
                             
 
 

 

 تعزيز تنمية المحاكاة المجتمعية
 معايير القبول لورشة العمل

 
المحاكاة المجتمعية للعاملين في  تعزيز تنميةورش عمل لمفصلة حول معايير القبول المعلومات ا المستند بعض الوفر هذي

والشبكة المشتركة بين ، صندوق االبتكار والتحولبتمويل من والتي تتم ، ية الهاشميةاألردنالمملكة  المجال اإلنساني في 
 . الكندية الخارجيةالشؤون وزارة المجالس، و

 
 :عملية التقديم حلعامة  لمحة

ً  30 ويستقبل برنامج التدريببناًء على عدد الطلبات الواردة. ة تنافسيهذه القبول تعد عملية    غةجيدي اللمن م   مشاركا

ً  30اإلنجليزية و  .العربية آخر من متحدثي اللغة مشاركا
 

معايير القبول على   ا كافةيستوفوفنحن نشّجع كذلك المتقدمين ممن قد ال ، لهذا التدريبالمتاحة  المقاعدللعدد الكبير من  نظراً 
 .كذلك التقديم

 
 :هيكل الورشة

 اإلنترنت  شبكة المرحلة األولى: جلسات التدريب عبر

 2021مارس  -يناير  •

 المرحلة الثانية: تطوير المحاكاة والتوجيه

 2021يونيو  -أبريل  •

 المحاكاة تنفيذ: الثالثةالمرحلة  

 2021أكتوبر  -يوليو  •
 

 : اإلنترنت شبكة جلسات التدريب عبر
 :العربيةالجلسات باللغة  

 ( األحد والثالثاء)مارس  16 -فبراير  14 .1

 ( اإلثنين واألربعاء) أبريل 7 -مارس  8 .2

 
 الجلسات باللغة اإلنجليزية:

 ( )االثنين واألربعاء مارس  17 -فبراير  15 .1

 الثالثاء والخميس( ) أبريل 8 -مارس  9 .2

 
 :المتعلقة بالتدريب االلتزامات حولعامة  لمحة

 . 2021 من عام يناير وأكتوبرشهري بين ما ستقام المراحل الثالث لورشة تطوير المحاكاة 

 
 :ع من المشاركين إظهارق  و  ت  ي  

 .م القائم على األلعابتصميم المحاكاة والتعلّ ممارسات م ساعة في تعلّ  15االستعداد الستثمار  •

في هذا  خبراء التوجيه وذلك من خالل دعم وبية، محاكاة ذات صلة باحتياجاتهم التدرينموذج  االهتمام بتصميم  •
 .المجال

 . في هذا المجال  خبراءمرشدين من المحاكاة بدعم من نموذج االلتزام بتنفيذ  •
 

https://fit-fit.ca/


                             
 
 

 

 المرحلة األولى: جلسات التدريب عبر اإلنترنت 

مدة كل منهما ساعة  ،نيجلست مقّسمة على اإلنترنتشبكة ساعات من التدريس عبر  10تتكون ورش العمل من  •

ً واحدة   .على مدار خمسة أسابيعو أسبوعيا

ً م الذاتي دقيقة من التعلّ  20 إتماممن المشاركين ع ق  و  ت  ي   • ً ن التعلّ يتضمّ كما . أسبوعيا  سخنموذج للن إنشاء  م الموجه ذاتيا

 .على مدار جلسات التدريب عبر اإلنترنتو عمل  رقف   ضمنمحاكاة، يتم إكماله التصميم ل

 .كمبيوترالجهاز  ذلك من المشارك استخدامتطلب ي اإلنترنت وسشبكة ورش العمل عبر  يتم إلقاءس •

 أساسي.  بتعبئة استبيانسيقوم المشاركون  •
 

 تطوير المحاكاة المرحلة الثانية: 

 المحاكاة.تصميم في مجال خبير من قبل تصميم لعبة محاكاة تعليمية بتوجيه ودعم على المشاركون  سيعمل •
 

 المحاكاة تنفيذ: الثالثةالمرحلة  

 .محاكاةفي تقديم نماذج البدعم من خبراء وذلك منظمتهم، خاصة بمحاكاة على تنفيذ المشاركون  سيعمل •

•  ً  تصميم المحاكاة.الخاصة بم نتائج التعلّ حول  سيكمل المشاركون تقييما
 

 :ينالمتقدم متطلّبات

 .زمالء من منظمة واحدة  5-2نة من ق مكوّ ر  من قبل ف   التقديم يجب أن يتم إعداد طلب •
o  ً العمل   كمّ حول لتأكيد ل يمكن للمتقدمين التقديم بشكل فردي، ولكن يرجى االتصال بفريق القبول مسبقا

 .ات المتعلقة بهوااللتزام
لي ين الجنسين/العمل التحوتدريب في مجال المساواة بيالخبرة وبالالفريق على األقل  منعضو واحد  يتمتّعيجب أن  •

 .للنوع االجتماعي
o ( دون أن يكونمن المستحسن  ً   3-2 حوالي  خبرةبعلى األقل من الفريق عضو واحد  يتمتّع( أن مطلوبا

العمل المساواة بين الجنسين/مفاهيم على تدريب أعضاء الفريق اآلخرين على  وأن يكون قادراً  ،سنوات
 .للنوع االجتماعيلي يالتحو

ساعة  أسبوعياً، يبلغ طول كل واحدة منها العمل  ورشيجب أن يكون المشاركون على استعداد لحضور جلستين من  •
 دقيقة من التعلم الذاتي في األسبوع.  20، إضافة إلى إتمامهم لما يوازي واحدة
o اإلنترنت على مدار خمسة أسابيعشبكة ساعات من التعليم عبر  10 ما مجموعه سيكمل المشاركون. 
o يجب أن يكون المشاركون على استعداد للمشاركة في مجموعة  الطابع، كما ستكون ورش العمل تفاعلية

 .التدريبولالستفادة الكاملة من ورش العمل  من األنشطة عبر اإلنترنت
 

 للتدريب:  ينالمتطلّبات في مؤسسات المتقدم
 عطى للمتقدمين من المؤسسات التالية: نرّحب بتلقّي المتطلّبات من كافة المؤسسات، إال أن األولوية ست

 .المنظمات أو المشاريع التي تقودها النساء •

 .المجتمعيةالمنظمات أو المشاريع  •

 :المنظمات أو المشاريع التي تستهدف •

 :المنظمات التي تظهر •
o االلتزام بإتمام التدريب 
o  ّم القائم على األلعاباالهتمام بالتعل 

غيرها من  كلفة أو المسافة أو  لل نتيجةالتدريبات  مثل هذه بطريقة أخرى من الوصول إلىالمنظمات التي لن تتمكن  •
 مخاوف الوصول األخرى. 



                             
 
 

 

 .عمليات المحاكاة بتطبيقالمنظمات الملتزمة  •

 (. المطلوب لذلك تنفيذ المحاكاة )مع الدعمممارسات ل المراقبة والتقييم بإتمام عملياتالمنظمات الملتزمة  •

تقديم سبب   تلك المنظمات بمقدور إال إذا كانأن نصف المتقدمين على األقل هم من النساء )بتضمن المنظمات التي  •
 (.ذلكإمكانية وجيه لعدم 

من   العاملين والمتقدمة،المستويات المهنية المبكرة والمتوسطة  من العاملينع التمثيل )المنظمات التي تضمن تنوّ  •
 إلخ(.  ،العرقية األقلياتمن المنتمين إلى  ، العامليناإلعاقة يذو

 
 :اقتراح تصميم المحاكاة

  المقترح. يجب أن يحدد خاص بهم محاكاةنموذج تصميم لي طلب من فرق المتقدمين تقديم اقتراح التقديم،  عمليةكجزء من 
ن  على أ  المقترح  يدليجب أن كما  ،المحاكاةنموذج بواسطة  اسيتم تحقيقه والتيمشروعهم لالحاجة التدريبية لمنظمتهم أو 

 محاكاة.نموذج الوتقديم  إعداد بما في ذلك وروا في متطلبات وتوقعات ورشة العمل، المشاركين قد فكّ 
 

من المعلومات المزيد وبالتزامن مع تلقيهم ورش العمل طوال فترة مالحظة: يمكن للمشاركين تعديل تصميم المحاكاة المقترح 
 تصميم المحاكاة.حول عملية 

 
 :التقنية المتطلبات

نشاطات ، سيتم تقديم ورش العمل و19-كوفيد جائحة  عات االجتماعية الناجمة عنللقيود المفروضة على السفر والتجمّ  نظراً 

 لمشاركةبغرض االمتطلبات التكنولوجية األساسية وهو ما سيتطلّب لألسف ضرورة استخدام اإلنترنت، شبكة المحاكاة عبر 
 .في هذا التدريب


