
ة النسائية إجنازات مجعية السباكات الرائدات التعاوني



:الّرؤيــة
رأة في املجتمع املساهمة في تطوير قطاع السباكات لترشيد استهالك املياه وتمكين امل

.األردني  

:الرسالة
ة السباكات الرائدات التعاونية النسائية على تقديم خدمات ال صيانة تعمل جمعي 

ة املائية في املجتمع، وتوفير فرص العمل في م ة، ونشر التوعي  جال السباكة من املنزلي 
.خالل البرامج واألنشطة، وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات



بروشور تعريفي عن اجلمعية 



الربوشور التعريفي القدمي للجمعية 



بروشور الجمعّية الجديد



معدات الصيانة



دمشروع تويد رفع كفائة تدريب وترشي
عام مشروع رفع كفائة استخدام املياه و الطاقة تم تنفيذة في

بارة حيث نفذ هذا املشروع في محافظة البلقاء وهو ع2016-2017
الك عن مسح ميداني للمنطقة والتدقيق املائي وترشيد استه

.الطاقة 

حيث تم تركيب عدادات ماء فرعية للمقارنة وتركيب القطع
ورة الكهرباء الصحية املوفرة للمنزل باالضافة الى التدقيق على فات

حيث كانت القديمة وتركيب القطع الكهربائية املوفرة للمنزل كامل
حسب االستخدام % 75نسبة التوفير 



تغيري سيفون مغسلة 



املنظور االسالمي / تنظيف خزاانت 



سادد مشروع املنظور االسالمي تنظيف خزاانت امل



لية تنفيذ دورة الكهرابء مع منظمة العمل الدو 
 سيدة على اساسيات الكهرباء 50حيث دربت الجمعية بتدريب

رات على املنزلية وملدة شهر وفي نهاية الدورة اصبحت السيدات قاد
يانة االجهز اصالح العطب االولي في املنزل وتفريع خط وتركيب و ص
االميرة بسمة الكهربائية في املنزل وتم تخريج املتدربات برعاية سمو

.بنت طالل حفظها هللا 



تركيب عوامة + تغيري قصبة بطارية 



تركيب كيزر كهرابء 



زايرة االمرية بسمة بنت طالل  
املعظمة 



صيانة جملى + تركيب قطع توفري 



ارسحماضرات ترشيد استهالك املياه يف املد



بطارية تركيب+نياجراتركيب )من بعض األعمال الفردية لألعضاء 
(دوش



حفل ختريج اول دورة متديدات صحية 



رقتا لقاء عضوات اجلمعية مع اخلبرية االملانية مس ب
السيدة رويب اسد   GIZومستشارة  ال 



مع املنضمة ادتماع املقاولني والعمال االردنيني والسوريني
الدولية للعمل 



اجلمعيات التعاونية إدتماع



ظة اربد ختريج فوج دديد من طالباتنا يف حماف



حملة  إعداد وتأهيل دور املحافظات في اململكة



حملة الشمال



محلــة معاان 





ة اجتماع متابعة وتقييم إلنجازات الجمعي 





شكًرا الستماعكم


