UK NARIC Syrians in Jordan – Statement Supplement
Below are details of organisations through which you may be able to access information and education / employment opportunities:
Souriyat Across Borders (SAB)
Provides aid, education and training, and physical and
occupational rehabilitation.
 admin2@souriyat.org
 souriyat.org/education-and-skills/

American University of Madaba (AUM)
Private university providing vocational training
and scholarships in carpentry, metal welding and
lathing.
 0770460641 or 053294454
 aum.edu.jo/main/

Jordan Education for Employment (JEFE)
Profession-oriented training programmes for
unemployed youth.
 0791099530
 info@jefe.jo
 www.jefe.jo/index.php/en

Ministry of Higher Education and Scientific
Research (MoHESR)
Government body which oversees all matters relating
to higher education and training.
 mohe@mohe.gov.jo
Overview of higher education in Jordan:
 rce.mohe.gov.jo/StudyInJordan/ar/
Recognised higher education institutions in Jordan:
 www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdf
Equivalency service for non-Jordanian higher
education awards:
 rce.mohe.gov.jo/CertificationEquivalent

Ministry of Education (MoE)
Government body which oversees all matters
relating to formal school-level education.
 moecs@moe.gov.jo
Protection Department hotline:
 08000011 or 00022276
Equivalency service for non-Jordanian school
awards:
 www.moe.gov.jo/ar/node/22177

Danish Refugee Council (DRC)
Walk-in job-matching and career counselling
services.
 Nuzha / East Amman: 0780766644
 Kerak: 0789111262
 Maan: 0789111217
 Mafraq: 0780999834
 Irbid: 0782233310

National Agricultural Research Centre (NARC)
Conducts research and training in agricultural
fields.
 director@narc.gov.jo
 www.ncare.gov.jo/

CARE Jordan
Support to employment and other charitable
services.
0797117373

Al-Balqa Applied University
Public university which oversees all community
colleges in Jordan.
 info@bau.edu.jok
 old.bau.edu.jo/ar/Units/Arrivals/Home.aspx

Vocational Training Corporation (VTC)
Provides vocational training programs at all
professional levels.
 vtc.gov.jo/vtcar/

The Azraq Centre for Employment (ACE):
Helps camp residents access work permits and find
employment.

UNICEF
United Nations International Children's Emergency
Fund.
 www.unicef.org/ar
Hotline for information on protection and educational
services: 0776702426 / 080022766 / 080000111

Questscope
Non-formal education for out-of-school youth,
those who have dropped out, and those at risk of
dropping out.
 tinyurl.com/sij-questscope

Luminus Education
Private vocational education provider which owns and
oversees a variety of institutions.
 info@luminuseducation.com
 www.luminuseducation.com (nationwide)
 www.shamalstart.com (Irbid and Mafraq)

Centre of Accreditation and Quality Assurance
(CAQA)
Conducts occupational tests for those involved in
technical and vocational work, and grants
occupational licenses.
 www.caqatvet.gov.jo/

Cash for Work
The cash for work schemes (CfW; also known as
Incentive-Based Volunteering) are an important
means for short-term employment in the camps.
Please speak to your in-camp representatives for
more details.

United Nations Higher Commissioner for
Refugees (UNHCR)
The United Nations’ refugee agency.
 www.unhcr.org/jo/
Free information hotline:
 064008000 (operating Sunday to Thursday from
8:30am – 4:00pm)
Official reports, datasets, maps and reference
documents for Syrian refugees:
 tinyurl.com/sij-unhcr-info
Child protection information:
 tinyurl.com/sij-unhcr-child1
 tinyurl.com/sij-unhcr-child2
The UNHCR partners with the ILO, EBRD / People
First, Jordan Education for Employment (JEFE) and
others.
 joramextrel@unhcr.org
The World Food Programme (WFP) provides food
coupons for every person registered with UNHCR:
 www1.wfp.org/countries/jordan

Ministry of Labour (MoL)
Government body which oversees all matters
relating to work and employment.
 hotline@mol.gov.jo
The Syrian Refugees Affairs Directorate (SRAD)
and Syrian Refugees Unit (SRU) are directly
involved in work permit initiatives:
 tinyurl.com/sij-mol
Overview of licenced recruiters:
 tinyurl.com/sij-recruiters

Arab Renaissance for Democracy and
Development (ARDD)
Provides information and advice to Syrian refugees
in Jordan.
 ardd-jo.org/contact-us-0
 ardd-jo.org/refugees-jordan-faq

Al-Quds College
Subsidiary of Luminus Education with
programmes recognised by Al-Balqa Applied
University and MoHESR.
 info@quds.edu.jo
 www.quds.edu.jo/ar
Overview of programmes:
 tinyurl.com/sij-al-quds

Other
A number of non-government organisations and
charities are active in the refugee camps in Jordan.
 tinyurl.com/unhcr-organisations
A list of Jordanian government ministries and
departments is available here:
 tinyurl.com/sij-gov

SAE Institute
Operates in conjunction with Al-Quds, offering
programmes in various creative fields.
 info@saejordan.com
 jordan.sae.edu/ar

Tamkeen
Promotes of human rights in the labour market, and
works to raise legal awareness within Jordanian
society.

info@tamkeen-jo.org

tamkeen-jo.org/

Zaatari Employment Office (ZOE):
Helps the mobility of camp residents.
For more information about both, contact Maha
Kattaa:
 kattaa@ilo.org
 +962 79057 3957

International Labour Organisation (ILO)
The United Nations’ specialised agency for labour
market development.
 tinyurl.com/sij-ilo

This platform, maintained by UNHCR, contains more details of many different services that are available: jordan.servicesadvisor.org/#/
The following scholarship programmes and educational initiatives are an example of what is currently available for Syrian refugees in Jordan:
DAFI
UNHCR
tinyurl.com/sij-dafi
Edu-Syria
European Union
tinyurl.com/sij-edu
Higher Education for Syrians
SPARK
tinyurl.com/sij-spark
HOPES
The German Academic Exchange Service (DAAD)
tinyurl.com/sij-daad
Jusoor Scholarship Programmes
Jusoor
tinyurl.com/sij-jusoor
Karam Scholars
Karam Foundation
tinyurl.com/sij-karam
Kiron MENA
Kiron Jordan
tinyurl.com/sij-kiron
Jusoor lists scholarship programmes available around the world: tinyurl.com/sij-jusoor-list

يوكه ناريك  UK NARICبرنامج "السوريون في األردن" – ملحق للبيان
فيما يلي تفاصيل عن المنظمات التي يمكنكم من خاللها الحصول على معلومات وفرص في مجال التعليم  /التوظيف:
سوريات عبر الحدود
تعمل على توفير المساعدة والتعليم والتدريب  ،وإعادة التأهيل البدني
والمهني.
admin2@souriyat.org
souriyat.org/education-and-skills/

الجامعة األمريكية في مادبا
جامعة خاصة تقدم التدريب المهني والمنح الدراسية لحرف النجارة  ،لحام
المعادن والخراطة.
0770460641 / 053294454
aum.edu.jo/main/

مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية
معني ببرامج التدريب المهنية للعاطلين عن العمل من الشباب.
0791099530
info@jefe.jo
www.jefe.jo/index.php/en

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الهيئة الحكومية التي تشرف على جميع األمور المتعلقة بالتعليم العالي
والتدريب.
mohe@mohe.gov.jo
نظرة عامة على التعليم العالي في األردن:

rce.mohe.gov.jo/StudyInJordan/ar/
معاهد التعليم العالي المعترفة بها في األردن:

www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdf
خدمة المعادلة لشهدات التعليم العالي (غير األردنية):

rce.mohe.gov.jo/CertificationEquivalent

وزارة التربية والتعليم
الهيئة الحكومية التي تشرف على جميع األمور المتعلقة بالتعليم الرسمي
في المرحلة المدرسية.
moecs@moe.gov.jo
الخط الساخن لقسم الحماية:
08000011 / 00022276
خدمة معادلة شهدات المدارس غير األردنية:
www.moe.gov.jo/ar/node/22177

مجلس الالجئين الدنماركي
توفر خدمات توظيف واإلستشارات المهنية دون موعد مسبق.
النزهة  ،شرق عمان0780766644 :
الكرك0789111262 :
معان0789111217 :
مفرق0780999834 :
إربد0782233310 :

المركز الوطني للبحوث الزراعية
الهيئة التي تجري البحوث والتدريب في المجاالت الزراعية.
director@narc.gov.jo
www.ncare.gov.jo/

هيئة كير األردن
دعم التوظيف والخدمات الخيرية األخرى.
0797117373

جامعة البلقاء التطبيقية
الجامعة الحكومية التي تشرف على جميع الكليات اإلجتماعية في األردن.
info@bau.edu.jok
old.bau.edu.jo/ar/Units/Arrivals/Home.aspx

مؤسسة التدريب المهني
يوفر برامج التدريب المهني في جميع المستويات المهنية.
vtc.gov.jo/vtcar/

مركز األزرق للتوظيف
يساعد سكان المخيم في الحصول على تصاريح العمل وإيجاد وظائف.

يونيسف
منظمة األمم المتحدة للطفولة.
www.unicef.org/ar
الخط الساخن للمعلومات حول الخدمات الحماية والتعليمية:
0776702426 / 080022766 / 080000111

مؤسسة كويست سكوب
التعليم غير الرسمي للشباب غير الملتحقين بالمدارس  ،وأولئك الذين
تركوا الدراسة  ،وأولئك المعرضين اإلنسحاب من البرنامج الدراسي.
tinyurl.com/sij-questscope

لمزيد من المعلومات  ،اتصل بالسيدة مها كاتا:
kattaa@ilo.org
+962 79057 3957

لومينوس للتعليم
مؤسسة تعليم مهني خاصة تمتلك وتشرف على مجموعة متنوعة من
المؤسسات.
info@luminuseducation.com
www.luminuseducation.com
( www.shamalstart.comلكل من أربيد ومفرق)

مركز اإلعتماد وضمان الجودة
يتولى إجراء اإلختبارات المهنية ألولئك المشاركين في األعمال الفنية
والمهنية  ،ومنح رخص مزاولة المهنة.
www.caqatvet.gov.jo/

النقد مقابل العمل
يعتبر برنامج "النقد مقابل العمل" ( ، )CfWوالمعروفة أيضا بالعمل
التطوعي القائم على الحوافز  ،وسيلة مهمة للتوظيف على المدى القصير
في المخيمات .لمزيد من التفاصيل يرجى التحدث إلى ممثلي المخيم.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
وكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة.
http://www.unhcr.org/jo/
رقم مباشر مجاني للمعلومات( 064008000 :من األحد إلى الخميس)

وزارة العمل
الهيئة الحكومية التي تشرف على جميع األمور المتعلقة بالعمل والتوظيف.
hotline@mol.gov.jo
تشارك مديرية شؤون الالجئين السورية ووحدة الالجئين السوريين بشكل
مباشر في مبادرات تصريح العمل:
tinyurl.com/sij-mol
نظرة عامة على مكاتب التوظيف المرخصة:
tinyurl.com/sij-recruiters

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
يقدم معلومات ونصائح لالجئين السوريين في األردن.
ardd-jo.org/contact-us-0
ardd-jo.org/refugees-jordan-faq

التقارير الرسمية والبيانات والخرائط والوثائق المرجعية لالجئين
السوريين:
tinyurl.com/sij-unhcr-info
معلومات حماية الطفل:
tinyurl.com/sij-unhcr-child1
tinyurl.com/sij-unhcr-child2
تشارك المفوضية مع منظمة العمل الدولية والبنك األوروبي لإلنشاء
والتعمير وهيئة "الشعوب أوال" ومؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية
وغيرها:
joramextrel@unhcr.org
برنامج األغذية العالمي
يوفر كوبونات غذائية لكل شخص مسجل لدى المفوضية:
www1.wfp.org/countries/jordan

مكتب الزعتري للتوظيف
يساعد على تسهيل حركة التنقل لقاطنى المخيم.

كلية القدس
هيئة تابعة لمؤسسة لمينوس التعليمية تقدم برامج معترف بها من قبل
جامعة البلقاء التطبيقية و وزارة التعليم العالي.
info@quds.edu.jo
www.quds.edu.jo/ar
للتعرف على البرامج المتوفرة:
tinyurl.com/sij-al-quds

معهد SAE
يعمل باالشتراك مع كلية القدس  ،ويقدم برامج في مختلف المجاالت
اإلبداعية.
info@saejordan.com
jordan.sae.edu/ar

منظمة العمل الدولية
الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة لتطوير سوق العمل.
tinyurl.com/sij-ilo
هيئات أخرى
عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية التي لها نشاط في
مخيمات الالجئين في األردن:
tinyurl.com/unhcr-organisations
يمكن الحصول على قائمة من الوزارات والدوائر الحكومية األردنية من
خالل الرابط التالى:
tinyurl.com/sij-gov
تمكين
يعمل على تعزيز حقوق اإلنسان في سوق العمل  ،وزيادة الوعي القانوني
داخل المجتمع األردني.
info@tamkeen-jo.org
tamkeen-jo.org/

أنتج هذا الموقع مكتب المفوضية لشئون الالجئين  ،وهو يحتوي على مزيد من التفاصيل حول العديد من خدمات مطابقة الوظائف والعملjordan.servicesadvisor.org/#/ :
تعتبر برامج المنح الدراسية والمبادرات التعليمية التالية مثاال ً على ما هو متاح حاليا ً لالجئين السوريين في األردن:
DAFI
Edu-Syria
Higher Education for Syrians
HOPES
Jusoor Scholarship Programmes
Karam Scholars
Kiron MENA

UNHCR
European Union
SPARK
)The German Academic Exchange Service (DAAD
Jusoor
Karam Foundation
Kiron Jordan

tinyurl.com/sij-dafi
tinyurl.com/sij-edu
tinyurl.com/sij-spark
tinyurl.com/sij-daad
tinyurl.com/sij-jusoor
tinyurl.com/sij-karam
tinyurl.com/sij-kiron

يمكن الحصول على قائمة بالبرامج والمنح الدراسية المتاحة في جميع أنحاء العالم من خالل الموقع التالى لمؤسسة جسورtinyurl.com/sij-jusoor-list :

