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المقدمة
انطالقاً من أهمية التعليم بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان التي نادت بها المعاهدات
والمواثيق الدولية كافة ،وكفلها الدستور األردني لكل مواطن؛ وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ
الفرص ،وترجمة لتوجيهات سيد البالد جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه هللا

ورعاه) في إيالء المواطن األردني جل العناية واالهتمام من الحكومات األردنية المتعاقبة بوصفه
نواة التنمية المستدامة ،والركيزة األساسية لتحقيق نهضة المجتمع ورفاهه ،حرصت و ازرة التربية
اع من الطلبة ،وتزويدهم بالمعارف والعلوم والثقافات المتنوعة،
والتعليم على إعداد جيل متعل ٍم و ٍ
معطاء ،وصاحب
واالتجاهات اإليجابية؛ ليكون الطالب األردني مواطناً صالحاً محباً لوطنه ،و
ً
عل ٍم وخلق ،يبحث عن التميز واإلبداع ،ويمارسه ممارسة حقيقية فاعلة.
تعرف الصفات والخصائص المتنوعة للطالب،
لقد دأبت و ازرة التربية والتعليم على ُّ

وتوفير التعليم المناسب له؛ إذ ميزت بين التعليم النظامي وغير النظامي ،ووسعت نطاق

الخدمات لتشمل األطفال في رياض األطفال ،وتابعت الطلبة المتسربين ،وذوي الصعوبات
واإلعاقات ،وكذلك المتميزين وذوي الموهبة ،ووفرت التعليم المهني للذكور واإلناث؛ إذ كان ذلك

جزءاً من المسؤولية التي تشمل إدارة العالقة مع فئات متلقي الخدمة جميعهم ،وال سيما الطلبة،
لالستثمار في األجيال ،وتنشئة جي ٍل متفه ٍم متعل ٍم متنوع ،المهارات والمواهب؛ بما ينسجم والخطة
اإلستراتيجية للو ازرة ،واإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في المملكة.

وبادرت الو ازرة أيضاً لتعزيز الحوار مع الطلبة والشركاء؛ ليساهموا في صناعة القرار ،واعداد

الخطط الالزمة للعمل ،إضافة إلى إتاحة الفرص للطلبة للمشاركة في اللجان الدائمة في

ولجان مركزية في الو ازرة؛ لتعزيز الشخصية
مجالس برلمانية طالبية،
المدارس ،وقد ُشكلت
ٌ
ُ
القيادية الديمقراطية التي تؤمن بالمشاركة في صناعة القرار ،وتسهم في تطور الوطن وازدهاره.
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ميثاق تقديم الخدمات الحكومية في وزارة التربية والتعليم

4

المفاهيم و التعريفات
الوزارة
الدائرة

 :و ازرة التربية والتعليم  /المملكة األردنية الهاشمية
:

إدارات مركز الو ازرة ،مديريات التربية والتعليم ،المدارس (بحسب

الهيكل التنظيمي واإلداري في و ازرة التربية والتعليم)

توفير فرص تعليمية للجميع ،المواطنة الصالحة والوالء واالنتماء،
القيم الجوهرية

 :الجودة ،العدالة ،المساواة ،الشفافية ،الفاعلية ،الكفاءة ،المواءمة ،بناء
شراكات فاعلة.

الخدمة
متلقي الخدمة

 :النشاط الذي تقوم به الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة.
:

أي شخص طبيعي او اعتباري يستفيد من الخدمات التي تقدمها

الو ازرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت

معايير تقديم الخدمة

:

والكلفة واإلجراءات واألساليب والجودة وبمستوى أداء محدد ومالئم
وقابل للقياس.

مجموعة من الكفايات يتميز بها مقدم الخدمة مثل  :التعاون ،اللباقة

معايير مقدم الخدمة

:

واالحترام ،الكفاءة والفاعلية ،تبسيط اإلجراءات و المرونة،االستجابة،
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،المالءمة بين االحتياجات والخدمة
المقدمة  ،اإلدارة الفاعلة للموارد.
األساليب والوسائل المستخدمة لقياس مدى تحقيق أهداف و ازرة
التربية والتعليم من خالل الخدمات المقدمة(.استبانة قياس رضا

أدوات القياس

الطلبة والمراجعين والموردين والشركاء) ،أعداد المستفيدين من

الخدمات  ،الشكاوى . ...
المستهدف

قنوات االتصال
والتواصل

:

مؤشر (كمي أو نوعي) ذات عالقة بالخدمات أو المستفيدين منها
تسعى الو ازرة إلى تحقيقها خالل فترة زمنية محددة.

الوسائل واألساليب واآلليات المستخدمة إليصال رسالة معينة أو

 :محددة لمتلقي الخدمة واستقبالها مثل ( الموقع اإللكتروني ،وسائل
اإلعالم ،مجالس الطلبة ،مجالس أولياء األمور.)... ،
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منهجية حصر وتحديد متلقي الخدمة

• الهدف :تهدف هذه المنهجية إلى توضيح آلية تحديد وتصنيف متلقي الخدمة في
و ازرة التربية والتعليم وفقاً لحاجاته .
• نطاق العمل :يطبق هذا اإلجراء على إدارات مركز الو ازرة ومديريات التربية والتعليم
والمدارس إضافة إلى نوادي المعلمين والمخيمات الكشفية والصاالت الرياضية
والمجمعات السكنية التابعة لو ازرة التربية والتعليم.
• المسؤوليات :

إدارات ومديريات التربية والتعليم والمدارس كافة التابعة لها حسب ما يرد في بند
العملية ،وحسب مجال عملهم ودورهم في تقديم الخدمة .
• العملية:
 تعمّم ّوحدة ّالرقابة ّالداخلية ّكتاباّ ّلجميع ّاإلدارات ّلتعبئة ّنموذج ّحصر ّوتحديدّ
وتصنيفّمتلقيّالخدمةّّ .
 يقومّقسمّاألداءّالمؤسسيّوقسمّالمعاييرّوالجودةّبالتعاونّمعّاإلداراتّالمعنيةّبماّ
يليّّ:


إعدادّملخص ّلماّوردّمنّاإلدارات ّويشملّحصرّوتحديدّمتلقيّالخدمةّ
حسبّالجهاتّ(ّاإلداراتّالفنيةّواإلداريةّ)ّالمقدمةّللخدمةّ .

 تصنيفّمتلقيّالخدمةّضمنّمجموعاتّموحدةّشملتّ(طلبةّ,أولياءّأمورّّ ّ)ّ...
 تجزئة ّمتلقي ّالخدمة ّحسب ّالجنس ّ(ذكور ّوإناث ّ) ّالفئة ّالعمرية ّ,نوعّ
الخدمة ّالمقدمهّ ,مكان ّتقديم ّالخدمةّ ,الظروف ّاالجتماعيةّ ,الظروفّ
الصحية.)ّ....ّ,
 تحديدّمسؤوليةّتقديمّالخدماتّمنّاإلداراتّّومديرياتّالتربيةّالمعنية.
 تشكيلّلجنةّالخدماتّّالحكوميةّفيّوزارةّالتربيةّوالتعليمّ.
 تعميمّميثاقّمتلقيّالخدمة ونشرهّ .

ّ
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ّ
تصنيف متلقي الخدمة

الطالب
الجنسيات
األخرى

ولي األمر

المجتمع
المحلي
والدولي

المعرضون
للخطر

متلقي
الخدمة

طلبة
الجامعات
والبحث
العلمي

الوزارات
والمؤسسات
الرسمية

الالجئون

المستثمر

شكل رقم ( )1متلقي الخدمة لدى وزارة التربية والتعليم
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الطالب

البطاقة التعريفية للطالب كمتلقي خدمة
أوالً :
وصف الطالب كـ متلقي خدمةّ :
هو فرد طالب للمعرفه أو دارس في مؤسسة تعليمية ممن يستفيدون من الخدمات التعليمية

والتربوية التي يوفرها النظام التربوي في المملكة األردنية الهاشمية (و ازرة التربية والتعليم) ضمن

حزمة من البرامج والمشاريع التربوية والتعليمية وفقاً لخصائصهم وظروفهم واحتياجاتهم التعلمية.
التجزئة من حيث :
)1

العمـــــر:
 األطفال ممن هم في سن التعليم ( من عمر  )18-5سنة وفق المراحل
الدراسية المعتمدة من رياض األطفال إلى الثاني عشر من المرحلة

الثانوية .

 المتسربون من عمر ( )18-13الذكور و اإلناث من عمر (.)20-13
 األميون من عمر ( 15سنة) فأكثر.
)2

النوع االجتماعي  :ذكور واناث.

)3

االحتياجات الخاصة :
 الطلبة المتفوقون وذوو الموهبه والتميز.
 الطلبة ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ( صعوبات التعلم ،ذوو اإلعاقة
العقلية ،الحركية والحسية ،اإلعاقات الجسمية والصحية).
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)4

الوضع االجتماعـــــــــــــي :
 األطفال ممن لهم جنح وتجارب قضائية ( دور األحداث ).
 الراشدون (الكبار) ممن عليهم أحكام قضائية.
 المتسربون.
 األطفال العاملون.

)5

البرامج والخدمات التعليمية التي يتلقاها الطالب:
 خدمات تعليمية وتربوية صفية.
 خدمات تعليمية وتربوية الصفية.

 معادلة وتصديق الشهادات األجنبية.
 تصديق الشهادات األردنية.

 عقد امتحان القدرات لطلبة الدول األجنبيه والعربية وفق األنظمه والتعليمات.
ّ

تجزئة الطالب كمتلقي خدمة

الطالب الملتحق بالتعليم النظامي
الطالب الملتحق
بالتعليم غير
النظامي
الطالب في
برامج التربية
الخاصة

تعليم الكبار
ومحو األمية
غرف مصادر
التعلم

الطالب الملتحق بالتعليم األكاديمي

الطالب الملتحق بالتعليم المهني

طلبة الصف العاشر

رياض
األطفال

التعليم
األساسي

تعزيز الثقافة
للمتسربين

مرحلة التعليم
الثانوي

الدراسات
المنزلية

مدارس الملك
عبدهللا الثاني
للتميز

أكاديمية
المكفوفين

علمي

أدبي

الصناعي

زراعي

الدراسات
المسائية
مدارس الصم
والبكم

إدماج ذوي اإلعاقة العقلية
والحركية في المدارس النظامية

شرعي

فندقي

تصنيف الصف العاشر

شكل رقم ( )2تجزئة الطالب كمتلقي خدمة

9

الدراسات
الصيفية

التعليم
االستدراكي

اقتصاد منزلي

ولي األمر

البطاقة التعريفية لـولي األمر كـ متلقي خدمة



وصف ولي األمر كـ متلقي خدمة :هو الفرد (الشخص /الجهة ) المعني بمتابعة
المسيرة التعليمية التعلمية للطالب/ة من خالل التواصل مع المدرسة ومشاركته للطالب/ة
في اتخاذ الق اررات المتعلقة بمساره التعليمي الحالي والمستقبلي ( باالعتماد على القانون
المدني والتشريعات ذات العالقة المعمول

بها).

• تجزئة ولي األمر وفقاً لـ:
 الوضع األسري واإلعالة
 الواقع األسري (اإلنابة)
 الظروف األسرية (الوصاية)
 المعيل األول (األب)
 األم ( حال غياب األب)
 األم (الحضانة حالة الطالق) أو وفاة األب.
 الجد والجدة (لألم ثم يليه األب)،األخ ،واألخت ،والخال والخالة والعم والعمة
(حال وفاة الوالدين)


دور الرعاية االجتماعية ومراكز اإليواء .
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تجزئة ولي األمر كـ متلقي خدمة

الجد والجدة
لألب واألم
األم

األب
ولي األمر
ولي األمر حسب
الوصاية
القضائية

دور الرعاية

األخ/ت،
الخال/ة،
العم/ة

االجتماعية ومراكز
اإليواء

شكل رقم ( )3تجزئة لولي األمر كـ متلقي خدمة
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المجتمع
المحلي

البطاقة التعريفية للمجتمع المحلي كـ متلقي خدمة

•

وصف المجتمع كـ متلقي خدمة :

جميع األف ارد القاطنين في المملكة األردنية الهاشمية من الجنسية األردنية والجنسيات األخرى
•

التجزئة:
 .1أفراد المجتمع المواطنون القاطنون في جميع المحافظات .
 .2أبناء الجاليات العربية واألجنبية في جميع المحافظات.
 .3المؤسسات غير الرسمية والجمعيات المحلية والدولية (الخيرية والتعاونية والشبابية).
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تجزئة المجتمع المحلي كـ متلقي خدمة

أفراد الجاليات العربية
واألجنبية

المجتمع المحلي
والدولي
المؤسسات غير الرسمية
والجمعيات المحلية
والدولية (الخيرية
والتعاونية والشبابية)

المواطنون القاطنون في
المملكة األردنية الهاشمية

شكل رقم ( )4تجزئة المجتمع المحلي كـ متلقي خدمة
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البطاقة التعريفية لطلبة الجامعات والبحث العلمي كـ متلقي خدمة

طلبة الجامعات
والبحث العلمي

•

وصف طلبة الجامعات والبحث العلمي كـ متلقي خدمة :

هم المستفيدون من البيانات والمؤشرات التعليمية والتربوية والتسهيالت المتعلقة
بإجراء البحوث والدراسات والتدريب الميداني في المدارس أو التطبيق العملي

للمبادرات والمشاريع والبرامج.
• التجزئة:

 طلبة الجامعات لدرجة البكالوريوس.
 طلبة الدراسات العليا(ماجستير ودكتوراه).
 الباحثون المحليون.
 الباحثون الدوليون.
 مراكز الدراسات واالستشارات المعتمدة.
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تجزئة طلبة الجامعات والبحث العلمي كـ متلقي خدمة

البكالوريوس
الدراسات العليا
(ماجستير
ودكتوراه)

مراكز
الدراسات
واالستشارات
طلبة الجامعات
والبحث العلمي

الباحثون
المحليّون

الباحثون
الدوليّون

شكل رقم ( )5تجزئة طلبة الجامعات والبحث العلمي كـ متلقي خدمة
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البطاقة التعريفية للمستثمر كـمتلقي خدمة

المستثمر

•

وصف المستثمر كمتلقي خدمة :
هم المستفيدون من خدمات الو ازرة مثل تأسيس وترخيص مدارس ورياض
أطفال ومراكز ثقافية وعقود إيجار واستخدام المرافق واألبنية التابعة لو ازرة التربية
والتعليم واالستشارات في مؤسسات التربية الخاصة ومنفذو العطاءات وأي
خدمات أخرى يحتاجونها وفق األنظمة والتعليمات .

• التجزئة:


أصحاب المدارس الخاصة.



أصحاب المراكز الثقافية.



أصحاب مؤسسات التربية الخاصة.



أصحاب رياض األطفال الخاصة.



المستأجر والمستفيدون من العقارات والمرافق التابعة لو ازرة التربية والتعليم.



منفذو العطاءات لو ازرة التربية والتعليم.
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تجزئة المستثمر كـمتلقي خدمة

أصحاب
رياض األطفال
الخاصة

أصحاب
المدارس
الخاصة

منفذو العطاءات
لوزارة التربية
والتعليم

المستثمر
أصحاب
المراكز
الثقافية

أصحاب
مراكز التربية
الخاصة
المستفيدون
من العقارات
والمرافق

شكل رقم ( )6تجزئة المستثمر كـ متلقي خدمة

17

البطاقة التعريفية لالجئين كـمتلقي خدمة

الالجئون

 وصف الالجئين كـمتلقي خدمة:
هم طلبة المدارس من أبناء الدول االذين أجبرو على ترك بالدهم لظروف قاهرة.
• التجزئة
•

المخيمات :
( األطفال) الطلبة السوريون الملتحقون في المدارس داخل المخيمات
(الزعتري واألزرق ومريجيب الفهود).

 األطفال الالجئون وعائالتهم المستفيدون من برامج التعليم غير النظامي
المالئمة لظروفهم.

• المجتمعات المستضيفة:
 متلقي الخدمة (األطفال) الطلبة الملتحقون في المدارس /المراكز المسائية
المخصصة للسوريين.
 األطفال الالجئون وعائالتهم المستفيدون من برامج التعليم غير النظامي
المالئمة لظروفهم(السوريون ،اليمنيون  ،العراقيون ،الصوماليون...إلخ).
 الطلبة المستفيدين من برامج حصص التقوية.
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تجزئة الالجئين كـمتلقي خدمة في وزارة التربية والتعليم

الالجئون
السوريون في
المخيمات

الالجئون
الالجئون
السوريون في

الالجئون من الدول
العربية األخرى (اليمن،
العراق ،الصومال) في
المجتمعات المستضيفة

المجتمعات
المستضيفة

شكل رقم ( )7تجزئة الالجئين كـمتلقي خدمة
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البطاقة التعريفية للو ازرات والمؤسسات كمتلقي خدمة

الوزارات
والمؤسسات

• وصف الو ازرات والمؤسسات كمتلقي خدمة :
الو ازرات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة من الخدمات التي تقدمها

و ازرة التربية والتعليم من خالل تزويدها بالبيانات والكتب المدرسية  ،االستشارات

التعليمية واشراك كوادر الوزرة في المهمات الرسمية والوطنية ( االنتخابات ،
التعداد السكاني.) ... ،
 التجزئة:
 الديوان الملكي العامر.

 الو ازرات والمؤسسات الرسمية الخدماتية  :الصحة والعمل والتنمية
االجتماعية.
 جميع الو ازرات والمؤسسات الحكومية األخرى.
 الهيئات المستقلة وشبه المستقلة.
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تجزئة الو ازرات والمؤسسات كـ متلقي خدمة في وزارة التربية والتعليم

الديوان الملكي
العامر

الهيئات
المستقلة وشبه
المستقلة

الوزارات
والمؤسسات

جميع الو ازرات
والمؤسسات الحكومية
األخرى

الو ازرات
والمؤسسات
الرسمية الخدماتية

شكل رقم ( )8تجزئة الوزارات والمؤسسات كـ متلقي خدمة
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البطاقة التعريفية للمعرضين للخطر كـمتلقي خدمة

المعرضون
للخطر



الوصف:

تعرف فئة المعرضين للخطر على أنها فئة تضم أفراد المجتمع ممن حالت ظروفهم
المعيشية واألسرية من االلتحاق بالتعليم  ،أو التحقوا بالتعليم وانقطعوا عن االنتظام
في الدوام ؛ مما يجعلهم عرضة لآلفات االجتماعية واالنحرافات السلوكية ،أو فريسة
سهلة لمخاطر االنحراف العقائدي والفكر المتطرف .
 التجزئة:
• نزالء مراكز اإلصالح الملتحقون بالمدارس المسائية والبرامج التعليمية :
(ذوو الجنح ونزالء مراكز اإلصالح والتأهيل).

ذكور واناثاً.
• أفراد المجتمع من األميين
اً
ذكور واناثاً ) .
• األطفال العاملون (
اً
ذكور واناثاً ) .
• االطفال المتسربون (
اً
ذكور واناثاً ).
• االطفال المتسولون (
اً

• الفتيات ذوات الجنح والتجارب القضاية في دور رعاية الفتيات.
• األحداث الذكور ذوو الجنح والتجارب القضائية في مراكز األحداث.
• الطلبة (مرضى السرطان) المقيمون في مركز الحسين للسرطان:
(غرفة العودة الى المدرسة).
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تجزئة المعرضين للخطر كمتلقي خدمة في وزارة التربية والتعليم

نزالء مراكز
اإلصالح
الملتحقون

الطلبة
(مرضى
السرطان)

القضائية في مراكز
األحداث

بالمدارس المسائية

األطفال
العاملون

األحداث الذكور ذوو
الجنح والتجارب

الفتيات ذوات
الجنح والتجارب
القضاية في دور
رعاية الفتيات.

المعرضون
للخطر

أفراد
المجتمع من
األميين

األطفال
المتسربون
األطفال
المتسولون

شكل رقم ( )9تجزئة المعرضون للخطر كـ متلقي خدمة
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مرفقات دليل ميثاق متلقي الخدمة
اوال ً  :منهجيات مرتبطه بـمتلقي الخدمة
لالرتقاء بالخدمات المقدمه من و ازرة التربية والتعليم ،ولتقديم أكبر عدد ممكن من خدمات نوعية
وذات جودة عالية ألكبر شريحة ممكنة من متلقي الخدمة تفعل الو ازرة العديد من المنهجيات التي
تهدف إلى تقديم خدمه مميزة وفق معايير تقديم الخدمة ( الوقت  ،الجهد  ،المكان  ،الجودة ،
المسافة) والسعي المستمر لتحسين إجراءات تقديم الخدمة وتبسيطها وتطويرها وفق المستجدات
والمعايير العالمية إضاف ًة إلى قياس رضا متلقي الخدمة المستمر ،واألخذ بالتغذية الراجعة والتي

بناء عليها .
ُيعمل على التطوير والتحسين ً
ومن هذه المنهجيات :

 القياس والتحليل والتحسين المستمر.
 تبسيط االجراءات والخدمات المقدمه من الو ازرة.
 قياس رضا متلقي الخدمه (الطلبة والمراجعون).
 منهجية تصميم العمليات.
 الدليل اإلرشادي لهندسة العمليات  /و ازرة تطوير القطاع العام .
 دليل الخدمات  /و ازرة تطوير القطاع العام.
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ثانيا ً  :الخدمات اإللكترونية في وزارة التربية والتعليم
استجابة لمتطلبات عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ،وتحقيقاً لرؤية و ازرة التربية والتعليم

ورسالتها لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل و تقديم خدماتها الكترونياً.

عملت و ازرة التربية والتعليم ضمن إستراتيجية تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  2014على
تحديث البنية التحتية؛ لرفع جاهزيتها اإللكترونية ،وتقديم الخدمات اإللكترونية للمستفيدين من

خالل:
 توفير األجهزة الحاسوبية وملحقاتها لجميع متلقي الخدمة في الو ازرة (المدارس ،المديريات
 ،االدارات).

 الربط اإللكتروني و شبك المدارس باإلنترنت.
 منظومة التعلم اإللكتروني.

 نظام إدارة معلومات تربوية(.)EMIS
 عقد االمتحانات اإللكترونية.

 توفير المناهج المحوسبة والعناصر التعليمية اإللكترونية المطورة ،واألدوات والوسائل
التعليمية.

 موقع الو ازرة اإللكتروني.

 منصة اإلبداع في و ازرة التربية والتعليم.
 صفحة التواصل اإلجتماعي .Facebook
 خدمة الرسائل القصيرة .SMS

 البوابة اإللكترونية ونظام األرشفة اإللكتروني.
 برنامج الحكومة اإللكترونية.
 نظام المالية.
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ثالثا ً  :قنوات االتصال والتواصل
تعمل و ازرة التربية والتعليم على تفعيل العديد من قنوات االتصال والتواصل للوصول إلى أكبر
عدد من الفئة المستهدفة من متلقي الخدمة ،وتقدم خدمات متميزه ،تحظى بالرضا العام من خالل
وسائل حديثة متنوعة مواكب ًة للتكنولوجيا ومتطلبات العصر الحديث ،ومنها :

موقع الوزارة اإللكتروني

مجالس أولياء األمور

وسائل التواصل االجتماعي

قسم خدمة الجمهور

صندوق الشكاوى

الفاكس

قسم الشكاوى

اللجان المشتركة

صندوق االقتراحات

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة

الخط المباشر

الصحف الرسمية

الخط الساخن

المواقع اإللكترونية

الهاتف

استبانات قياس

سياسة الباب المفتوح

رسائل قصيرة

مجالس التطوير التربوي

زيارات ميدانية

نافذة الشكاوى اإللكترونية ( وزارة تطوير
القطاع العام )

االجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والورش
التدريبية

نافذة استقبال المبادرات واالقتراحات
اإلبداعية

نافذة حق الحصول على المعلومة
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رابعا ً  :دليل الخدمات

رابط دليل الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة الخارجي على موقع وزارة التربية والتعليم
http://www.moe.gov.jo/Files/(2014-7-20)(20%08-48-11AM).pdf
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قائمة الخدمات
الخدمة

الرقم

1

تسجيل الطلبة في الصف األول األساسي.

2

قبول الطلبة القادمين من الخارج /يحملون وثائق مصدقة.

3

قبول الطلبة القادمين من الخارج /لم يحضروا األوراق الثبوتية.

4

تحديد الصفوف ومعادلة الشهادات المدرسية للطلبة القادمين من الدول األجنبية
والمدارس األجنبية في الدول العربية للدراسة في مدارس المملكة.

5

تصحيح األسماء المخطوءة في جداول العالمات.

6

تقديم موعد االمتحان المدرسي ألسباب السفر.

7

نقل طلبة المرحلة الثانوية ) الصف الثاني ثانوي( الفروع األكاديمية بين المدارس.

إصدار الوثائق المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة :الشهادات،
8

9

كشوف العالمات ،وثائق اإلعدادية ،وامتحان القبول للمرحلة الثانوية باللغتين العربية

واإلنجليزية.

مصادقة الوثائق المدرسية الصادرة عن مؤسسات تعليمية أردنية (ماعدا وثائق الثانوية
العامة).

10

مصادقة صور وثائق الثانوية العامة العربية او األجنبية.

11

مصادقة صور وثائق الثانوية العامة.

12

الحصول على شهادة تفوق رياضي.

13

الحصول على شهادة تفوق فني.

14

الحصول على ترشيح بعثة كشافة ومرشدات للجامعات الحكومي ــة.

15

ختم معاملة انتقال الطلبة بين المدارس بعد نهاية المرحلة األساسية إلى الصف األول

الثانوي (األكاديمي والمهني).

16

الحصول على الوثائق العلمية لطلبة الدراسة غير النظامية(دراسة المنازل).

17

عودة الطالب إلى المدرسة بعد االنقطاع.

18

الموافقة على طلب فتح مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.

19

معادلة الشهادات األجنبية وفق األنظمة والتعليمات واألسس الخاصة بذلك.

20

الحصول على الوثائق العلمية لطلبة المدارس المغلقة وغير القائمة حالياً.

21

تصديق الوثائق العلمية من المراكز المعتمدة لو ازرة التربية والتعليم.
28

الخدمة

الرقم

22

تأسيس وترخيص المراكز الثقافية والمدارس الخاصة ورياض األطفال.

23

نقل ملكية الم ارك ــز الثقافية والمدارس الخاصة.

24
25

إصدار الرخص السنوية ألول مرة للمدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز

الثقافية.

نقل الموقع للمؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس خاصة – رياض اطفال – مراكز

ثقافية).

26

إضافة طابق لمبنى المدرسة.

27

استحداث شعب صفية للمدارس  /رياض األطفال.

28

نقل الملكية .

29

انسحاب شريك أو إضافة شريك.

30

تغيير اسم تجاري.

31

اعتماد عالمة تجارية.

32

الموافقة على مناهج الدورات.

29

دليل ميثاق متلقي الخدمة
في وزارة التربية والتعليم

فريق العمل

لعا

د .بلسم محمود المعايطة
مـنال شـعـبان حــليمه

ايـاد احـمـد اللـوامـا

سحر عبدالسالم سليمان

خـالـد سليمان محـارب

دعاء نصوح أبوسعدة

انغـام علي محـاديـن

خـالــد سـميح غــنــام

التدقيق اللغوي  :ياسر ابو شعيرة

لعام 2017م
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