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 وزارة المربية والمعليم تعماد  اجراءات اال

  اوافقة اعدلي وزير المربية والمعليم:
    رقم الوثيقة     
 
 اتعماد  األاين العدم للشؤون المعلياية: إص ار 

 

 المدريخ:     /       /  اتعماد  األاين العدم للشؤون اإل ارية والادلية:

 اتعماد  رئيس وح ة الرقدبة ال اخلية:

العنوان:   ليل إطدر العاليدت الرئيسة 
 وزارة المربية والمعليم في

6102 -6102 

 اتعماد  رئيس قسم األ اء الاؤسسي:

 اتعماد  ااثل الجو ة:
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 05 اصفوفة األه اف الاؤسسية للعاليدت الرئيسة في وزارة المربية والمعليم

 66 العاليدت الرئيسة واسؤولية المنفيذ والامدبعة

 30 العاليدت الفرتعية للعاليدت الرئيسة
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 45 فريق اإلتع ا 
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 المقدمة

معال وزارة المربية والمعليم تعلى محقيق رؤيمهد ورسدلمهد وأه افهد االسمراميجية ان خالل 
لى االرمقدء بأ ائهد في جايع الوح ات اإل ارية والفنية إ د المعلياية والمربوية الاؤ يةتعاليدمه

لى ا يريدت المربية والمعليم إلى الغرفة إان اركز الوزارة ووصوال   ابم اء  والجو ة في خ ادمهد 
 الصفية في الا ارس باد ينسجم اع السيدسدت واالسمراميجيدت المعلياية والمربوية.

لخ ادت وا  ارمهد ومحسينهد كاًّد ونوتع د، ومعظيِم القياة وضان رؤية الوزارة لمطوير العاليدت وا
الُاثلى لصدلح املقي الخ اة وأصحدب العالقة الاعنيين بدلخ ادت، والشركدء، ومرويِجد  

باد ينسجم اع المشريعدت المربوية والمعليادت و لخ ادمهد النوتعية تعلى نحو فدتعل واثدلّي، 
 الندظاة لهد.

واضحة لمح ي  العاليدت الرئيسة  در تعدم للعاليدت بانهجيةإتع ا  إط تعالت الوزارة تعلى
والفرتعية للوزارة والخ ادت الارمبطة بهد، وربطهد بدأله اف الاؤسسية ومم مح ي  اؤشرات أ اء 

 واالخمبدرات االامحدندتتعاليدت، هي )المربية، المعليم،  قدبلة للقيدس، ومضان اإلطدر ثادن
لاندهج وا تع ا  الاوا  المعلياية، المناية الاهنية للعدالين، إ ارة النظدم المربوي، مطوير ا،

 ، وموظيف المكنولوجيد(.وجو ة المعليم والاسدءلة الامدبعة والمقييم
د انهد تعلى مق يم خ ادت ملبي احميدجدت املقي الخ اة وموقعدمهم، واالسمارار في  وحرص 

، فق  أتع ت كدفة ل مق يم الخ اةاإليفدء بدلمزاادمهد نحو فئدت املقي الخ اة في جايع اراح
المي مه ف إلى موضيِح اإلجراءات المي و (، QP-159الوزارة انهجية مصايم العاليدت )

الاسدن ة والخدرجية،  –ممبعهد ومعما هد في مصايم العاليدت بأنواتعهد كدفة؛ الرئيسة وال اتعاة 
الرئيسة المي مواكب امدبعة ثمَّ ربِطهد بدأله اف الاؤسسية وفقد  لإلطدر العدم للعاليدت 

الامطلبدت العصرية و راسمهد وموثيقهد به ف رص  جايع تعاليدت الوزارة بشكل ُاعَاق 
 وشاولي.
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لتتتتت اإلجتتتتراءات إلتتتتى  واستتتتمكادال  لامدبعتتتتة الاستتتتمج ات، وظَّفتتتتت التتتتوزارة اخرجتتتتدت الرصتتتت ، وحوَّ
الاعما  والاطبتق فتي الجو ة نظدم ( باد ينسجم وامطلبدت Process Mapsخرائط تعاليدت )

اركتتتز التتتوزارة، واتتت يريدت المربيتتتة والمعلتتتيم، وريتتتد  األطفتتتدل الحكوايتتتة، والاتتت ارس الحكوايتتتة 
بأستتلوب يضتتان ستتالاة موحيتت  اإلجتتراءات، و قتتة مح يتت هد؛ وا  ارة العالقتتدت اتتع املقتتي الخ اتتة 

البنتدءة، وذلت  وتعالت القيد ة تعلى اشدركة العدالين في المصايم ومق يم االقمراحتدت  ،ومعزيزهد
 لرفع اسمويدت الكفدءة والفدتعلية في األ اء.

، وأتعتت ت  لتتيال   6102اإلطتتدر تعتتدم  باراجعتتة ومطتتوير التتوزارة ومأسيستتد  تعلتتى اتتد ستتبق، قداتتت
شتتتداال  إلطتتتدر العاليتتتدت الرئيستتتة، ومتتتمَّ اتعماتتتد ل ليصتتتبح الارجعيتتتة العلايتتتة والعاليتتتة لتتتإل ارات، 

متتتمَّ مبستتتيط اإلجتتتراءات المنفيذيتتتة لضتتتادن المتتت اخل والمكداتتتل واتتت يريدت المربيتتتة والمعلتتتيم كدفتتتة، و 
الارن بين جايع العاليدت تعلى نحو يكفل موظيتف المكنولوجيتد فتي جايتع العاليتدت والخت ادت 

 المي ُمق اهد الوزارة.
اؤكتتت ين تعلتتتى استتتمارار استتتيرة المطتتتوير والمحستتتين، واالبتتت ا  واالبمكتتتدر الاستتتمار فتتتي تعاليدمهتتتد 

تعلتتتى استتتموى اتتتن الرضتتتد لاملقتتتي الخ اتتتة والعتتتدالين لتتتى أفضتتتل النمتتتدئج وأ إل و وختتت ادمهد للوصتتت
 وجايع الاعنيين.

 
 دفـــــاله

والاسدن ة والفرتعّية والعاليدت خدرج ح و   العاليدت الرئيسة موضيح إلىال ليل يه ف هذا 
واأله اف  ،اؤشرات أ ائهدومح ي   ،اع ضادن الم اخل الارن بين العاليدت كدفة الوزارة

 .والمنفيذ ةالامدبعواسؤولية  ،الاؤسسية
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 :الرئيسة اإلطار العام للعملياتدليل  آلية إعداد

 اخدطبة اإل ارات لمح ي  تعاليدمهد الرئيسة. .0
 حصرو ، العدم للشؤون المعلياية الجمادتعدت برئدسة تعطوفة األاينتعق  سلسلة ان ا .6

 .هدمنفيذت الرئيسة في الوزارة واسؤولية العاليد
 . الاالحظدتمعايم العاليدت المي مم االمفدق تعليهد تعلى جايع اإل ارات إلب اء  .3
 .مع يل العاليدت في ضوء المغذية الراجعة ان اإل ارات .4
ال ليل اإلرشد ي لمطبيق  إتعد ة النظر في العاليدت الرئيسة ان قبل الاعنيين في ضوء .5

 .6106 إتعد ة هن سة العاليدت في ال وائر الحكواية
 . اليدتوا تع ا  اإلطدر العدم للع ،ح ي  العاليدت الرئيسة واؤشرات األ اءم لجنةمشكيل  .2
 . تعدم للعاليدت في الوزارةتعق  اجمادتعدت وحلقدت تعصف ذهني للخروج بإطدر  .2
 . للعاليدتطدر العدم إلإتع ا  اسو ة ا .8
 . إلب اء الرأي معايم الاسو ة تعلى جايع اإل ارات .9
 . العدم باد يمفق اع الاالحظدت والمغذية الراجعة يل اإلطدرمع  .01
 . إلطدر العدم  ان اإل ارة العليدااتعماد   .00
وبندء ، باضاونه والعال ،تعليهطال  طدر العدم تعلى جايع الاوظفين لالمعايم اإل .06

 . هاع يموافقالخطط السنوية باد 
 . 6102 - 6102 الرئيسةاإلطدر العدم للعاليدت  ليل  اراجعة ومطوير .03
 مح ي  العاليدت المي ممخطى ح و  الوزارة. .04
 .6102 - 6102في وزارة المربية والمعليم  اتعماد   ليل إطدر العاليدت الرئيسة .05
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 ةإطار العمليات الرئيس آلية مراجعة وتطوير

 ، مات اراجعة ومع يل اإلطدر العدم للعاليدت(QP-159)اسمند ا  لانهجية مصايم العاليدت 
 ان خالل: 6105في وزارة المربية والمعليم  الرئيسة 

معايم كمدب رساي لغديدت مع يل ومطوير اإلطدر العدم للعاليدت بدلحصول تعلى  .0
العاليدت و الاالحظدت الامعلقة باؤشرات األ اء للعاليدت الرئيسة، واسؤولية المنفيذ، 

تعليهد  الاق اة بندء  ، والخ اة اع  اراتعدة الم اخل الارن بينهد الفرتعية لكل تعالية رئيسة
 ان اإل ارات الاعنية.

في وزارة المربية حظدت الوار ة ومضاينهد في اإلطدر العدم للعاليدت  راسة الاال .6
العدم للعاليدت الاح ث تعلى جايع الاوظفين، والعال ومعايم اإلطدر  6102والمعليم

 باضاونه.
ضدفةإلى  ليل إطدر العاليدت الرئي مطوير إطدر العاليدت الرئيسة .3  ظيفمو  تعالية سة، وا 

جو ة المعليم والاسدءلة لعالية الامدبعة والمقييم، وتعاليدت كنولوجيد كعالية رئيسة، و الم
 خدرج ح و  الوزارة.

 

 تعريفات

 العملية: 

لى اخرجدت وفقد  لضوابط اجاو  األنشطة الالزاة لمحويل الا خالت ان أي نو  إ هي
أل اء كدلسيدسدت واألسس والاعديير واإلجراءات( حيث يمم موظيف الاوار  الالزاة اعّينة )

 .)اثل الاوظفين والوقت والادل( مل  العالّية
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 خرائط سير العمليات: 

هي تعبدرة تعن رسم موضيحي يشمال تعلى تع   ان األشكدل لكّل انهد  اللة اعّينة إلبراز 
اهّاة اعّينة ااد يؤ ي إلى اسميعدب وفهم إجراءات العاليدت المي يمّم إمبدتعهد إلنجدز 

 العال، ومعمبر خرائط سير العاليدت ان أبرز أ وات محليل العاليدت.
 ومماّثل أهاّية خرائط سير العاليدت فياد يلي:

 خريطة واح ة ُمغني تعن قراءة الع ي  ان الصفحدت. -
 موضح العاليدت الانطقّية إلجراءات العال. -
 كندت صغيرة ان الااكن فهاهد بسهولة.العالية الكبيرة إلى امسدتع  في مجزئة ا -
موضح اواقع الخلل أو االرمبد  ماهي ا  المخدذ اإلجراءات الالزاة أو إلجراء  -

 .المع يالت الضرورّية
مسدتع  تعلى موضيح الاراحل أو الخطوات المي ياكن  اجهد أو حذفهد، ااد  -

 والمجهيز والوقت...الخ.ياكن أن ينمج تعنه موفير في نفقدت المشغيل 
 مسدتع  تعلى اعرفة اجاوتعة الاهدم أو العاليدت المي مقوم بهد وح ة اعّينة. -

 
 العمليات الرئيسة: 

بشكل ابدشر في محقيق األه اف  ومسهم ،لارمبطة بدلاهدم الرئيسة للوزارةهي العاليدت ا
 سمراميجية والاؤسسية.اال

 العمليات المساندة: 

 .ومنفيذهد في محقيق العاليدت الرئيسة للوزارة هي العاليدت المي مسدتع 

 العمليات الفرعية: 

/ الاسدن ة والوار ة ضان نظدم الجو ة لمي م تعم مطبيق العاليدت الرئيسةهي العاليدت ا
 .والمعليم والاساى بضبط العاليدت في وزارة المربية
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 اتـــــهندسة العملي: 

جذرّية والعال تعلى المخّلص ان المكرارات  سمراميجّية بصفةهي إتعد ة مصايم العاليدت اال
والمقدطعدت الاسببة للمأخير والمعقي  في سير العال به ف محقيق محسيندت جوهرّية 
وفدئقة وليست هداشّية م ريجّية في اعديير األ اء باد يكفل سرتعة األ اء ومخفي  المكلفة 

 ه.وجو ة الخ اة اع موظيف كل المقنيدت الالزاة لخ اة هذا الموجّ 
 الخطط التنفيذّية لألقسام: 

يوج  في كل قسم في اركز الوزارة وا يريدت المربية والمعليم خطة تعال منفيذية وفق 
 ( مشمال تعلى البنو QF12-1-1( وللاي ان )QF12-1نادذج اعما ة للاركز )

ان ِقبل وح ة  ويمم امدبعمهد ،...(سنة األسدس ،واإلجراءات المنفيذّية ،نشطة الرئيسة)األ
 ./ قسم األ اء الاؤسسي وا تع ا  المقدرير الالزاة بشأنهدالرقدبة ال اخلّية

 

  التداخل المرن: 

إ ارات وزارة المربية الاشمركة بين زاة إلمادم العاليدت الالال اخلية والخدرجية اإلجراءات 
، مضان إجراءات قدنونية اح  ة وفقاألخرى والهيئدت وبين الوزارة والاؤسسدت  ،والمعليم
 العاليدت. ز واجية في منفيذتع م اال

 عمليات خارج الحدود: 

األنشطة المي منفذهد الوزارة خدرج إطدر تعاليدمهد الرئيسة والارمبطة بمحقيق أه اف وطنية 
 واجماعية بدلمعدون اع شركدء خدرجيين سواء أفرا  أو اؤسسدت وطنية واجماعية.
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 الرئيسة في وزارة التربية والتعليمالعمليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمليات في وزارة التربية والتعليم وصف

 :اآلميتعلى النحو وهي الوزارة  في ثادنيةال العاليدت الرئيسة مم مح ي 

 التعليم .0

طفدل، المعليم ريد  األوهي:  كدفة لفئدت الاسمه فةلالوزارة فرص المعليم  موفر
 راسدت ال، اسدئيةال راسدت ال، احو األاية، ، المعليم الاهنيالثدنوي ، المعليم األسدسي

، ، المعليم الخدصاإلتعدقدت تعلى اخملف الفئدت و، ذو انزليةال راسدت ال، فيةيصال
 .وللفئدت جايعهدالاسدن ة لعالية المعليم كدفة  ارية اكز الثقدفية، ومق يم الخ ادت اإلالار 
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 التربية .6

األنشطة  والمعليم والا ارس اجاوتعة  انمنفذ الوزارة ان خالل ا يريدت المربية 
يجدبية مه ف إلى إكسدب  الطلبة القيم واالمجدهدت اإلكدفة المي الاجدالت  فيالمربوية 
 ومعزيزهد.

 االمتحانات واالختبارات .3

ية لجايع خمبدرات الوطنالوزارة ان خالل الا يريدت والا ارس االامحدندت واال معق 
 ومشدر  أيضد  به ف مقييم اسموى المحصيل ال راسي ل ى الطلبة،  ؛الاراحل ال راسية 

المي مقيم الاسموى ال راسي للطلبة تعلى  PISA،(TIMSS)في تعق  االامحدندت ال ولية 
لاسدرات ل الاالكةامحدن الثدنوية العداة تعلى اسموى الى تعق  إضدفة إ اسموى العدلم،

 .تعالاية الاخملفةتعالنهد تعبر الوسدئل اإلا  و  ،ص ار نمدئجها  و كدفة المعلياية 
 إدارة النظام التربوي  .4

دت المربوية الوزارة السيدس رمطوّ  ،النظدم المربوي بكفدءة وفدتعلية لضادن إ ارة 
ف ، والمي يمم ان خاللهد مخطيط الاوار  البشرية )سيدسدت الموظيوالخطة االسمراميجية

وموفير اصد ر ماويل والمحفيز واالحمفدظ بدلاوظفين(، ومخطيط اوار  اد ية فعدلة 
 .، وفق المشريعدت المربوية الاعاول بهدعلم وموفير الجدهزية اإللكمرونيةللم

 
 عداد المواد التعليميةا  تطوير المناهج و  .5

، الاخملفةالعداة والخدصة للابدحث مقوم الوزارة بمطوير األطر العداة للنمدجدت 
 ، وحوسبة رسية للاراحل ال راسية الاخملفة، وأ لة الاعلم الخدصة بهدومأليف الكمب الا

لى موفير اصد ر المعلم الاخملفة لمسهيل إ، إضدفة الكمب الا رسية لع   ان الابدحث
 .لطلبةا إلى وصولهد
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 التنمية المهنية للعاملين .2

اثل برااج ومطويرهد تع ا  برااج المناية الاهنية للعدالين في الوزارة إمقوم الوزارة ب
 ومطوير ، وم ريباألولى ة، وم ريب اعلاي الصفوف الثالثم ريب الاعلاين الج  

 ، وبرااج الم ريب للمعلم اإللكمروني لكل ان اإل اريين والاعلاين،الاشرف الج ي 
الوزارة في الع ي   لى اشدركة العدالين فيإ، بدإلضدفة وبرااج م ريب القيد ات المربوية

البعثدت حسب المخصص واجدل العال تعلى الاسمويين و ، الن واتو ، ان الاؤمارات
 .ه اف الاؤسسية للوزارةلمناية الاهنية للعدالين كأح  األباد يحقق ا الاحلي واإلقلياي

 وجودة التعليم والمساءلة المتابعة والتقييم .2

بعة ومقييم كل ان األ اء بامدطدر العدم للمقييم والامدبعة مقوم الوزارة ضان اإل
 ،اللوازايو  ،الادلي: )األ اء والذي يشال اء الرقدبي ، واألواأل اء الاؤسسي الفر ي،

للمحقق ان نسب  ومقيياهد الوزارة منفذهدالمي ، وامدبعة الاشدريع (، والجو ة اري اإلو 
البرااج الم ريبية لى امدبعة إضدفة إومق يم المغذية الراجعة  ،نجدز لكل اشرو اإل

ه اف الاخطط ية الاهنية للعدالين باد يضان محقيق األانضان اسدر المومقيياهد 
 لهد.

العالية المربوية ومطويرهد  محسينبوح ة جو ة المعليم والاسدءلة  ان ه ف انطالقد  
وفق اعديير واؤشرات اح  ة وتعلى الاسمويدت اإل ارية الثالثة: الا ارس، والا يريدت، 

 حثيثةيمبعهد زيدرة  ،؛ مقوم الوح ة بمنظيم زيدرات اسمطالتعية للا ارس كدفةاركز الوزارة
للا يرية  سلمفي مقرير يمبين نقدط قوة ونقدط بحدجة إلى محسين  ةمقييم أ اء الا رسل

معما  الوح ة في تعالية المقييم الاؤشرات العشرين في خطة المطوير إذ  ،المي ممبعهد
المربوي. مقوم الا يرية ب ورهد بمق يم خطة تعالجية للنقدط المي محمدج إلى محسين 

ومعد   ورة الاسدءلة لكل ا رسة خالل ثالث  يمبعهد زيدرات امدبعة ان قبل الوح ة.
إضدفة إلى محويل بع  الاالحظدت  هد.تعلى مق م الا رسة ومطور أ اء سنوات حفدظد  

الاعنية لامدبعة  المي مرص  خالل الزيدرات االسمطالتعية والمقيياية إلى اإل ارات
 االجراءات المصويبية.
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 توظيف التكنولوجيا في عمليات وخدمات الوزارة .8

لعال تعلى أمامة ل هد ماهي ا  وخ ادم هدموظيف المكنولوجيد في تعاليدمإلى الوزارة مه ف 
لكمرونية ومطبيقهد بفدتعلية ااد يؤ ي إلى دت باد يمواءم اع خطة الحكواة اإلخ اال

 جراءات وموفير الجه  والوقت والمكلفة.ومبسيط اإل زيد ة رضد املقي الخ اة
ية سب نو  املقي الخ اة و راسة أولو ومصنيفهد ح ةر احيث يمم  راسة خ ادت الوز 

ية بلكمرونية لوزارة المر كدالة ضان خطة المحول للحكواة اإللبندء أنظاة اماألمامة 
لى ربطهد اع إت ومكنولوجيد الاعلوادت، ليصدر والمعليم وبدلمنسيق اع وزارة االمصدال

 بدقي الاؤسسدت وال وائر الحكواية لمحقيق أكبر فدئ ة وفدتعلية بمق يم الخ ادت.
 OpenEmis حصدئية اثلا  لكمرونية معلياية و إكاد مقوم الوزارة بموظيف أنظاة 

نظاة أ ارة الغرفة الصفية و إلكمرونية مخ م إوابد رات  EDRAKوانصدت معلياية اثل 
لكمرونية إوبوابدت  SMSوقنوات امصدل اثل  KINZونية للا ارس ر لكمإاعلوادت 

 .GFMISنظاة ادلية أواالسمفسدرات و  ى للشكدو 
نظاة تعلى مطوير اوقع الكمروني باواصفدت قيدسية ليكون حدضنة لجايع األ ومعال

 المي مطبقهد الوزارة.

 

 توثيق العمليات 

ضتان نظتدم الجتو ة للتوزارة فتي كتل  كدفتة الفرتعيتةتعاليتدت التوزارة الرئيستة و يمم موثيق وموضتيح 
 .ان اركز الوزارة وا يريدت المربية والمعليم

القيدسّية العدّاة انهد)إجراء موثيق اإلجراءات، ضبط  اإلجراءاتيشمال نظدم الجو ة تعلى 
ضبط سير العاليدت ) دتإضدفة إلى اخطط،لخ(إسجالت الجو ة، الم قيق ال اخلي... 

العاليدت( لكدفة أقسدم اركز الوزارة وا يريدت المربية والمعليم حيث يمم مح ي  ا خالت مل  
والاخرجدت ومطوير اؤشرات الارن بين الخ ادت  ونقدط الم اخلالعاليدت واراحل المنفيذ 

 .واسؤولية الامدبعة والمنفيذ أ ائهد
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 : للعمليات  قييموالت آلية المتابعة

هد ضان اسؤولية كل إ ارة والمحقق ان منفيذ الاؤشرات المدبعة ل ،الوزارة منفيذ العاليدتممدبع 
 :ان خالل

 تعالية الم قيق ال اخلي  -

 وا يريدت الوزارةتعاليدت نظدم الجو ة الاطبق في اركز تعلى تعالية الم قيق ال اخلي طبق م
 .(QP-04وفق انهجية الم قيق ال اخلي ) المربية والمعليم

وزارة وا يريدت المربية الاطبقة في أقسدم إ ارات اركز الكدفة يمم الم قيق تعلى العاليدت  إذ
، وحدالت والمحسين يمضان االحظدت المطوير ،الم قيقويمم إص ار مقرير بنمدئج  .والمعليم

باالحظدت المطوير والمحسين،  لألخذيمم معاياه تعلى إ ارات اركز الوزارة  إذ تع م الاطدبقة
 ومزوي  قسم الاعديير والجو ة بدإلجراءات الامخذة. ،واعدلجة حدالت تع م الاطدبقة

 مقييم خطط العال السنوية  -
 لألقستدم فتي اركتز التوزارة، وات يريدت المربيتة والمعلتيم،كدفة يمم مقييم خطط العال السنوية 

اتتن ختتالل قستتم األ اء الاؤسستتي/ اركتتز التتوزارة، وقستتم الرقدبتتة ال اخليتتة/ اتت يريدت المربيتتة 
لمأكتت  اتتن ويتتمم ا (QP-12) اء الاؤسستتيوفتتق انهجيتتة ضتتبط تعاليتتدت قستتم األ، والمعلتتيم

، نجتتدز لكتتل تعاليتتةاأل اء ونستتبة اإلبدلهتت ف الاؤسستتي واؤشتترات منفيتتذ العاليتتدت وربطهتتد 
معاياهتتد تعلتتى اإل ارات والاتت يريدت فتتي اركتتز ؛ لصتت ار مقريتتر ختتدص بنمتتدئج المقيتتيمإويتتمم 

ي تعاليتتدت المطتتوير ألختتذ بدلمغذيتتة الراجعتتة فتتوا ،تعنهتتدالعاتتل بدلموصتتيدت الندمجتتة و التتوزارة؛ 
 .  والمحسين

 

 امدبعة برااج واشدريع الوزارة ومقيياهد  -
فتتتتتتتي  امدبعتتتتتتة الخطتتتتتتتة الحكوايتتتتتتةنظتتتتتتتدم  وفتتتتتتقامدبعتتتتتتة بتتتتتتترااج واشتتتتتتدريع التتتتتتتوزارة  يتتتتتتمم

)اثل: برنتتتتتتداج مطتتتتتتوير الا رستتتتتتة واشتتتتتتدريعهد التتتتتتوزارةومقيتتتتتتيم بتتتتتترااج رئدستتتتتتة التتتتتتوزراء، 
اراجعتتتتتتتة ال راستتتتتتتدت المقييايتتتتتتتة المتتتتتتتي ينفتتتتتتتذهد الاركتتتتتتتز التتتتتتتوطني لمنايتتتتتتتة و  والا يريتتتتتتتة، 

 ،(PM63-6)وفتتتتتتتتتق انهجيتتتتتتتتتة تعاتتتتتتتتتل قستتتتتتتتتم الامدبعتتتتتتتتتة والمقيتتتتتتتتتيم  الاتتتتتتتتتوار  البشتتتتتتتتترية،
. ومنفيتتتتتذ  راستتتتتدت مقييايتتتتتة ،للتتتتتوزارةستتتتتمراميجية نجتتتتتدزات الخطتتتتتة االإإضتتتتتدفة إلتتتتتى مقيتتتتتيم 
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تتتتتد ويعاتتتتتل القستتتتتم  تعلتتتتتى بنتتتتتدء القتتتتت رات ورفتتتتتع الكفتتتتتدءة للكتتتتتوا ر البشتتتتترية فتتتتتي وزارة أيض 
اتتتتتتتن ختتتتتتتالل المتتتتتتت ريب تعلتتتتتتتى أنظاتتتتتتتة  ةالمربيتتتتتتتة والمعلتتتتتتتيم للاستتتتتتتمويدت اإل اريتتتتتتتة الثالثتتتتتتت

 .المربوي  اإلشراف والم ريب الامدبعة والمقييم، بدلمنسيق اع إ ارة
 

 امدبعة جو ة المعليم في الا ارس ومقيياهد   -
ت حثيثتتتتة يقتتتتوم بهتتتتد فريتتتتق يتتتتمم امدبعتتتتة جتتتتو ة المعلتتتتيم فتتتتي الاتتتت ارس اتتتتن ختتتتالل زيتتتتدرا

ن فيتتتته نقتتتتدط القتتتتوة ونقتتتتدط بحدجتتتتة ييبتتتت يقتتتت م هتتتتذا الفريتتتتق مقريتتتتر مقيياتتتتي ،يناتتتتن الاقياتتتت
إلتتتتتى محستتتتتين، وفتتتتتق انهجيتتتتتة اعماتتتتت ة لتتتتت ى وحتتتتت ة جتتتتتو ة المعلتتتتتيم والاستتتتتدءلة. ومعاتتتتتل 

فريتتتتق متتتت ريب لكتتتتوا ر البشتتتترية اتتتتن ختتتتالل الوحتتتت ة تعلتتتتى بنتتتتدء القتتتت رات ورفتتتتع الكفتتتتدءة ل
 خميدرل وفق أسس واعديير اح  ة.يمم اين اقيا
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 هداف المؤسسية للعمليات الرئيسة في وزارة التربية والتعليممصفوفة األ

 الرقم العملية األهداف المؤسسية مؤشر األداء المسؤولية

 
 
 
 
 
 

 إدارة التعليم
 
 

 واإلنتاجإدارة التعليم المهني 
 
 

 إدارة التربية الخاصة
 
 

 إدارة التعليم الخاص
 
 
 

 
 

 لتحاق في مرحلة رياض األطفال نسبة اال 

 في التعليم األساسي  عدد الطلبة الملتحقين 

  في التعليم الثانويعدد الطلبة الملتحقين 

  في التعليم المهنيعدد الطلبة الملتحقين 

 األول األساسي ستعداد للتعلم في الصفنسبة الطلبة ذوي اال 

 طفال عدد شعب رياض األ 

 في المدارس الحكوميةالملتحقين الطلبة غير األردنيين  عدد 

 األمية حسب الفئات  محوتعليم الكبار و عدد األميين الملتحقين ببرنامج
 العمرية والجنس

  مسائي، صيفي، منزلي( )النظامي غير عدد الملتحقين بالتعليم 

  لى المهنإبرنامج مسار من المدرسة في نسبة المدارس المشاركة 

 غرف  مدارس الملك عبدهللا،بة الملتحقين ببرامج المتفوقين )عدد الطل
 الموهوبين في المدارس(

 ذوي  )صعوبات التعلم، عدد الطلبة الملتحقين ببرامج التربية الخاصة
 (اإلعاقات على مختلف الفئات

 مدارس الملك عبد هللا) عدد المؤسسات التعليمية للطلبة المتفوقين 
 للتميز(

 دارس، رياض أطفال، مراكز ثقافية(عدد مؤسسات التعليم الخاص )م 

 بة المتسربين من التعليم األساسينسبة الطل. 

  عدد الملتحقين بالدورات والبرامج غير المنهجية التي تم ترخيصها
من إدارة المناهج والكتب المدرسية للتدريب عليها في المراكز 

 لفة.الثقافية المخت
 
 
 

لمبدأ  توفير التعليم للجميع تجسيدا   -1
تكافؤ الفرص والعدالة التربوية 
وتقليل الفجوات الالحقة في 

 .لميالتحصيل الع
 

تهيئة طلبة التعليم المهني   -2
الشامل لتأهيلهم باالنخراط في 
ر سوق العمل للحد من الفق

والبطالة في صفوف الشباب أو 
العالي من  لتحاق في التعليملال

خالل تطوير البرامج والخطط 
المراعية لمتطلبات سوق العمل 

 .والتغييرات التكنولوجية
 
إتاحة فرصة التعليم والتدريب  -3

لكافة شرائح المجتمع والمراحل 
العمرية لتلقي التدريب والتعليم 
على الدورات والبرامج غير 
المنهجية من خالل المراكز 

 .ةالثقافي
 

 1 التعليم 
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 الرقم العملية األهداف المؤسسية مؤشر األداء المسؤولية

 
 

 إدارة النشاطات التربوية
 
 
 
 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 

 المختلفةالمسابقات في  عدد الطلبة المشاركين 

  الطلبة المشاركين في جائزة الملك عبدهللا للياقة البدنيةعدد 

  سنويا  عدد المخيمات الكشفية التي يتم تنفيذها 

 عدد الطلبة المشاركين في معسكرات العمل التطوعي 

 نسبة الطلبة المشاركين في برامج الكشافة والمرشدات 

 عدد الرحالت المدرسية  العلمية المنفذة للطلبة في األقاليم 

 موضوعات متنوعة ذات أهداف محددة في الكتب المدرسية 
 

 

 
 
 

توفير بيئة تعليمية آمنة تشمل 
جميعها التي تتناسب مع  المتطلبات
         الطلبة الصحية احتياجات

واالنفعالية واالجتماعية والتربوية 
 .واألكاديمية

 
 

 
 
 

 2 التربية

 
 إدارة االمتحانات واالختبارات

 
شراف و التدريب إدارة اإل

 التربوي
 

 
إدارة مركز الملكة رانيا 

العبدهللا لتكنولوجيا التعليم 
 والمعلومات

 
 
 

 

  الثانوية العامة امتحان  فيالطلبة  نجاحنسبة 

  حسب المسار الثانوية العامة امتحان  فيالطلبة نسبة نجاح
 التعليمي 

 األردن في االمتحان الدولي  معدلTIMSS 

 األردن في االمتحان الدولي  معدلPISA 

 معدل األداء في اإلختبار الوطني 

  معدل أداء الطلبة في اختبار الصفوف الثالث األولى 
 
 
 
 
 
 

 هومهاراتالمتعلم تطوير معارف 
وتعزيز القيم  هوخبرات هوكفايات

اإليجابية لديه لمساعدته في التعامل 
مع مستجدات األوضاع والقضايا 
والتحديات بما يتناسب وسوق العمل 
إلى جانب ضمان مشاركة كل من 

 .األسرة ومؤسسات المجتمع المدني
 

 3 االمتحانات واالختبارات
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 الرقم العملية األهداف المؤسسية مؤشر األداء المسؤولية

 
 إدارة التخطيط والبحث التربوي

 
 

 إدارة الموارد البشرية
 
 

 إدارة الشؤون المالية
 
 

 الدولية إدارة األبنية والمشاريع
 
 

 إدارة اللوازم والتزويد
 

 
 إدارة الشؤون القانونية

 
 

مركز الملكة  رانيا العبد إدارة 
 التعليمهللا لتكنولوجيا 
 والمعلومات

 
 إدارة التعليم

 
 العالقات الثقافية والبعثاتإدارة 

 

 )عدد الموظفين في وزارة التربية والتعليم )إداريين ومعلمين 

 نسبة )المعلمين، اإلداريين( الحاصلين على رتب 

 نسبة الطلبة الموفدين للجامعات لتلبية احتياجات المناطق النائية 

 حتفاظ بالموظفيننسبة اال 

 عدد الحاصلين على قروض اإلسكان 

  المستفيدين من مكرمة أبناء المعلميننسبة المعلمين 

 فيدين من مكرمة أبناء المعلمين عدد الطلبة المست 

 التعليم من  صندوق ضمان و، سكانعدد المستفدين من سلف اإل
 التربية 

 لموظفين الحاصلين على سلف طارئةعدد ا 

  كريمعدد المستفيدين من مكرمة سكن 

  لى موازنة الدولةإنسبة موازنة الوزارة 

  اإلنفاق من الموازنة على المشاريع الرأسماليةنسبة 

 نسبة اإلنفاق من الموازنة على المشاريع الجارية 

 ن الدوليين لتمويللقروض والمنح المقدمة من المانحيقيمة ا 
 المشاريع التطويرية في الوزارة 

  تطوير المدرسة والمديرية نسبة المدارس المشاركة في برنامج 

  المدرسة والمديرية نسبة المديريات المشاركة في برنامج تطوير 

  عدد الشركاء الداعمين لمشاريع التطوير في الوزارة 

  عدد األبنية المدرسية 
 

 
 
 
 

ترشيد استخدام الموارد المتاحة 
اقتصاديات التعليم  ئمبادوتوظيف 

عداد الموازنة إبشكل يركز على 
 .الموجهة بالنتائج

 
 
 
 
 

 
 

 إدارة النظام التربوي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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 الرقم العملية األهداف المؤسسية مؤشر األداء المسؤولية

   عدد األبنية  المدرسية التي تم صيانتها خالل العام 

 ةنسبة األبنية المستأجر 

  نسبة األبنية ذات الفترتين 

  لبناء وتجهيز المدارس خالل العامعدد العطاءات المطروحة 

 نسبة المدارس المجهزة بمختبرات الحاسوب 

  نسبة المدارس المربوطة بالشبكة 

  في برنامج نحو بيئة تعليمية أفضلعدد المدارس المشاركة 

  مشروع نحو بيئة مدرسية آمنة عدد المدارس المشاركة في 

 شاركة في مشروع االعتماد الصحي عدد المدارس الم 
 

ترشيد استخدام الموارد المتاحة 
وتوظيف مبادئ اقتصاديات التعليم 
بشكل يركز على إعداد الموازنة 

 الموجهة بالنتائج.

 

 
 إدارة النظام التربوي

 
4 

 
 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 
إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 
 

 إدارة اللوازم والتزويد
 
 
 

 

 عدد النتاجات العامة والخاصة المراجعة والمنقحة 

 االخيرة  ةعدد الكتب المدرسية التي تم تأليفها في السنوات الثالث 

  الطبعات الجديدة عدد األدلة المطورة من 

 لكترونية نسبة المواد التعليمية التعلمية اإل 

تطوير معارف ومهارات وكفايات 
وخبرات المتعلم وتعزيز القيم 

امل اإليجابية لديه لمساعدته في التع
 مع مستجدات األوضاع والقضايا
والتحديات بما يتناسب وسوق العمل 
إلى جانب ضمان مشاركة كل من 

 .األسرة ومؤسسات المجتمع المدني
 
 
 
 

عداد إتطوير المناهج و
 المواد التعليمية

5 
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 المسؤولية مؤشر األداء األهداف المؤسسية العملية الرقم

6 
التنمية المهنية 

 للعاملين

توفير موارد بشرية ذات خبرات 
وتصميم برامج التنمية المهنية 

المستدامة تدعم تملك الخبرات وتطورها 
بما يمكنها من إدارة النظام التربوي 

 بكفاءة وفعالية.

  عدد المعلمين الجدد الذين تم تدريبهم على برنامج المعلم الجديد 

  عدد المعلمين الذين تم تدريبهم على برنامج الصفوف الثالثة
 األولى  

  عدد المشرفين الجدد الذين تم تدريبهم على برنامج المشرف
 الجديد

 عدد المعلمين واإلداريين الحاصلين على شهادة الدبلوم الدولي 
 في مهارات تقنية المعلومات )كامبردج(

 لتنمية المهنية )دعم عدد المعلمين الذين التحقوا ببرنامج ا
 التطوير التربوي( 

 عدد المعلمين الذين التحقوا ببرنامج توظيف المناهج المحوسبة 

  عدد المعلمين الذين التحقوا ببرنامج تدريب معلمي اللغة
 الفرنسية

  عدد المعلمين الذين التحقوا ببرنامج تدريب معلمي اللغة
 اإلنجليزية

 تدريب الرياضة في حياتنا  عدد المعلمين الذين التحقوا ببرنامج 

  عدد المشرفين التربويين الذين التحقوا ببرنامج تدريب الرياضة
 في حياتنا

 عدد اإلداريين الذين تم تدريبهم على دورة اإلدارة بالنتائج 

  عدد القيادات التربوية الذين التحقوا ببرنامج التنمية المهنية
 )دعم التطوير التربوي(

 كوا في المؤتمرات والندوات  والورش عدد الموظفين الذين شار
 التدريبية الخارجية 

  عدد الموظفين الذين شاركوا في المؤتمرات والندوات  والورش
 التدريبية الخارجية 

  عدد الموظفين المبتعثين للدراسة في الداخل والخارج 

   عدد الموظفين الذين شاركوا في المؤتمرات والندوات
 والورش التدريبية الخارجية 

 
 
 
 
 

شراف والتدريب إدارة اإل
 التربوي

 
 

 
 
 
 
 
 

 والبعثاتإدارة العالقات الثقافية 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الموارد البشرية
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 المسؤولية مؤشر األداء األهداف المؤسسية العملية الرقم

6 
التنمية المهنية 

 للعاملين

توفير موارد بشرية ذات خبرات 
وتصميم برامج التنمية المهنية 

تدعم تملك الخبرات وتطورها المستدامة 
بما يمكنها من إدارة النظام التربوي 

 بكفاءة وفعالية.

  عدد الموظفين المبتعثين للدراسة في الداخل والخارج 

 اإلنجليزية عدد اإلداريين الذين التحقوا بدورات اللغة 

 رتب المعلمين عدد المعلمين واإلداريين الحاصلين على 

  شهادة القيادة التعليميةعدد اإلداريين الحاصلين على 

 

7 

المتابعة والتقييم 
وجودة التعليم 
 والمساءلة

تطوير نظام تربوي يتمتع بالشفافية 
معزز بتقارير دورية مدعم ببيانات 
ومعلومات موثقة تظهر اإلنجازات 

 التحديات التي يواجهها النظام.و
 

 .تقرير تقييم األداء للموظفين من الفئات الوظيفية كافة 

  عدد برامج التنمية المهنية التي يتم متابعتها في الوزارة 

  عدد الدراسات التقييمية المنفذة لقياس أثر برامج التنمية
 المهنية 

 التدريبية المرصودة الحتياجات العاملين في  عدد الدورات
 الوزارة

  عدد حاالت عدم المطابقة والمالحظات التي تم رصدها في ضوء
 نظام الجودةالتدقيق الداخلي على 

  نسبة رياض األطفال الحكومية التي حققت محك الجودة في
 الجانبين اإلداري والفني 

 عدد المالحظات الناتجة عن تقييم الخطط السنوية 

  عدد القرارات اإلدارية والقرارات اللوازمية التي تم تصويبها
 في الوزارة

 في  عدد المطالبات المالية المخالفة للتعليمات المرصودة
 الوزارة

 معدل عدد المعلمين لكل مشرف تربوي 
 شرافية لكل مشرف تربويعدد تقارير الزيارات اإل •
ضمن  عدد البرامج والمشاريع الحكومية التي يتم متابعتها •

 ستراتيجية للوزارةالخطة اال

 
 إدارة الموارد البشرية

 
 
 
 
 
 

 وحدة الرقابة الداخلية
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 المسؤولية مؤشر األداء األهداف المؤسسية العملية الرقم

7 

 
المتابعة والتقييم 
وجودة التعليم 
 والمساءلة

 
 

تحسين العملية التربوية وتطويرها وفق 
معايير ومؤشرات محددة وعلى 

المستويات اإلدارية الثالثة: المدارس، 
 والمديريات، مركز الوزارة

 
والمديرية عدد تقارير المتابعة والتقييم لبرنامج تطوير المدرسة  •

 )وزارة، مديرية، مدرسة(
 ستراتيجيةعدد تقارير متابعة الخطة اال •

 ستطالعيةعدد تقارير الزيارات اال 

 ميةيعدد تقارير الزيارات التقي 

 عدد تقارير زيارة المتابعة 

 للسياسات ةعدد التقارير الموجه 
 
 

إدارة اإلشراف والتدريب 
 التربوي

 
 إدارة التخطيط والبحث التربوي

 
 
 

 وحدة جودة التعليم والمساءلة

8 

توظيف 
التكنولوجيا في 
عمليات وخدمات 

 الوزارة

تقديم خدمات الكترونية لمتلقي الخدمة 
 لتقليل الوقت والجهد والكلفة 

 عدد الخدمات المؤتمتة 

  عدد المستفيدين من الخدمة 

 رضا متلقي الخدمة 

 عدد األنظمة اإللكترونية المفعلة 

  اإللكترونينسبة تفعيل الربط 

 موقع الوزارة 

إدارة مركز الملكة رانيا العبد هللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات
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 العمليات الرئيسة ومسؤولية التنفيذ والمتابعة
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 التعليم
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 ةـيـربـتـال
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 االمتحانات واالختبارات
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 إدارة النظام التربوي
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 المواد التعليميةعداد ا  تطوير المناهج و 
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 التنمية المهنية للعاملين
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 وجودة التعليم والمساءلة المتابعة والتقييم
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 يف التكنولوجيا في عمليات وخدمات الوزارةتوظ
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 العمليات الفرعية للعمليات الرئيسة

 مسؤولية التنفيذ الخدمة المقدمة العملية الفرعية الرئيسةالعملية 

 التعليم

اندطق ذات الموفير غرف ريد  أطفدل شدغرة في 
 الحدجة 

اسمح اث ريد  أطفدل حكواية في 
 الاندطق ذات الحدجة  

 إ ارة المعليم

موفير فرص معلياية ب يلة ماكن نزالء اراكز 
 األكد ياياإلصالح والمأهيل ان إكادل معلياهم 

ان خالل ا يريدت  إ ارة المعليم معليم النزالء
 المربية والمعليم ذات العالقة

موفير فرص معلياية لان يرغب بدسمكادل معلياه 
 األسدسي والثدنوي( في برنداج ال راسدت الانزلية)

إ ارة المعليم ان خالل ا يريدت   راسدت انزلية
 المربية والمعليم ذات العالقة

فرص معلياية ب يلة ماكن كبدر السن ان موفير 
اكمسدب الاهدرات األسدسية في القراءة والكمدبة 

والحسدب ان خالل موفير اراكز لمعليم الكبدر واحو 
 األاية

معليم الكبدر واحو األاية الاهدرات 
 األسدسية بدلقراءة والكمدبة والحسدب

إ ارة المعليم ان خالل ا يريدت 
 لعالقةالمربية والمعليم ذات ا

ارش ون ا ربون تعلى اهدرات المعدال اع  مق يم الخ ادت اإلرشد ية للفئدت كدفة
 اشكالت الطلبة

 إ ارة المعليم

حادية  الطلبة ان  اإلسدءة   وموفير بيئة آانة خدلية 
 ان العنف

 بيئة آانة للطلبة في ا ارسهم،
طلبة واعلاون ياملكون اهدرات الحادية ان 

 اإلسدءة

 المعليمإ ارة 
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قبول الطلبة األر نيين وغير األر نيين في الا ارس 
 الحكواية 

 إ ارة المعليم  مسجيل الطلبة في الا ارس

تمكين الطلبة متوسطي األداء وذوي األداء  حصص التقوية والتعمق 
 الضعيف

 إدارة التعليم 

 التعليم

اإلعاقات على  استحداث غرف المصادر للطلبة ذوي
 وتأثيثها وتجهيزها مختلف الفئات

صادر مستحدثة مجهزة ومهيأة غرف م
ذوي ها لتلبية احتياجات الطلبة من لتفعيل

 اإلعاقات على مختلف الفئات

 إدارة التربية الخاصة

إنشاء وتجهيز وتحديث األبنية وتوفير التسهيالت 
 ذوي اإلعاقات على مختلف الفئاتللطلبة    ةالبيئي

أبنية مجهزة, وتسهيالت بيئية مهيأة للطلبة 
 ذوي اإلعاقات على مختلف الفئات

 إدارة التربية الخاصة

ذوي اإلعاقات توفير خدمات وبرامج نوعية للطلبة 
 على مختلف الفئات

فرة للطلبة اجهزة ومعينات وأدوات متوأ
, لتفعيل ذوي اإلعاقات على مختلف الفئات

 بالمدارستعلمهم وتسهيل دمجهم 

 إدارة التربية الخاصة

توفير خدمات وبرامج نوعية للطلبة ذوي اإلعاقة 
 البصرية

أجهزة ومعينات طبية وتكبير مباحث 
 دراسية لذوي اإلعاقة البصرية

 إدارة التربية الخاصة

قبول الطلبة المتميزين في مدارس الملك عبد هللا 
 الثاني للتميز 

 إدارة التربية الخاصة  ين وقياديين رفد المجتمع بطلبة متميز

تحفيز الطلبة المتفوقين من خالل تسريعهم  التسريع األكاديمي
 كاديميا  أ

 إدارة التربية الخاصة 

 نتاجإدارة التعليم المهني واإل تأهيل الطلبة لسوق العمل  تأهيل طلبة لاللتحاق في سوق العمل
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التربية تأسيس المؤسسات التعليمية في مديريات 
 ول مرة والتعليم أل

 إدارة التعليم الخاص الموافقة المبدئية على التأسيس

 ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة    
 ا  سنوي ) مؤقتة, دائمة(   

 إدارة التعليم الخاص رخصة سنوية معتمدة

إجازة  المناهج اإلضافية )كتب ومواد تعليمية 
 طفال الخاصة( في المدارس ورياض األثرائيةإ

ضافي في تدريس المنهاج اإلالموافقة على 
 و الروضةأالمدرسة 

 إدارة التعليم الخاص

 التعليم
 

تحويل الطلبة من وإلى البرامج التعليمية األجنبية 
 والدولية

 إدارة التعليم الخاص الموافقة أو عدم الموافقة على التحويل

 إدارة التعليم الخاص مصدقةشهادات ووثائق  تصديق الشهادات المدرسية  

 إدارة التعليم الخاص  إحصائية رياض األطفال في المملكة  إعداد إحصائية سنوية لرياض األطفال الخاصة 

الدورات األكاديمية غير المنهجية  ةرخيص وإجازت
 في جميع المراكز الثقافية

الموافقة على التدريب على الدورات 
غير المنهجية في المراكز  ةاألكاديمي

 الثقافية

 إدارة التعليم الخاص 

تصديق شهادات الدورات من المراكز الثقافية 
 المعتمدة لدى إدارة التعليم الخاص

 إدارة التعليم الخاص  شهادات ووثائق مصدقة
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قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين في المدارس 
 الخاصة

 العاشر في البرنامج الوطني *الصف األول حتى
*الصفين الحادي عشر والثاني عشر في البرنامج  

 األجنبي

 إدارة التعليم الخاص  تسجيل الطلبة في المدارس

 التربية

اإلشراف على تنفيذ جائزة الملك عبدهللا الثاني للياقة 
 البدنية

 إدارة النشاطات التربوية تكريم الطلبة الفائزين

والفنية   المسابقات الموسيقية, تنفيذ مجموعة من
,واإلبداعية )القصة والشعر(, )المحلية والدولية(

والمسرحية والتي تسهم في تطوير المهارات 
 اإلبداعية لدى الطلبة

تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين من قبل 
 الجهه الراعية للمسابقة

 إدارة النشاطات التربوية

, وشهادات التفوق الفائزينتكريم   تنظيم الدورات الرياضية
 الرياضي

 إدارة النشاطات التربوية

تضمين المناهج لمنظومة القيم اإلنسانية واالجتماعية 
 والوطنية واألخالقية 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية  غرس القيم واألخالق

 االمتحانات
 واالختبارات

كشوفات عالمات لطلبة  الثانوية العامة  امتحان الثانوية العامة
 لفروع التعليم كافة ولكل دورة امتحانية

 إدارة االمتحانات واالختبارات

تقرير إحصائي بنتائج االختبار الوطني  االختبارات الوطنية لضبط نوعية التعليم
 للمديريات والمدارس والطلبة كافة

 إدارة االمتحانات واالختبارات
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امتحان إلكتروني متوافر على منظومة  واالختبارات اإللكترونيةاالمتحانات 
التعلم اإللكتروني من خالل شبكة اإلنترنت 

 أو اإلنترانت

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 االختبارات الدولية
PISA , TIMSS 

رفع استعداد العاملين لرفع تحصيل أداء 
 االمتحانالطلبة في 

 إدارة اإلشراف والتدريب التربوي

 
 
 
 
 
 

 إدارة النظام التربوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التربية والتعليم البعثات الدراسية ألبناء معلمي
مكرمة أبناء  - في الجامعات االردنية الرسمية

 المعلمين

توفير مقاعد  ألبناء المعلمين في الجامعات 
 األردنية الرسمية على نفقة الوزارة

 إدارة العالقات الثقافية والبعثات

لبعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس في ا
الجامعات األردنية الرسمية للعمل في وزارة التربية 

 والتعليم

بعثات علمية  للطلبة على نفقة الوزارة 
للجامعات األردنية الرسمية لتلبية حاجة 

التخصصات التعليمية التي الوزارة من 
)متابعة الطلبة  تعاني من نقص فيها

 الموفدين الذين هم على مقاعد الدراسة(

 إدارة العالقات الثقافية والبعثات

عتماد الوطني للمدارس اال تطبيق معايير برنامج
 جعل المدارس أماكن صحية  للتعلم والعملل  الصحية

مدارس معتمدة صحيا  على مختلف 
 المستويات

 إدارة التعليم

 إدارة التعليم رياض أطفال حكومية مؤثثة ومجهزة الحكومية تأثيث وتجهيز رياض األطفال

إعداد صيغ التشريعات بما يتالءم مع السياسة العامة 
 للوزارة

 إدارة الشؤون القانونية التشريعات التربوية الجديدة والمعدلة
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 إدارة النظام التربوي
 

تزويد الوزارة: مركز, مديريات, مدارس  طرح عطاءات األثاث والتجهيزات
 باألثاث والتجهيزات  المناسبة

 إدارة اللوازم والتزويد

يعمل على مدار  إلكترونينظام تعلم  إدامة وإدارة عمل وظائف منظومة التعلم اإللكتروني
الساعة من خالل شبكة اإلنترنت أو 

 اإلنترانت

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

بناء وتطوير قواعد البيانات واألنظمة التطبيقية 
حسب حاجة إدارات الوزارة وعمل الصيانة الالزمة 

 لها

 قواعد بيانات متكاملة ومترابطة
 وأنظمة حاسوبية إدارية

 تخدم أعمال الوزارة  

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 والمعلوماتلتكنولوجيا التعليم 

رصد حاجات مراكز وأقسام مصادر التعلم وإعداد 
 كشف توزيع تفصيلي للنفقات الرأسمالية الجارية

كشف التوزيع التفصيلي للنفقات الرأسمالية 
 والجارية

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 موقع محدث ضمن المعايير المحددة الوزارةتحديث وتطوير خدمات إلكترونية على موقع 
 وخدمات إلكترونية تفاعلية

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

تأمين الوزارة باألبنية المدرسية والمرافق األخرى 
 الالزمة للعملية التعليمية اآلمنة والمالئمة

 األبنية والمشاريع الدوليةإدارة  أبنية مدرسية آمنة ومالئمة

متابعة القروض والمنح لتمويل المشاريع التطويرية 
 في الوزارة

تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية بعد 
تدقيقها وتوقيعها من المدقق المالي 

 الخارجي حسب تعليمات الجهة المانحة

 إدارة الشؤون المالية

 إدارة النظام التربوي
 

اإلشراف على إجراء األبحاث والدراسات واألوراق 
 البحثية 

 إدارة التخطيط والبحث التربوي دعم القرار التربوي
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 التربويإدارة النظام 

التي تخدم مشروع إصالح  نشر المعرفة العلمية
المستهدفة من معلمين, وطلبة,  بين الفئات التعليم

 وأولياء أمور

إصدار المطبوعات والنشرات  مثل 
 ,مجلة رسالة المعلم, يالسنو)الكتاب 

 (النشرات الخاصة

 إدارة التخطيط والبحث التربوي

تقديم أفكار تربوية لتطوير مدخالت 
 ومخرجات النظام التربوي  وعمليات

 إدارة التخطيط والبحث التربوي أدلة الخدمات, تبسيط اإلجراءات

على إدارة  تخطيط الموارد البشرية والمالية باالعتماد
 المعلومات الدقيقة المرشدة للقرارات التربويةنظم 

 إدارة التخطيط والبحث التربوي ذات جودة تعليميةعملية 

تلبية احتياجات الوزارة من األراضي والمباني 
المدرسية واإلدارية وإدارتها بما 

 لخدمة النظام التربوي  االقتصادية العوائدقيحق

واستمالك  ,ومالحق مدارس استئجار
, واستثمار حسب خطة الوزارة مواقع

 األراضي والمرافق المدرسية

 إدارة التخطيط والبحث التربوي

ومأسستها لتطوير النظام  اإلستراتيجيةكات ابناء الشر
 التربوي

 إدارة التخطيط والبحث التربوي إدماج النوع االجتماعي في النظام التربوي

خطة رفد المدارس بالكادر التعليمي واإلداري حسب 
 التشكيالت المدرسية وتنفيذ النقل

 إدارة الموارد البشرية تعبئة الشواغر

 
عداد إتطوير المناهج و
 المواد التعليمية

تطوير وثائق اإلطار العام والنتاجات العامة 
 والخاصة للمباحث الدراسية

 إدارة المناهج والكتب المدرسية إطار عام ونتاجات عامة وخاصة مطورة

 إدارة المناهج والكتب المدرسية كتب مدرسية جديدة وتطوير المناهج والكتب المدرسيةتأليف 
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 إدارة المناهج والكتب المدرسية أدلة معلم ومصادر التعلم جديدة تأليف أدلة المعلم ومصادر التعلم المختلفة

كتاب مدرسي بمواصفات جيدة مؤمن  طرح عطاءات  الكتب المدرسية
 العام الدراسيللطلبة في بداية 

 إدارة اللوازم والتزويد

إلكترونية / إنتاج تطوير موارد تعلمية تعليمية 
 مباحث مختلفة لكتروني لمفاهيمإ وتطوير محتوى

محتوى إلكتروني مطور منشورعلى 
 منظومة التعلّم اإللكتروني

 متاح لجميع الطلبة والمعلمين

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 التعليم والمعلوماتلتكنولوجيا 

تحميل المناهج المحوسبة على منظومة التعلم 
 اإللكتروني وإدامة عملها

مناهج محوسبة متوافرة على منظومة التعلم 
اإللكتروني يمكن الوصول إليها من خالل 

 شبكة اإلنترنت أو اإلنترانت

إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا 
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

التنمية المهنية 
 للعاملين
 

  الدورات التدريبية
إيفاد الموظفين  في دورات تدريبية 

 خارجية وداخلية
 

 إدارة العالقات الثقافية والبعثات

 بعثات دراسية للعاملين البعثات الدراسية
 )الماجستير والدكتوراه( 

 إدارة العالقات الثقافية والبعثات

 فعاليات تربوية
 , ورش عمل ...( )مؤتمرات

ترشيح الموظفين لإلفادة من الفعاليات 
 التربوية وورشات العمل 

 إدارة العالقات الثقافية والبعثات
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لــ )العاملين,  إعداد وتطوير برامج التنمية المهنية
, معلمي الصفوف الثالثة األولى, المعلمين الجدد

 المشرف الجديد(

الثالثة ن, معلمي الصفوف تدريب) العاملي
, المشرف الجديد( ن الجدد, المعلمياألولى

متابعة أثر  وفق االحتياجات الحقيقية لهم,
 التدريب 

 إدارة اإلشراف والتدريب التربوي

 
 
 

 المتابعة والتقييم
وجودة التعليم 

 المساءلةو

 وحدة الرقابة الداخلية تقرير بنتائج تقييم خطط العمل السنوية  تقييم خطط العمل السنوية

تقرير بنتائج التدقيق الداخلي, التقرير  التدقيق الداخلي
 الوطني لرياض األطفال الحكومية

 وحدة الرقابة الداخلية

 إدارة اإلشراف والتدريب التربوي برامج تدريبية للعاملين ذات جودة متابعة وتقييم البرامج التدريبية

 تطوير كفاءة وفعالية إدارة العمليات التعليمية على
المستويات اإلدارية كافة من خالل تعزيز المتابعة 

 جوالتقييم المبنية على النتائ

المتابعة والتقييم على  إصدار وتعميم تقارير
تحليل ونشر المؤشرات , وأصحاب العالقة

 الوطنية لتطوير التعليم

 إدارة التخطيط والبحث التربوي

 إدارة الموارد البشرية )الترفيعات( تقييم األداءتقرير نتائج  مراجعة أداء العاملين          

 وحدة جودة التعليم والمساءلة للمدارس تقارير متابعة األداء الزيارات التقييمية

توظيف التكنولوجيا 
في عمليات وخدمات 

 الوزارة

دراسة وتصنيف خدمات الوزارة حسب متلقي 
 الخدمة 

رانيا العبدهللا إدارة مركز الملكة  خدمة التسجيل للصف األول
 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 خدمة استخراج كشوف الثانوية العامة إعادة هندسة الخدمات 

ة يخدمة نقل الطلبة من المدارس الحكوم تنفيذ األتمتة
 إلى المدراس الخاصة
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 احتياجات متلقي الخدمةأدوات حصر 

مسعى وزارة المربية والمعليم وبشكل  ؤوب إلى مطوير تعاليدمهد وخ ادمهد لمحقيق القياة الاثلى 
 لصدلح املقي الخ اة.

ي الخ اة مم حصر احميدجدت املقي الخ اة والعدالين ومفعيال  لانهجية رص  احميدجدت املق
 ان خالل تع ة وسدئل وأسدليب، انهد:

 مجالس أولياء األمور الوزارة اإللكترونيموقع 

 قسم خ اة الجاهور وسدئل المواصل االجمادتعي الاخملفة

 اللقدءات الابدشرة اع الطلبة واجدلس الطلبة  اء الاعلاينأسجل 

احدضر اجمادتعدت اجدلس الطلبة وأوليدء األاور  شرافيةسجل الزيدرات اإل
 في الا راس

 في الغرفة الصفيةالاالحظة  صن وق االقمراحدت

 الكمب الرساية صن وق الشكدوي واالقمراحدت

 اسو ة األسس والمعليادت احدضر واجمادتعدت فرق العال
اسمبدنة الاسح اإللكمروني لحدالت العنف في  احدضر اجمادتعدت اجدلس المطوير المربوي 

 الا رسة
 اسمبدندت املقي الخ اة والاراجعين خطة المطوير

الحدجدت الم ريبية للارش ين ناوذج حصر 
 المربويين

مقدرير الزيدرات الاي انية للا ارس لحصر 
 االحميدجدت والنواقص.

 اسح اي اني الحميدجدت اخمبرات العلوم نمدئج  راسدت رضد املقي الخ اة والاراجعين

 اجاوتعدت المركيز في الا ارس السجالت الا رسية )اللوازم(.

 اللقدءات والزيدرات ال ورية المفق ية للاسؤولين الاسدءلةزيدرات الاقياين لوح ة 
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 عمليات خارج الحدود

بع   وانهد ،كدفةفي وزارة المربية والمعليم في اراحلهد ان ب ايمهد إلى نهديمهد  م ار العاليدت
والمي محقق أه اف وطنية واجماعية إضدفة أله اف مخطى ح و  الوزارة العاليدت المي م

ارن بينهاد تعلى الاسموى ال اخلي والخدرجي وق  الم اخل الاع ضادن الوزارة الاؤسسية 
 .خدرج الح و  العاليدت سم الاعديير والجو ة بمعايم وحصرقدات وح ة الرقدبة ال اخلّية /ق

 : د الوزارةالتي تتخطى حدو  العمليات والخدماتومن األمثلة على 

ابتتد رة محصتتين: أطلتتق ستتاو ولتتي العهتت  األايتتر حستتين بتتن تعبتت ة الثتتدني هتتذل الابتتد رة  -1
لحاديتتتة الشتتتبدب اتتتن خطتتتر إ اتتتدن الاختتت رات والمتتت خين بدلمعتتتدون اتتتع الجاعيتتتة الالكيتتتة 

 والحتتتت  اتتتتن معتتتتدطي الاختتتت رات والكحتتتتولللموتعيتتتتة الصتتتتحية والمتتتتي مهتتتت ف إلتتتتى الوقديتتتتة 
 :خاللوالم خين بأنواتعهم، ان 

رفع الوتعي ل ى طلبة الا ارس حول اخدطر معدطي الاخ رات والكحتول والمت خين،  - أ
كستتدبهم الاهتتدرات الاجماعيتتة والحيدميتتة وانختتراطهم فتتي األنشتتطة الانمجتتة المتتي اتتن  وا 

 .شأنهد حاديمهم ان اواجهة خطر اإل ادن بأشكدله كدفة
 .والم خينموتعية األهل حول اخدطر معدطي الاخ رات والكحول  - ب

الحالتتة الوطنيتتة: ا اعتتد  ... نحتتو بيئتتة ا رستتية آانتتة ا المتتي انطلقتتت برتعديتتة جاللتتة الالكتتة  -6
رانيتتتتد العبتتتت  ة الاعظاتتتتة وبدلمعتتتتدون اتتتتع انظاتتتتة اليونيستتتتف ومهتتتت ف إلتتتتى خفتتتت  نستتتتب 
حتتتت وث العنتتتتف الجستتتت ي واللفظتتتتي الاوجتتتته للطلبتتتتة فتتتتي الاتتتت ارس ورفتتتتع نستتتتبة استتتتمخ ام 

متتي يستتمخ اهد الاعلاتتون لموجيتته ومعتت يل ستتلو  الطلبتتة واتتن ختتالل المتت ابير االيجدبيتتة ال
 .هدت أوليدء األاور لنبذ العنف وكسب ال تعم ان الاجماع الاحلي للحالةدمغيير امج

الريدضتة  برنداج انشدطدميا: بدلمعدون اع هيئة أجيتدل الستالم والتذي يهت ف إلتى ستمخ ام -3
القيتتتد ة  :كتتتأ اة فتتتي حتتتل النزاتعتتتدت، اتتتن ختتتالل معزيتتتز أربتتتع قتتتيم أسدستتتية مماحتتتور حتتتول

والاواطنتتتتة الاستتتؤولة بتتتتدلمركيز تعلتتتتى  ،والمستتتداح الفعتتتتدل ،وماكتتتتين الاجماعتتتتدت ،الشتتتبدبية
 واالسم ااة.  ،واألثر ،والجو ة ،أربعة  وافع للمغيير، هي االبمكدر
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اهنية للاعلاتين الاشتدركين اتن ختالل برنتداج مت ريبي ويقوم البرنداج تعلى بندء الق رات ال
يعماتتتتت  تعلتتتتتى استتتتتمخ ام الاهتتتتتدرات الحيدميتتتتتة والريدضتتتتتة لبنتتتتتدء الستتتتتالم واندهضتتتتتة العنتتتتتف 

إلكستتتتدبهم  وأنشتتتتطة ريدضتتتتية اوجهتتتتة للطلبتتتتة مهتتتت فالا رستتتتي، ومنفيتتتتذ جلستتتتدت مفدتعليتتتتة 
 سي.اهدرات حيدمية امنوتعة ومناية افدهيم بندء السالم واندهضة العنف الا ر 

تعقتتتتت   ورات للرتعديتتتتتة الوال يتتتتتة لاخملتتتتتف اتتتتت يريدت المربيتتتتتة والمعلتتتتتيم بتتتتت تعم اتتتتتن انظاتتتتتة  -4
 اليونيسيف.

تعق   ورات لاشدركة األهل في الروضة لاخملتف الات يريدت بت تعم اتن الوكدلتة األاريكيتة  -5
 (.USAIDللمناية )

لحستدب تعق   ورات لرفع استمع ا  األطفتدل للتمعلم بت تعم اتن اليونيستيف وابتد رة القتراءة وا -2
 للطفولة الابكرة.

 برنداج الامطوتعدت اليدبدنيدت في ا يريمي )اأ بد، جرش(. -2
 برنداج الامطوتعدت الكوريدت في ا يرية لواء ادركد. -8
فتتتح متتدارس فتتترة مستتائية لمختلتتف الجنستتيات لمرحلتتة ريتتاض األطفتتال فتتي مختلتتف   -9

 .ا يريدت المربية والمعليم ب تعم ان انظاة اليونيسيف
المعليايتتتة للنتتزالء فتتي اراكتتتز اإلصتتالح والمأهيتتل المدبعتتتة لا يريتتة األاتتتن متتوفير الختت ادت  -01

( 3( اراكتتتز استتتدئية )اتتت ارس( للنتتتزالء فتتتي )3العتتدم، حيتتتث تعالتتتت التتتوزارة تعلتتتى افممتتدح )
اراكتتز لإلصتتالح )الستتواقة، والاتتوقر، وأم اللولتتو(، ومتتوفير الاستتملزادت كدفتتة اتتن األثتتدث 

الروامتتتتب الشتتتتهرية للاعلاتتتتين/ النتتتتزالء التتتتذين  والمجهيتتتتزات، والكمتتتتب، والقرطدستتتتية، و فتتتتع
 يقواون بدلم ريس فيهد.

موفير الخ ادت المعلياية ان ختالل افممتدح اراكتز لمعلتيم الكبتدر واحتو األايتة فتي اراكتز  -00
 اإلصالح والمأهيل، واراكز األح اث، و ور رتعدية الفميدت.
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الثقدفتة للامستربين لألحت اث فتي موفير الخ ادت المعلياية ان خالل افممتدح اراكتز معزيتز  -06

 ( اراكز وبواقع اركزين للذكور واركز لإلندث.3 ور رتعدية األح اث، حيث مم افممدح )
ستتدت الانزليتتة للفميتتدت فتتي  ور رتعديتتة امتتوفير الختت ادت المعليايتتة اتتن ختتالل برنتتداج ال ر  -03

 الفميدت.
اشرو  مغذية أطفتدل الات ارس اشرو  المغذية الا رسية: مقوم وزارة المربية والمعليم بمنفيذ  -04

( األسدستي وريتد  األطفتدل الحكوايتة فتي انتدطق 2-0الحكواية لطلبة الصتفوف اتن )
 جيوب الفقر.

اتتن قبتتل وزارة المربيتتة  ةبرنتتداج االتعماتتد  التتوطني للاتت ارس الصتتحية: أحتت  البتترااج الامبنتتد -05
ارس الاالكتة والمعليم ووزارة الصحة، ويه ف إلى موفير بيئة اعززة للصحة في جايع ا 

ان خالل إشراكهد في برنداج صحي مربوي يمكون فيته تعت   اتن الاعتديير الصتحية المتي 
 .يمم مطبيقهد في الا ارس بإشراف الوزارمين الاعنيمين

منفيتتتتذ بعتتتت  األنشتتتتطة وفتتتتق انهجيتتتتة الاستتتتؤولية الاجماعيتتتتة )حصتتتتدلة الخيتتتتر، القتتتترش  -02
كدني، الهيئتتتة المعتتت ا  الستتت حالتتتة المبتتتر  بدلتتت م، اشتتترو  بصتتتاة، الاشتتتدركة فتتتيالخيتتتري، 

 .(تالاسمقلة لالنمخدبد
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 مالحق

 المستهدف
 قياس مؤشرات األداء

 الرقم العملية مؤشر األداء
2117 2116 2115 

 1876817 1899280 1920866 المعليم للجايع
في المعليم االسدسي  تع   الطلبة الالمحقين

 والثدنوي 
 0 التعليم

 604983 621579 578060 %5رفع نسبة 
تع   الطلبة الاشدركين في جدئزة الال  

 تعب ة لليدقة الب نية
 6 التربية

%50 %50.3 %40.9 %37.5 
نسبة نجدح الطلبة في اامحدن الثدنوية 

 العداة
 3 االمتحانات واالختبارات

100% 2666 4133 4219 
تع   الطلبة الاسمفي ين ان اكراة أبندء 

 الاعلاين
 4 إدارة النظام التربوي 

 670 868 711 % ان الخطة100
تع   الكمب الا رسية المي مم مأليفهد في 

 السنوات الثالثة االخيرة
 5 تطوير المناهج

 40228 47106 49712 % للخطة100
تع   الاعلاين الذين مم م ريبهم في كدفة 

 البرااج
 2 التنمية المهنية للعاملين

%100 %95.05 %93.91 %93.85 
نسبة ريد  األطفدل الحكواية المي 

 حققت اح  الجو ة
 2 المتابعة والتقييم والمساءلة

 8 توظيف التكنولوجيا تع   الخ ادت الاؤمامة 31 33 35 35



45 
 

 

 

 وحدة الرقابة الداخلية  إعداد

 

 فريق العمل 

 

 ستحر ستليادن   . بلسم الاعديطة تعب ة قوقزل

 اندل شعبدن   تعدء أبو سع ة ختتدلت  غتتنتدم

 نتور العارو أنغدم احد ين إيتتد  اللتوااتد

  . سهد بت ر سوزان العقربدوي  ارا   أبو تعريش
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