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المحتويات

من نحن 
خبرتنا 

خدماتنا
بناء القدرات
ا ستشارات 

الترجمة, الكتابة والتحرير
شركاؤنا ا ستراتيجيون

عمالؤنا 
معلومات ا تصال



عن جينوم
من نحن

مـاذا نقـدم 

ما يميزنا 

الجينوم هو التسلسل الكامل للمادة الجينية و هي المادة التي تجعل من كل شخص منا مميز عن غيره، 
وهكذا يجب التعريف بالمؤسسات فكل مؤسسة فريدة وتتميز عن غيرها. وحدة تطوير المنظمات غير 

الحكومية في مؤسسة جينوم ل�ستشارات والتدريب هي وحدة متخصصة تركز على تقديم حلول وخدمات 
متمّيزة في مجالي التدريب واالستشارة لقطاعي التنمية والمساعدات االنسانية وا¢غاثة . نقدم لعمالئنا أفضل 

المنهجيات والحلول لمساعدتهم في إبتكار وتحديد وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق رؤية 
العميل (الدي إن آي الخاص بتلك المؤسسة).

في جينوم لالستشارات والتدريب نقّدر عمالئنا ونسعى لتقديم  خدمات عالية الجودة والدعم المتكامل و 
المستمر . كما نحرص من مواقعنا المختلفة في المنطقة  على مشاركة المعايير الدولية وأفضل الممارسات 

المتّبعة مع المهنيون في مجال التنمية  و ا¢غاثة و المساعدات ا¢نسانية. و عليه, فمهمتنا هي مالئمة  هذه 
المعايير والممارسات الفضلى مع ا¸وضاع الخاصة بكل منظمة و منطقة و بلغة و سياق محليين. 

إن معايير الجودة لدى جينوم ال مثيل لها في المنطقة. فسواء كّنا نقدم مساق تدريبيº أو ُنجري عملية 
تقييم نتائج وأثر لمشروع ما فإننا ال نهدف فقط إلى تلبية توقعات العمالء،  بل و نسعى إلى تجاوزها.



يأتي فريق عملنا الدولي من خلفيات متنوعة وخبرات في مجال ا¸عمال والمنظمات غير الحكومية والقطاع الحكومي. 
فنوظف هذا التنوع والمعارف لصياغة مناهج مبتكرة و متميزة لتقديم خدمات ا¢ستشارات والتدريب بما يتناسب مع 

حاجات مختلف المنظمات وا¸فراد. 

يمتلك فريق جينوم لتطوير المنظمات غير الحكومية خبرة كبيرة من خالل عمله مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
المنظمات إبتداءا من المنظمات المجتمعية المحلية الصغيرة وصوال إلى المنظمات الدولية. فلفريق عملنا تجارب ناحجة 

مكنته من التعامل والعمل بنجاح ضمن بيئات متنوعة وتحقيق النتائج المطلوبة. 
معرفتنا وخبرتنا تشمل منطقة الشرق ا¸وسط و شمال إفريقنا و نقدم خدماتنا باللغات العربية وا¢نجليزية والفرنسية. 

بالرغم من تجاربنا الموّسعة في قطاع التنمية في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا إال ان ما يميزنا هو تعمقنا 
حيث عمل فريق جينوم في قطاعات و بلدان متنوعة و مع منظمات مختلفة, االمر الذي اضاف الينا المزيد من المعرفة 

والفهم لكيفية نجاح العمل في بيئات معقدة و سريعة التّغير. 

خبرتنا

تجربتنا

تعّمقنا



الخـدمـات

الكتابة و التحريرا¢ستشارات الترجمة بناء القدرات



الملف التعريفي للخدمات

نؤمن في جينوم أن بناء قدرات المنظمات وا¸فراد هو أساس النجاح. فتتبع جينوم منهجية تفاعلية 
ترّكز على التعّلم وليس الحفظ حرصº منا على تمّكين المشاركين من ا¢حتفاظ بالمعارف وتطبيق تلك 

المعارف على مشاريع و أوضاع من واقع عملهم وحياتهم اليومية. 

تتراوح الدورات التدريبية في جينوم من إدارة المشاريع إلى حمالت المناصرة و التأييد.  و نستخدم أدوات 
تفاعلية ووسائل مبتكرة لضمان حصول المشاركين على أقصى فائدة من دوراتنا التدريبية. يركز فريق 
جينوم ضمن عملية تطوير مناهج المساقات التدريبية على تغطية أساليب تعّلم الكبار وا¸دوات التي 

يمكن إستخدامها عمليº في مشاريعهم و على أرض الواقع. نّوفر الدورات التدريبية باللغات العربية 
وا¢نجليزية والفرنسية.

بناء القدرات

التدريب



الملف التعريفي للخدمات

يضّم فريق جينوم االستشاري عدد من الخبراء المتمرسين في مجال التنمية والقادرين على العمل في 
الظروف المعقدة والبيئات سريعة التغيير لتقديم أفضل النتائج وأجداها للعمالء. ولدينا القدرة على 

تنفيذ االستشارات باللغات العربية وا¢نجليزية والفرنسية. 

االستشارات

التخصصات
تطوير مساقات تدريبية خاصة بالعمالء (وفقا لطلب العميل)

المتابعة والتقييم
دراسات الجدوى

االستراتيجية السياسية
إدارة البرامج والمشاريع

التخطيط ا¢ستراتيجي و إستدامة المنظمات 

( إعرف أكثر با¢طالع على ملف المتابعة و التقييم )



الملف التعريفي للخدمات

الترجمة فن يستوجب فهمº للسياق و معرفة متخصصة في اللغات العربية وا¢نجليزية والفرنسية. فريق 
ترجمة في جينوم يتقن اللغات العربية وا¢نجليزية والفرنسية و يمتلك الخبرة الالزمة في عدة قطاعات 

مما يمكنه من تقديم خدمات الترجمة التي تزّود القارئ باللغة والسياق المناسبين.
فلدى الفريق ترجمات ناجحة للمساقات التدريبية والوثائق التقنية في المجال الطبي إضافة الى التقارير 

المختلفة والمواد التسويقية. يتبع الفريق منهجية شاملة لضمان دقة ترجمتنا وتلبيتها لحاجات العميل.

الترجمة

الكتابة و التحرير
قام فريق الكتابة والتحرير بإنجاز مختلف ا¸عمال, بدء من تحرير التقارير السنوية و إنتهاًء بكتابة 

المواقع ا¢لكترونية و النصوص الخاصة بأفالم الفيديو. يمتلك فريقنا الخبرة الكافية التي تفوق 20 
 عامº  في كتابة النصوص ا¸صيلة و التحرير و تعليم اللغة ا¢نجليزية, ا¸مر الذي يجعل فريقنا قادر

على تقديم هذه الخدمات لعمالئنا بفعالية. 



مؤسسة الحسين للسرطان
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ا¸ردنية

مؤسسة علم - السعودية
منظمة ميرسي كوربس - تركيا

منظمة غول العالمية - تركيا 
منظمة إنقاذ الطفل - تركيا

منظمة إنقاذ الطفل - ا¸ردن
منظمة إنقاذ الطفل الدولية
المجلس الدنماركي لالجئين

مباردة تجارة – وكالة االنماء االمريكية العراق 
المنظمة الدولية للنظم ا¢نتخابية- العراق 

 هيئة البحث والتبادل الدولي "أيركس" - العراق 
 هيئة البحث والتبادل الدولي "أيركس" - تاجيكستان

الهيئة الطبية الدولية - تركيا
الهيئة الطبية الدولية - االردن

منظمة الهجرة الدولية
الصندوق ا¸ردني الهاشمي للتنمية البشرية 

اللجنة الدولية للصليب ا¸حمر
منظمة ا¢غاثة االسالمية - تركيا

مركز الحسين للسرطان 
مؤسسة إيليا نقل

مشروع القطاع الخاص واحد - الوكالة االنماء االمريكية - االردن 
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 

مؤسسة رواد التنمية
رواد المشاريع الناشئة

وزارة الصحة 

(Badia Fund)
(ELM)

( Mercy Corps )

(Save The Children)
(Save The Children Jordan)

(Save The Children International)
( DRC )

( TIJARA – USAID )
(IFES)

 (IREX)

 (IMC)
 (IMC)

 (IOM)

(ICRC) 

(RUWWAD) 
(RUWWAD Micro Venture) 

(PSP One/ USAID) 
(Nuqul Foundation) 

(RSCN) 

( Islamic Relief) 

 (JOHUD)

 (IREX)

( GOAL )
كاريتاس ا¸ردن 

المنظمة الدولية للمتطوعين االستراليين
منظمة أورانتيس خط الحياة- سوريا

بيت الحرية "فريدوم هاوس"
ا¢غاثة والتنمية الدولية -العراق 

القلب الكبير – تركيا
كير الدولية – تركيا 

مؤسسة هابيتات 
إحسان ل�غاثة والتنمية – تركيا 

ا¢غاثة االولية 
االونروا 

مركز الملكة رانيا للريادة 
خدمات االغاثة الكاثوليكية 

وورلد فيجين 
مؤسسة قنطرة 

منظمة تغيير 
فريدرش ناومان 

أكتيد
البرنامج االنمائي لالمم المتحدة

الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي – تركيا 
 وكالة ا¢نماء ا¸لمانية "جي أي زد" - تركيا

مؤسسة آدم سميث الدولية - ليبيا
وزارة العمل و التنمية االجتماعية - السعودية 

دائرة ضريبة الدخل
وزارة البلديات

مؤسسة نهر ا¸ردن

(AVI) 
(Auranitis Lifeline) 

(CAIR) 

(UNDP) 

(UNRWA) 

(WVI) 

(ACTED) 

IRD
(Freedom House)

(Big Heart)

(I R)

( Expertise France ) 
(GIZ)

(Adam Smith International)

عمالؤنا – بناء القدرات
( KHCF )

( KHCC )



(UNDP) 

عمالؤنا - ستشارات

صندوق الملك عبداÓ الثاني للتنمية 
منظمة ميرسي كوربس

منظمة هيئة البحث و التبادل الدولي "أيركس"
مؤسسة نهر ا¸ردن

 (Humentum نÔا) الواليات المتحدة – LINGOs
منظمة أورانتيس خط الحياة

مشروع تجارة - مبادرة الشباب العراقي
المنظمة الدولية للنظم ا¢نتخابية " أيفس"

رواد المشاريع الناشئة 
برنامج التطوير المستدام لÕعمال وضمان جودتها " سابق"

مؤسسة الرؤيا العالمية "وولرد فيجين" 
الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء

وكالة ا¢نماء ا¸لمانية "جي أي زد"
جمعية المصدرين االردنيين 

جمعية إدارة المشاريع
مؤسسة آدم سميث الدولية 

 PM4NGOs مؤسسة إدارة المشاريع لقطاع التنمية
LINGOs

البرنامج االنمائي لالمم المتحدة
فريدرش ناومان

برنامج ديموقراطي
 هيئة البحث والتبادل الدولي "أيركس"

المجلس الطبي ا¸ردني
( AWLN ) الشبكة القانونية للنساء العربيات 

  



شركاؤنا ا ستراتيجيون

LINGOs (اÔن Humentum) هي منظمة غير ربحية و تعد أكبر المنظمات القائمة على عضوية  المنظمات الدولية غير الربحية ( NGOs ) ا¸خرى  و 
التي كرست نفسها للتدريب و بناء القدرات . يندرج في عضويتها 85 من منظمات ا¢غاثة ا¢نسانية و التنمية و منظمات العدالة ا¢جتماعية. 

أصبحت LINGOs رائدة في مجال ا¢شراف وتطوير ونشر الحلول المثلى والمحتوى التعليمي و التنموي لما يزيد عن 200,000 عامل في المنظمات 
غير الحكومية منذ عام 2004. 

تي إس آي هي مؤسسة تقع في تكساس متخصصة في إدارة المشاريع والمهارات اللينة. تمتاز TSI باتباع منهجية ممّيزة وأسلوب شامل في 
تقديم المساقات التدريبية و الخدمات. TSI مزّود خدمات تعليمية معترف به مؤسسة إدارة المشاريع            . 

PM4NGOs " و هي منظمة دولية متخصصة في تأهيل المنظمات الغير الحكوميةمنظمة إدارة المشاريع للمنظمات الغير حكومية " بي إم فور إن جي أوز

TSI (True Solutions)

PMI

أفراد ومدراء  ¢دارة المشاريع و البرامج بكفاءة عالية ضمن معايير و منهجية معتمدة تعنى بالقطاع التنموي خاصة . و هي الجهة المخولة بإصدار المعايير و
,,PMD PRO 1 الشهادات العالمية المعتمدة مثل    PMD PRO 2PgMD PRO



الملف التعريفي بالخدمات

التخطيط ا ستراتيجي
 و االستدامة التنظيمية

تطوير المساقات
دراسات الجدوى التدريبية  المتابعة و التقييم

 « ملف تعريفي خاص » 

إدارة المشاريع
 والبرامج

االستراتيجية
 السياسية




