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 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

ئداسح اٌزخط١ظ ٚاٌجؾش اٌزشثٛٞ 
ِذ٠ش٠خ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ 

لغُ اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ 

 

(  ERfKE II)انًشحهخ انثبَٛخ – يششٔع انتطٕٚش انتشثٕ٘ َحٕ االقتصبد انًؼشفٙ 

 SDDP ثشَبيح تطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ: انًكٌٕ األٔل

 

 2015ٔانتقٛٛى نجشَبيح تطٕٚش انًذسعخ ٔانًذٚشٚخ نهؼبو  انًتبثؼخ

 تحهٛم انجٛبَبد – (انًؤششاد)انتقشٚش انًشحهٙ

انتقشٚش انشاثغ 

إػذاد 

قغى انًتبثؼخ ٔانتقٛٛى سئٛظ 

 فبسٚق ِؾّذ ثٕٟ ؽّذ

 

انتحهٛم اإلحصبئٙ  

ػضٕ قغى انًتبثؼخ ٔانتقٛٛى 

 "اٌؾبط اؽّذ"عبِش ِؾّٛد 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

     
 انتشثٛخ ٔيذٚشٚبد انًحهٙ نهًدتًغ انفبػهخ انًشبسكخ اصدٚبد( 1.0 )انًتٕعطخ انُتٛدخ

 انًذسعخ تطٕٚش ػًهٛبد فٙ انٕصاسح ٔيشكض ٔانتؼهٛى

نقاط القوة 
 سٚػ اٌزؼبْٚ ٚؽت االٔغبص ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذاسط. 

  ٟٚعٛد ل١بداد ِذسع١خ فبػٍخ ِٚإصشح ٚرؼضص اٌّؼ١ٍّٓ ٚرشغؼُٙ ف

 .ثؼض اٌّذاسط

  ِٓ ٌٟاٌذػُ اٌّبSDI عًٙ رٕف١ز األٔشطخ فٟ  (أ6+5)  ٌٍّغّٛػبد

 اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ٚاإلعشائ١خ

  دػُ اإلعٕبد اٌزشثٛٞ فٟ ثٕبء اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ٚاإلعشائ١خ ٚرٕف١ز

 األٔشطخ

  ٍٟاٌذػُ اٌّبٌٟ ِٚغبّ٘خ اٌّإعغبد اٌّخزٍفخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ 

  ٚعٛد لذساد ِزخظظخ فٟ ثؼض اٌّذاسط عبّ٘ذ ثزٕف١ز ٚسػ

. رذس٠ج١خ

 االعزفبدح ِٓ ِجبدسح ِذسعزٟ فٟ ثؼض اٌّذاسط. 

  رفؼ١ً دٚس اٌطٍجخ فٟ ئػذاد ثؼض األٔشطخ ٚرٕف١ز فٟ ثؼض اٌّذاسط. 

 

نقاط الضعف 
  ِٓ ضؼف اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ فٟ اٌّذاسط، ٚػذَ وفب٠خ إٌّؾخ اٌّمذِخ

SDI ٚرأخش طشف إٌّؼ ِٓ اٌٛصاسح . (أ6+5) ٌٍّغّٛػبد

 . ؽزٝ شٙش أ٠بس (4-1)ٌٍّغّٛػبد 

   ضؼف  اٌزٛص١ك اٌّشرجظ ثبإلٔغبصاد  اٌّزؾممخ ػٓ رٕف١ز اٌخطظ

ٚأؼىبط رٌه  ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ اٌّشفٛػخ ئٌٝ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ 
 .ٚاٌزؼ١ٍُ

  وضشح اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ إٌّفزح ِٓ لجً اٌٛصاسح ٚاٌغٙبد اٌذ١ٌٚخ

 . اٌّبٔؾخ

 ُٚضؼف . لٍخ اٌّزبثؼخ ِٓ لجً اٌّؼ١١ٕٓ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍ

رؼبْٚ اإلعٕبد اٌزشثٛٞ ِغ شجىبد اٌّذاسط ٚلٍخ ػذد اٌّششف١ٓ 
 . اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ثؼض ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

  ًّٚعٛد صمبفخ ِمبِٚخ اٌزغ١١ش ٌذٜ اٌجؼض ٚػذَ ٚعٛد دافؼ١خ ٌٍؼ

 .ثبٌجشٔبِظ ٌذٜ اٌجؼض 

  ٓشجىبد اٌّذاسط، ٚػذَ فبػ١ٍخ اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ضؼف اٌزٕغ١ك ث١

 .ٌشجىبد اٌّذاسط فٟ دػُ رٕف١ز خطظ اٌّذاسط اٌزط٠ٛش٠خ

  ِٓ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ٚاٌّشافك غ١ش ِٕبعجخ ٚغ١ش وبف١خ ٔظشا الْ وض١ش

 .األث١ٕخ اٌّذسع١خ ِغزأعشح أٚ ػٍٝ ٔظبَ اٌفزشر١ٓ

  ضؼف اٌم١بدح اٌّذسع١خ فٟ ثؼض اٌّذاسط، ٚػذَ اعزمشاس اٌىبدس

ٚوضشح ػذد . اٌّذسعٟ، ٚاسرفبع أٔظجخ اٌّؼ١ٍّٓ أػضبء فشق اٌزط٠ٛش

ٚرؼبلت اإلداساد ػٍٝ ثؼض اٌّذاسط، . اٌطالة فٟ وض١ش ِٓ اٌّذاسط

 . ٚػذَ ؽّبط ثؼض اٌّذساء ٌٍجشٔبِظ

  ضؼف اٌزؼبْٚ، ٚػذَ اٌزؼض٠ض، ٚضؼف اٌّزبثؼخ، ٚاشزشاط اٌّٛافمخ

اٌّغجمخ ِٓ لجً ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزٕف١ز ثؼض األٔشطخ، ئضبفخ ئٌٝ 

 .اعشاءرٙب اٌّؼمذح ٚاٌشٚر١ٕ١خ

  ػذَ فبػ١ٍخ اٌزذس٠ت، ٚػذَ ٔمً اصش اٌزذس٠ت ٌّٕغمٟ اٌّغبالد ٚغ١بة

ٚضٛػ اٌشؤ٠خ فٟ ثٕبء اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ،  ٚػذَ ٚضٛػ األدٚاس 
 .ٚاٌّغإ١ٌٚبد ٌذٜ أػضبء فشق اٌزط٠ٛش فٟ وض١ش ِٓ اٌّذاسط

  ٍٝٚعٛد ٔشبطبد أخشٜ ٌٚغبْ ٠ٕشغً ثٙب اٌّؼٍّْٛ ٚاٌّؼٍّبد ػ

 .ؽغبة ٔشبطبد اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ

 

 
 

 
 

معدل درجة التطبٌق 
فرق التطوٌر حسب 

من ( 3.6) هو  المدرسٌة
(5.0  .)

 

اٌزٟ  عدد المدارسوبلغ 

 دسعخ رطج١مٙب ؽممذ

( 81)اٌم١ّخ اٌّغزٙذفخ، 

ِذسعخ ِٓ أطً ػ١ٕخ 

( 132)رىٛٔذ ِٓ 

. ِذسعخ
من  (  %61 )وحققت 

المدارس درجة التطبٌق 
.       المستهدفة

 
 

 اإلناثحققت مدارس 
 المختلطةوالمدارس 

        درجة تطبٌق بلغت
، وهً أعلى من (3.9)

الدرجة التً بلغتها 
 والتً الذكورمدارس 

 (.3.2) كانت 

 
أعلى درجة تطبٌق كانت 

 الرصٌفةفً مدٌرٌة 
وادنً (. 4.8)وحققت 

درجة كانت فً مدٌرٌة 
 (1.7 ) وحققتذٌبان

 
 
 

بلغ معدل درجة التطبٌق   
المشرفون  حسب (4)

 . التربوٌون
 
 
 
 
 

معدل درجة التطبٌق 
فرق التطوٌر حسب 

من ( 3.5) هوالمدرسٌة
(5.0  .)

 
 عدد المدارسوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 42)اٌّغزٙذفخ، 

ِذسعخ ِٓ أطً ػ١ٕخ 

( 72)رىٛٔذ ِٓ 

 .  ِذسعخ
من  ( %58  )وحققت 

المدارس درجة 
.       التطبٌق المستهدفة

 
 

 اإلناثحققت مدارس 
 المختلطةوالمدارس 

درجة تطبٌق بلغت     
، وهً أعلى من (3.8)

الدرجة التً بلغتها 
 والتً الذكورمدارس 

 (.3.2)كانت 

 
أعلى درجة تطبٌق 
كانت فً مدٌرٌتً 

 قصبة الكرك، ودٌر عال
وادنً (. 4.5)وحققتا 

درجة كانت فً مدٌرٌة 
         وحققتذٌبان

(1.7) 
 

بلغ معدل درجة 
 حسب (3.9)التطبٌق 

 . المشرفون التربوٌون
 

معدل درجة التطبٌق 
فرق التطوٌر حسب 

( 3.9) هو المدرسٌة
(.  5.0)من 

 
 عدد المدارسوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 34)اٌّغزٙذفخ، 

ِذسعخ ِٓ أطً 

ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 

.   ِذسعخ (48)
من  ( %71)وحققت 

المدارس درجة 
.       التطبٌق المستهدفة

 
 

 اإلناثحققت مدارس 
 المختلطةوالمدارس 

درجة تطبٌق بلغت     
، وهً أعلى (4.2)

من الدرجة التً 
 الذكوربلغتها مدارس 

 (.3.5)والتً كانت 

 
أعلى درجة تطبٌق 

كانت فً مدٌرٌة 
وحققت        الرصٌفة

وادنً درجة (. 4.8)
 بنًكانت فً مدٌرٌة 

 (2.5 )وحققت عبٌد

 
 

بلغ معدل درجة 
 حسب (4.4 )التطبٌق

المشرفون 
.  التربوٌون

 

معدل درجة التطبٌق 
فرق التطوٌر حسب 

( 3.1) هو المدرسٌة
(.  5.0)من 

 
 

 عدد المدارسوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 5)اٌّغزٙذفخ، 

ِذسعخ ِٓ أطً 

ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 

.   ِذسعخ (12)
من  ( %42 )وحققت 

المدارس درجة 
.       التطبٌق المستهدفة

 
 

 اإلناثحققت مدارس 
 المختلطةوالمدارس 

درجة تطبٌق بلغت     
، وهً أعلى من (3.8)

الدرجة التً بلغتها 
 والتً الذكورمدارس 

 (.2.3)كانت 
 

أعلى درجة تطبٌق 
البادٌة كانت فً مدٌرٌة 
 الشمالٌة الشرقٌة

وادنً (. 3.3)وحققت 

 درجة كانت فً مدٌرٌة
البادٌة الشمالٌة 

 (2.8 ) وحققت الغربٌة

 
بلغ معدل درجة 

 حسب (2.5)التطبٌق 
 . المشرفون التربوٌون

 

 
كافة مدارس المملكة 

تطبق خططها 
التطوٌرٌة بدرجة 

 4.0/5.0)عالٌة 
حسب سلم التقدٌر 

 (اللفظً

 
 ال ٌوجد

 
نسبة 

األنشطة /اإلجراءات
التً تم تنفٌذها 

 حسب الخطة

 
 دسعخ رطج١ك : ٔٛػ١ب1.1

 ٌخططٙب اٌّذاسط

اٌزط٠ٛش٠خ ؽغت إٌّٛرط 
اٌّؼزّذ ٌجشٔبِظ رط٠ٛش 

 اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

التوصٌات 
 رفؼ١ً آ١ٌبد اٌّغبئٍخ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌّذاسط.. 

 ص٠بدح ػذد اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ  فٟ اٌّذ٠ش٠بد راد اٌؾبعخ . 

  رم١ًٍ إٌظبة اٌذساعٟ ػٓ ِٕغمٟ اٌّغبالد ٌّغبػذرُٙ فٟ رٕف١ز اٌخطخ

 .اٌزط٠ٛش٠خ ٚرفؼ١ً دٚس فشق رٕغ١ك اٌّغبالد

  رأع١ً رٕمالد ِذ٠شٞ  اٌّذاسط ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٌٕٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ ِغ ئػبدح

 . رأ١ً٘ أػضبء فشق اٌزط٠ٛش اٌغذد

  ضشٚسح ل١بَ اٌّذ٠ش٠خ ِّضٍخ ثبإلعٕبد اٌزشثٛٞ ثّزبثؼخ دٚس٠خ  الٔغبصاد

اٌّذاسط فٟ ِغبي رطج١ك اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ِغ رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ 

 . ٚاٌزٛػ١خ اٌالص١ِٓ ٌزطج١ك اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ

  رفؼ١ً ادٚاس ِغبٌظ رط٠ٛش اٌشجىبد ٚاٌؼًّ ػٍٝ  رٛػ١خ أ١ٌٚبء األِٛس

 .ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ  ثبٌجشٔبِظ ٚرفؼ١ً دٚسُ٘ ف١ٗ

 ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثذِظ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ راد األ٘ذاف اٌّشزشوخ. 

  رفؼ١ً اٌزذس٠ت، ٚرٛػ١خ اٌّؼ١١ٕٓ ثبألدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد، ٚثٕبء لذساد

 . فشق رط٠ٛش اٌّذاسط ثبعزّشاس

  َضشٚسح طشف إٌّؾخ اٌّمذِخ ِٓ اٌٛصاسح ٌٍّذاسط فٟ ثذا٠خ اٌؼب

 .اٌذساعٟ
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نقاط القوة 
 ٚعٛد لذساد ِزخظظخ فٟ ثؼض اٌّذاسط. 

 ُٙدافؼ١خ ثؼض اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌٛسشبد اٌزذس٠ج١خ ٌجٕبء لذسار. 

 ٓرؼبْٚ أوبد١ّ٠خ اٌٍّىخ سا١ٔب ٌزذس٠ت اٌّؼ١ٍّ. 

 ثٕبء اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ثٕبء ػٍٝ اٌؾبعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٙب. 

 ٚعٛد إٌّؾخ اٌّب١ٌخ فٟ ثؼض اٌّذ٠ش٠بد. 

 دػُ ِششٚع ِذسعزٟ ٚ ِجبدسح اٌزؼ١ٍُ األسد١ٔخ. 

 ٚعٛد دٚس ا٠غبثٟ ِٓ ألغبَ  اإلششاف. 

 
 

نقاط الضعف 
 ٓضغظ اٌؼًّ ٌّٕغمٟ اٌّغبالد ٚاسرفبع أٔظجخ اٌّؼ١ٍّ. 

   ػذَ ا٘زّبَ ٚاوزشاس ثؼض اٌّؼ١ٍّٓ ثؾضٛس اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ 

 ػذَ وفب٠خ إٌّؾخ اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ  ٌٍزذس٠ت. 

 ٌز١ّٕخ اٌّؼٍّبد ١ِٕٙب  فٟ  ال رزضّٓ ثؼض اٌخطظ  أ٠خ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ

 .ثؼض اٌّذاسط

  ػذَ اٌّزبثؼخ إٌّبعجخ ِٓ اإلعٕبد اٌزشثٛٞ فٟ ثؼض اٌّذ٠ش٠بد، ٚضؼف

 .اٌزؼض٠ض

  ػذَ وفب٠خ اٌىفبءاد إٌّبعجخ، أٚ ػذَ اٌجؾش ػٕٙب ثشىً عذٞ ٌزٕف١ز

 .ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ

 

التوصٌات 
  ًضشٚسح ل١بَ اٌّذ٠ش٠خ ثّزبثؼخ أوجش ٌٍّذاسط ٌٍم١بَ ثزٕف١ز اٌٛسػ ثشى

 .أفضً

   ُ٘اٌؼًّ ػٍٝ رشغ١غ اٌّؼ١ٍّٓ ٚئششاوُٙ فٟ األٔشطخ ٚرؾف١ضُ٘ ٚرؼض٠ض

 ٌؾضٛس اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚرؾذ٠ذ أٚلبد ِٕبعجخ ٌُٙ ٌٍزذس٠ت 

  ضشٚسح رخف١ف أٔظجخ اٌّؼ١ٍّٓ  ١ٌزّىٕٛا ِٓ ص٠بدح ر١ّٕزُٙ ا١ٌّٕٙخ 

 ص٠بدح  إٌّؾخ اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ  ٌٍز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ. 

  ضشٚسح رض١ّٓ ع١ّغ اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذاسط ثشاِظ ر١ّٕخ ١ِٕٙخ

 .ِٕبعجخ ٚرالِظ ؽبعبد ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ

  ضشٚسح ٚضغ ِؼب١٠ش الخز١بس اٌىفبءاد إٌّبعجخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ١ٌىٛٔٛا

 .ِذسث١ٓ ٌجشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ اٌّخزٍفخ
 

 

 

 التً طبقت عدد المدارس
برامج تدرٌبٌة معتمدة 
على المدرسة هً 

مدارس من أصل  (107)
مدرسة تم  (132)

. تقٌٌمها
  بلغت النسبةوبالتالً 

 التً العامة للمدارس

تطبق البرامج التدرٌبٌة   
(81% ) 

 نسب المدارستراوحت 
التً تنفذ برامج تدرٌبٌة 
فً مدٌرٌات العٌنة بٌن 

ماركا، منخفضة فً 
 حٌث بلغت  قصبة عمان

فً  و مرتفعة ،(33%)
قصبة الزرقاء، قصبة 

معان، قصبة الكرك،دٌر 
، 2عال، بصٌرا، زرقاء

الرصٌفة،عجلون،الطٌبة، 
 البادٌة ،ج المزار

   حٌث بلغت غ ش
(100 .)%

 درجة تطبٌقمعدل 
البرامج التدرٌبٌة المعتمدة 

       بلغت المدرسة على
(3.2 .)

تراوحت درجات التطبٌق 
فً مدٌرٌات العٌنة بٌن 

 حٌث  ذٌبانمنخفضة فً 
 و مرتفعة ،(1.5)بلغت 

  حٌث بلغت الرصٌفةفً 
 (4.7 .)

 
فً درجة التطبٌق حققت 

 درجة اإلناثمدارس 
 ،  (3.6)أعلى بلغت 

 الذكوربالنسبة لمدارس 
. (2.7  )التً بلغت 

 
 

فً نسبة المدارس 
 اإلناثحققت مدارس 

درجة أعلى بلغت         
 بالنسبة ،  %(84)

 التً الذكورلمدارس 
. %(77  )بلغت 

 
 

 التً عدد المدارس
طبقت برامج تدرٌبٌة 
معتمدة على المدرسة 

مدارس من  (60)هً 
مدرسة تم  (72)أصل 

. تقٌٌمها
  بلغت النسبةوبالتالً 

 التً العامة للمدارس

تطبق البرامج التدرٌبٌة 
( 83% ) 

نسب تراوحت 
 التً تنفذ المدارس

برامج تدرٌبٌة فً 
مدٌرٌات العٌنة بٌن 

قصبة منخفضة فً 
 حٌث بلغت عمان

فً  و مرتفعة ،(33%)
قصبة الزرقاء، قصبة 

معان، قصبة الكرك،دٌر 
 2عال، بصٌرا، زرقاء

حٌث بلغت     
(100 .)%

 درجة تطبٌقمعدل 

البرامج التدرٌبٌة 
 المدرسة المعتمدة على

(. 3.2 )بلغت

تراوحت درجات 
التطبٌق فً مدٌرٌات 

العٌنة بٌن منخفضة فً 
 حٌث بلغت ذٌبان

فً  و مرتفعة ،(1.5)
 حٌث بلغت دٌر عال
(4.5 .)

 
فً درجة التطبٌق 

 اإلناثحققت مدارس 

       درجة أعلى بلغت 
 بالنسبة ،  (3.6)

 التً الذكورلمدارس 
. (2.7  )بلغت 

 
فً نسبة المدارس 

 اإلناثحققت مدارس 

درجة أعلى بلغت         
 بالنسبة ،  %(86)

 التً الذكورلمدارس 
. %(80  )بلغت 

 
 

 التً عدد المدارس
طبقت برامج تدرٌبٌة 
معتمدة على المدرسة 

مدارس  (38)هً 
( 48)من أصل 

. مدرسة تم تقٌٌمها
  النسبةوبالتالً بلغت 

 التً العامة للمدارس

تطبق البرامج 
 ( %79)التدرٌبٌة 

نسب تراوحت 
 التً تنفذ المدارس

برامج تدرٌبٌة فً 
مدٌرٌات العٌنة بٌن 

  ماركامنخفضة فً 
 ،(%33)حٌث بلغت 

فً و مرتفعة 
الرصٌفة،عجلون،الط

  حٌث ٌبة، المزار ج
%(. 100)بلغت     

درجة تطبٌق معدل 
البرامج التدرٌبٌة 

 المعتمدة على
 بلغت المدرسة

(3.2 .)

تراوحت درجات 
التطبٌق فً مدٌرٌات 
العٌنة بٌن منخفضة 

 حٌث بلغت  ماركافً 
 و مرتفعة ،(1.5) 

 حٌث الرصٌفةفً 
(. 4.7بلغت 

 
 

فً درجة التطبٌق 
 اإلناثحققت مدارس 

درجة أعلى بلغت      
 بالنسبة ،  (3.8)

 التً الذكورلمدارس 
. (2.6  )بلغت 

 
فً نسبة المدارس 

 اإلناثحققت مدارس 

درجة أعلى بلغت      
 بالنسبة ،  %(86)

 التً الذكورلمدارس 
. %(72  )بلغت 

 

 التً عدد المدارس
طبقت برامج تدرٌبٌة 
معتمدة على المدرسة 

مدارس من  (9)هً 
مدرسة تم  (12)أصل 

. تقٌٌمها
  بلغت النسبةوبالتالً 

س التً العامة للمدار

تطبق البرامج التدرٌبٌة 
( 75% ) 

نسب تراوحت 
 التً تنفذ المدارس

برامج تدرٌبٌة فً 
مدٌرٌات العٌنة بٌن 

البادٌة ش منخفضة فً 
 حٌث بلغت  ش

فً  و مرتفعة ،(50%)
البادٌة 

  حٌث بلغت غ ش
(100 .)%  

 
 درجة تطبٌقمعدل 

البرامج التدرٌبٌة 
 المدرسة المعتمدة على

(. 2.8 )بلغت

تراوحت درجات 
التطبٌق فً مدٌرٌات 

العٌنة بٌن منخفضة فً 
 حٌث  ش البادٌة ش

 و ،(2.7)بلغت 
 البادٌة شفً مرتفعة 

 (. 2.8)  حٌث بلغت غ
 
 

فً درجة التطبٌق 
 اإلناثحققت مدارس 

درجة أعلى بلغت      
 بالنسبة ،  (3.0)

 التً الذكورلمدارس 
. (2.5  )بلغت 

 
فً نسبة المدارس 

 اإلناثحققت مدارس 

درجة ادنً 
 ،  %(66)بلغت

 الذكوربالنسبة لمدارس 
. %(83  )التً بلغت 

 
 

 
 

90 %   

1.1.A َغجخ انًذاسط  

انتٙ تطجق ثشايح تذسٚجٛخ  

يؼتًذح ػهٗ انًذسعخ، 

ٔانُبتدخ ػٍ خططٓب 

.          انتطٕٚشٚخ

ثشَبيح ٔاحذ ػهٗ )

 .(األقم
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

نقاط القوة 
 اٌذػُ اٌفٕٟ اٌّزّضً فٟ ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ. 

  ِٓ َاٌذػُ اٌّبٌٟ اٌّمذSDI (أ6+5)  ٌٍّذ٠ش٠بد فٟ اٌّغّٛػبد  .

  ِٓ اٌذػُ اإلداسٞ ِٓ ِذساء اٌزشث١خ، ٚاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك، ٚاٌّزبثؼخ

 .لجً لغُ اإلششاف

نقاط الضعف 
  وضشح اٌجشاِظ راد األ٘ذاف اٌّشزشوخ ِٓ ِخزٍف اٌغٙبد اٌّبٔؾخ ٚ أشغبي

 .وض١ش ِٓ اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ثجشاِظ أخشٜ ِغ رفش٠غ آخش٠ٓ

   ػذَ ٚضٛػ األدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد ٌذٜ وض١ش ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ ثزٕف١ز اٌجشٔبِظ

ٚرغ١١ت وض١ش ِٓ  ألغبَ اٌّذ٠ش٠بد ػٓ رٕف١ز أٔشطخ اٌخطخ ٚٚعٛد صمبفخ 

 .ِمبِٚخ اٌزغ١١ش

  َرأخش طشف إٌّؾخ اٌّمذِخ ِٓ اٌٛصاسح ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ،ػذ

ٚرم١١ذ عٛأت .   ِٚٓ اٌٛصاسحSDIوفب٠خ إٌّؾخ اٌّب١ٌخ اٌّمذِخ ِٓ 

 .اٌظشف

  غ١بة اٌذٚس اٌفبػً ٌّغبٌظ اٌزط٠ٛش اٌزشث٠ٛخ. 

  اٌزجبػذ اٌغغشافٟ ٌٍّذاسط ٚػذَ رٛافش ٚعبئً اٌّٛطالد فٟ ثؼض

 .األؽ١بْ فٟ ثؼض اٌّذ٠ش٠بد

  ٚعٛد خطظ ِزخظظخ فٟ ألغبَ اٌّذ٠ش٠خ ٍِٚضِخ ٌٍزٕف١ز ِٓ لجً اٌٛصاسح

 .  ِٓ اٌظؼت دِغٙب ِغ اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذ٠ش٠بد

  ٌٝاٌؾبعخ ئٌٝ اٌّٛافمخ اٌّغجمخ ِٓ اٌٛصاسح ٌزٕف١ز ثٕبء اٌمذساد ِّب ٠إدٞ ئ

ئػبلخ رٕف١ز ثؼض األٔشطخ اٌّٛعٛدح فٟ اٌخطخ، ٚػذَ رؼبْٚ اٌٛصاسح فٟ 

 .رٕف١ز اٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ ٠زُ ِخبطجزٙب ٌٍّٛافمخ ػ١ٍٙب

 اٌزٕمالد اٌذائّخ ٌّذ٠شٞ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚػذَ ؽّبط ثؼضُٙ ٌٍجشٔبِظ. 

 رذاخً ٚرضبسة ثؼض أٔشطخ اٌٛصاسح ِغ أٔشطخ اٌجشٔبِظ 

  أصِخ اٌٍغٛء اٌغٛسٞ ٚاوزظبظ ثؼض اٌّذاسط ثبٌطٍجخ اٌغٛس١٠ٓ ٚخبطخ

 .فٟ ِذ٠ش٠بد ِؾبفظخ اٌّفشق

  ضؼف اٌزٕغ١ك ث١ٓ ألغبَ اٌٛصاسح ػٕذ رٕف١ز األٔشطخ فٟ ا١ٌّذاْ ِّب ٠شثه

 .ػًّ اٌّذ٠ش٠بد

التوصٌات 
  ضشٚسح ل١بَ ِشوض اٌٛصاسح ثّزبثؼخ رطج١ك اٌجشٔبِظ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ

ِغ رفؼ١ً  ادٚاس ِذ٠شٞ  اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ دػُ .ٚاٌزؼ١ٍُ ٚثشىً دٚسٞ

 . ٔتفؼٛم يجذأ انًغبئهخاٌجشٔبِظ  

  رٛص١ك ع١ّغ اإلٔغبصاد ؽغت اٌغذٚي اٌضِٕٟ اٌّزضّٓ ثبٌخطخ ٚئسعبي

 .رمبس٠ش أٔغبص دٚس٠خ ٌٍٛصاسح

  رٛؽ١ذ اٌجشاِظ اٌّمذِخ ِٓ ِخزٍف اٌغٙبد اٌّبٔؾخ ٚرٛع١ٙٙب ٌذػُ رٕف١ز

 .اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ

  ُٙرٛض١ؼ األدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد ٌٍّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّذ٠ش٠بد ٚثٕبء لذسار

 .ثبعزّشاس

  ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثظشف إٌّؼ اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌّذ٠ش٠بد اٌزشث١خ

 . فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ ِٚغ رطج١ك اٌخطظ

  ارخبر اٌزذاث١ش ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رضّٓ رفؼ١ً ادٚاس ِغبٌظ اٌزط٠ٛش. 

  ص٠بدح أػذاد اٌّششف١ٓ ٚاٌّغبٔذ٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ اٌّذ٠ش٠بد راد اٌؾبعخ

 .ٚرفؼ١ً أدٚاسُ٘

 
معدل درجة التطبٌق 

فرق تطوٌر حسب 
 (.3.8) هو المدٌرٌات

 

اٌزٟ  عدد المدٌرٌاتوبلغ 

 دسعخ رطج١مٙب ؽممذ

( 14)اٌم١ّخ اٌّغزٙذفخ، 

ِذ٠ش٠بد  ِٓ أطً 

( 22)ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 

 ٚثٍؼذ .  ِذ٠ش٠بد

انُغجخ انًئٕٚخ 

(64% )

 
 
 

تراوحت درجات التطبٌق 
بٌن المدٌرٌات بٌن 

 حٌث ذٌبانمنخفضة فً 
ومرتفعة . (1.0)بلغت 

الشوبك، وقصبة فً 
الزرقاء، ودٌر عال، 

   حٌث بلغتوعجلون
(5.0 .) 
 
 

معدل درجة التطبٌق 
فرق تطوٌر حسب 

(. 3.6) هو المدٌرٌات
 
 

 عدد المدٌرٌاتوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 7)اٌّغزٙذفخ، 

ِذ٠ش٠بد  ِٓ أطً 

ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 

.  ِذ٠ش٠بد (12)

 انُغجخ ٚثٍؼذ 

(  %58)انًئٕٚخ 

 
تراوحت درجات 

التطبٌق بٌن المدٌرٌات 
 ذٌبانبٌن منخفضة فً 

(. 1.0)حٌث بلغت 
، الشوبكومرتفعة فً 

وقصبة الزرقاء، ودٌر 
 ( 5.0)  حٌث بلغت عال

 

معدل درجة التطبٌق 
فرق تطوٌر حسب 

 هو المدٌرٌات
(3.9  .)
 

 عدد المدٌرٌاتوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 6)اٌّغزٙذفخ، 

ِذ٠ش٠بد  ِٓ أطً 

ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 

.  ِذ٠ش٠بد (8)

 انُغجخ ٚثٍؼذ 

(  %75)انًئٕٚخ 

 
تراوحت درجات 

التطبٌق فً مدٌرٌات 
العٌنة بٌن منخفضة 

  بنً عبٌد وماركافً 
 و ،(3.0)حٌث بلغت 

  عجلونفً مرتفعة 
(. 5.0)حٌث بلغت 

 

 
 

معدل درجة التطبٌق 
فرق تطوٌر حسب 

 (.3.5) هو المدٌرٌات
 

 عدد المدٌرٌاتوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

اٌّغزٙذفخ، ِذ٠ش٠خ 

 ِٓ أطً ػ١ٕخ ٔاحذح

.  يذٚشٚتٍٛرىٛٔذ ِٓ 

 انُغجخ ٚثٍؼذ 

  %(50)انًئٕٚخ 

 
 

تراوحت درجات 
التطبٌق فً مدٌرٌات 

العٌنة بٌن منخفضة فً 
 البادٌة الشمالٌة

 حٌث بلغت  الغربٌة
فً  ومرتفعة ،(3.0)

 البادٌة الشمالٌة
  حٌث بلغت الشرقٌة

(4.0 .)

 

 
كافة مدٌرٌات 

التربٌة والتعلٌم 
تطبق خططها 

التطوٌرٌة بدرجة 
 4.0/5.0)عالٌة 

حسب سلم التقدٌر 
 (اللفظً

 

 
 ال ٌوجد

 
نسبة 

األنشطة /اإلجراءات
التً تم تنفٌذها 

 حسب الخطة

 

 دسعخ رطج١ك:  ٔٛػ١ب1.2

اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ِذ٠ش٠بد
ؽغت  اٌزط٠ٛش٠خ ٌخططٙب

إٌّٛرط اٌّؼزّذ ٌجشٔبِظ 

 رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ
 



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 2015- رمش٠ش اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ اٌشاثغ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

  ضشٚسح ا٘زّبَ اٌٛصاسح ثجشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼذح ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠خ

 .ٚػذَ رأخ١ش اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب

  رغ١ًٙ ِشبسوخ ع١ّغ األلغبَ ٚدِظ خططٙب اٌّخزٍفخ ِغ اٌخطخ

 .اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّذ٠ش٠خ

 ْرفؼ١ً اٌزٕغ١ك ث١ٓ ألغبَ اٌٛصاسح ػٕذ رٕف١ز األٔشطخ فٟ ا١ٌّذا .

 نقاط القوة 
   ٠زشأعٗ ػضٛ ِٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ )رٕطجك ػ١ٍٗ وبفخ ِؼب١٠ش اٌؼض٠ٛخ

طبٌجخ /ٚػض٠ٛخ أ٘بٌٟ اٌطٍجخ ثؼذد ِذاسط اٌشجىخ، ِذساء اٌّذاسط، طبٌت
ِٓ وً ِذسعخ، وّب ٠ز١ّض ثبٌزٛاصْ فٟ اٌؼض٠ٛخ ِٓ ؽ١ش إٌٛع 

 .(االعزّبػٟ

   فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ ثؼض االعزّبػبد رُ ػمذ . 

 رُ ارخبر ثؼض اٌمشاساد ٚرٕف١ز اٌجؼض ِٕٙب . 

نقاط الضعف 
  ٌىض١ش ِٓ أػضبء اٌّغبٌظٚاضؾخ غ١ش األدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد. 

  اٌمشاساد اٌزٟ رُ ارخبر٘ب ٚرٕف١ز٘ب ِٓ لجً اٌّغبٌظ ال رزٕبعت ٚادٚاس

 .اٌّغٍظ

 َضؼف رٛص١ك اعزّبػبد اٌّغبٌظ ثشىً ػب. 

التوصٌات 
  ُ٘اٌؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ أػضبء اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ٌشجىبد اٌّذاسط ثأدٚاس

  .ُِ٘غإ١ٌٚبدٚ

  ضشٚسح رؾف١ض اٌّغبٌظ الرخبر اٌمشاساد اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ِغبػذح

 .اٌّذاسط فٟ رٕف١ز خططٙب اٌزط٠ٛش٠خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِزبثؼخ رٕف١ز٘ب

  ضشٚسح ل١بَ اٌّذ٠ش٠بد ثاػبدح رشى١ً اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ٌشجىبد

اٌّذاسط غ١ش اٌفبػٍخ ِغ ِشاػبح رؾمك ِؼب١٠ش اٌشغجخ ٚاٌىفبءح ٌذٜ 

األػضبء ٚػذَ رؼ١١ٓ األػضبء ثٕبء ػٍٝ ِشاوضُ٘ اٌٛظ١ف١خ أٚ 

 .االعزّبػ١خ 
 ضرورة قٌام المعنٌٌن فً مدٌرٌات التربٌة  بمتابعة فعالٌات المجالس .

معدل درجة الفاعلٌة بلغ 
(3.4 )

 

اٌزٟ  عدد المجالسوبلغ 

 دسعخ رطج١مٙب ؽممذ

( 15)اٌم١ّخ اٌّغزٙذفخ، 

ِغٍظ ِٓ أطً ػ١ٕخ 

( 44)رىٛٔذ ِٓ 

. ِغبٌظ
من  ( %34 )وحققت 

المجالس درجة الفعالٌة 
 .المستهدفة

 
سجلت المجالس التربوٌة 

لشبكات المدارس فً 
 أدنى درجة قصبة عمان

( 2.2)حٌث بلغت 
وأعالها كانت مجالس 

المزار ج، مدٌرٌة تربٌة 
  والبادٌة ج، وبصٌرا

.           (4.5)وبلغت 

أما بالنسبة للمعاٌٌر فلقد 
تشكٛم "سجل معٌار 

 الدرجات أعلى "انًدهظ
(      4.6)حٌث بلغت 

ُٚفزٌٔ "معٌار وأدناها

 حٌث بلغت" انقشاساد
(2.7) .

معدل درجة الفاعلٌة بلغ 
(3.5 .)

 
 عدد المجالسوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 8)اٌّغزٙذفخ، 

ِغٍظ ِٓ أطً ػ١ٕخ 

( 24)رىٛٔذ ِٓ 

. ِغبٌظ
من  ( %33 )وحققت 

المجالس درجة الفعالٌة 
 .المستهدفة

 
سجلت المجالس 
التربوٌة لشبكات 

المدارس فً مدٌرٌة 
  أدنى قصبة عمان

درجة حٌث بلغت 
وأعالها كانت ( 2.2)

 بصٌرامجالس مدٌرٌة 
         .(4.5)وبلغت 

أما بالنسبة للمعاٌٌر فلقد 
تشكٛم "سجل معٌار 

 أعلى "انًدهظ
الدرجات حٌث بلغت 

 وأدناها(       4.7)
 ُٚفزٌٔ"معٌار

  حٌث بلغت"انقشاساد
(2.7.) 

معدل درجة الفاعلٌة 
(. 3.6)بلغ 

 
 عدد المجالسوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 7)اٌّغزٙذفخ، 

ِغٍظ ِٓ أطً 

ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 

. ِغبٌظ (16)
 %( 44 )وحققت 

من المجالس درجة 
 .الفعالٌة المستهدفة

 

سجلت المجالس 
التربوٌة لشبكات 

 عجلونالمدارس فً 
دنى درجة حٌث أ

وأعالها  (2.9)بلغت 

كانت مجالس مدٌرٌة 
المزار الجنوبً، 
 والبادٌة الجنوبٌة

أما . (4.5)وبلغت 
بالنسبة للمعاٌٌر فلقد 

سجلت معاٌٌر 
" تشكٛم انًدهظ"

أعلى الدرجات حٌث 
وأدناها (  4.7)بلغت 

 "ُٚفزٌٔ انقشاساد"
 (2.8 )حٌث بلغت

معدل درجة الفاعلٌة 
. (2.8)بلغ 

 
 عدد المجالسوبلغ 

 دسعخ ؽممذاٌزٟ 

اٌم١ّخ رطج١مٙب 

( 0)اٌّغزٙذفخ، 

ِغٍظ ِٓ أطً ػ١ٕخ 

( 4)رىٛٔذ ِٓ 

. ِغبٌظ
من  ( %0 )وحققت 

المجالس درجة الفعالٌة 
 .المستهدفة

 
سجلت المجالس 
التربوٌة لشبكات 

البادٌة المدارس فً 
أدنى  الشمالٌة الغربٌة

درجة حٌث بلغت 
وأعالها كانت  (.2.5)

البادٌة مجالس تربٌة 
 الشمالٌة الشرقٌة

أما .   (3.1)وبلغت 
بالنسبة للمعاٌٌر فلقد 

تشكٌل "سجل معٌار 
أعلى  "المجلس

الدرجات حٌث بلغت 
(3.8) 
 ُٚفزٌٔ "ِؼ١بسوأدناها 

 حٌث بلغت" انقشاساد
(1.8.) 

 
كافة المجالس 

التربوٌة لشبكات 
المدارس فاعلة 

بدرجة عالٌة 
حسب  4.0/5.0)

 (سلم التقدٌر اللفظً

 
 ال ٌوجد

 
 تشكٌل المجلس- 
ٌعرف األعضاء - 

أدوارهم 
 ومسؤولٌاتهم

ٌعقد المجلس - 
ثالثة اجتماعات 

على األقل فً العام 
 الدراسً

 ٌتخذون القرارات- 
 ٌنفذون القرارات- 

 

 دسعخ فبػ١ٍخ :  ٔٛػ١ب1.3

 اٌّشىٍخ اٌزشث٠ٛخ اٌّغبٌظ
 ػٍٝ ِغزّؼ١خ ثّشبسوخ

 اٌّذاسط شجىبد ِغزٜٛ

نقاط القوة 
رٕطجك ػ١ٍٗ وبفخ ِؼب١٠ش اٌؼض٠ٛخ  

 ( اٌّغٍظ اٌزشثٛٞ ٠زشأعٗ ػضٛ ِٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚػض٠ٛخ

سؤعبء اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ٌشجىبد اٌّذاسط فٟ اٌّذ٠ش٠خ ِٚذ٠ش 

ٚطبٌت ٚطبٌجخ ِّض١ٍٓ ٌّغٍظ ثشٌّبٔبد اٌطٍجخ فٟ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

  وّب ٠ز١ّض ثبٌزٛاصْ ِٓ ؽ١ش إٌٛع االعزّبػٟ (اٌّذ٠ش٠خ

  فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ ثؼض االعزّبػبد اٌّمشسحرُ ػمذ  .

  ثشأْ لضب٠ب رّذ ِٕبلشزٙب فٟ االعزّبػبدلشاسادرُ ارخبر  

  .ِٚزبثؼخ رٕف١ز ثؼضٙب

 

 
 

معدل درجة فاعلٌة 
مجالس التطوٌر التربوي 

( 3.6)للمدٌرٌات كانت 
فرق حسب تقدٌرات 

          تطوٌر المدٌرٌات
بالنسبة  ( 3.4)و 

مجلس التطوٌر ألعضاء 
. التربوي

 
 للمجلس المعدل العام

. (3.5)والفرٌق كان 
 
 

معدل درجة فاعلٌة 
مجالس التطوٌر 

التربوي للمدٌرٌات 
 حسب (3.6)كانت 

فرق تطوٌر تقدٌرات 
(  3.3) المدٌرٌات     و

ألعضاء بالنسبة  
مجلس التطوٌر 

. التربوي
 للمجلس المعدل العام

 (.3.5)والفرٌق كان 
 
 

معدل درجة فاعلٌة 
مجالس التطوٌر 

التربوي للمدٌرٌات 
حسب ( 3.6)كانت 

فرق تطوٌر تقدٌرات 
( 3.6) والمدٌرٌات

بالنسبة ألعضاء 
مجلس التطوٌر 

. التربوي
 للمجلس المعدل العام

. (3.6)والفرٌق كان 
 
 

معدل درجة فاعلٌة  
مجالس التطوٌر 

التربوي للمدٌرٌات 
 حسب (3.0)كانت 

تطوٌر  فرقتقدٌرات 
               المدٌرٌات،

بالنسبة  (2.7)و
مجلس ألعضاء 

. التطوٌر التربوي
  للمجلس المعدل العام

 .(2.9)والفرٌق كان 
 
 

 
كافة مجالس التطوٌر 

التربوي فً 
مدٌرٌات التربٌة 

والتعلٌم فاعلة بدرجة 
 4.0/5.0)عالٌة 

حسب سلم التقدٌر 
 (اللفظً

 
 ال ٌوجد

 
 تشكٌل المجلس- 
ٌعرف أعضاء - 

المجلس أدوارهم 
 ومسؤولٌاتهم

ٌعقد المجلس - 
ثالثة اجتماعات 

على األقل فً العام 
 الدراسً

 ٌتخذون القرارات- 
  ٌنفذون القرارات- 

 

 دسعخ فبػ١ٍخ:  ٔٛػ١ب1.4

اٌزشثٛٞ  اٌزط٠ٛش ِغبٌظ
 ِذ٠ش٠بد فٟ اٌّشىٍخ

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 2015- رمش٠ش اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ اٌشاثغ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

نقاط الضعف 
  اٌّغٍظأػضبء غ١ش ٚاضؾخ ٌىضش ِٓاألدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد .  

 ػذَ ارخبر لشاساد فبػٍخ  ٌخذِخ أٔشطخ اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ. 

التوصٌات 
  ضشٚسح ل١بَ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ثؼًّ ٚسػ رٛػ١خ

ألػضبء ِغبٌظ اٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ ٌٍّذ٠ش٠خ  ٌزؼش٠فُٙ ثأدٚاسُ٘ 

  .ُِ٘غإ١ٌٚبدٚ

  ضشٚسح  رفؼ١ً ادٚاس اٌّغبٌظ  ٌزمَٛ ثبرخبر لشاساد فبػٍخ ٌّغبػذح

 .اٌّذ٠ش٠خ ػٍٝ رٕف١ز خطزٙب اٌزط٠ٛش٠خ

من  ( %45 )وحققت 
المجالس درجة الفعالٌة 
المستهدفة حسب  فرٌق 

تطوٌر المدٌرٌة 
حسب مجلس   (%32)و

. التطوٌر التربوي

 
    بصٌراسجلت مدٌرٌة 

          (.5.0)أعلى درجة بلغت 

بٌنما الدرجة األدنى 
 قصبةسجلتها مدٌرٌة   

 بدرجة بلغت عمان
(1.8 )        

من  ( %50 )وحققت 
المجالس درجة الفعالٌة 

المستهدفة حسب  
فرٌق تطوٌر المدٌرٌة 

حسب   ( %33 )و
مجلس التطوٌر 

. التربوي
  بصٌراسجلت مدٌرٌة 

أعلى درجة بلغت 
  بٌنما الدرجة (.5.0)

األدنى سجلتها مدٌرٌة   
    بدرجة قصبة عمان

        ( 1.8)بلغت 

 %( 50 )وحققت 
من المجالس درجة 
الفعالٌة المستهدفة 

حسب  فرٌق تطوٌر 
 %(  38 )المدٌرٌة و

حسب مجلس 
. التطوٌر التربوي

 
الطٌبة سجلت مدٌرٌة 

 أعلى  والوسطٌة
          (.4.8)درجة بلغت 

بٌنما الدرجة األدنى 
 سجلتها مدٌرٌات 

  ماركا وعجلون
        ( 2.4)بدرجة بلغت 

من  ( %0 )وحققت 
المجالس درجة الفعالٌة 

المستهدفة حسب كال 
من فرٌق تطوٌر 

المدٌرٌة ومجلس 
. التطوٌر التربوي

 
 البادٌةسجلت مدٌرٌة 

 أعلى درجة ش ش
          (.3.4)بلغت 

بٌنما الدرجة األدنى 
البادٌة سجلتها مدٌرٌة   

بدرجة بلغت  ش غ
(2.3)         

نقاط القوة 
  ٓرمذَ اٌّذ٠ش٠بد دػّب ف١ٕب ٌٍّذاسط ِٓ خالي ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّ

 . ِٚذ٠شٞ اٌّذاسط

  رمذَ اٌّذ٠ش٠بد اٌزغ١ٙضاد ٚاٌٍٛاصَ ٚأػّبي اٌظ١بٔخ ٌٍّذاسط اٌزٟ رؾزبعٙب

 . اٌّذاسط

نقاط الضعف 
  ضؼف اٌّذ٠ش٠بد  فٟ رٛف١ش ِٕبؿ ِٕبعت ٚفبػً ٌٍزٛاطً ِغ اٌّذاسط. 

 ػذَ فبػ١ٍخ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌجشاِظ راد اٌؼاللخ ثزط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ. 

  ػذَ اٌؼذاٌخ فٟ رٛص٠غ اٌخذِبد ث١ٓ اٌّذاسط ٚلٍخ ا٘زّبَ اٌّذ٠ش٠خ ثّذاسط

 .اٌزوٛس ِمبسٔخ ِغ ِذاسط اإلٔبس

  ٟضؼف اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌّذ٠ش٠خ ٌؾش اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ػٍٝ اٌّشبسوخ ف

 .أٔشطخ اٌّذسعخ

  ٟاٌزٕمالد اٌّزىشسح  ث١ٓ اٌىبدس اإلداسٞ ٚاٌزذس٠غٟ أصٕبء اٌؼبَ اٌذساع

ٌٍّغبٔذ٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٌٍشجىبد ِغ ضؼف ٚاضؼ فٟ ادٚاس اٌزغ١ش اٌّغزّش ٚ

 .اإلعٕبد اٌزشثٛٞ

  ضؼف اٌّزبثؼخ ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠خ ٌٍّذاسط ٚاٌّزؼٍك ثبٌجشٔبِظ

ٚػذَ رمذ٠ُ رغز٠خ ساعؼخ ِغزّشح ؽٛي أداء اٌّذاسط فٟ رٕف١ز األٔشطخ 

 .اٌّزؼٍمخ ثبٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ

  ػذَ رٛافش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌّغبٔذ٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚثخبطخ فٟ رخظظبد

 .ِؼ١ٕخ

التوصٌات 
  ضشٚسح ل١بَ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثشفغ عمف اٌزٛاطً ٚاٌزؼبْٚ ِغ

 . ٌٙبص٠بدح ِغزٜٛ اٌذػُ اٌزٞ رمذِٗ اٌّذاسط ٚ

 رضُ ِٕغمٟ دٚس٠خ ٚسػ ػمذ ضشٚسح ل١بَ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ة 

 .أدٚاسُ٘ ِٚغإ١ٌٚبرُٙ  اٌغ١ّغ ػٍٝ ٌزٛػ١خاٌّغبالد ٚاٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ 

 ٚػذَ رغ١ش٘ب إٌّطمخ اٌغغشاف١خ  ضّٓ  ٚرضج١ذ شجىبد اٌّذاسطاػزّبد

 .خالي فزشح رط٠ٛش اٌّذسعخ

  ٟضشٚسح ل١بَ اٌّذ٠ش٠بد ثض٠بدح ا٘زّبِٙب  ثّذاسط اٌزوٛس ِٚغبٔذرُٙ ف

رٕف١ز ٔشبطبد اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ِغ رٛف١ش اٌؼذاٌخ فٟ رٛص٠غ اٌخذِبد ث١ٓ 

 .اٌّذاسط

المجموعات المركزة 

 مدٌرو المدارس 
والمعلمون ابدوا رضا 

( ضعٌف )(3.3)بدرجة 

كانت أعلى مدٌرٌة هً 
البتراء والشوبك بدرجة 

( 4.3) رضا بلغت
             .(مقبول)

بنً كنانة بدرجة واألدنى 
           (.متدنً )(2.2) بلغت

 الذكوركما بلغت عند 
 فبلغت  اإلناثأما (  3.1)
(3.5.) 
 
 
 

تحلٌل االستبانات 

مدٌرو المدارس 
والمعلمون ابدوا رضا 

 (3.2)عام بدرجة 
كانت أعلى . (ضعٌف)

البتراء مدٌرٌة هً 
وقصبة الكرك وبصٌرا 

( 3.6)حٌث بلغت 
واقل رضا كان . (مقبول)

حٌث بلغت  بنً كنانة فً
(.          ضعٌف)( 2.5)

كما بلغت عند الذكور 
أما اإلناث فبلغت  ( 3.0)
(3.3) .
 

درجة الرضا األعلى 
الفقرة رقم كانت على 

تششف انًذٚشٚخ ػهٗ   "13

تطجٛق االختجبساد انٕطُٛخ 

ٔانؼبنًٛخ ٔتحتفع ثغدالد 

المجموعات المركزة 

 مدٌرو المدارس 
والمعلمون ابدوا رضا 

 (3.3)بدرجة 
كانت أعلى  (ضعٌف)

الشوبك مدٌرٌة هً 
 بدرجة رضا بلغت

            (.مقبول )(4.3)
بنً كنانة واألدنى 

( 2.2) بدرجة بلغت
           كما .(متدنً)

 الذكوربلغت عند 
 اإلناثأما (  3.1)

 (.3.4)فبلغت  
 
 

تحلٌل االستبانات 

مدٌرو المدارس 
والمعلمون ابدوا رضا 

 (3.1)عام بدرجة 
كانت أعلى . (ضعٌف)

قصبة مدٌرٌة هً 
حٌث الكرك وبصٌرا 

(. مقبول )(3.6)بلغت 
 بنً واقل رضا كان فً

حٌث بلغت كنانة 
(.          ضعٌف)( 2.5)

كما بلغت عند الذكور 
أما اإلناث ( 2.9)

. (3.3)فبلغت  
 

درجة الرضا األعلى 
الفقرة رقم كانت على 

 ٚقٕو كبدس  "26

انًذٚشٚخ ثضٚبساد يٛذاَٛخ 

نًذاسط اإلَبث نًتبثؼخ 

المجموعات المركزة 

 مدٌرو المدارس 
والمعلمون ابدوا رضا 

 (3.5)بدرجة 
كانت أعلى  (مقبول)

البتراء مدٌرٌة هً 
 بدرجة رضا بلغت

            (.مقبول )(4.3)
المزار واألدنى 

 بلغت الجنوبً بدرجة
           (.ضعٌف )(3.0)

 الذكوركما بلغت عند 
 اإلناثأما (  3.3)

 (.3.8)فبلغت  
 
 

تحلٌل االستبانات 
مدٌرو المدارس 

والمعلمون ابدوا رضا 
 )(3.3)عام بدرجة 

كانت أعلى  (ضعٌف
البتراء مدٌرٌة هً 
 (3.6)حٌث بلغت 

واقل  (.         مقبول)
 مدٌرٌة رضا كان فً

حٌث البادٌة الجنوبٌة 
( 3.0)بلغت 

كما .          (ضعٌف)
 لدى ( 3.2)بلغت عند 

 لدى (3.4)، والذكور
. اإلناث

 
درجة الرضا األعلى 

الفقرة رقم  كانت على

تششف انًذٚشٚخ "13

ػهٗ تطجٛق االختجبساد 

المجموعات المركزة 
 مدٌرو المدارس 

والمعلمون ابدوا رضا 
 (2.7)بدرجة 

 كانت أعلى (ضعٌف)
البادٌة مدٌرٌة هً 

الشمالٌة الشرقٌة 
 بدرجة رضا بلغت

            (.ضعٌف )(3.0)
البادٌة واألدنى 

الشمالٌة الغربٌة 
( 2.3) بلغت بدرجة

     كما بلغت .(متدنً)
أما (  2.2 )الذكورعند 

 (.3.2) فبلغت  اإلناث
 

تحلٌل االستبانات 

مدٌرو المدارس 
والمعلمون ابدوا رضا 

 (2.8)عام بدرجة 
كانت أعلى  (ضعٌف)

البادٌة مدٌرٌة هً 
حٌث الشمالٌة الغربٌة 

 (. ضعٌف )(2.9)بلغت 

 واقل رضا كان فً
 البادٌة الشمالٌة مدٌرٌة

حٌث بلغت الغربٌة 
(.          ضعٌف)( 2.8)

كما بلغت عند الذكور 
أما اإلناث ( 2.7)

. (3.0)فبلغت  

درجة الرضا األعلى 

الفقرة رقم كانت على 

تششف انًذٚشٚخ "13

ػهٗ تطجٛق االختجبساد 

 
درجة عالٌة من 

الرضا  
حسب  4.0/5.0)

 (سلم التقدٌر اللفظً

 
 ال ٌوجد 

 
الدعم المقدم بناء 

على احتٌاجات 
المدارس 

أنظر فقرات )
 (1.5االستبانة 

 
سضب  دسعخ:  ٔٛػ١ب1.5

 اٌّذاسط ِٚؼٍّٟ ِذ٠شٞ

 ِٓ اٌّمذَ اٌذػُ عٛدح ػٓ
 ٌزؾم١ك اٌزشث١خ ِذ٠ش٠بد

 اٌزط٠ٛش خطظ أ٘ذاف

 اٌّذسع١خ



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 2015- رمش٠ش اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ اٌشاثغ 

  رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد - اٌزمش٠ش اٌّشؽٍٟ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

  ضشٚسح ل١بَ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثزفؼ١ً اٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍّذاسط

ٚرغ١ًٙ . ٚخبطخ ِذاسط اٌزوٛس ِٓ أعً رؾم١ك أٔشطخ اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ

 .اإلعشاءاد اإلداس٠خ ِّب ٠غُٙ فٟ رٕف١ز أٔشطخ اٌخطخ

  َاٌؼًّ ػٍٝ ٚلف اٌزٕمالد ث١ٓ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ٚاٌّؼ١ٍّٓ أصٕبء اٌؼب

 .اٌذساعٟ

  ضشٚسح ل١بَ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثزٛػ١خ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ثبٌجشٔبِظ

 .ػجش ٚعبئً األػالَ اٌّخزٍفخ

 

الفقرة  و"َتبئح االختجبساد
 ٚقٕو كبدس  "26رقم 

انًذٚشٚخ ثضٚبساد يٛذاَٛخ 

نًذاسط اإلَبث نًتبثؼخ 

تحقٛق أْذاف خطظ 

 حٌث بلغت ".انًذٚشٚخ
. (3.7)درجة الرضا 

 
أما الرضا األقل فكان 

 وهً 11الفقرة رقم على 

تغبػذ انًذٚشٚخ انًذاسط "

ػهٗ انؼًم ثشكم فؼبل يغ 

انطهجخ رٔ٘ االحتٛبخبد 

يصبدس ثششٚخ )انخبصخ 

 حٌث ".(ٔيبدٚخ ٔفُٛخ
بلغت درجة الرضا 

(2.5 )

 

تحقٛق أْذاف خطظ 

حٌث بلغت  ".انًذٚشٚخ
. (3.8)درجة الرضا 

 
أما الرضا األقل فكان 

 " 10 الفقرة رقم على

تغبػذ انًذٚشٚخ انًذاسط 

 ثُبء خطظ تؼهًٛٛخ ػهٗ

فشدٚخ نهطهجخ رٔ٘ 

االحتٛبخبد 

انًْٕٕثٍٛ )انخبصخ

  "(ٔثطٛئٙ انتؼهى
 وهً 11والفقرة رقم 

تغبػذ انًذٚشٚخ "

انًذاسط ػهٗ انؼًم 

ثشكم فؼبل يغ انطهجخ 

رٔ٘ االحتٛبخبد انخبصخ 

يصبدس ثششٚخ ٔيبدٚخ )

 سقىالفقرة  و".(ٔفُٛخ
تقٕو انًذٚشٚخ "هـ  - 3

ثتضٔٚذ يذٚش٘ انًذاسط 

ٔيذٚشاتٓب ٔانًؼهًٍٛ 

ٔانًؼهًبد ثأَشطخ تًُٛخ 

يُٓٛخ يُبعجخ فٙ خٕاَت 

 انًتؼهقخ  انتؼهٛى ٔانتؼهى

تؼهٛى انطهجخ رٔ٘ ة

انحبخبد انخبصخ 

انًْٕٕثٍٛ ٔثطٛئٙ )

  حٌث بلغت "(انتؼهى
( 2.5)درجة الرضا 

انٕطُٛخ ٔانؼبنًٛخ 

ٔتحتفع ثغدالد َتبئح 

 حٌث "االختجبساد

بلغت درجة الرضا 

(4.9.) 

أما الرضا األقل فكان 
الفقرة  على الفقرة

تغبػذ " وهً 11رقم 

انًذٚشٚخ انًذاسط ػهٗ 

انؼًم ثشكم فؼبل يغ 

انطهجخ رٔ٘ االحتٛبخبد 

يصبدس ثششٚخ )انخبصخ 

 حٌث ".(ٔيبدٚخ ٔفُٛخ

بلغت درجة الرضا 
(2.7.) 
 
 

انٕطُٛخ ٔانؼبنًٛخ ٔتحتفع 

ثغدالد َتبئح 

 حٌث بلغت ."االختجبساد

. (3.5)درجة الرضا 

 
أما الرضا األقل فكان 

هـ  - 3 سقىالفقرة على 

تقٕو انًذٚشٚخ ثتضٔٚذ "

يذٚش٘ انًذاسط 

ٔيذٚشاتٓب ٔانًؼهًٍٛ 

ٔانًؼهًبد ثأَشطخ تًُٛخ 

يُٓٛخ يُبعجخ فٙ خٕاَت 

 انًتؼهقخ  انتؼهٛى ٔانتؼهى

تؼهٛى انطهجخ رٔ٘ ة

انحبخبد انخبصخ 

انًْٕٕثٍٛ ٔثطٛئٙ )

ؽ١ش ثٍغذ  "(انتؼهى

 (2.0)دسعخ اٌشضب 

نقاط القوة 
 اٌذٚس اٌغذ٠ذ ٌٍّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ اٌّزشوض ػٍٝ رمذ٠ُ اٌخجشح ٌىً ِٓ ٠طٍجٙب . 

 ئطذاس اٌزشش٠ؼبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّغٍظ اٌزشث٠ٛخ ِٚغبٌظ اٌزط٠ٛش. 

  ًفٟ ِشوض اٌٛصاسح ئداسح اٌزخط١ظ ٚاٌجؾش اٌزشثٛٞاٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ ِٓ لج 

 . ٌجشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ

نقاط الضعف 
  ضؼف اٌزٛاطً ٚاٌّزبثؼخ ِٓ لجً ِشوض اٌزذس٠ت اٌزشثٛٞ فٟ ِشوض

ٚػذَ رمذ٠ُ رمبس٠ش رغز٠خ . اٌٛصاسح ٌجشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ

 .ساعؼخ ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌّشفٛػخ ِٓ اٌّذ٠ش٠بد

  لٍخ اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ِشوض اٌٛصاسح ٌّغبػذح

اٌّذ٠ش٠بد ػٍٝ رٕف١ز خطظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌزٍج١خ ؽبعبد اٌّذ٠ش٠بد 

 .ٚاٌؾبعبد اٌّشزشوخ ٌٍّذاسط

 رأخش طشف إٌّؼ اٌّب١ٌخ اٌّمشسح ٌٍّذاسط ٚاٌّذ٠ش٠بد ؽزٝ شٙش أ٠بس. 

  ًػذَ رٛف١ش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٌزغط١خ اٌجشٔبِظ ثبٌشى

 . اٌّطٍٛة

  َرؼذد اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ راد األ٘ذاف اٌّزشبثٙخ ٚاٌزٟ رٕفز ِٓ لجً اٌٛصاسح ٚأؼذا

 .ٚوضشح اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚرضبسثٙب. اٌزٕغ١ك ف١ّب ث١ٕٙب

  اِزذاد اٌفزشح اٌض١ِٕخ ٌٍجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّمذِخ، ٚػذَ اخز١بس األٚلبد

 . إٌّبعجخ ٌزٕف١ز اٌزذس٠ت فٟ ا١ٌّذاْ

المجموعات المركزة 
درجة الرضا اختلفت بٌن  

 فرٌق تطوٌر المدٌرٌة
وأما ( 3.3)حٌث بلغت

 المشرفون التربوٌون
 .       (2.9)فبلغت 

 بلغت درجة الرضا العام
 (.ضعٌف( )3.1)
 
 

  درجة الرضا بٌن 
المدٌرٌات تراوحت بٌن 

رضا منخفض بلغ درجة 
 فً مدٌرٌة  (2.0)

البادٌة الجنوبٌة وذٌبان  

إلى درجة عالٌة من 
ماركا والبتراء الرضا فً 
حٌث بلغت  . ودٌر عال

(4.0) .

 
 
 

المجموعات المركزة 
درجة الرضا اختلفت 

فرٌق تطوٌر بٌن  
 حٌث المدٌرٌة

أما ، (3.3)بلغت
 المشرفون التربوٌون

.       (2.8)فبلغت 
 درجة الرضا العام

   (.ضعٌف( )3.1)بلغت 

 
درجة الرضا بٌن 

المدٌرٌات تراوحت بٌن 
رضا منخفض بلغ 

 فً (2.0)درجة 
 إلى درجة ذٌبانمدٌرٌة 

عالٌة من الرضا فً 
 حٌث بلغت  دٌر عال

(4.0) .
 
 
 
 

المجموعات المركزة 
درجة الرضا اختلفت 

بٌن  فرٌق تطوٌر 
 المدٌرٌة حٌث بلغت

 ما، أ (3.1)
 المشرفون التربوٌون

 .       (3.3)فبلغت 
 درجة الرضا العام

 (3.2)بلغت 
 (.ضعٌف)

 
 

درجة الرضا بٌن 
المدٌرٌات تراوحت 
بٌن رضا منخفض 

فً  ( 2.0)بلغ درجة 
البادٌة مدٌرٌة 

 إلى درجة الجنوبٌة،
عالٌة من الرضا فً 

حٌث ماركا والبتراء 
   ( .4.0)بلغت  

 

المجموعات المركزة 
درجة الرضا اختلفت 

فرٌق تطوٌر بٌن  
 حٌث المدٌرٌة

أما  ( 3.5)بلغت

 (2.5)فبلغت المشرفون 

 .
 درجة الرضا العام 

 (.ضعٌف) (3.0)بلغت 

 
 
 

 درجة الرضا بٌن 
المدٌرٌات تساوت بٌن 

البادٌة : مدٌرٌتً العٌنة
الشمالٌة الشرقٌة 

، إذ بلغت والغربٌة
المدٌرٌتٌن    لكلتا (3.0)
 
 
 
 

 
درجة عالٌة من 

الرضا  
حسب  4.0/5.0)

 (سلم التقدٌر اللفظً

 
 ال ٌوجد

 
الدعم المقدم من - 

الوزارة لضمان 
االستخدام األمثل 
واستمرار تطوٌر 

قاعدة بٌانات 
للحاجات المشتركة 

للمدارس 
الدعم الذي ٌقدمه - 

المشرفون 
التربوٌون فً 
مركز الوزارة 

لمساعدة المدٌرٌة 
على تنفٌذ خطة 

التنمٌة المهنٌة لتلبٌة 
حاجات المدٌرٌة 

والحاجات 
المشتركة للمدارس 

التغذٌة الراجعة - 
المقدمة من الوزارة 

حول التقارٌر 
المرفوعة من 

 

 سضب دسعخ:  ٔٛػ١ب1.6
 اٌزشث١خ ِذ٠ش٠بد وٛادس

 اٌذػُ عٛدح ػٓ ٚاٌزؼ١ٍُ

 اٌٛصاسح ِشوض ِٓ اٌّمذَ
اٌزط٠ٛش٠خ  اٌخطظ ٌزٕف١ز

 ٌّذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

 ٟرشاعغ دٚس اٌؼًّ اإلششافٟ اٌزخظظ. 

 ػذَ ٚعٛد آ١ٌبد ِغبئٍخ ١ِٕٙخ ٚاضؾخ ِٚؾذدح. 

التوصٌات 
 ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثزط٠ٛش لبػذح ث١بٔبد ٌٍؾبعبد اٌّشزشوخ ٌٍّذ٠ش٠بد . 

  ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح  ثزؼذ٠ً اٌزؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثبٌذػُ اٌّبٌٟ ٌٍّذ٠ش٠بد

 .ٚاٌّذاسط ثؾ١ش رىْٛ ل١ّخ اٌذػُ اٌّمذَ  ٠زٕبعت ِغ اٌؾبعبد اٌفؼ١ٍخ

  ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثزٕظ١ُ ٚسػ ثٙذف اٌزٛػ١خ اٌّغزّشح ثأ١ّ٘خ اٌجشٔبِظ

 .ِغ رٛض١ؼ األدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد ٌىبفخ اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌجشٔبِظ

  ضشٚسح ل١بَ اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ِشوض اٌٛصاسح ثزمذ٠ُ اٌذػُ اٌّطٍٛة

ٌّغبػذح اٌّذ٠ش٠بد ػٍٝ رٕف١ز خطظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌزٍج١خ ؽبعبد اٌّذ٠ش٠خ 

 .ٚاٌؾبعبد اٌّشزشوخ ٌٍّذاسط

  ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثزٛفش اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٌزغط١خ

 . اٌجشٔبِظ ثبٌشىً اٌّطٍٛة

 ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثذِظ اٌجشاِظ اٌزط٠ٛش٠خ اٌزٟ رزّبصً فٟ  أ٘ذافٙب .

  ضشٚسح ل١بَ اٌٛصاسح ثبٌّزبثؼخ اٌّغزّشح ٚاٌزٕغ١ك ٚرمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ

ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌّشفٛػخ ٚاٌّزؼٍمخ ثجشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ، 

 .ٚرىض١ف اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ِٓ لجً ِششفٟ اٌٛصاسح ٌٍّذ٠ش٠بد

 

 

 
تحلٌل االستبانات 

 درجة الرضا العام  بلغت
.  (ضعٌف )(2.9)
 
 

الرضا تراوحت درجة 
 بٌن رضا منخفض العام

فً ( 2.1)بلغ درجة 
  إلى درجة ذٌبانمدٌرٌة  

عالٌة من الرضا فً 
قصبة اربد، والطٌبة 

 حٌث بلغت  والوسطٌة  
(3.4. )   
 
 
 

درجة الرضا األعلى 
 5الفقرة رقم كانت على 

تتابع الوزارة قٌام "
المدٌرٌة بالتحلٌل المالً 
لوجوه إنفاق المنحة فً 

المدارس والمدٌرٌات 
، "ومتابعة الصرف

التغذٌة "  3والفقرة رقم 
الراجعة المقدمة من 
مركز الوزارة حول 

التقارٌر المرفوعة من 
 حٌث بلغت "المدٌرٌة 

(3.0 .)

 
 أما درجة الرضا األقل 

 2الفقرة رقمفكانت 
الدعم الذي ٌقدمه "

المشرفون التربوٌون فً 
مركز الوزارة لمساعدة 

المدٌرٌة على تنفٌذ خطة 
التنمٌة المهنٌة لتلبٌة 

حاجات المدٌرٌة 
والحاجات المشتركة 

 4الفقرة رقمو".للمدارس
الدعم المقدم من مركز "

الوزارة لجهود المدٌرٌة 
لتفعٌل مجلس التطوٌر 

حٌث بلغت  "التربوي
    (.2.8  ) درجة الرضا 

     

 
تحلٌل االستبانات 

درجة الرضا العام  
  (.ضعٌف )(2.8)بلغت 

 
 

الرضا تراوحت درجة 
 بٌن رضا منخفض العام

فً ( 2.1)بلغ درجة 
 إلى ذٌبان مدٌرٌة 

درجة عالٌة من الرضا 
 حٌث قصبة اربد  فً 

   ( .3.4)بلغت  
 
 
 
 
 

درجة الرضا األعلى 

الفقرة رقم كانت على 

تتابع الوزارة قٌام " 5

المدٌرٌة بالتحلٌل 

المالً لوجوه إنفاق 

المنحة فً المدارس 

والمدٌرٌات ومتابعة 

 ،  حٌث بلغت"الصرف

(3.0.)   

 
 أما درجة الرضا األقل 

 الفقراتفتساوت فٌها 
:  وهًاألخرى

(1،2،3،4،6)     .

حٌث بلغت درجة 
        (.2.8 ) الرضا

 
 

 
تحلٌل االستبانات 

درجة الرضا العام  
( 3.0 )بلغت

.   (ضعٌف)

 
 

تراوحت درجة 
 بٌن رضا الرضا العام

منخفض بلغ درجة 
 فً مدٌرٌة (2.8)

المزار الجنوبً، 
  والبادٌة الجنوبٌة

إلى درجة عالٌة من 
الطٌبة الرضا فً 
حٌث والوسطٌة 

   (.3.4)بلغت 
 

درجة الرضا األعلى 
الفقرة رقم كانت على 

تتابع الوزارة " 5
قٌام المدٌرٌة 

بالتحلٌل المالً 
لوجوه إنفاق المنحة 

فً المدارس 
والمدٌرٌات ومتابعة 

والفقرة ، "الصرف
التغذٌة "  3رقم 

الراجعة المقدمة من 
مركز الوزارة حول 
التقارٌر المرفوعة 

 حٌث "من المدٌرٌة 
(. 3.2)بلغت 

 
  أما درجة الرضا 
األقل فكانت على 

الدعم " 4الفقرة رقم 
المقدم من مركز 
الوزارة لجهود 
المدٌرٌة لتفعٌل 
مجلس التطوٌر 

حٌث  " "التربوي

بلغت درجة الرضا 
(2.7.)        

تحلٌل االستبانات 
درجة الرضا العام  

  (.ضعٌف )(2.6 )بلغت

 
 

الرضا تراوحت درجة 
 بٌن رضا منخفض العام

 فً (2.6)بلغ درجة 
البادٌة الشمالٌة مدٌرٌة 
  إلى درجة الشرقٌة

أعلى من الرضا فً 
البادٌة الشمالٌة 

، حٌث بلغت  الغربٌة
(2.7.)   
 
 
 

درجة الرضا األعلى 
 1الفقرة رقمكانت على 

 الدعم المقدم من "
الوزارة لضمان 

االستخدام األمثل 
واستمرار تطوٌر قاعدة 

بٌانات للحاجات 
 المشتركة للمدارس

.   (2.8)حٌث بلغت "

 
 أما درجة الرضا األقل 

الفقرة فكانت على 
الدعم الذي " 2رقم

ٌقدمه المشرفون 
التربوٌون فً مركز 

الوزارة لمساعدة 
المدٌرٌة على تنفٌذ 

خطة التنمٌة المهنٌة 
لتلبٌة حاجات المدٌرٌة 

والحاجات المشتركة 
حٌث "". للمدارس

بلغت درجة الرضا 
(2.5.)           

المدٌرٌة 
الدعم المقدم من - 

مركز الوزارة 
لجهود المدٌرٌة 

لتفعٌل مجلس 
التطوٌر التربوي 

الدعم المقدم من - 
الوزارة لمساعدة 

المدٌرٌة على 
تطبٌق التعلٌمات 
عند الصرف من 

المنحة والقٌام 
بالتحلٌل المالً 

لوجوه إنفاق المنحة 
فً المدارس 

والمدٌرٌة 
مدى تأثٌر - 

البٌانات 
والمعلومات الناتجة 
عن تطبٌق برنامج 

تطوٌر المدرسة 
والمدٌرٌة 

والمرفوعة من 
مدٌرٌتك لوزارة 
التربٌة والتعلٌم 
على تطوٌر أو 

استحداث سٌاسات 
أو تعلٌمات جدٌدة 

 أخرى - 
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 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
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 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

: االَدبصاد انًتحققخ حتٗ تبسٚخّ

  َ2012ئلشاس ئعزشار١غ١خ االرظبي فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼب. 

  ػمذ عٍغبد رٛػ١خ ثبإلعزشار١غ١خ ٌشؤعبء ألغبَ اإلػالَ ٚاالرظبي

 .اٌّغزّؼٟ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

  ِٓ ػمذ ٌمبءاد ؽٛاس٠خ ِغ ػٕبطش إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخ ٚفؼب١ٌبد ِغزّؼ١خ

 .اعً ثٕبء ششاوبد ث١ٓ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

 ٟٚرُ رغش٠ت األدٌخ ػٍٝ ػ١ٕخ . ئػذاد أدٌخ رذس٠ج١خ خبطخ ثبالرظبي اٌّإعغ

ِٓ اٌّذساء اٌّخزظ١ٓ فٟ ِشوض اٌٛصاسح ضّٓ د١ًٌ رذس٠جٟ خبص 

 . ثبإلداسح اٌؼ١ٍب

  ِٛظف ِٓ ِٛظفٟ اٌٛصاسح ػٍٝ األدٌخ  اٌزذس٠ج١خ شٍّذ وال  (60)رذس٠ت

ِٛظفٟ ئداسح اإلػالَ ٚاالرظبي اٌّغزّؼٟ، ِٛظفٟ لغُ خذِخ : ِٓ

اٌغّٙٛس فٟ ِذ٠ش٠خ اٌذ٠ٛاْ اٌؼبَ ِٚٛظفٟ لغُ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ فٟ 

اٌّذساء اٌف١١ٕٓ . ئداسح ِشوض اٌٍّىخ سا١ٔب ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّؼٍِٛبد

 .ٚاإلداس١٠ٓ ٚسؤعبء ألغبَ اإلػالَ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

  ئطالق عٌٛخ طؾف١خ ٌٍزؼش٠ف ثجشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ ٚٔشش

 .لظض إٌغبػ

  ٓئٔشبء ِغّٛػخ ٌٍزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ اٌف١ظ ثٛن ِٓ اعً اٌزٛاطً ث١

 .سؤعبء ألغبَ اإلػالَ ف١ّب ٠زؼٍك ثبإلعزشار١غ١خ

 

: َقبط انقٕح

 ِٓ ْٛرشى١ً فش٠ك ارظبي رٚ ِؼشفخ ٚخجشح ٠زى: 

  ُِذ٠ش االرظبي اٌّغزّؼٟ، سئ١ظ لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ، سئ١ظ لغ

رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ، ِٕٚغك اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ فٟ ٚؽذح اٌزٕغ١ك 

(. DCU)اٌزّٕٛٞ 

  ٚعٛد سؤعبء ألغبَ ئػالَ ِذسث١ٓ ٚعب٘ض٠ٓ ٌٍؼًّ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ

 .ٚاٌزؼ١ٍُ

 ٚعٛد ػاللبد ا٠غبث١خ ِغ ٚعبئً اإلػالَ ِٕٚذٚثٟ اٌظؾبفخ اٌّؾ١ٍخ. 

 

: َقبط انضؼف

  ػذَ اٌؾّبط اٌىبفٟ إلعزشار١غ١خ االرظبي اٌّغزّؼٟ ِٓ لجً ثؼض

 .اإلداساد راد اٌؼاللخ

 ضؼف ِأعغخ ١٘ٚىٍخ االرظبي ثبٌٛصاسح. 

 ضؼف اٌمذساد ٚاٌذافؼ١خ فٟ اإلداساد راد اٌؼاللخ ثبالرظبي. 

 ػذَ سطذ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ اٌىبف١خ. 

  َػذَ ػىظ اٌّٙبَ ػٍٝ ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١فٟ  ٌٍّٛظف١ٓ فٟ األلغب

 .راد اٌؼاللخ

  َ2015ٌُ ٠زُ االعزّشاس فٟ رطج١ك اإلعزشار١غ١خ فٟ اٌؼب 

معدل درجة التطبٌق 
(. 0.5/5.0 )بلغت

 
 

  
 

 

درجة عالٌة من 
التطبٌق 

حسب  4.0/5.0)
 (سلم التقدٌر اللفظً

 
 ال ٌوجد

 

 

 رطج١ك دسعخ:  ٔٛػ١ب1.7

 االرظبي ئعزشار١غ١خ
 اٌّذسعخ رط٠ٛش ٌجشٔبِظ

 ٚاٌّذ٠ش٠خ
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قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

لم ٌتم قٌاس الرضا     
 

 

 
درجة عالٌة من 

الرضا  
حسب  4.0/5.0)

 (سلم التقدٌر اللفظً
 

 
ال ٌوجد 

 

دسعخ سضب :  ٔٛػ١ب1.8

وٛادس ٚصاسح اٌزشث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ االرظبي ػٍٝ 
ِغزٜٛ ِشوض اٌٛصاسح 

ِٚغ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌّذاسط 

ِٚغ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ثّب 

٠زؼٍك ثجشٔبِظ رط٠ٛش 
اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

     

 (1.1 )المباشرة النتٌجة
 تطبٌقه تم االجتماعً للنوع ومراع الحاجات على مبنً للتطوٌر متكامل منهج
 المجتمع مع فاعلة بشراكة الوزارة ومركز والمدٌرٌة المدرسة مستوى على

المحلً 

نقاط القوة 

  رُ رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ؽغت اؽز١بعبد اٌّذسعخ وّب رظٙش٘ب ث١بٔبد اٌّشاعؼخ

 . فٟ ِؼظُ اٌخطظاٌزار١خ

 فٟ ِؼظُ اٌخطظإٌزبئظ ِشرجطخ ثبأل٠ٌٛٚبد .  

 فٟ ِؼظُ اٌخطظإٌزبئظ ِىزٛثخ ثشىً طؾ١ؼ .  

 فٟ ِؼظُ اٌخطظاٌّإششاد ِشرجطخ ثبٌٕزبئظ اٌّأِٛي رؾم١مٙب . 

 فٟ ِؼظُ اٌخطظ. ٕ٘بن اسرجبط ِٕطمٟ ث١ٓ األٔشطخ ٚإٌزبئظ. 

 فٟ ِؼظُ اٌخطظرُ رؾذ٠ذ اٌّغإ١ٌٚبد ثبٌٕغجخ ٌألٔشطخ إٌّٛٞ رٕف١ز٘ب . 

  فٟ وض١ش ِٓ اٌخطظ اٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞرّذ اٌّظبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً ِغٍظ. 

 فٟ وض١ش ِٓ اٌخطظاٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز ٠زغُ ثبٌٛالؼ١خ . 

 

نقاط الضعف 

  ٌوجد بعض الخطط تحتاج إلى إعادة بناء شامل وأخرى تحتاج إلى إعادة

 .مراجعة لتتوافق مع المعاٌٌر

 األنشطة فً كثٌر من الخطط ال ترتقً إلى مستوى األنشطة التطوٌرٌة . 

  توجد تطابق كبٌر فً الخطط التطوٌرٌة واإلجرائٌة بٌن بعض المدارس

 .فً الشبكات الواحدة فً بعض المدٌرٌات

 

التوصٌات 

  ضرورة قٌام مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بالتعاون مع المعنٌٌن فً مركز

الوزارة باالستمرار فً تطوٌر القدرات فً مجال اإلدارة الموجهة بالنتائج 

 .وعكس ذلك على الخطط التطوٌرٌة واإلجرائٌة للمدارس

  ضرورة قٌام المعنٌٌن فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بتنفٌذ زٌارات دورٌة

للمدارس للتأكد من تنفٌذ التوصٌات الواردة فً تقرٌر المتابعة والتقٌٌم 

 .الصادر عن قسم المتابعة والتقٌٌم

  ضشٚسح ل١بَ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ثبٌّزبثؼخ اٌؾض١ضخ  ٌؼ١ٍّبد ئػذاد

 .اٌخطظ ٚرٕف١ز٘ب فٟ اٌّذاسط

 

معدل درجة انطباق 
. (3.8)معاٌٌر الجودة هو 

 سجلتهاأدنى درجة 
 البادٌة ش غمدٌرٌات 

واألعلى درجة .  (2.7)
.           (4.8 )دٌر عالكانت 

 
 

الدرجة األعلى المعٌار ذو 
 تى تحذٚذ األٔنٕٚبد "هو 

 حغت احتٛبخبد انًذسعخ

كًب تظٓشْب ثٛبَبد 

انًشاخؼخ انزاتٛخ، 

انُتبئح يشتجطخ ٔ

  "ثأٔنٕٚبد انًذسعخ
 .           (4.3)وكانت   

أما األدنى فكانت الدرجة 
 "التً سجلها المعٌار

اندذٔل انضيُٙ نهتُفٛز 
 وبلغت  "ٚتغى ثبنٕاقؼٛخ

 (نعم)    ، (3.0)

 
 
 

حققت مدارس اإلناث 
 ،  (3.9)درجة أعلى بلغت 

بالنسبة لمدارس الذكور 
 .  (3.7  )التً بلغت 

 
انطبقت معاٌٌر الجودة 

خطة من  (117)على 
خطة تم  (224)أصل 

وبالتالً بلغت . تقٌٌمها
 لخطط المئوٌة النسبة
 التً المدارس تطوٌر
 معاٌٌر علٌها تنطبق

الجودة 
(52)% 

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

األدنى درجة . (4.0)
 وكانت ذٌبان سجلتها

واألعلى كانت ، (2.8)
 (4.8)  وكانتدٌر عال 

           .
 

 المعٌار الذي سجل
تى " الدرجة األعلى هو 

تحذٚذ األٔنٕٚبد حغت 

 كًب احتٛبخبد انًذسعخ

تظٓشْب ثٛبَبد 

انًشاخؼخ انزاتٛخ، 

انُتبئح يشتجطخ ٔ

 "ثأٔنٕٚبد انًذسعخ
(.        4.4)وكانت 

 األدنى فكانت أما
الدرجة التً سجلها 

اندذٔل "المعٌار 

انضيُٙ نهتُفٛز ٚتغى 

نعم :  وبلغت "ثبنٕاقؼٛخ
(3.2 .)
  

 اإلناثحققت مدارس 

درجة اعلً بلغت 
نسبة لمدارس ( 4.1)

 التً بلغت الذكور
(3.7 .) .

انطبقت معاٌٌر الجودة 
خطة من  (75)على 
خطة تم  (126)أصل 

وبالتالً بلغت . تقٌٌمها
 لخطط المئوٌة النسبة
 التً المدارس تطوٌر
 معاٌٌر علٌها تنطبق

الجودة 
(60)% 

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

،  األدنى (3.9)
 ماركا سجلتهادرجة 

 (.3.4)وكانت 

واألعلى كانت قصبة 
 البداٌة الجنوبٌة

(4.4).  

المعاٌٌر التً سجت 
 " الدرجة األعلى هً

تى تحذٚذ األٔنٕٚبد 

حغت احتٛبخبد 

 كًب تظٓشْب انًذسعخ

ثٛبَبد انًشاخؼخ 

انُتبئح انزاتٛخ، ٔ

يشتجطخ ثأٔنٕٚبد 

 وكانت ".انًذسعخ
(4.4  .)

أما األدنى فكانت 
الدرجة التً سجلها 

اندذٔل  "المعٌار

انضيُٙ نهتُفٛز ٚتغى 
 وبلغت " ثبنٕاقؼٛخ

(3.1.)    
 اإلناثحققت مدارس 

درجة اعلً بلغت 
 نسبة لمدارس (4.0)

 التً بلغت الذكور
(3.7) .

انطبقت معاٌٌر 
( 37)الجودة على 

( 71)خطة من أصل 
. خطة تم تقٌٌمها

 وبالتالً بلغت النسبة
 تطوٌر لخطط المئوٌة

 تنطبق التً المدارس
الجودة  معاٌٌر علٌها

(52%) 

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

،  أدنى درجة (3.0)
 البادٌة ش غ سجلتها
واألعلى ( 2.7)وكانت 
 البادٌة ش شسجلتها 

   (.3.3)حٌث حققت 
 
المعٌار الذي سجل  

تى  " الدرجة األعلى هو

تحذٚذ األٔنٕٚبد حغت 

احتٛبخبد انًذسعخ كًب 

تظٓشْب ثٛبَبد 

 " انًشاخؼخ انزاتٛخ
               ( 3.9)وحققت 

أما أدنى درجة سجلها 
اندذٔل  "المعٌار

انضيُٙ نهتُفٛز ٚتغى 

  وبلغت " ثبنٕاقؼٛخ
(2.3.  ) 
 
 
 
 

 اإلناثحققت مدارس 
 (2.9)درجة اقل بلغت 

بالنسبة لمدارس .   
 التً بلغت الذكور

(3.3.) 
انطبقت معاٌٌر الجودة 

خطة من  (5)على 
خطة تم  (27)أصل 

وبالتالً بلغت . تقٌٌمها
 لخطط المئوٌة النسبة
 التً المدارس تطوٌر
 معاٌٌر علٌها تنطبق

الجودة 
(17%) 

 
 من الخطط 90%

التطوٌرٌة تنطبق 
علٌها معاٌٌر الجودة 

 حسب 4.0/5.0)
 (سلم التقدٌر اللفظً

 
 ال ٌوجد

تم تحدٌد - 
األولوٌات حسب 

احتٌاجات المدرسة 
كما تظهرها بٌانات 

 المراجعة الذاتٌة
النتائج مرتبطة - 

بأولوٌات المدرسة 
النتائج مكتوبة - 

بشكل صحٌح 
المؤشرات - 

مرتبطة بالنتائج 
المأمول تحقٌقها 

هناك ارتباط - 
منطقً بٌن 

األنشطة والنتائج 
تم تحدٌد - 

المسؤولٌات بالنسبة 
لألنشطة المنوي 

تنفٌذها 
الجدول الزمنً - 

للتنفٌذ ٌتسم 
 بالواقعٌة

تمت المصادقة - 
علٌها من قبل 

المجلس التربوي 
 لشبكة المدارس

 
 النسبة:  كمٌا1.1.1
 تطوٌر لخطط المئوٌة

 تنطبق التً المدارس
الجودة  معاٌٌر علٌها
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

نقاط القوة 

 اٌّذ٠ش٠بد  اؽز١بعبد اٌخطظ ثٕبء ػٍٝ  فٟ ِؼظُرُ رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد 

  وّب رظٙش٘ب ث١بٔبد اٌّشاعؼخ اٌزار١خٚاالؽز١بعبد اٌّشزشوخ ٌٍّذاسط

 فٟ ح اٌّذ٠ش٠خ ٚاالؽز١بعبد اٌّشزشوخ ٌٍّذاسطإٌزبئظ ِشرجطخ ثأ٠ٌٛٚبد 

 .ِؼظُ اٌخطظ

  فٟ ِؼظُ اٌخطظإٌزبئظ ِىزٛثخ ثشىً طؾ١ؼ. 

 فٟ ِؼظُ اٌخطظاٌّإششاد ِشرجطخ ثبٌٕزبئظ اٌّأِٛي رؾم١مٙب  

 فٟ ِؼظُ اٌخطظٕ٘بن اسرجبط ِٕطمٟ ث١ٓ األٔشطخ ٚإٌزبئظ  

 فٟ ِؼظُ اٌخطظرُ رؾذ٠ذ اٌّغإ١ٌٚبد ثبٌٕغجخ ٌألٔشطخ إٌّٛٞ رٕف١ز٘ب  

  ًِغٍظ اٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ فٟ ِؼظُ اٌخطظرّذ اٌّظبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ لج 

  اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز ٠زغُ ثبٌٛالؼ١خ فٟ وض١ش ِٓ اٌخطظاٌغذٚي. 

 ٟوض١ش ِٓ اٌخطظ ِشاػ١خ ٌالخزالفبد ِٓ ؽ١ش إٌٛع االعزّبػ. 

 

نقاط الضعف 

  ِٟٕفٟ ثؼض اٌخطظ٠زغُ ثبٌٛالؼ١خٌٍزٕف١ز ال اٌغذٚي اٌض . 

 ٞٛ٠زُ اٌّظبدلخ ػٍٝ ثؼض اٌخطظ ِٓ لجً ِغٍظ اٌزط٠ٛش اٌزشث ٌُ. 

 ٌالخزالف فٟ االؽز١بعبد ث١ٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس  ثؼض اٌخطظ غ١ش ِشاػ١خ

 (ٌٕٛع االعزّبػٟا)

 

 التوصٌات

  ضرورة قٌام مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بالتعاون مع المعنٌٌن فً مركز

الوزارة لالستمرار فً تطوٌر القدرات فً مجال اإلدارة الموجهة بالنتائج 

 .وعكس ذلك على الخطط التطوٌرٌة واإلجرائٌة للمدٌرٌات

  ضرورة قٌام المعنٌٌن فً مركز الوزارة بتنفٌذ زٌارات دورٌة للمدٌرٌات

للتأكد من تنفٌذ التوصٌات المتعلقة بالخطط والواردة فً تقارٌر المتابعة 

والتقٌٌم الصادر عن قسم المتابعة والتقٌٌم فً إدارة التخطٌط والبحث 

. التربوي

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

             األدنى (.4.4)
البادٌة ش  سجلتهادرجة 

، (2.4)وكانت  غ
قصبة واألعلى كانت 

عمان ودٌر عال وبصٌرا 
 (5.0 )وبلغت والرصٌفة

 
المعٌار الذي سجل معدله 

الدرجة األدنى كان 
مراعٌة للنوع "

حٌث بلغت " االجتماعً
 (نعم)،(3.5)

تى "أما أعلى معٌار فكان 

حٌث "  تحذٚذ األٔنٕٚبد
(. 5.0)بلغت 

 
 
 
 
 
 
انطبقت معاٌٌر الجودة  

خطط من  (18)على 
خطط تم  (22)أصل 

وبالتالً بلغت . تقٌٌمها
 لخطط المئوٌة النسبة
 التً المدٌرٌات تطوٌر
 معاٌٌر علٌها تنطبق
 .%(82) الجودة

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

(4.4)             .

 سجلتهااألدنى درجة 
 (3.4) وكانت الجامعة

قصبة واألعلى كانت 
عمان ودٌر عال 
  (5.0)وبصٌرا، وبلغت 

 
المعٌار الذي سجل 

معدله الدرجة األدنى 
مراعٌة للنوع " كان

حٌث بلغت " االجتماعً
. (نعم)(3.7)

أما أعلى معٌار فكان 
 ٔ تى تحذٚذ األٔنٕٚبد"

 يكتٕثخ ثشكم انُتبخبد

انًؤششاد  ٔصحٛح

 "يشتجطخ ثبنُتبخبد
( 4.9)حٌث بلغت 

 
 
 

انطبقت معاٌٌر الجودة 
خطط من  (10)على 
خطط تم  (12)أصل 

وبالتالً بلغت . تقٌٌمها
 لخطط المئوٌة النسبة
 التً المدٌرٌات تطوٌر
 معاٌٌر علٌها تنطبق
 .(%83) الجودة

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

األدنى .  (4.6)
بنً  سجلتهادرجة 

 وكانت عبٌد والبتراء
 واألعلى كانت (4.2)

   ( .5.0)  الرصٌفة

 
 

المعٌار الذي سجل 
معدله الدرجة األدنى 

مراعٌة للنوع  "كان 
حٌث "  االجتماعً

 .(نعم )(4.0)بلغت 

أما أعلى معٌار فكان 
اندذٔل انضيُٙ "

نهتُفٛز ٚتغى 

 حٌث بلغت" ثبنٕاقؼٛخ
5.0 

 
 
 
 

انطبقت معاٌٌر 
( 8)الجودة على 

( 8)خطط من أصل 
. خطط تم تقٌٌمها

 وبالتالً بلغت النسبة
 تطوٌر لخطط المئوٌة

 التً المدٌرٌات
 معاٌٌر علٌها تنطبق
 %(.100) الجودة

معدل درجة انطباق 
معاٌٌر الجودة هو 

(3.2)            .
 سجلتها درجة األدنى

 وكانت البادٌة ش غ
 كانت واألعلى.  (2.4)

   ( .3.9 )البادٌة ش ش

 
 

المعٌار الذي سجل 
معدله الدرجة األدنى 

 اندذٔل انضيُٙ "كان 
" نهتُفٛز ٚتغى ثبنٕاقؼٛخ

مراعٌة للنوع "و 
 حٌث بلغت "االجتماعً

. (ال)،(1)
أما أعلى معٌار فكان 

 "تى تحذٚذ األٔنٕٚبد "

تى تحذٚذ "ٔ

 حٌث "نًغؤٔنٛبدا
 (4.5)بلغت 

 
 

انطبقت معاٌٌر الجودة 
خطط من  (0)على 
خطط تم  (2)أصل 

وبالتالً بلغت . تقٌٌمها
 لخطط المئوٌة النسبة
 التً المدٌرٌات تطوٌر
 معاٌٌر علٌها تنطبق
 .%(0) الجودة

 
 من الخطط 90%

التطوٌرٌة تنطبق 
علٌها معاٌٌر الجودة 

حسب  4.0/5.0)
 (سلم التقدٌر اللفظً

  
 ال ٌوجد

تم تحدٌد - 
األولوٌات حسب 

احتٌاجات المدٌرٌة 
واالحتٌاجات 

المشتركة لمدارس 
المدٌرٌة كما 

تظهرها بٌانات 
 المراجعة الذاتٌة

النتائج مرتبطة - 
باألولوٌات 

النتائج مكتوبة - 
 بشكل صحٌح

المؤشرات - 
مرتبطة بالنتائج 
المأمول تحقٌقها 

هناك ارتباط - 
منطقً بٌن 

األنشطة والنتائج 
تم تحدٌد - 

المسؤولٌات بالنسبة 
لألنشطة المنوي 

تنفٌذها 
الجدول الزمنً - 

للتنفٌذ ٌتسم 
 بالواقعٌة

تمت المصادقة - 
علٌها من قبل 

مجلس التطوٌر 
التربوي  

مراعٌة لالختالف - 
فً االحتٌاجات بٌن 

الذكور واإلناث 
 (النوع االجتماعً)

 
 النسبة:  كمٌا1.1.2
 تطوٌر لخطط المئوٌة

 تنطبق التً المدٌرٌات
الجودة  معاٌٌر علٌها

 

لم ٌتم قٌاس هذا المؤشر 
 
 
 
 

    

 درجة عالٌة من 
الدمج 

حسب  4.0/5.0)
 (سلم التقدٌر اللفظً

  ال ٌوجد

 دِظ دسعخ:  ٔٛػ١ب1.1.3

 فٟ االعزّبػٟ إٌٛع

 اٌّذسعخ رط٠ٛش ثشٔبِظ
  ٚاٌّذ٠ش٠خ

 إنشاء موقع االلكترونً خاص ببرنامج تطوٌر المدرسة. 

  ،نشر قواعد بٌانات المراجعة الذاتٌة للمدارس للمعنٌٌن مركز الوزارة

وللجهات الداعمة وشركاء الوزارة اآلخرٌن لالستفادة منها فً توجٌه 

 .الدعم

  المشاركة فً مسابقة جائزة الملك عبد هللا للتمٌز والشفافٌة ضمن بند

 .البرامج والمبادرات اإلبداعٌة

  المشاركة فً المبادرة الوطنٌة للحكومة الشفافة من خالل مجالس التطوٌر

وتم الفوز على المستوى الوطنً، وتم االشتراك على المستوى . التربوي

. العالمً

4    
كافة المبادرات التً 
تتضمنها إستراتٌجٌة 

 االتصال
  ال ٌوجد

 عدد:  كمٌا1.1.4
 تنشر التً المبادرات
 المتعلقة المعلومات

 المدرسة تطوٌر ببرنامج
والمدٌرٌة حسب 

 إستراتٌجٌة االتصال
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

جرش، البادٌة الشمالٌة الشرقٌة، البادٌة الشمالٌة الغربٌة، : المجموعة األولى
. قصبة المفرق، الموقر، الجٌزة

 .مادبا، المزار الجنوبً،بنً  عبٌد ، المزار الشمالً: المجموعة الثانٌة
ماركا،عٌن الباشا، الرصٌفة، الرمثا، القصر، البادٌة : المجموعة الثالثة

 .الجنوبٌة
البتراء، الطفٌلة،الطٌبة والوسطٌة،عجلون، القوٌسمة، : المجموعة الرابعة

. السلط
قصبة عمان، قصبة اربد، قصبة الزرقاء، قصبة معان، : المجموعة الخامسة

. الشوبك
الجامعة، ذٌبان، بصٌرا، قصبة الكرك، بنً كنانة، : لمجموعة السادسة أا

. دٌر عال

مدرسة لدٌها  (3049)
 (35)خطط تطوٌرٌة فً 

 .مدٌرٌة

مدرسة لدٌها  (872)

خطط تطوٌرٌة فً 
 . مدٌرٌة(12)

مدرسة ( 1311)

لدٌها خطط تطوٌرٌة 
 . مدٌرٌة(16)فً 

مدرسة لدٌها ( 866)
( 7)خطط تطوٌرٌة فً 

 .مدٌرٌات
كافة مدارس المملكة  ال ٌوجد   

 خطظ ػذد: و١ّب 1.1.5

 رُ اٌزٟ اٌّذاسط رط٠ٛش

ئػذاد٘ب ؽغت إٌّٛرط 
اٌّؼزّذ ٌجشٔبِظ رط٠ٛش 

اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 

نقاط القوة 

  ًٚؽغت اٌىفبءح رٕغ١ت ِذساء اٌّذاسط ثٕبء ػٍٝ فشق اٌزط٠ٛش رُ رشى١ 

 فٟ ِؼظُ ٠ٚزىْٛ ِٓ ِذ٠ش اٌّذسعخ ٚأسثغ ِؼ١ٍّٓ ؽغت اٌّغبي

 ..اٌّذاسط

  ثزٛػ١خ ٚلبِٛا ع١ّغ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ راد اٌؼاللخ ِذساء اٌّذاسطؽضش 

 . ؽٛي اٌجشٔبِظِغزّؼبد اٌّذاسط

  ثؼًّ ِشاعؼخ رار١خ شبٍِخ ثبعزخذاَ ِٕٙغ١خ اٌجشٔبِظ اٌّذاسطلبِذ 

 .ٚرطج١مٙب ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطٍجخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

  ؽغت اٌّغز٠ٛبد إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ  فٟ اٌّذاسط رُ رشر١ت االؽز١بعبد

 .(2+1) ِٓ اٌّغز٠ٛبد اخز١بس األ٠ٌٛٚبداٌّشاعؼخ ٚرُ 

  ؽغت ِٕٙغ١خ اٌجشٔبِظ ثّشبسوخ ٌٍّذاسطرط٠ٛش٠خ اي اٌخطظ رُ ثٕبء 

 .أػضبء فش٠ك رط٠ٛش اٌّذسعخ

  رط٠ٛش اٌّذسعخ ثبالطالع ػٍٝ خطخ اٌزشثٛٞ ٌشجىخ اٌّذاسط لبَ اٌّغٍظ

. اػزّبد٘ب ٚرٛل١غ اٌشئ١ظ ػ١ٍٙبٚ

 
 

نقاط الضعف 

  ئٌٝ ع١ّغ ؽٛي اٌجشٔبِظ األصش /ثٕمً اٌّؼشفخٌُ ٠مُ ِؼظُ ِذساء اٌّذاسط

، ٚافزمبس فشق اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ ٌٍّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّذسعخ

 . اٌضشٚس٠خ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌجشٔبِظ

  فٟ ثٕبء اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خفشق رٕغ١ك اٌّغبالدػذَ ِشبسوخ . 

  رمُ اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ٌشجىبد اٌّذاسط ثّٕبلشخ اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ٌُ

. ٌٍّذاسط ٚرغغ١ً ِالؽظبد ؽٌٛٙب ٚرمذ٠ُ رغز٠خ ساعؼخ

 ُاخز١بس األ٠ٌٛٚبد ثٕبء ػٍٝ ِؼب١٠ش ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ  ٌُ ٠ز 

 .ٚاٌّذ٠ش٠خ

التوصٌات 

  ضشٚسح ل١بَ ِذ٠شاد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثؼًّ ٚسػ ٌزٛػ١خ وال ِٓ فشق

اٌزط٠ٛش اٌّذسع١خ ٚاٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ٌشجىبد اٌّذاسط ثأدٚاسُ٘ 

ِٚغإ١ٌٚبرُٙ ٌزفؼ١ً ػ١ٍّبد ئػذاد اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ٚاإلعشائ١خ ٌٍّذاسط 

 . ٚرؾف١ض اٌىٛادس اٌّذسع١خ ػٍٝ اٌّشبسوخ

 

 

  

لقد كانت درجة الفعالٌة 
حسب تقدٌرات مدٌري 

المدارس وفرق التطوٌر 
   (.3.9) المدرسٌة

كان المعٌار الذي حصل 
على ادنً درجة فاعلٌة 

مشاركة خطط " هو
التطوٌر المدرسٌة مع 

حٌث  "المجالس التربوٌة
تشكٛم  "أما .  ( 2.8)بلغ 

 ، وفشٚق تطٕٚش انًذسعخ

 فحقق  "انًشاخؼخ انزاتٛخ

أعلى درجة حٌث بلغت 
(4.4. )     
 

     
 
 
 

اإلناث  حققت مدارس 
  حٌث كانت أعلى (4.1)

من الذكور التً حققت  
(3.7.) 

لقد كانت درجة الفعالٌة 
حسب تقدٌرات مدٌري 

المدارس وفرق 
التطوٌر المدرسٌة 

(3.9  .)

كان المعٌار الذي 
حصل على ادنً درجة 

مشاركة "فاعلٌة هو 
خطط التطوٌر 

المدرسٌة مع المجالس 
 حٌث بلغ "التربوٌة

تشكٌل "أما .  ( 2.8)
 "فرٌق تطوٌر المدرسة

فحقق أعلى درجة حٌث 
  ( .4.5)بلغت 

 
 
 
 

اإلناث حققت مدارس 
  حٌث كانت (4.1)

أعلى من الذكور التً 
  (3.7)حققت  

لقد كانت درجة 
الفعالٌة حسب 

تقدٌرات مدٌري 
المدارس وفرق 

التطوٌر المدرسٌة 
(4.0  .)       

كان المعٌار الذي 
حصل على ادنً 
درجة فاعلٌة هو 

مشاركة خطط "
التطوٌر المدرسٌة 

مع المجالس 
 حٌث بلغ "التربوٌة

 "أما .  (3.0)
 " انًشاخؼخ انزاتٛخ

فحقق أعلى درجة 
     (.4.5)حٌث بلغت 

 
 

 اإلناثحققت مدارس 
  حٌث كانت  (4.2)

أعلى من الذكور التً 
 (3.9)حققت  

لقد كانت درجة الفعالٌة 
حسب تقدٌرات مدٌري 

المدارس وفرق 
التطوٌر المدرسٌة 

(3.4.)   

 
كان المعٌار الذي 

حصل على ادنً درجة 
مشاركة "فاعلٌة هو 

خطط التطوٌر 
المدرسٌة مع المجالس 

 حٌث بلغ "التربوٌة
انًشاخؼخ  "أما .  (2.0)

 فحقق أعلى "انزاتٛخ
درجة حٌث بلغت 

(4.0 )
 
 
 

 اإلناث حققت مدارس 
 حٌث كانت (4.0)

 التً الذكورأعلى من 
 (.2.8)حققت 

درجة عالٌة من 
الفاعلٌة 

 حسب 4.0/5.0)
 (سلم التقدٌر اللفظً

ال ٌوجد 

تشكٌل فرٌق - 
 تطوٌر المدرسة

القٌادة، )الجاهزٌة - 
الشراكة المجتمعٌة، 
النوع االجتماعً، 

برنامج تطوٌر 
 (المدرسة

 المراجعة الذاتٌة- 
ترتٌب - 

االحتٌاجات 
 واختٌار األولوٌات

بناء خطة تطوٌر - 
 المدرسة

مشاركة خطط - 
التطوٌر المدرسٌة 

مع المجلس 
التربوي 

 
 
 

دسعخ :  ٔٛػ١ب1.1.6

فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ ئػذاد خطظ 
رط٠ٛش اٌّذسعخ ِٓ ٚعٙخ 

ٔظش وٛادس اٌم١بداد 

اٌّذسع١خ 



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

جرش، البادٌة الشمالٌة الشرقٌة، البادٌة الشمالٌة الغربٌة، : المجموعة األولى
. قصبة المفرق، الموقر، الجٌزة

 .مادبا، المزار الجنوبً،بنً  عبٌد ، المزار الشمالً: المجموعة الثانٌة
ماركا،عٌن الباشا، الرصٌفة، الرمثا، القصر، البادٌة : المجموعة الثالثة

 .الجنوبٌة
البتراء، الطفٌلة،الطٌبة والوسطٌة،عجلون، القوٌسمة، : المجموعة الرابعة

. السلط
قصبة عمان، قصبة اربد، قصبة الزرقاء، قصبة معان، : المجموعة الخامسة

. الشوبك
الجامعة، ذٌبان، بصٌرا، قصبة الكرك، بنً كنانة، : لمجموعة السادسة أا

. دٌر عال

مدٌرٌة تربٌة (35)
.. وتعلٌم

 مدٌرٌات تربٌة (12)
 ..وتعلٌم

 مدٌرٌات تربٌة (16)
 ..وتعلٌم

 مدٌرٌات تربٌة (7)
 .وتعلٌم

كافة مدٌرٌات 
التربٌة والتعلٌم 

ال ٌوجد   

 اٌخطظ ػذد:  و١ّب1.1.7
 ٌّذ٠ش٠بد اٌزط٠ٛش٠خ

 رُ اٌزٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ

ئػذاد٘ب ؽغت إٌّٛرط 
اٌّؼزّذ ٌجشٔبِظ رط٠ٛش 

اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 
 

نقاط القوة 

  ًٚرُ اخز١بس اٌجشٔبِظ، ِزطٍجبد اٌّذ٠ش٠بد ؽغت رط٠ٛش فشقرُ رشى 

 .ِغ١ّبرُٙ اٌٛظ١ف١خأػضبء فشق رٕغ١ك اٌّغبالد ثٕبء ػٍٝ 

  ع١ّغ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ راد اٌؼاللخاٌّذ٠ش٠بد  رط٠ٛش فشقؽضش أػضبء. 

  ثؼًّ ِشاعؼخ رار١خ ؽغت ِٕٙغ١خ اٌجشٔبِظ ثزطج١مٙب ػٍٝ اٌّذ٠ش٠بدلبِذ 

 .رُ رؾذ٠ذ اؽز١بعبرٙب ثٕبء ػٍٝ إٌزبئظاٌّؼ١١ٕٓ ٚ

  َثبالطالع ػٍٝ اٌخطخ اٌزط٠ٛش٠خ ِغٍظ اٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ ٌٍّذ٠ش٠خلب 

. ٌٍّذ٠ش٠خ  ٚرُ اػزّبد ٘ب ٚرٛل١غ اٌشئ١ظ ػ١ٍٙب دْٚ ِٕبلشزٙب

 
نقاط الضعف 

 ػذَ اػزّبد ِؼ١بس اٌشغجخ ػٕذ رشى١ً اٌفش٠ك. 

 َثبالطالع ػٍٝ ػ١ٕبد ِٓ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ِٓ اد رط٠ٛش اٌّذ٠شٞق فشدلب 

ٔزبئظ اٌّشاعؼخ اٌزار١خ ٌٍّذاسط، ٚثٕبء ػ١ٍٗ رُ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌّشزشوخ 

   .ف١ّب ث١ٕٙب

 اداٌزط٠ٛش٠خ ثّشبسوخ ثؼض وٛادس اٌّذ٠شٞط رُ ثٕبء اٌخظ. 

  ٌُؽٛي اٌجشٔبِظاد ثزٛػ١خ ثبلٟ وٛادس اٌّذ٠شٞاد فشق رط٠ٛش اٌّذ٠شَٞقد . 

  رُ رشر١ت االؽز١بعبد ؽغت أ٠ٌٛٚزٙب ٚفمب ٌٍّغز٠ٛبد إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ

  ػشٛائ١ب ثذْٚ االٌزضاَ اخز١بس األ٠ٌٛٚبداٌّشاعؼخ اٌزار١خ ٚ ٌىٓ رُ 

.  فٟ ثؼض اٌّذ٠ش٠بدثبٌّغز٠ٛبد

  ٌُ ُٚرٛص١ك ثّٕبلشخ اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ِغٍظ اٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ ٌٍّذ٠ش٠خ ٠م 

 . ثزغز٠خ ساعؼخ ِىزٛثخاد ػ١ٍٙب ٚرض٠ٚذ اٌّذ٠شٞ٘بِالؽظبد

 
 التوصٌات

  ٟضشٚسح ل١بَ ِشوض اٌٛصاسح ثؼًّ ٚسػ ٌزٛػ١خ وال ِٓ فشق اٌزط٠ٛش ف

اٌّذ٠ش٠بد ِٚغبٌظ اٌزط٠ٛش ٌٍّذ٠ش٠بد  ثأدٚاسُ٘ ِٚغإ١ٌٚبرُٙ ٌزفؼ١ً 

ػ١ٍّبد ئػذاد اٌخطظ اٌزط٠ٛش٠خ ٚاإلعشائ١خ ٌٍّذ٠ش٠بد ٚرؾف١ض اٌىٛادس 

.   األخشٜ فٟ اٌّذ٠ش٠بد ػٍٝ اٌّشبسوخ

  ٟرفؼ١ً آ١ٌبد اٌّغبئٍخ ٌّذساء اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ٚاٌىٛادس اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ف

. اٌّذ٠ش٠بد

 فاعلٌة المشرفونلقد قٌم 
عملٌة إعداد خطط تطوٌر 

 من أدنىالمدٌرٌة بدرجة 
 فرق تطوٌر المدٌرٌات

     للمشرفٌن (4.0)معدل )
لفرق   (4.2)مقارنة ب 

 .(تطوٌر المدٌرٌات

 المشرفونلقد قٌم 

فاعلٌة عملٌة إعداد 
خطط تطوٌر المدٌرٌة 

فرق  من أدنىبدرجة 
 تطوٌر المدٌرٌات

( 4.1)بمعدل 
 مقارنة ب للمشرفٌن

تطوٌر لفرق (  4.4)
 .المدٌرٌات

 المشرفونلقد قٌم 

فاعلٌة عملٌة إعداد 
خطط تطوٌر المدٌرٌة 

فرق  من أعلىبدرجة 
 تطوٌر المدٌرٌات

( 4.2)بمعدل 
 مقارنة ب للمشرفٌن

تطوٌر لفرق (  4.1)
 .المدٌرٌات

 المشرفونلقد قٌم 

فاعلٌة عملٌة إعداد 
خطط تطوٌر المدٌرٌة 

فرق  من أدنىبدرجة 
 تطوٌر المدٌرٌات

( 2.3)بمعدل 
 مقارنة ب للمشرفٌن

تطوٌر لفرق (  3.8)
 .المدٌرٌات

درجة عالٌة من 
الفاعلٌة 

حسب  4.0/5.0)
 (سلم التقدٌر اللفظً

ال ٌوجد 

تشكٌل فرٌق - 
تطوٌر المدٌرٌة 

القٌادة، )الجاهزٌة - 
الشراكة المجتمعٌة، 
النوع االجتماعً، 

برنامج تطوٌر 
 (المدٌرٌة

تحدٌد االحتٌاجات - 
المشتركة لمدارس 

 المدٌرٌة
المراجعة الذاتٌة - 

لتحدٌد احتٌاجات 
 المدٌرٌة

ترتٌب - 
االحتٌاجات 

 واختٌار األولوٌات
بناء خطة تطوٌر - 

 المدٌرٌة
مشاركة خطة - 

تطوٌر المدٌرٌة مع 
مجلس التطوٌر 

 التربوي

دسعخ :  ٔٛػ١ب1.1.8

فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ ئػذاد خطظ 

رط٠ٛش اٌّذ٠ش٠خ ِٓ ٚعٙخ 

ٔظش اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ فٟ 
ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

 تطٕٚش ثشَبيح يشاخؼخ ػًهٛبد ػٍ انُبتدخ انتطٕٚشٚخ انتٕصٛبد

:  هًٔانًذٚشٚخ انًذسعخ

 

 : البرنامجنًُٓدٛخمراجعة عامة  -1

تمت مراجعة مؤشرات المدرسة الفاعلة وتخفٌض عدد المؤشرات من  -

مؤشر، مع التركٌز على تعلم الطلبة بشكل  (20)مؤشر إلى  (39)

 .أدوات فقط (3)وتطوٌر أدوات جمع البٌانات لتصبح . أفضل

 .ٌرٌة من حٌث األدوات والمؤشراتتمت مراجعة برنامج المد -

 .تمت مراجعة األدلة التدرٌبٌة وتحدٌثها -

 

 :بناء نظام للمسائلة -2

تم تشكٌل فرٌق ٌتكون من مدٌر إحدى اإلدارات، ومدٌر إحدى 

مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم، ومشرف تربوي من المٌدان، ومدٌر 

إحدى المدارس، واحد المدراء فً مركز الوزارة، إضافة إلى نائب 

. مدٌر مشروع تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة وخبٌر دولً

 

 :تعزٌز الالمركزٌة -3

انجاز التعلٌمات الناظمة لعمل المجالس التربوٌة  -

 .ومجالس التطوٌر التربوي وتعمٌمها

انجاز التعلٌمات التً تسهل عملٌات استقبال المنح  -

. والتبرعات من المجتمع المحلً والمؤسسات

70 %    
 من% 90

التوصٌات تم 
تطبٌقها 

ال ٌوجد   

إٌغجخ :  و١ّب1.1.9

اٌّئ٠ٛخ ٌٍزٛط١بد اٌزٟ رُ 
 اٌزٛط١بد رطج١مٙب ِٓ

 ػٓ إٌبرغخ اٌزط٠ٛش٠خ

 ثشٔبِظ ِشاعؼخ ػ١ٍّبد
  ٚاٌّذ٠ش٠خ اٌّذسعخ رط٠ٛش

 إػذادْب تى ٔانًذٚشٚخ انًذسعخ تطٕٚش نجشَبيح اتصبل إعتشاتٛدٛخ(  1.1.1 )انًخشج     

     .2012رُ ئلشاس ئعزشار١غ١خ االرظبي  فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ 

وجود إستراتٌجٌة 
االتصال تموز  

2012 
 
 
 
 

 

ال ٌوجد  
 
 

 

 وجود:  كمٌا1.1.1.1
 اتصال إستراتٌجٌة

 المدرسة تطوٌر لبرنامج
 والمدٌرٌة

 

     

 مدٌرٌات فً اإلعالم أقسام فرٌق االتصال فً مركز الوزارة ورؤساء( 1.1.2 )المخرج
 االتصال مهارات على تدرٌبهم تم التربوٌة المجالس التربٌة والتعلٌم وأعضاء

الشركاء  مع اإلعالمٌة العالقات وإدارة االستراتٌجً

نى ٚتى تذسٚت أ٘ يٕظف يُز انتقشٚش انغبثق 

 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 

20 
 

   

 
 
 
 
 

565 
 
 
 
 
 
5 
 

  

 اٌز٠ٓ ػذد:  و١ّب1.1.2.1

 ِٙبساد ػٍٝ رذسثٛا

 ِغ االعزشار١غٟ االرظبي
: اٌششوبء

 :اإلخًبنٙ

 

ػذد أػضبء فش٠ك : أ
االرظبي فٟ ِشوض 

 :                                                              اٌٛصاسح
                              اٌزوٛس-1
    اإلٔبس- 2

 :                                                                                               انًدًٕع
                                                         



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 2015- رمش٠ش اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ اٌشاثغ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

500 

ػذد وٛادس ألغبَ : ة
االرظبي فٟ ِذ٠ش٠بد 

 :  اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ
 اٌزوٛس- 1
 اإلٔبس- 2

 :انًدًٕع

 
ػذد أػضبء اٌّغبٌظ : ط

: اٌزشث٠ٛخ

ئٔبس - 1

روٛس - 2

: انًدًٕع

 

     
 ٔتُفٛز إػذاد ػهٗ تذسٚجّ تى ٔانًذٚشٚخ انًذسعخ يغتٕٖ ػهٗ  كبدس(  1.1.3 )انًخشج

 ٔثًشبسكخ االختًبػٙ نهُٕع ٔانًشاػٛخ انُتبئح إنٗ انًغتُذح انًذسعٛخ انتطٕٚش خطظ

انًحهٙ  انًدتًغ

 

 
 

 7285: إجمالً

 
 3399: ذكور

 
 3886: إناث

األعداد تحوي أٌضا الذٌن تم تدرٌبهم من 
 30/6/2015ب حتى /6المجموعة 

 6118: إجمالً

 
 2782: ذكور

 
 3336: إناث

 
 

  1167:إجمالً

 
  617: ذكور

 
  550 :إناث

 مدٌري  جمٌع
 ومساعدٌهم المدارس

 التربوٌٌن والمشرفٌن
 المملكة  فً

 ال ٌوجد

هذا العدد ٌتضمن 
جمٌع الذٌن تم 

تدرٌبهم من قبل 

SDI  حتى تارٌخ 

30/6/2015 
وٌتضمن جزء من 

المجموعة 
 (السادسة ب)

 اٌز٠ٓ ػذد:  و١ّب1.1.3.1

 ثشٔبِظ ػٍٝ رذسثٛا
اٌّذسعخ  رط٠ٛش

 

: اإلخًبنٙ

 

انزكٕس 

 

 اإلَبث

 

 6753: إجمالً
 

 3335: ذكور

 
 3418: إناث

 5486: إجمالً
 

 2622: ذكور

 
 2864: إناث

  1267:إجمالً
 

  713: ذكور

 
  554: إناث

كافة مدٌري مدارس 
 المملكة ومساعدٌهم

 ال ٌوجد

هذا العدد ٌتضمن 
جمٌع الذٌن تم 

تدرٌبهم من قبل 

SDI  حتى تارٌخ 

30/6/2015 
وٌتضمن جزء من 

المجموعة 
 (السادسة ب)

عدد :  كمٌا1.1.3.2
الذٌن تدربوا على 

 مهارات القٌادة 
 

: اإلخًبنٙ

 

انزكٕس 

 

 اإلَبث

 

 9775: إجمالً
 

 4005: ذكور

 
 5770:        إناث

 9118: إجمالً
 

 3738: ذكور

 
 5380:                   إناث

 657:إجمالً
 

  267: ذكور

 
 390: إناث

وبفخ أػضبء 

اٌّغبٌظ اٌزشث٠ٛخ ٚ 

 اٌّذاسط ِذ٠شٞ

 ٚوٛادس ِٚغبػذ٠ُٙ
اٌزشث١خ  ِذ٠ش٠بد

 ٚاٌزؼٍُ

 ال ٌوجد

هذا العدد ٌتضمن 
جمٌع الذٌن تم 

تدرٌبهم من قبل 

SDI  حتى تارٌخ 

30/6/2015 
وٌتضمن جزء من 

المجموعة 
 (السادسة ب)

 ػذد:  كمٌا1.1.3.3

 اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ أػضبء
ٚأػضبء اٌّغبٌظ 

 اٌزشث٠ٛخ ِٚذ٠شٞ

 ِٚغبػذ٠ُٙ اٌّذاسط
 اٌّذ٠ش٠بد ٚوٛادس

 ٚاٌّششف١ٓ ٚاٌّششذ٠ٓ

 رذسثٛا اٌز٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

 اٌششاوخ ػٍٝ ثشٔبِظ
 اٌّغزّؼ١خ

 

: اإلخًبنٙ

 

انزكٕس 

 

  اإلَبث



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 

 2015- رمش٠ش اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ اٌشاثغ 

  رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد - اٌزمش٠ش اٌّشؽٍٟ 

17 
 

المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

 النتائج والمراعٌة للنوع االجتماعً وبمشاركة المجتمع المحلً إلى المستندة تطوٌر المدٌرٌةكادر على مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم تم تدرٌبه على إعداد  وتنفٌذ خطط  (1.1.4)المخرج 

 

 1525: إجمالً
 

 1088: ذكور
 

 337:        إناث

 1278: إجمالً
 

 956: ذكور
 

 322:                    إناث

 147:إجمالً
 

  132: ذكور

 
 15 : إناث

كافة مدٌري التربٌة 
والتعلٌم ومساعدٌهم 

ورؤساء األقسام 
والمشرفٌن التربوٌٌن 

فً جمٌع مدٌرٌات 
التربٌة والتعلٌم فً 

 المملكة

 
 ال ٌوجد

هذا العدد ٌتضمن 
جمٌع الذٌن تم 

تدرٌبهم من قبل 

SDI  حتى تارٌخ 

30/6/2015 
وٌتضمن جزء من 

المجموعة 
 (السادسة ب)

اٌز٠ٓ  ػذد:  و١ّب1.1.4.1

 ثشٔبِظ ػٍٝ رذسثٛا

اٌّذ٠ش٠خ  رط٠ٛش

 

: اإلخًبنٙ

 

انزكٕس 

 

  اإلَبث

 تشاركٌهمراجعة شاملة لبرنامج تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة تم إجراؤها بناءا على منهجٌة  (1.1.5)المخرج 

  ال ٌوجد 2         1 
 ػذد:  و١ّب1.1.5.1

 إٌّغضح اٌّشاعؼخ ػ١ٍّبد

 : انًشاخؼخ ثؼًهٛخ انًؼُٛخ األطشاف انًشبسكخ يٍ اندٓبد

 (: SDI)مشروع تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة -1

  ً(كبٌرون هرٌسون)من خالل استقدام خبٌر دول. 
  تشكٌل فرٌق فنً مشترك مع المعنٌٌن فً الوزارة لتنفٌذ

 .التوصٌات
 (:LETS)مشروع دعم بٌئة التعلم  -2

  تحكٌم األدوات المعدلة ومراجعة الفقرات من خالل
 .وبعض الخبراء المحلٌٌن  (كرٌس)الخبٌر الدولً 

 (:ERSP)مشروع دعم تطوٌر التعلٌم  -3

  استخدام خبٌرة للمساعدة فً تطوٌر الدور الجدٌد
 .للمشرف التربوي

 (:NCHRD)المركز الوطنً لتنمٌة الموارد البشرٌة  -4

  تنفٌذ دراسة حول فاعلٌة برنامج تطوٌر المدرسة
 .والمدٌرٌة

 :الوزارة -5
  ًمن خالل  تنفٌذ توصٌات تقارٌر المتابعة والتقٌٌم الت

ٌصدرها قسم المتابعة والتقٌٌم فً  إدارة التخطٌط 
 والبحث التربوي

  المدٌرٌات )اخذ التغذٌة الراجعة من المٌدان التربوي
 (والمدارس

5    

 على جهات 10
 باإلضافة األقل

 التربٌة لوزارة
: مثل والتعلٌم
 التخطٌط وزارات
 والتعلٌم والمالٌة
 المركز العالً،
 لتنمٌة الوطنً
 البشرٌة الموارد
 الخاص، القطاع

 منظمات الجامعات،
  المدنً، المجتمع
  المحلً المجتمع

ال ٌوجد 
 

 

 ػذد:  و١ّب1.1.5.2

 اٌّشبسوخ ِٓ اٌغٙبد

 ثؼ١ٍّخ اٌّؼ١ٕخ األطشاف
اٌّشاعؼخ 

     
كادر على مستوى مركز وزارة التربٌة والتعلٌم والمدٌرٌة  (1.1.6)المخرج 

 تحلٌل النوع االجتماعً فً العمل الٌومً إدماجوالمدرسة تم تدرٌبه على 

 

 
 5977: إجمالً

 
 2895: ذكور

 
 3082:       إناث

 5378: إجمالً
 

 2568: ذكور

 
 2810:                   إناث

 
 599: إجمالً

 
 327: ذكور

 
 272:       إناث

كافة موظفً مركز 
الوزارة ومدٌري 
التربٌة والتعلٌم 
ومساعدٌهم و 

المشرفٌن التربوٌٌن 
فً كافة مدٌرٌات 

 المملكة
 

كافة مدٌري مدارس 
 المملكة

و مساعدٌهم 

 

 
حسب / 0

برنامج 
تطوٌر 

المدرسة 
 والمدٌرٌة 

 
 

 

هذا العدد ٌتضمن 
جمٌع الذٌن تم 

تدرٌبهم من قبل 

SDI  حتى تارٌخ 

30/6/2015 
وٌتضمن جزء من 

المجموعة 
 (السادسة ب)

 اٌز٠ٓ ػذد:  و١ّب1.1.6.1
ػٍٝ رؾ١ًٍ  رذس٠جُٙ رُ

 إٌٛع االعزّبػٟ 

 

 

: اإلخًبنٙ

 

انزكٕس 

 

  اإلَبث



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 
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المالحظات 
 2015حزٌران 

 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

     

 كاداه  نظام فاعل لتطوٌر التعلٌم قائم على المدرسة   (2.0)النتٌجة المتوسطة 
رئٌسة لتزوٌد الطلبة بتعلٌم نوعً ٌؤكد على قدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم 

نحو اقتصاد المعرفة تم مأسسته 

تم االنتهاء من مراجعة وثائق اإلطار العام للسٌاسة التربوٌة و إعداد 
وبعد إقرار اإلطار العام للسٌاسة التربوٌة ستتم .  2012التوصٌات فً تموز 

مراجعته للوقوف على مدى أخذ  بعٌن االعتبار التوصٌات  عند إعداد اإلطار 
. الجدٌد الذي سٌعمل على تطبٌقه فور إقراره

 

    

 من 100%
 السٌاسات

 تم التً واإلجراءات
 تطوٌرها

 ال ٌوجد
 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ :  و١ّب2.1

ِٓ اٌغ١بعبد 
ٚاإلعشاءاد اٌّشاػ١خ 

ٌٍٕٛع االعزّبػٟ 

ٚاٌذاػّخ ٌٕظبَ اٌزط٠ٛش 

اٌمبئُ ػٍٝ اٌّذسعخ اٌزٟ 
 رُ رطج١مٙب

، وتم توظٌفها عملٌا 2014تم مراجعة وتعدٌل األداة تم تطوٌرٌها فً العام 
 1/3/2015اعتبارا ممن 

    

1  
 
أداه واحدة تستخدم )

جمٌع  من قبل 
 (المملكة مدارس

  ال ٌوجد

 أداٖ ٚعٛد:  و١ّب2.2

 ٌٍزم١١ُ ِؼزّذح ِٛؽذح
رغزٕذ ئٌٝ  ٌٍّذاسط اٌزارٟ

ٔزبئظ ِششٚع اٌزط٠ٛش 

اٌزشثٛٞ ٔؾٛ االلزظبد 

اٌّؼشفٟ ٚرغزخذَ ٌغب٠بد 
  اٌّغبءٌخ اٌؼبِخ ٚا١ٌّٕٙخ 

لم ٌتم قٌاس الرضا لحد اآلن 
 

    

درجة عالٌة من 
 4.0/5.0)الرضا 

حسب سلم التقدٌر 
 (اللفظً

  ال ٌوجد

سضب  دسعخ:  ٔٛػ١ب2.5

 اٌّؼ١١ٕٓ ػٓ اعزخذاَ

اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 
٠ٛفش٘ب ثشٔبِظ رط٠ٛش 

 فٟ اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ

 ٚئػذاد اٌغ١بعبد سعُ
 اإلعزشار١غ١خ اٌخطظ

 ٚرخظ١ض ٌٍٛصاسح

 اٌّٛاسد

     

منظومة سٌاسات مستجٌبة الحتٌاجات المدارس و (: 2.1)النتٌجة المباشرة 
مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ومتوائمة مع خططها التطوٌرٌة وآلٌات مساءلة تم 

 اعتمادها
 

نقاط القوة 

  ًٌوجد اهتمام بتقارٌر المتابعة والتقٌٌم لدى فئة من المعنٌٌن ف
. المدارس والمدٌرٌات

 
نقاط الضعف 

  أن الكثٌر من المعنٌٌن سواء فرق تطوٌر المدارس أو فرق تطوٌر
المدٌرٌات والمشرفون التربوٌون لم ٌقوموا باالطالع على تقارٌر 
المتابعة والتقٌٌم التً أصدرها قسم المتابعة والتقٌٌم فً السنوات 

.  الماضٌة

  عدم قٌام كثٌر من مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بتعمٌم تقارٌر المتابعة
والتقٌٌم إلى فرق التطوٌر فً المدارس والمدٌرٌات والمشرفٌن 

 . التربوٌٌن وتوعٌتهم بها
 

التوصٌات 

 

  ضرورة قٌام المسؤلٌن فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بتحفٌز فرق
تقارٌر المتابعة والتقٌٌم الخاصة  االطالع على تطوٌر المدارس من

بمدارسهم أو المدارس األخرى أو تقارٌر المدٌرٌات أو التقرٌر 
العام للوزارة واالستفادة من التوصٌات الواردة فٌها لتحسٌن واقع 

 .تطبٌق البرنامج

على مستوى المدرسة 

 درجة الرضا العام  بلغت
 (.مقبول )(4.0)

 
الرضا تراوحت درجة 

 بٌن رضا منخفض العام
 فً (3.0)بلغ درجة 

  قصبة الزرقاءمدٌرٌة 

إلى درجة أعلى من 
، قصبة اربدالرضا فً 

 (.4.7)حٌث بلغت  

 
على مستوى المدٌرٌة 
 درجة الرضا العام  بلغت

 (.مقبول )(3.8)

 
الرضا تراوحت درجة 

 بٌن رضا منخفض العام
 فً (2.6)بلغ درجة 

    لواء الجامعةمدٌرٌة 

إلى درجة أعلى من 

على مستوى المدرسة 

درجة الرضا العام  
 (.مقبول )(4.0 )بلغت

 
الرضا تراوحت درجة 

 بٌن رضا منخفض العام
 فً (3.0)بلغ درجة 

  قصبة الزرقاءمدٌرٌة 

إلى درجة أعلى من 
، قصبة اربدالرضا فً 

 (.4.7)حٌث بلغت  

 
على مستوى المدٌرٌة 
درجة الرضا العام  

 (.مقبول )(3.8 )بلغت

 
الرضا تراوحت درجة 

 بٌن رضا منخفض العام
 فً (2.6)بلغ درجة 

  لواء الجامعةمدٌرٌة 

إلى درجة أعلى من 

على مستوى 
المدرسة 

درجة الرضا العام  
( 4.0 )بلغت

 .(مقبول)

 
تراوحت درجة 

 بٌن رضا الرضا العام

منخفض بلغ درجة 
 فً مدٌرٌة (3.7)

  إلى درجة ماركا

أعلى من الرضا فً 
البادٌة الجنوبٌة 

، حٌث وعجلون 
 (.4.4)بلغت  

 
على مستوى 

المدٌرٌة 

درجة الرضا العام  
( 4.0 )بلغت

 .(مقبول)

على مستوى المدرسة 

درجة الرضا العام  
 (.مقبول )(3.9 )بلغت

 
الرضا تساوت درجة 

بٌن مدٌرٌتً العٌنة 
 البادٌة الشمالٌة وهما

والبادٌة ، الشرقٌة
  حٌث الشمالٌة الغربٌة

لغت  درجة الرضا 
(3.9)  

 
على مستوى المدٌرٌة 
درجة الرضا العام  

 (.ضعٌف )(3.4 )بلغت

 
الرضا تراوحت درجة 

 بٌن رضا منخفض العام
 فً (3.2)بلغ درجة 

البادٌة الشمالٌة مدٌرٌة 
  إلى درجة  الغربٌة

درجة عالٌة من 
 4.0/5.0)الجودة 

حسب سلم التقدٌر 
 (اللفظً

  ال ٌوجد

دسعخ :  ٔٛػ١ب2.1.1

 رمبس٠ش سضب اٌّؼ١١ٕٓ ػٓ
 اٌّزؼٍمخ ٚاٌزم١١ُ اٌّزبثؼخ

 اٌّذسعخ رط٠ٛش ثجشٔبِظ

 ٚاٌّذ٠ش٠خ



ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 
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المالحظات 
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 جمٌع المجموعات

 2015حزٌران 
المجموعات              

 (أ6+ 5) 

 2015حزٌران 
المجموعات  

(2+3+4 )

 2015حزٌران 
المجموعة         

 األولى

المستهدف 
2015 

قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

الطٌبة الرضا فً  
 ، حٌث بلغت  والوسطٌة
(4.5.) 

 

، قصبة اربدالرضا فً 
 (.4.3)حٌث بلغت  

 

 
تراوحت درجة 

 بٌن رضا الرضا العام

منخفض بلغ درجة 
 فً مدٌرٌة (3.5)

  إلى البادٌة الجنوبٌة

درجة أعلى من 
الطٌبة الرضا فً 
، حٌث والوسطٌة

 (.4.5)بلغت  

 

 
أعلى من الرضا فً 

البادٌة الشمالٌة 
، حٌث بلغت  الشرقٌة
(3.5.) 

 

ستتم دراسة هذا المؤشر بعد مراجعة اإلطار العام للسٌاسة التربوٌة فور 
إقراره 

    

درجة عالٌة من 
 4.0/5.0)الرضا 

حسب سلم التقدٌر 
 (اللفظً

 

  ال ٌوجد

درجة :  ٔٛػ١ب2.1.2

 رضا المعنٌٌن عن
 فً السٌاسات منظومة
 والتعلٌم التربٌة وزارة
 تطوٌر ببرنامج المتعلقة

 والمدٌرٌة المدرسة

نقاط القوة 

  المجموعة "أن بعض المدٌرٌات التً تطبق البرنامج ألول مرة
أظهرت استفادة من تقارٌر المتابعة والتقٌٌم ومثال على " السادسة أ

ذلك مدٌرٌة تربٌة دٌر عال بالنسبة للمدٌرٌات ومدٌرٌة الزرقاء 
 . الثانٌة بالنسبة للمدارس

 
نقاط الضعف 

  أن الكثٌر من المعنٌٌن سواء فرق تطوٌر المدارس أو فرق تطوٌر
المدٌرٌات والمشرفون التربوٌون لم ٌقوموا باالطالع على تقارٌر 
المتابعة والتقٌٌم التً أصدرها قسم المتابعة والتقٌٌم فً السنوات 

. الماضٌة وبالتالً لم تتم االستفادة بالطرٌقة المثلى
 

التوصٌات 

 

  ضرورة قٌام المسؤلٌن فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بتحفٌز فرق
تقارٌر المتابعة والتقٌٌم الخاصة  االطالع على تطوٌر المدارس من

بمدارسهم أو المدارس األخرى أو تقارٌر المدٌرٌات أو التقرٌر 
العام للوزارة واالستفادة من التوصٌات الواردة فٌها لتحسٌن واقع 

 .تطبٌق البرنامج

 

 

 

على مستوى المدرسة 

  درجة االستفادة بلغت
(3.9.) 

 
تراوحت درجة االستفادة   

 فً (3.2)بٌن منخفضة 
 إلى قصبة الزرقاءمدٌرٌة 

درجة أعلى فً مدٌرٌات 
        البادٌة الجنوبٌة وعجلون

 (.4.3)، حٌث بلغت  

 
 
 
 

على مستوى المدٌرٌة 

  درجة االستفادة بلغت
(3.7.)  

 
تراوحت درجة االستفادة   

 فً (2.5)بٌن منخفضة 
، إلى لواء الجامعةمدٌرٌة 

 درجة أعلى فً مدٌرٌة
      ، الطٌبة والوسطٌة

 (.4.5)حٌث بلغت  
 

على مستوى المدرسة 

  درجة االستفادة بلغت
(3.9.) 

 
تراوحت درجة 
االستفادة   بٌن 

 فً (3.2)منخفضة 
 قصبة الزرقاءمدٌرٌة 

إلى درجة أعلى فً 
معان مدٌرٌات 

        والزرقاء الثانٌة
 (.4.2)، حٌث بلغت  

 
 
 
 

على مستوى المدٌرٌة 
  درجة االستفادة بلغت

(3.6.)  

 
تراوحت درجة 
االستفادة   بٌن 

 فً (2.5)منخفضة 
، لواء الجامعةمدٌرٌة 

إلى درجة أعلى فً 
    ،  دٌر عالمدٌرٌة

 (.4.2)حٌث بلغت  
 

على مستوى 
المدرسة 

  درجة االستفادة بلغت
(4.0.) 

 
تراوحت درجة 
االستفادة   بٌن 

 فً (3.4)منخفضة 
الطٌبة مدٌرٌة 

، إلى والوسطٌة

درجة أعلى فً 
البادٌة مدٌرٌات 

        الجنوبٌة وعجلون

، حٌث بلغت  
(4.3.) 

على مستوى 
المدٌرٌة 

  درجة االستفادة بلغت
 (3.8.)  

تراوحت درجة 
االستفادة   بٌن 

 فً (3.6)منخفضة 
بنً عبٌد، مدٌرٌة 

وعجلون، والبادٌة 
، إلى درجة الجنوبٌة

 أعلى فً مدٌرٌة
      الطٌبة والوسطٌة
، حٌث بلغت  

(4.5.) 

 
 
 

على مستوى المدرسة 

  درجة االستفادة بلغت
 (3.7.)  

 
تراوحت درجة 
االستفادة   بٌن 

 فً (3.7)منخفضة 
البادٌة الشمالٌة مدٌرٌة 

، إلى درجة الغربٌة
 البادٌة أعلى فً مدٌرٌة

       الشرقٌة الشمالٌة
 (.3.8)، حٌث بلغت  

 
 
 

على مستوى المدٌرٌة 

  درجة االستفادة بلغت
 (3.3.)  

 
تراوحت درجة 
االستفادة   بٌن 

 فً (3.3)منخفضة 
البادٌة الشمالٌة مدٌرٌة 

، إلى درجة الغربٌة
 البادٌة أعلى فً مدٌرٌة

       الشرقٌة الشمالٌة
 (.3.4)، حٌث بلغت  

 

درجة عالٌة 
 حسب 4.0/5.0)

 (سلم التقدٌر اللفظً
ال ٌوجد   

 دسعخ:  ٔٛػ١ب2.1.3

االعزفبدح ِٓ رٛط١بد 

رمبس٠ش اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ 
فٟ اٌزطج١ك ٚاٌزؾغ١ٓ 

اٌّغزّش ٌجشٔبِظ رط٠ٛش 

اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ 
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قٌمة األساس 
2009 

 المؤشر المعٌار

     
 ثبنُتبئح يٕخّ ٔانًذٚشٚخ انًذسعخ تطٕٚش نجشَبيح ٔتقٛٛى يتبثؼخ  إطبس( 2.1.1 )انًخشج

إػذادِ  ٔيشاع نهُٕع االختًبػٙ تى

 

منسقو المتابعة والتقٌٌم - 
 مدٌرٌة تربٌة (41)فً 

وتعلٌم 
 
.  ذكور(34) 

.  إناث(7  )
 

المدارس ومراكز 
 :المدٌرٌات

 5138: إجمالً
 2505: ذكور
 2633: إناث

تم تدرٌب إنعاشً لمنسقً المتابعة والتقٌٌم 
القدماء فً مدٌرٌات المجموعات الثانٌة والثالثة 

( 34) والخامسة والسادسة وعددهم والرابعة
. منسقا

 
. ذكور (27) 

. إناث ( 7 ) 
 

:  المدارس ومراكز المدٌرٌات
 5138: إجمالً

 2505: ذكور
 2633: إناث

تم تدرٌب إنعاشً 
لمنسقً المتابعة والتقٌٌم 

فً مدٌرٌات التربٌة 
والتعلٌم ضمن 

( 7)المجموعة األولى 

منسقٌن 
ذكور  (7 )
 إناث (0)

قسم  كوادر- 
  والتقٌٌم المتابعة

 المتابعة منسقو- 
إدارات  فً والتقٌٌم
 الوزارة مركز

 التربٌة ومدٌرٌات
 والمدارس والتعلٌم

 

 ال ٌوجد

هذا العدد ٌتضمن 
جمٌع الذٌن تم 

تدرٌبهم من قبل 

SDI  حتى تارٌخ 

30/6/2015 
وٌتضمن جزء من 

المجموعة 
 (السادسة ب)

 ػذد:  و١ّب2.1.1.1

 رذس٠جُٙ رُ اٌز٠ٓ اٌىٛادس
 ٚاٌزم١١ُ اٌّزبثؼخ ػٍٝ

فٟ ئطبس ثبٌٕزبئظ  اٌّٛعٙخ

ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ 

: ٚاٌّذ٠ش٠خ
: اٌٛصاسح ِشوض:  أ

 روٛس- 1

 ئٔبس- 2
: اٌّذ٠ش٠بد: ة

 روٛس- 1

 ئٔبس- 2
: اٌّذاسط: ط

: روٛس- 1

 :ئٔبس- 2

الفترة  لبرنامج تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة الرابعسٌغطً تقرٌر المتابعة 

 2015حتى نهاٌة حزٌران  

( 4)العدد 

 
   

 ابتداء من عام 4
2012 

  ال ٌوجد

 ػذد:  و١ّب2.1.1.2
 ٚاٌزم١١ُ اٌّزبثؼخ رمبس٠ش

ٚفك اإلطبس  إٌّغضح

اٌّؼزّذ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ 
ٌجشٔبِظ رط٠ٛش اٌّذسعخ 

 ٚاٌّذ٠ش٠خ

     
سٌاسات لمأسسة التخطٌط المترابط بٌن كافة المستوٌات؛    (2.1.2)المخرج 

 المدرسة ومدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ومركز الوزارة تم إعدادها

العمل جار لتطوٌر واعتماد آلٌة لضمان وصول هذه البٌانات للجهات ذات 
العالقة الستخدامها فً رسم السٌاسات وإعداد الخطط اإلستراتٌجٌة 

. وتخصٌص الموارد، ولم تتم مأسسته
  ال ٌوجد اآللٌة وجود    

 آ١ٌخ ٚعٛد:  و١ّب2.1.2.1

 رضّٓ ِؼزّذح ِإعغ١خ
 وً ػجش اٌّؼٍِٛبد رذفك

 وً ٚفٟ اٌّغز٠ٛبد

  االرغب٘بد

تم إعداد توصٌات السٌاسات الداعمة والسٌاسات اإلجرائٌة الضرورٌة 
ستتم مراجعة اإلطار العام . الستدامة برنامج تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة

للسٌاسة التربوٌة الجدٌد فور إقراره  للوقوف على مدى إدماج منظومة 
وتم دمج البرنامج . السٌاسات الداعمة لبرنامج تطوٌر المدرسة والمدٌرٌة فٌه

. فً نظام إدارة الجودة

    
 منظومة وجود

 السٌاسات
  ال ٌوجد

 وجود:  و١ّب2.1.2.2

 السٌاسات منظومة
 وزارة فً والتشرٌعات

 المتعلقة والتعلٌم التربٌة
 المدرسة تطوٌر ببرنامج

 والمدٌرٌة

     
من  والمقدم المستدام المالً الدعم مستوى ارتفاع( 2.2 )المباشرة النتٌجة

التطوٌرٌة  خططها لتنفٌذ والتعلٌم التربٌة ومدٌرٌات الوزارة للمدارس

، ولم ٌتم اعتماد نتائج القٌاس لهذا العام بسبب 30/6/2014هذه النتائج  حتى 
عدم صرف المنح المالٌة المقدمة من الوزارة حتى  شهر أٌار من العام 

2015 

 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼبِخ 

 اٌزط٠ٛش٠خ ألٔشطخ اٌخطظ
 %(.54) بلغت ٌٍّذاسط

وبلغت للمدٌرٌات 
(57.)% 

 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ 

 اٌزط٠ٛش٠خ اٌخطظ

 بلغت ٌٍّذاسط
(60.)% 

وبلغت للمدٌرٌات 
(60.)% 

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ 

 اٌزط٠ٛش٠خ اٌخطظ

 بلغت ٌٍّذاسط
(49.)% 

وبلغت للمدٌرٌات 
(55.)% 

  ال ٌوجد من األنشطة% 60 

إٌغجخ :  و١ّب2.2.1

 اٌّئ٠ٛخ ألٔشطخ اٌخطظ

ٌٍّذاسط  اٌزط٠ٛش٠خ
ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

ٚاٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ثذػُ 

ِبٌٟ ِمذَ ِٓ ٚصاسح 
 اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

دٌنار على  (116200)دٌنار على المدارس،  (1082432)تم توزٌع مبلغ 

 2015مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم من موازنة الوزارة للسنة المالٌة 
 السادسة ب إضافة إلى المجموعة األولى إلى الرابعةللمجموعات من 

    

حسب قرار الوزارة 
بالنسبة للمبلغ الذي 
سٌتم تخصٌصه فً 
موازناتها  السنوٌة 

 لكل مدٌرٌة ومدرسة

  ال ٌوجد

 اٌذػُ ل١ّخ:  و١ّب2.2.2

 رخظظٗ اٌّبٌٟ اٌزٞ

فٟ  ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٚصاسح
 ِٛاصٔبرٙب اٌغ٠ٕٛخ ٌذػُ

 رط٠ٛش خطظ رٕف١ز
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  ٚاٌّذ٠ش٠بد اٌّذاسط

جرش، البادٌة الشمالٌة الشرقٌة، البادٌة الشمالٌة الغربٌة، : المجموعة األولى

. قصبة المفرق، الموقر، الجٌزة
 .مادبا، المزار الجنوبً، بنً  عبٌد ، المزار الشمالً: المجموعة الثانٌة
ماركا،عٌن الباشا، الرصٌفة، الرمثا، القصر، البادٌة : المجموعة الثالثة

 .الجنوبٌة
البتراء، الطفٌلة، الطٌبة والوسطٌة، عجلون، القوٌسمة، : المجموعة الرابعة

. السلط
 

مدرسة و ( 2177)
 مدٌرٌات تربٌة (23)

 .وتعلٌم
 ال ٌوجد

مدرسة  (1311)
مدٌرٌات  (16)و

. تربٌة وتعلٌم
 2015فً العام 

( 7)مدرسة و( 866)
. مدٌرٌات تربٌة وتعلٌم

 2015 فً العام 

 المدارس كافة
 والمدٌرٌات

  ال ٌوجد

 ػذد:  و١ّب2.2.3
 اٌزٟ ٚاٌّذ٠ش٠بد اٌّذاسط

 ِٛاصٔخ إٌّؼ ِٓ رٍمذ

ٚاٌزؼ١ٍُ  اٌزشث١خ ٚصاسح
 

 

 

     
آلٌة تموٌل معتمدة توفر المنح للمدٌرٌات والمدارس لدعم  (2.2.2)المخرج 

تنفٌذ خططها التطوٌرٌة تم إنشاؤها 

 رؾذد اٌّجبٌغ اٌّخظظخ ٚأعظ طشف  ٚئعشاءاد رؼ١ٍّبد ِٕظِٛخ رُ ئلشاس
  وتعمٌمه على مدٌرٌات التربٌة  والتعلٌم من خالل  كتاب معالً إٌّؼ

 30/5/2013  تارٌخ 14/6/20359الوزٌر رقم    م ت
    

 التعلٌمات وجود
 واإلجراءات

  ال ٌوجد

 ٚعٛد:  و١ّب2.2.2.1

 رؼ١ٍّبد ِٕظِٛخ
رؾذد اٌّجبٌغ  ٚئعشاءاد

اٌّخظظخ ٚأعظ 

 إٌّؼ طشف 

: انتٕصٛبد

  ضشٚسح ل١بَ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌٛصاسح ثّشاعؼخ رؼ١ٍّبد اٌظشف

ٌزىْٛ أوضش ِشٚٔخ ٌٚززٛافك ِغ اٌؾبعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍّذاسط 

.  ٚاٌّذ٠ش٠بد

 ٟفٟ ِشوض اٌٛصاسح ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ْا٘زّبَ اٌّؼ١ٕ 

 .ثبٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍّذاسط ٚاٌّذ٠ش٠بد ٌضّبْ رم١ذ٘ب ثبٌزؼ١ٍّبد

 

عدم )نسب االختالف 
: بلغت (التوافق

  للمدارس %56.8 
  للمدٌرٌات%155و 

   

 
 
 

% 5التحسن بمقدار 
سنوٌا    ال ٌوجد

يذٖ :  َٕػ2.2.2.2ٙ

تٕافق ثُٕد صشف انًُح 

انًبنٛخ نهًذاسط 

ٔانًذٚشاد يغ ثُٕد 

انصشف انًحذدح فٙ 

. انٕثٛقخ انًؼتًذح

  


