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 2015 من العام األولتقرير متابعة مشروع تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفة لمنصف 

الممخص التنفيذي 

 ىذا التقرير إلى متابعة انجازات برنامج ومشاريع الوزارة المتضمنة في مشروع تطوير التعميم نحو ييدف

قام قسم المتابعة . التي تنفذ من قبل إدارات الوزارة المختمفة ،(ERfKEII)المرحمة الثانية – االقتصاد المعرفي

والتقييم في إدارة التخطيط والبحث التربوي بجمع البيانات والمعمومات من اإلدارات ذات العالقة وتم تدقيقيا 

تم استخدام المرجعية المعتمدة في الوزارة وىو إطار و. رتباط في تمك اإلداراتاالبالتنسيق مع ضباط 

وفيما يتعمق . المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع الذي يحتوي مؤشرات وأنشطة شاممة لكافة مكونات المشروع

فانو عمى الرغم من وجود تقدم في بعض البرامج والمشاريع مثل برنامج تطوير المدرسة والمديرية، بالنتائج 

إال أن ىناك . رياض األطفال والتربية الخاصةوالتقويم، والمناىج، والنوع االجتماعي، والمتابعة والتقييم، و

 تحقيق النتائج المرجوة مثل نظام إدارة دون تحول التيصعوبات  بعض البرامج ومشاريع تعاني من

، التطوير المؤسسي، البيئة التعميمية المادية، التعميم الميني وىذا يعود ألسباب تتعمق  التربويالمعمومات

.  مالية وضعف القدرات ونقص الدعم الفنيبعدم كفاية المخصصات ال
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 المقدمة

امتدادا لممرحمة األولى التي بدأت في   ERfKE II المرحمة الثانية/ يعد مشروع تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفة

يتم التركيز في المرحمة الثانية .   بواقع خمس سنوات ونصف من التنفيذ2009 وانتيت في نياية حزيران 2003

-2015 العام  نياية وحتى2010من العام- من برنامج تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفة والذي يمتد العمل بو 

والتركيز عمى دور المدارس ومديريات الميدان  لمبرنامج في مرحمتو األولى، عمى توسيع وتعميق األثر النوعي 

من أجل تحسين تحصيل الطمبة، وذلك من  (إدارة األداء، وتحسين وتطوير ومشاركة المجتمعات المحمية)لإلصالح 

:   خمسة مكونات رئيسيةخالل

. برنامج تطوير المدرسة والمديرية– تأسيس نظام وطني لمتطوير مبني عمى المدرسة : المكون األول

. المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي: المكون الثاني

. تطوير التعمم والتعميم: المكون الثالث

. (الطفولة المبكرة، التعميم الميني، التربية الخاصة)تطوير البرامج الخاصة : المكون الرابع

. تحسين البيئة التعميمية المادية: المكون الخامس

تعمل ىذه المكونات الخمسة مجتمعة عمى تحقيق اليدف التطويري لممرحمة الثانية لمشروع التطوير التربوي نحو و

عالية من إكساب الطمبة في مرحمة ما قبل التعميم الجامعي في األردن مستويات "االقتصاد المعرفي والمتمثل في 

خالل المؤشرات الرئيسة اليدف التطويري يتم رصد ىذا و ".ميارات لتمكينيم من المشاركة في اقتصاد المعرفةال

 : اآلتية

.  االختبارات الوطنية التي تنسجم مع ميارات اقتصاد المعرفةدرجات الطمبة في ارتفاع -   أ

. التحاق الطمبة في التعميمالزيادة في معدالت -   ب
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 : أما القضايا الرئيسة لمقطاع التي تم أخذىا باالعتبار في خطة المرحمة الثانية لمتطوير فيي

 مبنية عمى نظام شامل  السياسات العامة والتخطيط االستراتيجي إعدادعمىوالقدرة إضفاء الطابع المؤسسي . 1

 .لممتابعة والتقييم في الوزارة

تطوير المناىج واستراتيجيات التعمم والتعميم باستخدام أدوات تقويم مطورة تقيس امتالك ميارات االقتصاد . 2

 . المعرفي

استخدام ذكي لمبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والتجييزات والبرامج، وموارد التعمم . 3

 . واستخداميا في التعمم والتعميم

عادة توجيو التعميم الميني في إطار قطاع التدريب الميني والتقني لالستجابة لالحتياجات الحالية . 4 ترشيد وا 

 .لالقتصاد وسوق العمل والتكنولوجيا الحديثة

تخفيض عدد المدارس المكتظة، وتحسين بيئات التعمم، وتوسع موّجو في بناء المدارس من أجل استخدام . 5

 .فّعال لجميع التجييزات والمباني

 . االستجابة لمطمب المتزايد عمى التعميم ما قبل المدرسي، وبرامج وخدمات التربية الخاصة. 6

 تطبيق البرامجتنبع أىمية متابعة مشروع تطوير التعميم نحو االقتصاد المعرفي من الحاجة إلى التعرف عمى واقع و

 المستيدفة والتعرف عمى الصعوبات والمعوقات النتاجاتوالمشاريع من حيث تنفيذ األنشطة المخطط ليا، وتحقيق 

 دون تنفيذىا، مع التعرف عمى النجاحات والفرص المتاحة لتعظيميا واالستفادة منيا عمى مستوى تحولالتي 

. المؤسسة

سنوي الحالي المنجزات التراكمية لمبرنامج والمشاريع ضمن مشروع تطوير التعميم ال يتضمن تقرير المتابعة نصف 

  وحتى أالن، وىو يعد تقرير2010منذ بداية تنفيذه عام  (ERfKEII)المرحمة الثانية – نحو االقتصاد المعرفي 
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 الذي يعده قسم المتابعة والتقييم في إدارة التخطيط والبحث التربوي حيث تم إعداد التقرير األول في الثامنالمتابعة 

 إطار المتابعة والتقييم الذي تم فيو التقارير أما مرجعية.  عن الفترة السابقة من عمر المشروع2011نياية العام 

 .2010إعداده في العام 

تم جمع البيانات من اإلدارات ذات العالقة بالبرامج والمشاريع من خالل إرسال نموذج ورقي وآخر الكتروني يحوي 

المؤشرات واألنشطة بالمغتين العربية واالنجميزية، والطمب منيم تعبئة البيانات المطموبة بدقة وموضوعية مع إبراز 

 زيارة كل إدارة معنية من قبل رئيس  تمالصعوبات والمعوقات أو النجاحات المتعمقة بكل نشاط أو مؤشر، وبعد ذلك

وأعضاء قسم المتابعة والتقييم حيث تم مناقشة البيانات والمعمومات الخاصة بكل برنامج أو مشروع مع المعنيين في 

ىذا وسوف يستمر قسم المتابعة والتقييم إن شاء اهلل في .  وكتابة التقريركل اإلدارات، ومن ثم اعتمادىا وتوثيقيا

. سنوية إلى المعنيين وأصحاب القرار في الوزارةالتقديم تقارير المتابعة نصف 
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  النتائج

تم تنفيذ إجراءات المتابعة بناء عمى إطار المتابعة والتقييم الخاص بمشروع تطوير التعميم نحو االقتصاد المعرفي 

: في مرحمتو الثانية، وفيما يمي عرضا لنتائج المتابعة

 .تأسيس نظام وطني لمتطوير المبني عمى المدرسة: المكون األول

ييدف ىذا البرنامج إلى رفع مستوى نتاجات التعمم من خالل تطوير أداء المدرسة ومديريات التربية والتعميم، 

وبدعم ومشاركة المجتمع المحمي، بناء عمى ما تم تجريبو في المرحمة األولى من المشروع، إضافة إلى 

.  االستفادة من أفضل التجارب العالمية

 باإلضافة إلى تقرير ،جاءت نتائج المتابعة والتقييم عمى شكل تقارير مفصمة عمى مستوى الوزارة والمديرية والمدرسة

 . من خالل الموقع االلكتروني لموزارة2015ويمكن االطالع عمى ىذه التقارير الخاصة بالعام مؤشرات، شامل لل

: 2015 حزيران 30حتى تاريخ الممخص التنفيذي لمتقرير الشامل وتاليا النتائج الرئيسة التي وردت في 

مديرية تربية وتعميم تطبق خططيا التطويرية التي تم إعدادىا وفق منيجية برنامج  (35)ومدرسة  (3049) أن: أوالً 

.  تطوير المدرسة والمديرية

مجمس تربوي عمى  (308)وعمى مستوى مديريات التربية والتعميم، مجمس تطوير تربوي  (35)تم تأسيس : ثانياً 

مجمسًا تربويًا لشبكات المدارس ضمن  (68)مجالس تطوير تربوي و (7)تأسيس  حيث تم .مستوى شبكات المدارس

 ،مجمسًا تربويًا لشبكات المدارس ضمن المجموعة الثانية (25)مجالس تطوير تربوي و (4) و،المجموعة األولى

مجالس تطوير  (6) و،مجمسًا تربويًا لشبكات المدارس ضمن المجموعة الثالثة (54)مجالس تطوير تربوي و (6)و

مجمسا  (51)مجالس تطوير تربوي و  (5)، ومجمسًا تربويًا لشبكات المدارس ضمن المجموعة الرابعة (55)تربوي و

لشبكات مجمسا تربويا  (55)مجالس تطوير تربوي و  (7)و.  الخامسةلشبكات المدارس ضمن المجموعةتربويا 

 . السادسة أالمدارس ضمن المجموعة
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بشكل عام حققت مديريات المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أ درجات أعمى من مديريات :  ثالثًا 

 . المجموعة األولى في جميع المؤشرات

 .مدارس اإلناث والمختمطة درجات أعمى من مدارس الذكور في جميع المؤشرات حققت:  رابثًا 

درجة فاعمية عممية إعداد خطط تطوير المديرية من وجية ": المؤشرات التي حققت القيم المستيدفة ىي:  ثامثًا 

 عمييا تنطبق التي المديريات تطوير لخطط المئوية النسبة"و ،"نظر القيادات التربوية في مديريات التربية والتعميم

 عن تقارير المتابعة والتقييم المتعمقة ببرنامج تطوير المدرسة  في المدارس درجة رضا المعنيينو"، "الجودة  معايير

.   "نسبة المدارس التي تنفذ برامج تدريبية معتمدة عمى المدرسة والناتجة عن خططيا التطويرية"و". والمديرية

التطويرية حسب النموذج  لخططيا درجة تطبيق المدارس ":المؤشرات التي لم تحقق القيم المستيدفة ىي: دثادثًا 

التطويرية حسب  التربية والتعميم لخططيا مديريات درجة تطبيق"، و"المعتمد لبرنامج تطوير المدرسة والمديرية

درجة "، و" المدارسلشبكاتدرجة فاعمية المجالس التربوية " و"النموذج المعتمد لبرنامج تطوير المدرسة والمديرية

ومعممي المدارس حول رضا مديري درجة "، و"فاعمية مجالس التطوير التربوي عمى مستوى مديريات التربية والتعميم

 كوادر رضادرجة "، و" خطط التطوير المدرسيةأىدافجودة الدعم المقدم من مديريات التربية والتعميم لتحقيق 

 النسبة"و. "مديريات التربية والتعميم حول جودة الدعم المقدم من مركز الوزارة لتنفيذ الخطط التطويرية لممديريات

درجة فاعمية عممية إعداد خطط تطوير "، و"الجودة معايير عمييا تنطبق التي المدارس تطوير لخطط المئوية

 عن تقارير  في مديريات التربية والتعميم درجة رضا المعنيين"و ،"المدرسة من وجية نظر كوادر القيادات المدرسية

 من توصيات تقارير المتابعة استفادة المدارسدرجة "، و"المتابعة والتقييم المتعمقة ببرنامج تطوير المدرسة والمديرية

من توصيات المديريات  استفادةدرجة "و". والتقييم في التطبيق والتحسين المستمر لبرنامج تطوير المدرسة والمديرية

مدى توافق بنود صرف "، و"تقارير المتابعة والتقييم في التطبيق والتحسين المستمر لبرنامج تطوير المدرسة والمديرية
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مدى توافق بنود صرف المنح المالية "، و"المنح المالية لممدارس مع بنود الصرف المحددة في الوثيقة المعتمدة

 ".لمديرات مع بنود الصرف المحددة في الوثيقة المعتمدةل

، مع إقرارىا من قبل لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعميم،  االتصال وخطتيا التنفيذيةإستراتيجية إعداد تم :دثابثًا 

  .ولكن لم يتم االستمرار بيا

، عدم استقرار القيادات التربوية  تنفيذ برنامج تطوير المدرسة والمديريةالتي تم رصدىا وتعيقمن المعيقات :  ثانث

ثقافة مقاومة التغيير وضعف الحماس والدافعية لمبرنامج، والمتابعة غير الفاعمة لممعنيين  والكوادر الفنية، ووجود

، (...أبنية مستأجرة أو عمى نظام الفترتين واكتظاظ الطمبة)بتنفيذ البرنامج، والبيئة المدرسية المادية غير المناسبة 

وارتفاع النصاب الدراسي لممعممين أعضاء فرق التطوير المدرسية، وعدم كفاية المنح المالية المقدمة مشروع تطوير 

المدرسة والمديرية لتنفيذ أنشطة خطط المدارس والمديريات، وتأخر صرف المنح المقدمة من الوزارة وعدم كفايتيا، 

التربوي  التطوير مجالس ، وعدم فاعميةقبول التبرعات العينية والنقدية من قبل المدارس بةالمعقدة الخاص واإلجراءات

في المديريات والمجالس التربوية لشبكات المدارس، وضعف تعاون اإلسناد التربوي، وعدم فاعمية المنيجيات المتبعة 

في إعداد الخطط التطويرية واإلجرائية، والمشاركة غير الفاعمة لممجتمع المحمي، وعدم إدراك الكثير من المعنيين 

 ءواإلرشاد وبناالتحول الكامل في دور المشرف التربوي نحو المساندة بالبرنامج ألدوارىم ومسؤولياتيم بوضوح، وعدم 

   . المدارسأداءلدعم تطوير القدرات بشكل دوري ومستمر 

  المتعمقة ببرنامج تطوير المدرسة والمديريةالتوصيات

 تفعيل آليات المساءلة المينية لمقائمين عمى تطبيق البرنامج من كافة المستويات اإلدارية في الوزارة . 

  إيجاد آليات مستدامة لتوفير الدعم لممديريات والمدارس لمساعدتيا عمى تنفيذ خططيا التطويرية والمتمثل

 .بالدعم المالي والفني وبناء القدرات

 جرائية تضمن مأسسة واستدامة برنامج تطوير المدرسة والمديرية  .إيجاد منظومة سياسات إستراتيجية وا 
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  إيجاد آلية تضمن االستفادة من المعمومات الناتجة عن تطبيق برنامج تطوير المدرسة والمديرية وتقارير

 .المتابعة والتقييم الخاصة بو في وضع الخطط ورسم السياسات العامة لوزارة التربية والتعميم

 العمل عمى تنفيذ حمالت شاممة لتوعية المعنيين بالبرنامج بأدوارىم ومسؤولياتيم وعمى جميع المستويات. 

  اعتماد نموذج الخطط التطويرية لبرنامج تطوير المدرسة والمديرية عند إعداد خطط التطوير سواء لممدارس

 . والمديريات

  بناء قدرات المعنيين في مديريات التربية والتعميم والمدارس في موضوع اإلدارة الموجية االستمرار في

 .إيجاد برامج لمتنمية المينية تستيدف المستجدينو ،بالنتائج

 العمل عمى استقرار القيادات التربوية والكوادر الفنية في مواقعيا لفترة كافية من الزمن. 

  العمل عمى توفير الدعم اإلعالمي لمبرنامج من خالل تفعيل دور اإلعالم واالتصال المجتمعي في مركز

 .الوزارة ومديريات التربية والتعميم

 العمل عمى تحسين البيئة المادية في المدارس. 

 العمل عمى تخفيض األنصبة الدراسية ألعضاء فرق تطوير المدارس من المعممين. 

  إعادة تشكيل المجالس التربوية لشبكات المدارس بما يحقق معايير الرغبة والكفاءة وخاصة بالنسبة

 . لألعضاء من المجتمع المحمي

  تفعيل أدوار اإلسناد التربوي والعمل عمى التحول الكامل في دور المشرف التربوي نحو المساندة واإلرشاد

 . وبناء القدرات بشكل دوري ومستمر لدعم تطوير أداء المدارس

  إدماج النوع االجتماعي من خالل دور اكبر لقسم النوع االجتماعي ورواد النوع االجتماعي في مديريات

 . التربية والتعميم واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس في الخطط التطويرية لممديريات

 التركيز عمى بناء أنشطة تطويرية فاعمة لتحقيق التطوير المطموب في المدارس والمديريات. 
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. المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي: المكون الثاني

يعنى ىذا المكون بإعادة النظر بالييكل التنظيمي لموزارة ليكون موائمًا وداعمًا لمتطوير المبني عمى المدرسة، 

وتحسين فاعمية النظام وكفاءتو عمى المستويات كافة من خالل تبني المنحى الموجو نحو النتائج في السياسة 

.  والتخطيط والمساءلة والحوافز والمتابعة والتقويم

 : و يضم المكونين الفرعيين اآلتيين

 المؤسسي التطوير .

 السياسات والتخطيط االستراتيجي .

 

: وكانت نتائج متابعة ىذا المكون كاألتي

 التطوير المؤسسي :أوال

 إعادة النظر بالييكل التنظيمي لموزارة ليكون موائمًا وداعمًا لمتطوير المبني ييدف التطوير المؤسسي إلى

  :وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة .عمى المدرسة

عادة التنظيم بين الصالحيات والمسؤوليات داخل الييكل التنظيمي لموزارة المتعمق بعممية  -1 مراجعة وا 

 لمتطوير،  تمت زيادة الصالحيات المخولة لمدراء المدارس لتصبح المدرسة وحدة أساسية:تطوير المدارس

وسيتم التنفيذ بالشكل الكامل بعد تدريب جميع الفئات المستيدفة عمى برنامج القيادة التعميمية والمتوقع أن 

 .2015تكتمل في نياية العام 
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أعداد الكادر غير المدرسي المشارك في برنامج التنمية المينية المستمرة لتقديم الدعم لبرنامج تطوير  -2

 عمى  في مديريات التربية والتعميمشخص من الفئة المستيدفة (1952) تم تدريب: المدرسة والمديرية

 .، وىم من الكادر اإلداري والفني في مراكز المديرياتبرنامج تطوير المديرية

تم إنشاء وحدة خاصة بالمسائمة وجودة التعميم في الوزارة  :مراجعة وتطوير آليات المساءلة العامة والمينية -3

 .وىي في طور اختيار الموظفين لمعمل فييا

  :تطوير نظام تقييم األداء وتنفيذه بناء عمى مراجعة نظام التصنيف اإلداري واألكاديمي الحالي وتنقيحو -4

 . تم إعداد مسودة مشروع نظام السمك التعميمي، وىو يتضمن آليات جديدة  لتقييم األداء

 :ىو يشمل المؤشرين التاليينوتدعيم الييكل التنظيمي  -5

كان المستيدف ربط برنامج  :دمج نظام المعمومات المدرسية واالستفادة منو في مرحمة تطوير المدرسة. أ

 في إدارة التخطيط والبحث التربوي، (EMIS)تطوير المدرسة والمديرية مع بيانات نظام إدارة المعمومات 

 . تطوير النظام اكتماللم يتم تحقيق ذلك لعدمو

 كان المستيدف إعداد :تطوير وتنفيذ نظام وطني لالعتماد بناء عمى المعايير الوطنية اإلدارية لمخدمة . ب

وكان المتحقق من . نظام وطني لالعتماد بناء عمى معايير محددة ويشمل جميع البرامج والمشاريع

، معايير المرشد التربوي، معايير المدارس الخاصة، معايير  آمنةإعداد معايير بيئة تعميمية)المشروع 

  .( المتميزةالمدرسةرياض األطفال، ومعايير 

: ومن اجل التنفيذ فال بد من. كانت ىناك صعوبات واجيت التطبيق مثل عدم وجود ىيئو وطنية لالعتماد

.  اإلسراع في إيجاد ىيئة وطنية لالعتماد من اجل بناء نظام وطني لالعتماد يشمل جميع البرامج والمشاريع
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 : تنفيذ برنامج دمج النوع االجتماعي في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعميم -6

  مراجعة ادوار ومسؤوليات قسم النوع االجتماعي في إدارة التخطيط والبحث التربوي لدعم تحميل

 وىو مستمر ،الخطط التطويرية في مديريات التربية والتعميم والمدارس من منظور النوع االجتماعي

 .وجاري تنفيذه في مديريات التربية والتعميم عمى مدار العام

  منسقي النوع االجتماعي في مديريات وإشراك كادر قسم النوع االجتماعي في الوزارة بناء القدرات حيث تم

، إضافة إلى نشر ثقافة النوع االجتماعي في  بالنوع االجتماعيتدريبية مختمفة متعمقةالتربية والتعميم بورش 

 .مركز الوزارة من خالل ورشات توعية لبعض اإلدارات ذات العالقة

 تم إعداد مؤشرات خاصة بالنوع االجتماعي في  :بناء مؤشرات خاصة بالنوع االجتماعي في قطاع التعميم

وزارة التربية ل الموقع االلكترونيوتم نشرىا عمى ، وزارة التربية والتعميم والتركيز عمى فجوات النوع االجتماعي

. والتعميم

 مراجعة واعتماد الدليل التدريبي الخاصة بالنوع االجتماعي إلرشادات تحميل النوع االجتماعي وطباعتيا: 

لكن كانت ىناك . تم اعتماد الدليل وتعميمو وتمت طباعة إرشادات تحميل النوع االجتماعي وتعميميا

 .األعداد الكافيةصعوبات مادية واجيت التطبيق حالت دون طباعة 

 تم إعداد دراسة خاصة بمؤشرات النوع االجتماعي في : إعداد وثائق ومطبوعات خاصة بالنوع االجتماعي

 خاص قطاع التعميم وطباعتيا وا صدارىا باإلضافة إلى العدد الثاني من مجمة النوع االجتماعي ومنشور

 االنتياء من دراسة مؤشرات النوع االجتماعي في برامج التربية الخاصة في وزارة التربية ، كما تمبالمؤشرات

. وزارة التربية والتعميمل الموقع االلكترونيوالتعميم وتم نشرىا عمى 
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 :الموازنة الموجية بالنتائج -7

ييدف ىذا المشروع إلى اعتماد منحى إستراتيجي متكامل لمتخطيط التربوي، يستند إلى المعمومات الدقيقة 

.  والموثوقة لعقمنو القرار التربوي، ويرتبط بالتمويل الموجو بالنتائج واألداء

عداد الموازنة الموجية  يتضمن ىذا المشروع إعداد الخطوط العريضة لمسياسات التشغيمية لتطبيق التخطيط وا 

عداد الموازنة الموجيين بالنتائج من خاللبالنتائج  تدريب الموظفين في مجاالت إجراءات   وتبني التخطيط وا 

عداد الموازنة الموجيين بالنتائج عمى الرغم . لم يتم الشروع بالعمل بعد، كما انو لم يتم تدريب الموظفين .التخطيط وا 

عداد الموازنة الموجيين بالنتائج ولكن عمى نطاق ضيق إذ لم يتم التوسع بو لغاية تاريخو . من  تبني التخطيط وا 

ال بد من توفير مساعدة فنية لقسم تخطيط الموارد المالية في إدارة التخطيط والبحث ومن اجل تنفيذ المشروع  

التربوي باإلضافة إلى بناء قدرات المعنيين في إعداد مشروع الموازنة في كافة اإلدارات وأقسام التخطيط في 

. مديريات التربية والتعميم

: التوصيات المتعمقة بالتطوير المؤسسي 

  توفير الدعم الفني وبناء القدرات والمخصصات المالية التي تمزم لتطوير كال من نظام لتقييم األداء في إدارة

 .مشروع الموازنة الموجية بالنتائج في إدارة التخطيط والبحث التربويالموارد البشرية و

  عادة التنظيم بين الصالحيات والمسؤوليات داخل الييكل التنظيمي لموزارة المتعمق بعممية تطوير مراجعة وا 

المدارس  وتطوير آليات لممساءلة العامة والمينية، بما يتوافق والبرامج التي تنفذىا وزارة التربية في الميدان 

 .التربوي

  تطوير وتنفيذ نظام وطني لالعتماد بناء عمى المعايير الوطنية اإلدارية لمخدمة لبناء معايير واضحة

 .ومحددة لجميع برامج ومشاريع الوزارة
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( EMIS)نظام إدارة المعمومات التربوي  :ثانيا

ييدف نظام المعمومات التربوي إلى ترشيد القرار التربوي والوصول إلى المعمومة الدقيقة الموثوقة 

والمحدثة لمتمكين من بناء البدائل والسيناريوىات لمتخذي القرار وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات 

: المرتبطة 

توفير التدريب حول استخدام نظام إدارة المعمومات التربوية من أجل تحميل السياسات والتخطيط  -1

ورئيس المدير الفني، : " جميع المعنيين في مديريات التربية والتعميم وىم تدريبتم :اإلستراتيجي والتنفيذي

، واحد اإلشرافورئيس قسم ، ورئيس قسم اإلرشاد االمتحانات، ورئيس قسم التخطيط وأعضاء القسم، قسم

شبكات في كل مديرية تربية القسم  واحد أعضاء ، التعممقسم مصادر واحد أعضاء لمشرفين التربويين،ا

  ". كل مدرسةمنأربعة معممين   مدراء المدارس إضافة إلى، وجميعوتعميم

لتتضمن البيانات المالية المتعمقة بالموازنة والموارد  (SIS)التنفيذ النيائي لنظام المعمومات اإلحصائية  -2

 ومن ،مع بيانات الموازنة ولم يتحقق ىذا المؤشر (EMIS)كان المستيدف ربط قواعد بيانات  المادية

 . تطوير نظام المعموماتتأخرالصعوبات التي أعاقت تحقيق األىداف ىو 

وقواعد بيانات  (GIS)مع نظام المعمومات الجغرافية  (EMIS)ربط نظام إدارة المعمومات التربوية  -3

ال يوجد ربط مباشر مع البيانات و كامل،انجاز الربط مع قواعد البيانات الجغرافية بشكل  تم :خارجية

نما يمكن الدخول عمى بيانات األحوال المدنية  .الخارجية وا 

حث  "Open EMIS "يسمىبما  بالتعاون مع اليونسكو يتم اآلن تطوير النظام: نظام المعموماتتطوير ال -1

يمكن إضافة جميع المؤشرات التي يحتاجيا النظام والربط مع جميع سيتم تطوير نظاما يتميز بالمرونة و

مدرسة  (59)وقد تم اختار عينة من المدارس عددىا . الخارجيةقواعد البيانات في مركز الوزارة والجيات 

 تم  تدريب 2015وفي العام . من مديرية تربية وتعميم وتدريبيم عمى النظام في مرحمتو التجريبية (12)
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 مدرب الذين قاموا  68 مديرية تربية وتعميم، وتم تشكيل فريق محوري يتكون من 13 موظف من 276

 مديرية ليشكموا فريق المديريات الذي سيقوم بتدريب المدارس من كافة 48 مدرب من 596بتدريب 

 .السمطات

 تم تطوير وتحديث معايير :تطوير معايير بناء بيانات قوية، وتكامل النظام التربوي ضمن برنامج مشترك -4

 اإلدارات ذات العالقة في الوزارة حيث تم تحديد واعتماد  معخاصة لبناء نظام معمومات تربوي بالتعاون

 .البيانات والمؤشرات المطموب تضمينيا بالنظام

(: EMIS)بنظام المعمومات التربوي  التوصيات المتعمقة

  ربط بيانات نظام المعمومات(EMIS)  تطوير المدرسة والمديريةبرنامجمع . 

 والموارد الماليةتطوير نظام المعمومات وربط قواعد البيانات مع بيانات الموازنة . 

 سرعة تطوير النظام واعتماده بحيث يكون قادرا عمى عرض المؤشرات الرئيسية و تحميل البيانات وعرضيا ،

 .وغيرىا من األدوات اإلحصائية بما يساعد أصحاب القرار عمى استخدام األنظمة الذكية

  العمل عمى ربط نظام إدارة المعمومات مع أنظمة المعمومات األخرى داخل الوزارة واألنظمة ذات العالقة في

 .المؤسسات والوزارات األخرى
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المتابعة والتقييم :ثالثا

ييدف المشروع إلى مأسسة المتابعة والتقييم في الوزارة، وعكس نتائج المتابعة والتقييم عمى سياسات 

ستراتيجيتيا وخططيا كتغذية راجعة لتطويرىا :  وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة،الوزارة وا 

جراءات العمل لمجنة التوجييية المشتركة لممتابعة والتقييم مع المجنة  -1 نسبة اإلقرار لمتفويضات وا 

جراءات العمل لمجنة التوجييية، حيث تم كان المستيدف: االستشارية الموسعة  عمل مسودة لمتفويضات وا 

 . مراجعة ميام المجنة التوجييية لممتابعة والتقييم وتمتتحقيق ذلك

لم يتم تحقيق ذلك  :ربط أنظمة البيانات بين وزارة التربية والتعميم والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية -2

 .ألسباب تتعمق بتطوير نظام إدارة المعمومات في إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعميم

 تم إبرام االتفاقية مع  :إبرام اتفاقية مع مؤسسة دولية لمساعدة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية -3

 .مؤسسة دولية من خالل مشروع الشراكة لممتابعة والتقييم الممول من الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية

 تم تعيين :تعيين مستشار دولي في مجال المتابعة والتقييم لممساعدة في تصميم إطار المتابعة والتقييم -4

 . لمشروع تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفةتقييم ومتابعة  إطارببناء مستشار دولي، وقام

: التوصيات المتعمقة بالمتابعة والتقييم

  أنظمة البيانات بين وزارة التربية والتعميم والمركز الوطني ربطسرعة تطوير نظام إدارة المعمومات لتنفيذ 

 .لتنمية الموارد البشرية
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 تطوير التعميم والتعمم: المكون الثالث

يعنى ىذا المكون بمراجعة وتطوير السياسات والممارسات المتعمقة بتعيين المعممين وتنميتيم مينيا وصقل 

ويضم المكونين . المناىج وأدوات تقويم تعمم الطمبة التي طّورت في المرحمة األولى من مشروع تطوير التعميم

:  الفرعيين التاليين

.  السياسات المتعمقة بالمعمم والتدريب والتنمية المينية -1

صقل المناىج وتطوير أساليب التقويم ومصادر التعمم بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعمومات والتعمم  -2

 . االلكتروني

: وكانت نتائج متابعة ىذا المكون كاألتي 

 مصادر التعمم: أوال

 ومتطورة وذات مستوى عال ةتوفير مصادر ومنتجات ومواد وخدمات، وأساليب تعمم فعالييدف ىذا المشروع إلى 

ويتضمن المؤشر .  في تطوير وتحسين ميارات مطموبة لتحقيق االقتصاد المبني عمى المعرفةتسيممن الكفاءة 

 :اآلتي

 بمغ عدد الغرف التي حيث. عدد الغرف الصفية التي تمبي المعايير األساسية ألدوات التعمم ومصادره 

 وىي اقل من المستيدف، ويعود انخفاض عدد الغرف التي تمبي المعاييرغرفة،  (293(تحقق المعايير 

. ألسباب تتعمق بعدم كفاية المخصصات المالية المرصودة لممشروع

: أما المعايير المعتمدة من قبل إدارة مركز الممكة رانيا لتكنولوجيا التعميم، العتماد غرف أدوات التعمم ومصادره فيي

 .تراعي المعايير العالميةيراعى أن تكون المساحة : المساحة -1

 .أن يكون ذو نوعية متحركة قابل لمتعديل والنقل من مكان آلخر حسب طبيعة األنشطة التي تنفذ: األثاث -2
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توافر أجيزة حاسوب حديثة مع خط انترنت، الموح التفاعمي االلكتروني : األجيزة االلكترونية الحديثة -3

(Interactive Board) جياز عرض حديث ،(Data Show) ،ستائر لمتحكم باإلضاءة، أقالم ضوئية ،

 .طاولة متحركة خاصة بأجيزة الحاسوب المحمولة

بحيث تناسب كافة المباحث والمراحل الدراسية مثل المختبر االفتراضي : توافر برمجيات تعميمية متنوعة -4

(Dry Lab)  الذي يعتمد عمى المحاكاة(Simulation) وذلك إلجراء التجارب التي يصعب إجراؤىا في ،

 .المختبرات العادية

 .لمحفاظ عمى األجيزة: التكييف -5

 

: التوصيات المتعمقة بمصادر التعمم

  متعددة األغراض التي تمبي المعايير األساسية ألدوات التعمم ومصادره اإلسراع في تجييز الغرف الصفية

. المعتمدة من إدارة مركز الممكة رانيا لتكنولوجيا التعميم، حسب البرنامج الزمني المخطط لو

 

 تطوير المناىج :ثانيا

تطوير المناىج والكتب المدرسية والمواد التعميمية وحوسبتيا وتجريبيا ييدف ىذا البرنامج إلى 

وتاليا . وتضمينيا مناحي وطرق حديثة في التعمم والتقييم منسجمة مع كفايات منظومة اقتصاد المعرفة

: نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة

  نسبة المباحث الدراسية التي تم مراجعتها حسب المرحلة الدراسية وتعديلها / عددفيما يتعمق بعدد

 :لضمان ربطها بمهارات اقتصاد المعرفة
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 وصمت إلى  كميةتأليف وتطوير عدد من كتب المباحث المختمفة لمصفوف الثالثة األولى بنسبة إنجاز  -1

:    حيث تم تأليف كتب المباحث وعمى النحو اآلتي %.100

. التربية اإلسالمية لمصفوف الثالثة األولى -

. لغة عربية لمصفوف الثالثة األولى -

. الرياضيات لمصفوف الثالثة األولى -

. العموم لمصفوف الثالثة األولى -

 (.11، 5)المغة اإلنجميزية لمصفين  -

%. 100بنسبة إنجاز كمية وصمت إلى  (.9، 6، 5، 4)تأليف وتطوير كتب المباحث المختمفة لمصفوف  -2

: حيث تم تأليف كتب المباحث وعمى النحو اآلتي 

(. 9، 6، 5، 4)التربية اإلسالمية  لمصفوف  -

(. 5، 4)التربية االجتماعية والوطنية لمصفين  -

(. 9، 6)التربية الوطنية والمدنية لمصفين  -

(. 9، 6)الجغرافيا لمصفين  -

(. 9، 6)التاريخ لمصفين  -

(. 9)التربية الفنية لمصف  -

(. 9، 6، 5، 4)المغة العربية لمصفوف  -

(. 9، 6، 5، 4)الرياضيات لمصفوف  -

( 6، 5، 4)العموم لمصفوف  -

(. 9)الفيزياء، والكيمياء، والعموم الحياتية، وعموم األرض والبيئة، والحاسوب لمصف  -
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 (.9، 6، 5، 4)لمصفوف  التربية المينية -

(. 12، 6)المغة اإلنجميزية لمصفين  -

بنسبة  .(التربية االجتماعية، التربية الفنية، التربية الرياضية )تأليف وتطوير أدلة المعمم لممباحث اإلنسانية - 3

: حيث تم%. 100إنجاز كمية وصمت إلى 

: تأليف وتطوير أدلة المعمم عمى النحو اآلتي -

. أدلة المعمم لمبحث التربية االجتماعية لمصفوف الثالثة األولى -

. أدلة المعمم لمبحث التربية الفنية لمصفوف الثالثة األولى -

 .أدلة المعمم لمبحث التربية الرياضية لمصفوف الثالثة األولى -

(. 11، 5) أدلة المعمم لمبحث المغة اإلنجميزية لمصفين  -

 بمغتبنسبة إنجاز كمية . (التربية الفنية، والتربية الرياضية )تأليف وتطوير أدلة المعمم لممباحث اإلنسانية - 4 

:  تأليف وتطوير عدد من أدلة كتب المباحث وعمى النحو اآلتي حيث تم%. 100

(. 6، 5، 4)أدلة المعمم لمبحث التربية الفنية لمصفوف  -

(. 9، 6، 5، 4)أدلة المعمم لمبحث التربية الرياضية لمصفوف  -

 

 سيتم العمل وفيما يتعمق بإعادة تطوير وىيكمة األطر والنتاجات العامة والخاصة لمفروع المينية لممرحمة الثانوية،

 وفي ضوء توصيات تحديد التخصصات المطموبة لسوق العمل من قبل إدارة التعميم الميني واإلنتاجعمييا بعد 

 .المؤتمر التربوي

: التوصيات المتعمقة بالمناىج

  (...... أجيزة حاسوب، انترنت  )توفير تسييالت مادية ولوجستية. 
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 االمتحانات واالختبارات:ثالثا

ييدف ىذا البرنامج إلى تطوير امتحان الثانوية العامة ومأسسة سمسمة من إستراتيجيات التقويم، وتاليا نتائج 

: متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة

والترتيبات الخاصة بيا لغرض التحقق من انسجاميا مع  (التوجييي)مراجعة امتحان الثانوية العامة  -1

م وضع تصور جديد ت  :ERfKE IIأىداف المناىج في ظل مشروع تطوير التعميم نحو االقتصاد المعرفي 

المعموماتية، الصحي، : ، وتم إلغاء فروع التعميمالمتحان الثانوية العامة يعالج الثغرات الموجودة فيو

 .2015/2016والشرعي، اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 

تزويد إدارة االمتحانات واالختبارات بمساعدة فنية بغية إيجاد وتطوير أساليب القدرة المؤسسية لمواءمة  -2

، وبغرض دراسة احتمالية تطوير فرع (ERfKE)مع أىداف مشروع " التوجييي"امتحانات الثانوية العامة 

 . لم يتم تقديم أي مساعدة فنية لتطوير امتحان الثانوية العامة.تعميم ميني ضمن نظام التوجييي

:  باالمتحانات واالختباراتالتوصيات المتعمقة

 تطوير المناىج الدراسية والخطط بالتزامن مع تطوير امتحان الثانوية. 

 االمتحانات واالختبارات، التخطيط والبحث التربوي، ) تفعيل التنسيق التكاممي بين اإلدارات الفنية

 .عمى نحو أفضل (اإلشراف والتدريب التربوي إدارة ،المناىج والكتب المدرسية، التعميم الميني واإلنتاج
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 التنمية المينية لممعممين:رابعا

ييدف ىذا البرنامج إلى السعي الدائم نحو التنمية المينية لممعممين وتدريبيم عمى الجديد من البرامج 

 :وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة ،التكنوتربوية لتواكب عصر المعموماتية والتطور المعرفي

إقرار  تم :مراجعة السياسات المتعمقة بالمعممين لدعم تطبيق المعايير الوطنية لتنمية المعممين مينيا -1

 وتم إعداد الخطة التنفيذية لسياسات التنمية ،اإلطار العام لسياسة المعمم من قبل لجنة التخطيط الموسعة

 شيران )تنفيذ برنامج تييئة المعممين الجدد عمى أساس تدريب مدتو أربعة شيور ويتم المينية لممعمم، 

 تأخير تعيين المعممين وبالتالي عدم القدرة عمى تنفيذ البرنامج في ومن التحديات. (نظري وشيران عممي

 .الوقت المحدد

 :    تم تدريبيمعدد المعممين حديثي التعيين الذين -2

  بعد التعييناإلشراف والتدريب التربويأكمموا التدريب األولي في إدارة بمغ عدد المعممين والمعممات الذين 

منذ  (ERSP) ضمن برنامج تدريب المعممين الجديد مع برنامج دعم تطوير التعميممعمما ومعممة (2751)

 الوزارة وفقا لمنموذج برامجعدد المعممين حديثي التعيين الذين تدربوا ضمن وأما . البدء بتنفيذ البرنامج 

 ومعممة ضمن برنامج المعممون المستجدين في العام معمم (1981 ) فقد بمغ تدريب المبني عمى الكفاءة

. عدم كفاية التمويل الماليالمتعمقة بيذا المؤشر ومن الصعوبات  .(2014/2015)الدراسي 

 في ما يخص تطوير السياسات المالئمة اإلشراف والتدريب التربوي إلدارةتقديم المساعدة الفنية  -3

تم استقدام خبير لتقديم  :وعمميات التخطيط الفعالة رفده بالطاقم المناسب وبقاعدة مناسبة إلعداد التقارير

 .الدعم في مجال إعداد منياج تنمية مينية لمقادة التربويين، وتم تطوير معايير خاصة لمقادة التربويين
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سيتم  :إكمال وتحسين النظام والترتيبات الخاصة باعتماد المعممين ومنحيم رخص مزاولة مينة التعميم -4

منح المعممين الجدد الذين خضعوا لبرنامج التدريب رخصة مزاولة المينة بعد استكماليم االختبار الختامي 

. ومن الصعوبات اشتراك أكثر من جية من داخل الوزارة وخارجيا مثل ديوان الخدمة المدنية .بنجاح

 عمى تدريب المعممين تم :ERfKE IIتوفير الحاجات التدريبية الناشئة عن تعديل وتحسين المناىج في  -5

 .جميع المناىج المطورة

انجاز وتحسين النظام واإلجراءات الخاصة برتب المعممين لتكون مرتبطة بالتنمية المينية لممعممين  -6

(TPD): عمى وضعاآلن تم إقرار مسار النمو الميني كمجال من مجاالت سياسة المعمم، ويجري العمل  

ويوجد بعض الصعوبات التي تواجو تحقيقو منيا  .تصور لتنفيذه واالستعاضة عن رتب المعممينإطار عام و

صعوبة اختيار البرامج التدريبية المناسبة واشتراك أكثر من جية في الوزارة وخارجيا والتشريعات التربوية 

. باإلضافة إلى التمويل المالي

ة استحداث مديري تم :تطوير نظام توكيد الجودة لمتابعة وتقييم التدريب األولي لممعممين والتنمية المينية -7

 .2012المتابعة والتقييم وضبط الجودة في مركز التدريب التربوي في العام 

 في طور التجريب ضمن برنامج تطوير المدرسة تحسين إجراءات تقييم أداء المعممين ومديري المدارس، -8

 كما تم وبدعم فني من الوكالة .مدرسة (14)حيث تم بناء دليل لممساءلة وتجريب الدليل عمى  .والمديرية

اإلشراف العام، واإلشراف : الكندية لمتنمية الدولية رسم الدور الجديد لممشرف التربوي ضمن منحيين

 .التخصصي

 ال يوجد تقييم لممعمم في األدوار تنفيذ أنظمة تقييم المعممين ومديري المدارس في السياق المناسب،- 11

 .الجديدة لممشرف التربوي ويتم تقييم المعمم من قبل مديري المدارس وضمن نظام المساءلة
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: التوصيات المتعمقة بالتنمية المينية لممعممين

 لدعم تطبيق سياسة التنمية المينية لممعممينتعديل التشريعات . 

  في ما يخص تطوير السياسات المالئمة اإلشراف والتدريب التربوي إلدارةتقديم المساعدة الفنية 

 .وعمميات التخطيط الفعالة وتنفيذ المسار الميني لممعمم

 تقديم المساعدة الفنية في مجال المتابعة والتقييم وضبط الجودة لبرامج التنمية المينية. 

  سرعة انجاز وتحسين النظام واإلجراءات الخاصة برتب المعممين لتكون مرتبطة بالتنمية المينية

 .لممعممين

 بناء قاعدة بيانات خاصة ببرامج التنمية المينية والمتدربين يستند عمييا في إعداد التقارير. 

 بناء نظام لتقييم أداء المعممين ومديري المدارس. 

  بالمواصفات العالمية في المدى المتوسط وبناء اإلشراف والتدريب التربويالعمل عمى بناء إدارة 

 .مركز تدريب في كل محافظة من محافظات المممكة
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 تطوير البرامج الخاصة: المكون الرابع 

:  يعنى ىذا المكون بزيادة وصول التعميم لكل األطفال األردنيين من خالل التركيز عمى ثالث قطاعات ميمة

. الطفولة المبكرة .1

. التعميم الميني .2

 .التربية الخاصة .3

 

:  وكانت نتائج متابعة ىذا المكون كاألتي

 التعميم الميني: أوال

عداد طمبة بمستوى عال من  ييدف ىذا البرنامج إلى إيجاد نظام  تدريبي مبني عمى حاجات سوق العمل، وا 

 :وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة. التدريب، يمتحقون برغبتيم في التعميم والتدريب الميني

 كان :عدد البرامج المنسجمة مع المعايير المينية واإلرشادات الفنية المرتبطة بالمناىج والمعدات والمرافق -1

 . برامج (7) تم تحقيق  برنامج(17)المستيدف 

كان ، و أي تقدم في ىذا النشاط تحقيقلم يتم: (الفروع والتخصصات)معدالت االنتياء من البرامج المينية  -2

 لم تعرض التقارير الفنية المعدة من قبل المجان عمى %100  الوصول إلى نسبة انجاز تصل إلىالمستيدف

 .مجمس التربية 

تعيين مستشار لممساعدة في إعادة صياغة إستراتيجية التعميم الميني لتتواءم مع إستراتيجية مجمس  -3

  .2015 ليذا الغرض حالل العام الحالي تم تعيين مستشار: التشغيل والتدريب والتعميم الميني والتقني

 لم يتم :تعيين منسق مجتمعي من أرباب العمل لتطوير كفاءة عممية إدارة التعميم الميني وفريق القيادة -4

.  تعيين المنسق لقمة المخصصات المالية
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 برامج (10)كان المستيدف  :عدد البرامج التدريبية المعدة لبناء كفاءة إدارة التعميم الميني واإلنتاج -5

 . لم يتم تنفيذ إي من ىذه البرامجولكنتدريبيو، 

 بسبب إيقاف البرامج التدريب لم يتم  :عدد معممي التعميم الميني المدربين بالتعاون مع مدربي المدربين -6

.   كما ورد في المؤشر السابق، إضافة إلى قمة المخصصات المالية2013 منذ العام التدريبية

 : ما يتعمق بالمخرج النيائي لعممية التخطيط في مجال التعميم الميني والذي يشتمل عمى الجوانب اآلتية -7

االقتصاد المنزلي، الفرع الفندقي )خطة إعادة ىيكمة التجييزات والمعدات والمرافق لتخصصات . أ

 المستيدف تجييز كان. (النجارة، الكيرباء، الحدادة والمحام: والسياحي، تخصصات الفرع الصناعي

  .استالم جزء من التعميم الفندقي والصناعي، وما تم تحقيقو ىو المينيمشاغل 

ما تم تحقيقو ىو : معايير تتعمق بالمعدات ومواصفاتيا ليتم توظيفيا في ورش العمل المتخصصة.  ب

 وتم إعداد قوائم معيارية لألجيزة والمعدات التي  حسب المناىج المطورة، وقوائم معياريةوضع المواصفات

.   عطاءاتيايتم طرح

 تم انجاز الخطة :خطة خاصة بشراء الموازم والمعدات معدة من قبل مجموعة البرنامج. ج

 كان المستيدف صيانة أالبنيو المدرسية، وما تم تحقيقو ىو توزيع :برنامج لصيانة المرافق والمعدات. د

عدم ، واىم المعوقات بالنسبة ليذا النشاط 2014/2015في العام الدراسي  دينار (100000)سمف بقيمة

.   المخصصات الماليةكفاية

 كان المستيدف تنفيذ ورش :إجراء ورش عمل حول الصحة وا رشادات السالمة لمطمبة والمعممين. ىـ

 ورش فقط، بسبب قمة المخصصات ثالثصحية وسالمو لمطمبة والمعممين، وما تم تحقيقو ىو تنفيذ 

.  المالية
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 : تسييل عممية توظيف الخريجين بما ينسجم مع متطمبات سوق العمل فإنيا تشمل عمى اآلتــي -8

 لم يتم تطوير النظام، بسبب قمة :تطوير نظام معموماتي وخدماتي لممدارس خاص بالتوظيف - أ

.  المخصصات المالية

 لم يتم تحقيق ذلك بسبب قمة :تسييل إنشاء الروابط مع المجتمع المحمي وأرباب العمل - ب

 . المخصصات المالية

يصال برامج تدريب خاصة بالتوظيف لتوجيو المدارس وطاقم اإلرشاد الميني - ج  لم يتم :تصميم وا 

 .إعداد أي برنامج بسبب قمة المخصصات المالية

 

:  التوصيات المتعمقة بالتعميم الميني

 زيادة المخصصات المالية .

 استكمال انجاز كافة البرامج المنسجمة مع المعايير المينية واإلرشادات الفنية المرتبطة بالمناىج والمعدات. 

  (.الفروع والتخصصات)االىتمام بزيادة معدالت االنتياء من البرامج المينية 

 تعيين منسق مجتمعي من أرباب العمل لتطوير كفاءة عممية إدارة التعميم الميني وفريق القيادة  .

 االىتمام بزيادة عدد البرامج التدريبية المعدة لبناء كفاءة إدارة التعميم الميني واإلنتاج .

 االىتمام بزيادة عدد معممي التعميم الميني المدربين  .

 رشادات السالمة لمطمبة والمعممين .  االىتمام بزيادة ورش العمل حول الصحة وا 

 تطوير نظام معموماتي وخدماتي لممدارس خاص بالتوظيف  .

 تسييل إنشاء الروابط مع المجتمع المحمي وأرباب العمل. 

 يصال برامج تدريب خاصة بالتوظيف لتوجيو المدارس وطاقم اإلرشاد  .  تصميم وا 



29 
 

التربية الخاصة  :ثانيا 

المقدمة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والخدمات تحسين نوعية البرامج التربوية ييدف ىذا البرنامج إلى 

وتاليا نتائج متابعة األنشطة  وتحسين كفاءة المعممين العاممين معيم، (، وذوي اإلعاقةالموىوبين والمتفوقين)

: والمؤشرات المرتبطة

قرارىا لدعم القائمين عمى توفير برامج وخدمات التربية الخاصة -1 تم تشكيل لجنة  :مراجعة السياسات وا 

 .لوضع تعميمات ناظمة لعمل التربية الخاصة وال تزال قيد االعتماد من أصحاب القرار

تم تدريب : عدد المعممين المدربين والمؤىمين طبقًا لممعايير الوطنية الخاصة بالطمبة الموىوبين والمعاقين -2

، ولم يتم تدريب أي معمم خالل النصف األول من العام  2014 لمعام معمم لفئة المعاقين (327)وتأىيل 

أما فئة .  حيث تتضمن الخطة مع الشركاء التدريب تنفيذ التدريب خالل النصف الثاني من ىذا العام2015

الموىوبين فمم يتم تدريب أي معمم، وذلك لتأخر لجنة التخطيط في إقرار الكفايات المينية لمعممي التربية 

 .الخاصة وعدم وجود جيات داعمة في مجال التفوق والموىبة

الكراسي : مثل)عدد طمبة التربية الخاصة المعاقين الحاصمين عمى خدمات ترتبط باحتياجاتيم الفردية  -3

 (.....كراسي متحركة، السماعات الطبية،: مثل)تم توفير الخدمات  :(.....المتحركة، السماعات الطبية،

. 31/12/2014 حتى تاريخ طالبا وطالبة (720)وكان عدد الحاصمين عمى ىذه الخدمات من المعاقين 

طالبا وطالبة عمى ىذه الخدمات، بحث حصل  (73) فقد حصل 2015أما في النصف األول من العام 

 .طالب من ضعاف البصر عمى خدمة تكبير الكتاب المقرر (3)طالبا عمى سماعات طبية و (70)

طالب وطالبة  (8102)تم التحاق  : وذوي اإلعاقةعدد الطمبة الممتحقين في برامج الموىوبين والمتميزين -4

في جميع مديريات التربية  ذوي اإلعاقةطالب طالبة من فئة الطمبة  (18244)والتحاق .  من فئة الموىوبين

 .والتعميم
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   الطفولة المبكرة:ثالثا 

 الطفولة المبكرة في في مرحمة المادية ونوعية المواد التربوية والتعميمية البيئةالبرنامج إلى تحسين  ييدف ىذا 

 تقوية ميارات العاممين بـالطفولة و ECEتحديث وتطوير المناىج الخاصة بـالطفولة المبكرة والقطاع العام 

 تطوير مشاركة اآلباء واألميات والمجتمع في تربية وتعميم  و تطوير أنظمة اعتماد في الوزارة وECEالمبكرة 

 : وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة.األطفال

 %(61)كانت القيمة المتحققة  : في جميع السمطاتKG2نسبة األطفال الممتحقين في رياض األطفال  -1

 .2015حتى نياية شير حزيران من العام 

نسبة المعممين والمشرفين في مرحمة رياض األطفال الذين أنيوا برنامج التدريب الخاص عمى الدليل  -2

   .مساوية لمقيمة المستيدفة وىي (%100)كانت القيمة المتحققة  :التدريبي الشامل لرياض األطفال

تم التحاق  :عدد أولياء أمور األطفال الممتحقين في رياض األطفال المشاركين في البرامج التطوعية -

 خالل العام    في الروضةمشاركة األىل"من أولياء أمور الطمبة ضمن برنامج " إناث"متطوع  (4929)

، وذلك لكثرة اإلقبال من األىالي لممشاركة في البرنامج داخل صف الروضة، أما العدد التراكمي 2014

.  متطوع منذ بداية تطبيق المشروع (26654)فبمغ 

ناث لحضور ورش تدريبية عمى  (34000)تم التحاق -  برنامج التوعية  التثقيفيدليلالمانحي رعاية ذكور وا 

 .الوالدية منذ بداية تطبيق المشروع

 منذ بداية أم (2000)وطفل  (2000 ) لمممتحقينالعدد التراكمي، بمغ برنامج رفع االستعداد لمتعممفي  -

 .تطبيق البرنامج

نسبة الغرف الصفية لمرحمة رياض األطفال المستوفية لمعايير توكيد الجودة الخاصة بوزارة التربية  -3

 والعمل 2013/2014غرفة لمعام الدراسي  (1149)غرفة من أصل  (816)وىي %( 78 )بمغت والتعميم،
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وىذه القيمة تزيد عن القيمة المستيدفة وىي .2014/2015جاري عمى إعداد التقرير لمعام الدراسي 

 : ، ومن الصعوبات والتحديات التي واجيت ىذا المؤشر ىي(65%)

 عدم توافر الموارد المالية الكافية. 

 عدم كفاية الموارد البشرية المؤىمة. 

  إلى وظائف إداريةبعد تدريبين معممات رياض األطفال نقل. 

 عدم مناسبة مواعيد التدريب وأماكن التدريب في بعض البرامج التدريبية. 

 

: التوصيات المتعمقة ببرنامج برياض األطفال

 اإلسراع في إجراءات طرح عطاءات رياض األطفال من قبل دائرة األبنية الحكومية. 

 في مديريات التربية والتعميمتعيين عدد كاف من المشرفين التربويون لمرحمة رياض األطفال . 

 زيادة المخصصات المالية لبرنامج رياض األطفال. 

 

تحسين البيئة التعميمية : المكون الخامس

اليدف الرئيس ليذا لمكون ىو توفير مرافق تربوية نوعية بشكل فاعل اقتصاديا ومستدام بحيث يتمكن الطمبة 

:  ويتضمن المكونات الفرعية اآلتية. من التمتع ببيئة تعميمية صديقة ونوعية

.  مواءمة معايير تصميم المباني المدرسية مع المعايير العالمية ومتطمبات التطوير التربوي. 1

.  إنشاء األبنية المدرسية الجديدة واإلضافات الصفية. 2

دارة األبنية المدرسية. 3 .  بناء نظام لصيانة وا 
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:  وتاليا نتائج متابعة األنشطة والمؤشرات المرتبطة

: عدد الطمبة الذين يتمقون تعميميم في بيئة مادية ومدارة بشكل آمن في مدارس وزارة التربية والتعميم -1

، وأما المتحقق فكان طالب وطالبة (919867)عدد الطمبة الذين يتمقون تعميميم  أن يكون كان المستيدف

ويعود انخفاض أعداد الطمبة عن العام الماضي الرتفاع أعداد الطمبة السوريين . طالب وطالبة (915445)

 .(دوام الفترة الواحدةوالمدارس الممك، : -المعايير التي اعتمدت لمبيئة اآلمنة) .في المدارس

لم يتم خفض المدارس : والتعميمعدد المدارس غير المستغمة والتي تم خفضيا في جميع مديريات التربية  -2

غير المستغمة ألسباب تعود إلى أن معظم ىذه المدارس موجودة في المناطق البعيدة وغالبا ما تكون 

 وعممية تخفيضيا تتطمب وضع خطة لتجميع المدارس في مدارس مركزية ممموكة وتامين حافالت ،مستأجرة

تم إعداد خطة ضمن خطة إصالح التعميم الستثمار الغرف غير المستغمة ومعالجة  وقد. لنقل الطمبة

عادة توزيع الخريطة المدرسية  .   االكتظاظ المدارس واستثمار جميع المرافق وا 

لم يتم تحقيق اليدف بسبب :  كافة التي تم خفضيا والتعميمعدد المدارس المكتظة في مديرات التربية -3

اإلقبال المتزايد عمى التسجيل في المدارس الحكومية في ظل موجات اليجرات السكانية الداخمية والخارجية 

.  باإلضافة إلى نسب الطبيعية لمزيادة في معدالت الوالدات

عدد الغرف الصفية والمختبرات اإلضافية لتدريس العموم وتكنولوجيا المعمومات واالتصال فقد كانت  -4

:  كالتالي

( 3880) بمغ 2015 من العام كانون األولحتى نياية شير : (التراكمي)عدد مختبرات الحاسوب  - أ

. مختبر

، لم يتم إنشاء أي مختبر بشكل منفصل حيث أصبح إنشاء 2015عدد مختبرات الحاسوب لعام  - ب

 .المختبرات يتم ضمن البناء المدرسي المتكامل
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 .مختبر ( 3228)بمغ : 2015 من العام كانون األولعدد مختبرات العموم التراكمي حتى نياية شير  - ج

 لم يتم إنشاء أي مختبر بشكل منفصل حيث أصبح إنشاء المختبرات :2015عدد مختبرات العموم لعام  - د

 .يتم ضمن البناء المدرسي المتكامل

 ( 47790 ) بمغ  :2015 من العام كانون األول حتى نياية شير عدد الغرف الصفية التراكمي- ه

  . صفيةغرفة

 .غرف لكل إضافة (5)إضافات، بمعدل   (109) تم انجاز : 2015عدد الغرف الصفية لعام - و

 كان المستيدف مراجعة :سياسات مطورة تعنى بالقيام بأعمال البناء والصيانة بشكل مستمر ومنتظم -5

 .سياساتال لكن لم تتم المراجعة نظرا لمحاجة إلى بناء القدرات في مجال تطوير  المتبعةالسياسات

 معايير تصميم البناء المدرسي الجديد منسجمة :انسجام معايير وزارة التربية مع معايير التصميم العالمية -6

لتصميم مع المعايير العالمية، وذلك يعود في جزء منو  إلى دخول شركات ائتالفيو تصميمية عالميو 

 (.والوكالة األمريكية لمتنمية الدوليةمثل المشروع األلماني،  ) المدارس

رشادات توجييية خاصة بمدارس وزارة التربية والتعميم  - أ نسبة الدعم الفني المقدم لتطوير معايير وا 

تم الحصول عمى بعض الخبرات الفنية لبعض الكوادر من : وتوسعتيا، باإلضافة إلى األثاث والمعدات

 .ولم يتم الحصول عمى دعم فني مباشر مع المقاول أو المصمم، خالل العمل مع الشركات المنفذة

تم  :(الممموكة والمستأجرة)نسبة التوفير لمساعدة فنية لخطة ترشيد خاصة بالمرافق الموجودة . ب

الحصول عمى مساعدة فنية ومادية في مجال ترشيد الطاقة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية في عدة 

 .مدارس

دارتيا- 7     : صيانة األبنية المدرسية وا 

.  لم يتم تطوير الدليل: لعممية الصيانة (كتيب)تطوير دليل .           أ
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.  وىي قيد التجربة برمجية شاممة لقواعد البياناتتم تطبيق: تطوير قاعدة بيانات محوسبة لمصيانة.  ب

 . التطوير حتى اآلنلم يتم: تطوير بروتوكول متابعة وتقييم لتوكيد الجودة-  ج

 . لم يتم التدريب لعدم اكتمال الكوادر في الميدان:تدريب الطاقم الوظيفي-   د

لم يتم تدريب أي موظف في إدارة  :عدد الموظفين الذين تم تدريبيم في إدارة األبنية والمشاريع الدولية-8

 بينما تم تدريب بعض موظفي أقسام أالبنيو والمشاريع في مديريات التربية ضمن 2015في العام أالبنيو 

 .الوكالة األمريكية لمتنمية الدوليةع مشاري

 .(ال يوجد معمومات). عدد الموظفين الذين تم تدريبيم في دائرة األبنية الحكومية في وزارة األشغال العامة -9

:  إنشاء مدارس جديدة والقيام بأعمال التوسعة لممدارس القائمة فكانت كالتالي- 10

: بناء مدارس جديدة - أ

 .2015بناء مدرسي في العام  (18) التي تم استالميا األبنية المدرسية بمغ عدد -

  :أعمال التوسعة من خالل زيادة عدد الغرف الصفية - ب

. 2015 في العام إضافة (109) التي تم استالميا  الغرف الصفيةإضافات بمغ عدد -

  :وكانت كالتالي. التوسع في رياض األطفال في المناطق الريفية كافة-  ج

 .مدارس (8) في غرفة رياض أطفال (16)استالم  تم :عدد الغرف الصفية التي تم إضافتيا -

بناء  (12)وىذه المتطمبات تتم عن طريق الديوان الممكي وتم تحقيق : (أبنية حديثة)متطمبات التربية الخاصة -  د

:  موزعة كالتالي

 مدارس (10) تم إنشاء :مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز لمطمبة الموىوبين. 

 وأخرى في مديرية  تربية الكركمديرية لمصم في مدرسةإنشاء تم : مدارس التربية الخاصة لمطمبة المعاقين ،

  .تربية الطفيمة
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تكنولوجيا المعمومات / غرف مصادر وتوسعة مختبرات وىي موزعو إلى مختبرات عممية و غرف حاسوب- ىـ

 . ولم يتم انجاز أي شي منيا:واالتصال

 

: التوصيات المتعمقة بتحسين البيئة التعميمية

 االلتزام بالتشريعات التربوية التي تنظم عممية استحداث المدارس الجديدة . 

 تزويد إدارة األبنية والمشاريع بالكوادر الفنية المؤىمة واألجيزة الالزمة لمعمل. 

  ووضع خطة لتجميع المدارس في مدارس مركزية ممموكة وتامين االستثمار األمثل لممباني المدرسية

 .حافالت لنقل الطمبة

  ضرورة الحصول عمى دعم فني لتطوير سياسات تعنى بالقيام بأعمال البناء والصيانة بشكل مستمر

رشادات توجييية خاصة بمدارس وزارة التربية والتعميم وتوسعتيا، باإلضافة إلى .ومنتظم  وتطوير معايير وا 

 . األثاث والمعدات

  (الممموكة والمستأجرة) توفير مساعدة فنية لخطة ترشيد خاصة بالمرافق الموجودة .

  لعممية الصيانة وقاعدة بيانات محسوبة لمصيانة مع تطوير بروتوكول متابعة  (كتيب)االىتمام بتطوير دليل

وتقييم لتوكيد الجودة 

 االىتمام ببناء قدرات الطاقم الوظيفي في إدارة األبنية والمشاريع .

  اإلسراع في إنشاء المدارس الجديدة وأعمال التوسعة لممدارس القائمة واإلضافات الصفية وغرف رياض 

 .األطفال من خالل زيادة المخصصات المالية
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: التوصيات العامة

 العمل عمى توفير الدعم الفني وبناء القدرات والمخصصات المالية التي تمزم لمبرامج والمشاريع المختمفة. 

 الحاجة لمراجعة التشريعات لدعم تطبيق المعايير الوطنية لتنمية المعممين مينيا. 

  عادة التنظيم بين الصالحيات والمسؤوليات داخل الييكل التنظيمي لموزارة المتعمق بعممية تطوير مراجعة وا 

 . وزارة في الميدان التربويال بما يتوافق والبرامج التي تنفذىا ،المدارس

  تطوير وتنفيذ نظام وطني لالعتماد بناء عمى المعايير الوطنية اإلدارية لمخدمة لبناء معايير واضحة

 .ومحددة لجميع برامج ومشاريع الوزارة

  سرعة تطوير نظام إدارة المعمومات في إدارة التخطيط والبحث التربوي(MIS)رشيد القرار   لممساعدة عمى ت

التربوي والوصول إلى المعمومة الدقيقة الموثوقة والمحدثة لمتمكين من بناء البدائل والسيناريوىات لمتخذي 

 .القرار 

  تطوير المناىج الدراسية والخطط بالتزامن مع تطوير امتحان الثانوية مع تفعيل التنسيق التكاممي بين

االمتحانات واالختبارات، التخطيط والبحث التربوي، المناىج والكتب المدرسية، التعميم )اإلدارات الفنية

  .عمى نحو أفضل (اإلشراف والتدريب التربويالميني واإلنتاج، إدارة 

  في ما يخص تطوير السياسات المالئمة وعمميات اإلشراف والتدريب التربويتقديم المساعدة الفنية إدارة 

 .التخطيط الفعالة

 استكمال انجاز كافة البرامج المنسجمة مع المعايير المينية واإلرشادات الفنية المرتبطة بالمناىج والمعدات. 

 االىتمام بزيادة معدالت االنتياء من البرامج المينية  .

 يصال برامج تدريب خاصة بالتوظيف لتوجيو المدارس وطاقم اإلرشاد  . تصميم وا 
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  لعممية الصيانة وقاعدة بيانات محسوبة لمصيانة مع تطوير بروتوكول متابعة  (كتيب)االىتمام بتطوير دليل

. وتقييم لتوكيد الجودة في إدارة األبنية والمشاريع

  اإلسراع في إنشاء المدارس الجديدة وأعمال التوسعة لممدارس القائمة واإلضافات الصفية وغرف رياض

 .األطفال

 


