مشاریع 6 بفتح األوروبي االتحاد تمویل خالل من أكاد ستقوم
 الصغیرة المشاریع تطویر خالل من المجتمعیة للمؤسسات الدعم توفیرو صغیرة، اقتصادیة بمشاریع املقیل للنساء الدعم

    .المشورة وتقدیم التدریب الى باإلضافة المحلیة، األسواق لىإ والوصول المستدامة، التعاونیة
  

  :(النسوي) الجماعي المشروع عن نبذة
 دفیئة –بالستیكي بیت عن: عبارة وھو جماعي مشروع بإقامة المجتمعي اللقلق برج مركز جمعیة في المستفیدات ستقوم
 ستقومو الطبیة، األعشاب إلى باإلضافة صغیرة" وأشجار زینة أشتال نباتات، "زھور، والخارجیة الداخلیة النباتات عةلزرا

  النباتات. ورعایة البالستیكي البیتب واالھتمام بالحفاظ المستفیدات
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  :المھمة أھداف

  :ھو التدریب ھذا من فالھد
 (ضمن اإلنتاج على أكبر بشكل التركیزو الزراعة، مجال في لتقنیةوا النظریة المھارات من بمجموعة النساء تزوید  -1

 .البالستیكي البیت في صغیر) نطاق
 المیاه تخداماس كیفیة على جزء ھناك سیكون أیضاً  ولكن النباتات ورعایة زراعة كیفیة على فقط یركز لن التدریب  -2

 فعالة. بطریقة والطاقة
 الجودة. معاییر ستلبي المنتجات أن یضمن أن یجب التدریب -3
 لعطاءاتا تقییم في (مساعدة المورد اختیار في اللقلق برج مركز جمعیة بمساعدة المدرب یقومس ذلك إلى باإلضافة -4

 المعدات. تركیب على شرافواإل )الموردین من المقدمة
 لتدریب:ا أعمال جدول في التالیة المواضیع تندرج نأ یجب المشروع، من مستفیداتال مع صغیرة دراسة لىإ استناداً  -5

 الطبیة. واألعشاب الزھور زراعة كیفیة 
 الخ...،والباذنجان الخیار ،(الطماطم صغیرةال الخضروات نباتات زراعة كیفیة...(  
 الزینة. نباتات نمو كیفیة   

  المستفیدات. احتیاجات دراسةو تقییم على بناءً  لتدریبا عمالأ جدول على األخیرة اللمسات وضع مسیتو
  
  

  ة:روالد تفاصیل
 القدیمة. البلدة -المجتمعي اللقلق برج مركز جمعیة :    التدریب مواقع 
 مجموعتین. في تقسم مستفیدة، 25 :    المستفیدات عدد 
 العربیة. اللغة :      التدریب لغة 
 المشروع. منسقة :  التقاریر وتقدیم المتابعة 
 التي البسیطة والماكینات الخام المواد قائمة على بناءً  المعدات ستوفر أكاد :      المعدات  

   المدرب. من المقدمة  
 التدریب مدة      :  

 ساعة). 150 الساعات (مجموع یومیاً  ساعات 6 بمعدل اً یوم 25 :  متابعةالو تدریبال -1
   .أسبوعاً  12 االجمالیة: المدة أن أي أسبوعیاً  یوم 2-1 تقریبا   

 المعدات. وتركیب المورد اختیار في المساعدة :    الفني الدعم -2
  ساعة). 20 :مجموعال( عمل أیام 5  

  
   ساعة. 170 فني): دعم + (تدریب الكلي المجموع
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  :والمتطلبات لمھاما

  
  المھام:
  :ساعة) 20 = عمل أیام 5( الفني الدعم -1

 العطاءات). (فتح العطاءات عملیة خالل التقنیة المعرفة توفیر خالل من اللقلق برج جمعیة دعم 
 المعدات. تركیب خالل التقنیة رفةالمع توفیر خالل من اللقلق برج جمعیة دعم  

  ساعة) 150 = بالیوم ساعات 6 یوم، 25( ومتابعة تدریب -2
 أقصى كحد واحد (أسبوع مناسب تدریب إلعداد بمعرفتھم یتعلق فیما النساء احتیاجات تحلیل(. 
 التدریب. بدء قبل االحتیاجات تقییم على بناءً  المشروع لمدیر التدریب برنامج تسلیم 
 ائجنت لىع بناءً  وغیرھا...) البذور، سمدة،األ (التربة، للتدریب شراؤھا سیتم التي الخام موادالب ألكاد قائمة تقدیم 

 المستفیدات. احتیاجات دراسة
 باألساس. عملي یكون نأ یجب الذي التدریب تنفیذ 
  :المتدربات. مع والتدریب میالتعل وعملیة اإلنتاج متابعة متابعة 
 التدریب. عن سبوعيأ بشكل المشروع لمنسقة شفوي تقریر تقدیم 
 التدریب. انتھاء تاریخ من أقصى دكح أسبوعین بعد یسلم مكتوب بتقریر التدریب تقییم 

  
  المدرب: من المتوقعة خرجاتالم
 األساسیة االحتیاجات تقییم. 
 التدریب. برنامج 
 (المیزانیة). األسعار ذلك في بما التدریب لبدء بسیطة) ومعدات الخام موادال( المشتریات قائمة 
 األخیر التدریبي الیوم من أقصى كحد أسبوعین بعد( التدریب تقییم(.  

  
  المالیة: والدفعات الزمني الجدول

  
  دفعة  الموعد النھائي  خرجاتالم

    األسبوع األول  تیاجات.االحتقییم  )1
  

  .3بعد تسلیم المخرج  % 20
  األسبوع الثاني  برنامج التدریب. )2
مواد الخام القائمة المشتریات ( )3

ومعدات بسیطة) لبدء التدریب 
  بما في ذلك األسعار (المیزانیة).

  
  األسبوع الثاني

تقییم التدریب (بعد أسبوعین  )4
كحد أقصى من الیوم التدریبي 

  األخیر). 

  
  الرابع عشراألسبوع 

  
  .4بعد تسلیم المخرج  % 80
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  :المھارات المطلوبةالمؤھالت و

 المطلوب. التدریبجال خبرة في موامعیة في الھندسة الزراعیة، شھادة ج 
 صلةالمواضیع ذات الفي  خبرة موثقة بالعمل كمدرب مھني. 
  توفر جب ی، كما حسن المتابعةوقت بفعالیة وإدارة ال المطلوبة،القدرة على التخطیط ألنشطة العمل لتحقیق األھداف

 .مھارات التقییم
  فریق.الالعمل ضمن و إداریة وقیادیةمھارات 
 حاسوب (وورد، اكسل، باور بوینت).مھارات ال 
 جیدة باللغة اإلنجلیزیةل معرفة یفض، وقان اللغة العربیة محادثة وكتابةإت. 

  
  الوثائق المطلوبة:

 .السیرة الذاتیة 
 التدریب.كتابة مسودة لبرنامج  –مقترح  
 المواصالت الالزمة وأي تكالیف أحرىساعة) وتكالیف  170تشمل الرسوم بالساعة (مجموع الساعات:  –المیزانیة 

 .بالیوروالرجاء وضع المبلغ 
 ضریبة دخل. % 5أكاد ستخصم 

 
  التقدیم:آلیة 

 info@acad.ps  عن طریق البرید االلكتروني:یتم إرسال السیرة الذاتیة والوثائق المطلوبة 
 

  .19/6/2016یوم األحد الموافق  :الموعد النھائي للتقدیم


