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تقديم معالي وزير التربية والتعليم

انســجا ًما مــع رؤيــة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم ،وتحقيقًــا لمضاميــن الورقــة النقاشــية
وتحســين مخرجاتــه
الســابعة فــي متابعــ ِة البنــاء علــى اإلنجــازات فــي العمليــة التربويــة ،ورفــعِ ســوية التعليــم بمراحلــه المختلفــة،
ِ
وجودتــه وتنافســيته ،والتصــدي لمشــكالته المحوريــة ضمــن معاييــر ومرتكــزات أساســية ،تضمــنُ االســتدامة فــي التطويــر والتحديــث،
ـرص وزارة التربيــة والتعليــم علــى اســتمرارية العمــل وفــق نهــج التخطيــط اإلســتراتيجي لتحقيــق األهــداف القطاعيــة والوطنيــة؛
تحـ ُ
ـين جــودة التعليــم والخدمــات التعليميــة المقدمــة
لمواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين ،ومواكبــة المســتجدات المختلفــة ،وتحسـ ِ
للمتعلميــن فــي مناطــق المملكــة كافــة .وقــد أعــدت الــوزارة الخطــة اإلســتراتيجية لألعــوام  2022-2018بنهــج تشــاركي ،وبمســاهمة
مقــدَّرة واســعة النطــاق مــن جميــع اإلدارات ،ومديريــات التربيــة والتعليــم ،وبالتنســيق والمتابعــة المســتمرين مــع المعهــد الدولــي
للتخطيــط التربــوي /فرنســا ،ومنظمــة اليونســكو.
وفــي إطــار ســعي الــوزارة لتحقيــق أهــداف اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  ،2025-2016ورؤيــة األردن ،2025
ت الــوزارة أهــداف ّ
خطتهــا اإلســتراتيجية حــول خيــارات إســتراتيجية بعيــدة المــدى انطالقــا مــن
وأهــداف التنميــة المســتدامة ،محـ َـور ِ
تحليــل متكامــل للبيئتيــن الداخليــة والخارجيــة ،وتحديــد عناصــر القــوة وفــرص التحســين المتعلقــة فــي المجــاالت الســتة الرئيســة التــي
تحكــم العمليــة التربويــة ،والتوجهــات اإلســتراتيجية لقطــاع التعليــم فــي األردن ،وإبــراز الفــرص والتحديــات التــي تواجــه الــوزارة
بمشــاركة تحليليــة مــع الشــركاء والمعنييــن.
لقــد وضعــت الــوزارة آليــة لرســم إطــار المتابعــة والتقييــم؛ بهــدف تقييــم مســار التخطيــط والتنفيــذ بشــكل دوري  ،ضمــن إجــراءات
تســهم فــي تعزيــز المؤسســية والمســاءلة فــي العمليــة التربويــة .وتلتــزم الــوزارة بتنفيــذ الخطـةَ خــال الســنوات الخمســة المقبلــة ضمــن
مجــاالت مهمــة فــي هــذه المرحلــة؛ لتحســين نوعيــة التعليــم ،واالرتقــاء بجــودة مخرجاتــه ،وترســيخ التنافســية فــي هــذا القطــاع الحيوي.
وقــد أولــت الــوزارة اهتما ًمــا أكبــر بمرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ بزيــادة نســبة االلتحــاق فــي مرحلــة التعليــم مــا قبــل المدرســة وال
ســيما فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية واألكثــر حاج ـةً ،ممــا أبــرز أهميــة تعزيــز الكفــاءة المؤسســية ،ورفــع مهــارات العامليــن
والمعلميــن فــي مرحلــة ريــاض األطفــال ،فضـ ًـا عــن تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة لرفــع نســب االلتحــاق فــي التعليــم مــا قبــل المدرســة.
وعلــى الرغــم مــن التدفــق الهائــل للطلبــة مــن أبنــاء الالجئيــن الســوريين إلــى المــدارس األردنيــة ،والــذي أثقــل كاهــل البنيــة التحتيــة
لنظــام التعليــم فــي األردن ،وأدى إلــى زيــادة عــدد المــدارس ذات الفترتيــن الســتيعاب هــؤالء الطلبــة ،فقــد اســتمرت الــوزارة بتوفيــر
الخدمــات التعليميــة النوعيــة للطلبــة المتأثريــن باألزمــة بالتعــاون مــع الشــركاء .وتســعى الــوزارة لضمــان الوصــول والمســاواة للطلبــة
كافــة؛ تحقيقــا لرؤيــة التعليــم للجميــع والعدالــة لــكال الجنســين وذوي االعاقــة؛ وفــي ضــوء صــدور قانــون حقــوق االشــخاص ذوي
االعاقــة رقــم  20ســنة  2017وذلــك باســتيعاب جميــع الفئــات العمريــة وتوفيــر البيئــة التعليميــة المح ِفّــزة والبرامــج التوعويــة والصحية،
وتطويــر البنيــة التحتيــة؛ بتخفيــض عــدد األبنيــة المســتأجرة ومــدارس ذات الفترتيــن وزيــادة األراضــي المســتملكة ،وتطويــر نظــام
لصيانــة المــدارس ،ممــا يتطلــب تظافــر جهــود القطاعــات كافــة لتحقيــق تلــك األهــداف والــرؤى.
إن توفيــر مــوارد بشــرية مؤهلــة ،وبنــاء برامــج التنميــة المهنيــة المســتدامة لتعزيــز قــدرات المعلميــن وتمكينهــم مــن تحقيــق النتاجات
مســارا وظيفيًــا للمعلميــن ،تُد َمــ ُج فــي ســياقه جميــع الجوانــب ذات الصلــة بالمعلميــن فــي إطــار
التعليميــة بكفــاءة وفعاليــة ،يحتــاج
ً
ـام الرواتــب والحوافــز ،ويحفــز دافعيــة المعلميــن فــي المراحــل المهنيــة الرئيســة والتنميــة المتوقعــة.
مرجعــي مشــترك ،يتضمــن نظـ َ
ويســهم تمكيــن الطلبــة مــن تحديــد مســاراتهم التعليميــة وفــق قدراتهــم وميولهــم ،وتوفيــر الفــرص للتعليــم غيــر النظامــي فــي تحقيــق
هــدف التعلــم مــدى الحيــاة؛ إذ تســعى الــوزارة إلــى تقديــم خدمــات ذات جــودة تعليميــة عاليــة؛ بانتهــاج سياســة متكاملــة لتتبــع جــودة
التعليــم والتعلــم فــي المؤسســات التعليميــة ،وتطويــر اإلطــار العــام للمناهــج والتقويــم بمــا يضمــن قطــف ثمــار النتاجــات التعليميــة،
ومواكبــة التطــور الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .وينــدرج ضمــن هــذه السياســة ،توفيــر مصــادر التعلــم اإللكترونيــة
الذكيــة وإدامتهــا ،وتطويــر نوعيــة الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدّمهــا الــوزارة.
وإضافــة لذلــك ،تجــري الــوزارة حزمـةَ إصالحــات فــي مســار التعليــم المهنــي القائــم؛ بالتركيــز علــى عــدم ربــط التعليــم المهنــي
بالتحصيــل الدراســي منخفــض األداء ،واســتحداث تخصصــات جديــدة تنســجم مــع التغيــر فــي متطلبــات ســوق العمــل للذكــور واإلنــاث،
وزيــادة عــدد المــدارس المهنيــة المتخصصــة فــي التوجيــه المهنــي لطلبــة الصفــوف األساســية العليــا.
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وتتيــح هــذه الشــراكاتُ المجــا َل لتحقيــق أهــداف المرحلــة المقبلــة فــي دعــم البنيــة التحتيــة والعمليــة التعليميــة برمتهــا بتحديــث
ســا فــي رفــع ســوية الخدمــات التعليميــة علــى المســتوى
القواعــد التشــريعية التــي تضمــن تحفيــز القطــاع الخــاص ليكــون طرفًــا رئي ً
الوطنــي .
وقــد اعتمــدت وزارة التربيــة والتعليــم علــى إســتراتيجيات وبرامــج تطويريــة طموحــة علــى الرغــم مــن محدوديــة الميزانيــات
المتوافــرة لتنفيــذ أولويــات المرحلــة المقبلــة والتــي تحتــاج إلــى دعــم الشــركاء والمعنييــن لتحقيــق األهــداف المشــتركة ،وتنفيــذ البرامــج
والخطــط؛ باالســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة.
ومــا تــزال هنــاك تحديــات كثيــرة أمــام النظــام التربــوي األردنــي لتحقيــق الجاهزيــة والتدابيــر الالزمــة لمعالجــة التحديــات إلنجــاز
متطلبــات تطويــر التعليــم ،وتوفيــر خدمــات تعليميــة نوعيــة ومنافســة؛ لــذا ترحــب الــوزارة بإســهام الشــركاء الوطنييــن والدولييــن فــي
خطــط تجويــد التعليــم فــي إدارة البرامــج المشــتركة وتنفيذهــا ،وتوفيــر المــوارد المطلوبــة لتحقيــق األهــداف المنشــودة؛ وصــوال إلــى
نظــام تعليمــي متطــور ،يشــكل مرتكـ ً
ـزا أساسـيًا فــي بنــاء المســتقبل المزدهــر.

وزير التربية والتعليم
الدكتـور عمـر الـرزاز

6

املحتويات

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

المحتويات
تقديم معالي وزير التربية والتعليم

5
11

رؤيتنـــا

14
14

قيمنا الجوهرية

14

المقدمة
رسالتنــا
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17
17
18
18
19
19
20
20
21
22
22
24
24
25
26
26
27
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
36

أو ًال  :سياق التنمية
 -1التفاوت بين الجنسين
 -2السكان والخصائص السكانية
ثانيًا  :سياق التعليم
أنماط التعليم
ثالثًا  :تنمية الطفولة المبكرة ()ECD
 -1الوصول إلى تنمية الطفولة المبكرة
 -2جودة تنمية الطفولة المبكرة
رابعا :التعليم األساسي والثانوي
 -1الوصول والمساواة
 -2التعليم الدامج
 -3التعليم غير النظامي
 -4تعليم الالجئين
خامسًا :الكفاءة الداخلية
سادسًا  :التعليم المهني
سابعًا  :جودة نظام التعليم
 -1التقييم
 -2المناهج
 -3تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
 -4القيادة المدرسية والمشاركة المجتمعية
 -5المساءلة
 -6بيئة مدرسية آمنة ومحفزة
 -7برنامج التغذية المدرسية
ثامنًا  :إدارة الموارد البشرية
 -1اختيار المعلمين وتعيينهم
 -2التدريب قبل الخدمة
 -3التدريب أثناء الخدمة
 -4ترخيص المعلمين مهنيًا وترقيتهم وتقييمهم
 -5ترخيص القيادات التربوية
تاسعًا  :إدارة النظام التربوي  /الحاكمية
 -1التخطيط االستراتيجي
 -2األداء المؤسسي
 -3أنظمة المعلومات
 -4إدارة المخاطر
عاشر ًا اإلنفاق الحكومي على التعليم
 -1هيكلة االنفاق الحكومي على التعليم
 -2اإلنفاق على الطلبة السوريين
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المحتويات
الفصل الثاني :المجاالت األولويات
المجال األول  :التعليم المبكر وتنمية الطفولة

المكون األول :الوصول والتوسع
المكون الثاني :ضمان الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة
المجال الثاني  :الوصول والمساواة

المكون األول :البنية التحتية
المكون الثاني :التعليم الدامج  /االحتياجات الخاصة
المكون الثالث :التعلم مدى الحياة والتعليم غير النظامي
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المقدمـــــــة
تواجــه وزارة التربيــة والتعليــم عــدد كبيــر مــن التحديــات فيمــا يتعلــق بتحليــل الوضــع المتضمــن فــي هــذه الخطــة؛ ولتعزيــز هــذه
الجهــود ،قــررت الــوزارة تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية ؛ إذ تســتمر هــذه الخطــة مــدة خمــس ســنوات ،وتتماشــى مــع اإلســتراتيجية
الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية ( )2025-2016التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية بنــا ًء علــى التوجيهــات
الملكيــة الســامية .وتهــدف إســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية إلــى تطويــر قطــاع التعليــم والمــوارد البشــرية بشــكل عــام فيمــا يتعلــق
بمحــاور (الوصــول والجــودة والمســاءلة واالبتــكار وأنمــاط التفكيــر) مــن أجــل تحقيــق مــا يأتــي:
بالنســبة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية :تطويــر القــوى العاملــة التــي تتمتــع بالكفايــات والمهــارات والقــدرات والســلوكات الضروريــة؛
لتحقيــق طموحــات األردن علــى مختلــف األصعــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
بالنســبة لألطفــال والمتعلميــن :توفيــر الفرصــة ال ُمثلــى الستكشــاف إمكاناتهــم الكاملــة واســتثمارها بوصفهــم مواطنيــن فاعليــن
ذوي قــدرات وإمكانــات ،ويملكــون شــغفًا للســعي وراء التعلــم مــدى الحيــاة ،ويطمحــون لتحقيــق تطلعاتهــم وأمانيهــم الخاصــة،
أكاديميًــا واقتصاديًــا واجتماعيًــا.
بالنســبة للمعلميــن ومــزودي الخدمــات التعليميــة :تطويــر القــدرات واألدوات الكفيلــة بدعــم المتعلميــن فــي المملكــة؛ إلدراك
طموحاتهــم وتحقيقهــا بمــا ينســجم مــع معاييــر اإلنجــاز والمكافــأة.
ســا بالفخــر وتُســهم فــي
بالنســبة للمجتمــع ككل :تطويــر منظومــة تُعنــى بشــؤون التعليــم وتنميــة المــوارد البشــرية ،وتمنــح إحسا ً
تعزيزاإلنتاجيــة والتعــاون والقــدرة علــى التكيّــف فــي المجتمــع.
وترتكــز هــذه الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم علــى أهــداف إســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية التــي تهــدف إلــى «تمكيــن المملكــة
مــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي ســتنعكس علــى التطــور فــي مختلــف األصعــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،
وســتضمن لألجيــال الحاليــة والقادمــة القــدرة علــى تطويــر القــدرات والمهــارات الضروريــة لضمــان رفــاه اجتماعــي مــن خــال العمــل
بتعــاون وثيــق لتحقيــق الطموحــات بالوصــول إلــى أردن مزدهــر قــادر علــى التكيّــف مــع المتغيــرات العالميــة والتحديــات الداخليــة
والخارجيــة» .
ومــن أجــل مواءمــة هــذه الخطــة اإلســتراتيجية مــع إســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية ،ضمــت اللجنــة العليــا للخطــة اإلســتراتيجية
العديــد مــن األعضــاء ،بمــن فيهــم األميــن العــام لــوزارة التربيــة والتعليــم ،الــذي شــارك فــي تطويــر اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة
المــوارد البشــرية.
إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تحليــل محتــوى محــاور اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية ومناقشــتها مــن قبــل ســت فــرق
عمــل فنيــة ،كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (أ) .ولتنظيــم عمــل هــذه الفــرق الفنيــة وضمــان المواءمــة بيــن اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة
المــوارد البشــرية والخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،تـ َّم تحديــد المحــاور الرئيســة لإلســتراتيجية فــي ضــوء محــاور اإلســتراتيجية الوطنيــة
لتنميــة المــوارد البشــرية .وقــد تـ َّم دمــج القضايــا المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة (بمــا فــي ذلــك التعليــم غيــر النظامــي والتخطيــط المدرســي)،
والتعليــم لــذوي االعاقــة ،وتعليــم الالجئيــن فــي مجــال الوصــول والمســاواة ،فــي حيــن ت ـ َّم تضميــن القضايــا المتعلقــة بالالمركزيــة،
ضــا علــى
ودعــم النظــام ،ونظــام إدارة المعلومــات التربويــة ،ونظــام المعلومــات الجغرافيــة فــي مجــال دعــم النظــام .وتــم التركيــز أي ً
قضايــا إســتراتيجية المــوارد البشــرية المتعلقــة بالتغذيــة المدرســية والمشــاركة المجتمعيــة والمناهــج الدراســية والتقييــم ،وتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم ،والقيــادة المدرســية ،والســامة فــي مكــون الجــودة .أمــا القضايــا المتعلقــة بتوظيــف المعلميــن
وترخيصهــم ،وإصــدار الشــهادات والمعاييــر ،وأجــور المعلميــن وحوافزهــم وتنميتهــم المهنيــة ،فقــد تـ َّم التركيــز عليهــا كافــة فــي مجــال
المــوارد البشــرية .وختا ًمــا ،تــم االتفــاق مــع اللجنــة التوجيهيــة علــى إبقــاء التعليــم ،وتنميــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم المهنــي والتقنــي
والتدريــب فــي مجــاالت منفصلــة .ويوضــح الشــكل (أ) هــذه المحــاور.
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املقدمــــة

وزارة التربية والتعليم

الشكل (أ)  :مواءمة الخطة اإلسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم مع اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية
محاور اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية

مجاالت اخلطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

البنيــة التحتيــة ( مبــا يف ذلــك التعليــم غــر النظامــي والتخطيــط
املــدريس )
التعليم غري النظامي
التعليم لذوي االعاقة

الوصول واملساواة

تعليم الالجئني
الالمركزية
نظام إدارة املعلومات الرتبوية ،ونظام املعلومات الجغرافية

دعــــم النظام

الترشيعات والسياسات الرتبوية
التغذيــة املدرســية واملشــاركة املجتمعيــة واملناهــج الدراســية
والتقييــم ( مبــا يف ذلــك التعليــم غــر النظامــي )
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
القيادة املدرسية

اجلـــــودة

املساءلة
السالمة
تحسني عملية اختيار وتعيني املعلمني
تطوير برنامج شامل للمعلمني الحاليني
وضــع نظــام خــاص للشــهادات وتراخيــص مزاولــة املهنــة
للمناصــب القياديــة املدرســية
تعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع املعلمني
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املوارد البشرية

التعليم وتنمية الطفولة املبكرة

التعليم املبكر وتنمية الطفولة (الوزارة فقط)

التعليم املهني والتقني والتدريب

التعليم املهني (الوزارة فقط)

املقدمــــة
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وقــد تولــى أحـ ُد فــرق العمــل مســؤولية محــور تعليــم وتنميــة الطفولــة المبكــرة ،وتولــى فريــق آخــر مســؤولية محــور التعليــم المهنــي
ـم محــور التعليــم األساســي والثانــوي إلــى أربعــة فــرق عمــل ،وهــي (الوصــول والمســاواة ،والجــودة،
والتقنــي والتدريــب .وقــد قُ ِ ّ
سـ َ
والمــوارد البشــرية ،ودعــم النظــام).
الشكل (ب)  :اإلجراءات التنظيمية لتطوير الخطة اإلسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم

اللجنة التوجيهية العليا في وزارة التربية والتعليم
محاور االستراتيجية الوطنية
التعليم األساسي والثانوي

تعليم وتنمية الطفولة املبكرة

تعليم وتنمية
الطفولة املبكرة

الوصول
واملساواة

دعم
النظام

اجلــودة
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الفرق العاملة يف الخطة االسرتاتيجية يف الوزارة
تتماشــى هــذه الخطــة اإلســتراتيجية مــع رؤيــة األردن ( 2025الصــادرة عــام  ،)2015التــي تتضمــن رؤيــة وطنيــة طويلــة
األمــد تقــوم علــى مجموعــة مــن األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تتطلــع المملكــة األردنيــة إلــى تحقيقهــا ،والتــي تنــص علــى
أمــرا حيويًــا لتالحــم المجتمــع وقــوة االقتصــاد
أن «النتاجــات التربويــة ،ومســتويات معــارف الطلبــة ومهاراتهــم وتحصيلهــم تعــد
ً
ـر فــرص
وتنافســيته ،إضافــة إلــى االعتــراف باإلمكانــات الكبيــرة لنظــام التعليــم فــي األردن؛ ليصبــح محــر ًكا للنمــو االقتصــادي وليُو ِفّـ َ
العمــل ،وســيحتاج األردن إلــى التركيــز علــى تحســين نوعيــة المؤسســات التربويــة» .وســتدعم الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم
فــي األردن ( )2022-2018تحقيــق هــذه الرؤيــة واألهــداف طويلــة األمــد.
لقــد ت ـ َّم تطويــر هــذه الخطــة خــال فتــرة مــن التحديــات الديموغرافيــة الهائلــة؛ إذ دخلــت األزمــة الســورية عامهــا الســابع عــام
ـر بالمــوارد
 .2017وتــدرك وزارة التربيــة والتعليــم أن التدفــق الهائــل مــن األطفــال الالجئيــن الســوريين إلــى المــدارس األردنيــة ،يضـ ُّ
البشــرية والماليــة لنظــام التعليــم فــي األردن؛ ولكــن فــي الوقــت نفســه ،تلتــزم الــوزارة بتعزيــز رؤيــة التعليــم النوعــي للجميــع ،وال
ضــا ،مــن أجــل المســاهمة فــي بنــاء األردن الــذي يتمتــع بالســام والقــوة االقتصاديــة.
ســيما األردنييــن والالجئيــن المعرضيــن للخطــر أي ً
ويتسـ ُ
ـق هــذا مــع الهــدف الــذي تــم تحديــده ضمــن خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية ( ،)2018 – 2016والــذي يتمثــل فــي
ُ
ـتعزز الــوزارة
«ضمــان اســتمرار الخدمــات التعليميــة الجيــدة لألطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــة الســورية» .ولتحقيــق ذلــك ،سـ
قــدرة نظــام التعليــم العــام؛ لتوفيــر المســاحات اإلضافيــة للتعلــم ،وتقديــم الــدروس العالجيــة والحصــص االســتدراكية لألطفــال الذيــن
تغيبــوا عــن التعليــم عــدة أســابيع أو أشــهر ،وتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن فــرص التعلــم البديلــة المعتمــدة لألطفــال والشــباب.
وتتــواءم الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ( )2022-2018مــع قاعــدة السياســات الحاليــة التــي تمــت
اإلشــارة إليهــا أعــاه ،إضافــة إلــى إطــار العمــل الدولــي للتعليــم ( 2030الصــادرة عــام  ،)2015الــذي تهــدف رؤيتــه إلــى «تحقيــق
التغييــر فــي الحيــاة ،بالتعليــم ،واالعتــراف بالــدور المهــ ّم للتعليــم كمحــرك رئيــس للتنميــة وفــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
المقترحــة األخــرى» .وتتضمــن الخطــة التركيــز علــى أولويــات السياســات ذات األهميــة التــي تتفــق مــع أولويــات االتفاقيــات الدوليــة،
كأهــداف التنميــة المســتدامة .وتعــد هــذه خطــوة أخــرى علــى طريــق تحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،الــذي ينــص
علــى «ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع»
وقــد بــدأت فــرق العمــل الفنيــة المذكــورة أعــاه عملهــا؛ بتحليــل الوضــع الــذي يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات الرئيســة
التــي تواجــه النظــام التربــوي فــي كل مجــال .وفــي ضــوء هــذا التحليــل ،واســتنادًا إلــى اإلســتراتيجيات التــي تضمنتهــا اإلســتراتيجية
الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية ،حــددت فــرق العمــل الفنيــة األهــداف الواقعيــة ذات الصلــة للخطــة الخمســية علــى مســتوى القطــاع.
وقــد تــم تحديــد اإلســتراتيجيات واألهــداف المرتبطــة بهــا ومناقشــتها علــى مســتوى الــوزارة ،وتــم تطويــر نمــوذج إســقاط ومحــاكاة مــن
أجــل إتاحــة الفرصــة ألعضــاء اللجنــة التوجيهيــة فــي الــوزارة الختبــار جــدوى الخطــة ،ومحــاكاة ســيناريوهات مختلفــة لتكلفتهــا .وقــد
وافقــت وزارة التربيــة والتعليــم علــى أحدهــا باســتخدام أول هــذه الســيناريوهات.
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الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية

رؤيتـــــــــنا
نتم مشارك ،ملتزم بالقيم ،نهجه العلم والتميز ،وصو ً
ال للعاملية
مجتمع تربوي ريادي ُم ٍ

رسالتــــــــنا
توفير فرص متكافئة للحصول ىلع تعليم عالي الجودة يمكن املتعلم من التفكير العلمي
اإلبداعي الناقد  ،والعمل بروح الفريق ،والتعلم مدى الحياة  ،والتزود باملهارات والقيم ؛
ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين إلى وطنهم مساهمين يف رفعة العالم واإلنسانية .

قيمنا الجوهرية
الحرية  ،والعدالة واملساواة ،واملواطنة الصالحة ،واالنتماء  ،والوسطية  ،واحترام الرأي
والرأي اآلخر  ،والشفافية  ،واملسؤولية  ،والريادة  ،وبناء شراكات فاعلة .
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الفصل األول :تحليل الوضع القائم
ـرض هــذا التحليــل الجوانــب الرئيســة لواقــع التعليــم العــام وتحدياتــه فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،ومؤشــرات التعليــم ،وجــودة
يعـ ُ
تقديــم التعليــم وإدارتــه ،وتكلفــة نظــام التعليــم وتمويلــه .وقــد حققــت المملكــة إنجــازات واضحــة فــي مجــال التعليــم األساســي لألطفــال
ـورا وإناثًــا .غيــر أن التدفــق الهائــل لالجئيــن -وتحديــدا الالجئيــن الســوريين علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة-
األردنييــن كافــة ذكـ ً
أدّى إلــى زيــادة الطلــب علــى التعليــم ،وإلــى وجــود تحديــات عــدة ،يجــب التغلــب عليهــا مــن أجــل توفيــر فــرص الوصــول للتعليــم لجميــع
األطفــال فــي المملكــة .وإضافــة إلــى ذلــك ،يواصــل النظــام التربــوي العمــل علــى تحســين جــودة التعليــم وتعزيزهــا؛ بمــا يتماشــى مــع
أهــداف الحكومــة الراميــة إلــى تعزيــز اقتصــاد المعرفــة.

أوالً  :سياق التنمية
يعـ ُّد األردن مــن الــدول المهتمــة بالتنميــة البشــرية؛ إذ بلغــت قيمــة مؤشــر التنميــة البشــرية لعــام  )0.741( 2015وكانــت رتبــة األردن ()86
مــن أصــل ( )188بلـدًا .ويشــير الجــدول ( )1-1إلــى مؤشــرات التنميــة البشــرية الرئيســة فــي االردن  .2015-2005ومــع ذلــك ،مــا تــزال
هنــاك بعــض التحديــات علــى الرغــم مــن تحقيــق التنميــة لجميــع الفئــات ،مثــل بعــض الفروقــات بيــن الذكــور واإلنــاث ،وبعــض الفروقــات
المتعلقــة بالفقــر.
الجدول ( :)1-1مؤرشات التنمية البرشية يف األردن.2015-2005 ،
السنة

متوسط العمر المتوقع عند
الوالدة (ذكور وإناث)

سنوات التعليم المتوقعة

متوسط سنوات الدراسة

قيمة مؤشر
نصيب الفرد من الدخل
التنمية
القومي اإلجمالي (بمعدل
البشرية
القوة الشرائية لعام )2011

72.6
2005
 70ذكور  73 ،إناث *
73.4
9.9
13.1
2010
 72ذكور  76 ،إناث *
10.1
13.1
74.2
2015
 72.5ذكور  75.9 ،إناث *  12.9ذكور  13.4 ،إناث *  10.7ذكور  9.7 ،إناث *
13.7

9.7

9,634

0.733

10,354

0.737

10,111

0.741

*المصدر :تقرير التنمية البشرية لعام  2016في األردن لعام  .2015بيانات األمم المتحدة من قسم اإلحصاء في األمم المتحدة،
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=JORDAN

وفــي تمــوز مــن العــام  ،2017قــام البنــك الدولــي بإعــادة تصنيــف األردن كإحــدى الــدول مــن الشــريحة العليــا مــن الدخــل
المتوســط إلــى دولــة مــن الشــريحة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط ،وجــاءت عمليــة إعــادة التصنيــف هــذه نتيجــة لتحليــل بيانــات الســكان
( )1واعتبــارا ً مــن
علــى أســاس التعــداد الوطنــي لعــام  ،2015وكنتيجــة لتدفــق الالجئيــن ،وتباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي .
عــام ( 2010آخــر التقديــرات المتاحــة) ،فــإن  ٪14مــن الســكان تقريبًــا ،يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي علــى المــدى الطويــل،
فــي حيــن أن ثلثهــم تقريبـا ً عانــوا مــن الفقــر العابــر .وهــذا التحــدي ينعكــس بــدوره علــى التعليــم؛ إذ يقــل احتمــال حضــور األطفــال مــن
األســر الفقيــرة إلــى التعليــم قبــل األساســي نتيجــة عــبء التكاليــف غيــر المباشــرة (المالبــس ،وتكاليــف النقــل) و يزيــد مــن الحاجــة إلــى
العمــل لتأميــن دخــل األســرة ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم االلتحــاق بالدراســة والتغيــب عنهــا ،والتســرب مــن التعليــم األساســي والثانــوي.
فالفقــر يدفــع األطفــال خــارج المدرســة؛ ألنهــم بحاجــة للمســاعدة فــي دعــم أســرهم ،وتع ـ ُّد هــذه المخاطــر أكثــر حــدة بالنســبة للذكــور
فــي المرحلــة األساســية العليــا والمرحلــة الثانويــة.
ومــا تــزال معــدالت البطالــة المرتفعــة بيــن اإلنــاث والذكــور تمثــل مشــكلة فــي األردن .ووفــق التعــداد الــذي أجرتــه دائــرة
اإلحصــاءات العامــة فــي األردن فــي عــام  ،2015فقــد بلــغ معــدل البطالــة اإلجمالــي  ، )2(% 18.2حيــث تراوحــت أعمــار ()%11.9
منهــم بيــن  15ســنة فأكثــر خــال الربــع الثانــي مــن عــام  ،2015بمــا نســبته ( % 10.1للذكــور و % 20لإلنــاث( . ) )3ووفــق التعــداد
عــام  ،2015فقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي لألفــراد غيــر النشــطين اقتصاديـا ً فــي األردن ( )%69.3( ،)3،334،031منهــم مــن اإلنــاث(.)4
()5
وبلغــت نســبة البطالــة بيــن األردنييــن  ٪15.3فــي عــام  ٪13.3( 2015ذكــور و  ٪24.1إنــاث ).
( )1البنك الدولي« ،2017 ،إعادة تصنيف األردن  -أسئلة وأجوبة»http://www.worldbank.org/en/country/jordan/brief/qa ،
( )2معدل البطالة خالل الربع الثاني من ٢٠١٦
(http://web.dos.gov.jo )3
(http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/WorkForce/WorkingForce_5.7.pdf )4
(http://dos.gov.jo/dos_home_a/jorfig/5/2016.pdf )5
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الفصل األول  :تحليل الوضع القائم

التفاوت بين الجنسين

ـر التنميــة فــي النــوع االجتماعــي ( )GIDأوجــه التفــاوت بيــن الجنســين فــي تحقيــق مؤشــر التنميــة البشــرية ،ويقيــس
ـس مؤشـ ُ
يعكـ ُ
مؤشــر التنميــة البشــرية الصحــة (متوســط العمــر المتوقــع لإلنــاث إلــى الذكــور عنــد الــوالدة) ،والتعليــم (الســنوات المتوقعــة لاللتحــاق
بالمــدارس بالنســبة لألطفــال اإلنــاث إلــى الذكــور ،ومتوســط ســنوات التعليــم للبالغيــن) ،وامتــاك المــوارد االقتصاديــة (التــي يقيســها
الدخــل القومــي اإلجمالــي لإلنــاث والذكــور) .وفــي عــام  ،2015فقــد بلــغ مؤشــر التنميــة البشــرية فــي األردن لإلنــاث ( )0.670مقابــل
( )0.776للذكــور ،ونتيجــة لذلــك بلــغ مؤشــر التنميــة فــي النــوع االجتماعــي ( ،)0.864ممــا أدى إلــى تصنيــف األردن فــي المجموعــة
الخامســة؛ أي مــن البلــدان ذات المســاواة المنخفضــة فــي إنجــازات مبــادرة التنميــة البشــرية بيــن المــرأة والرجــل (أو االنحــراف
المطلــق عــن المســاواة بيــن الجنســين بأكثــر مــن ( . )6( )%10وبالمثــل ،يعكــس مؤشــر التفــاوت بيــن الجنســين أوجــه التفــاوت القائــم
علــى النــوع االجتماعــي فــي الصحــة اإلنجابيــة والتمكيــن والنشــاط االقتصــادي .وقــد بلغــت قيمــة مؤشــر التفــاوت بيــن الجنســين فــي
األردن ( ،)0.478وهــو يمثــل  111مــن أصــل  159بلــدًا فــي مؤشــر  .2015وفــي األردن ،تتوفــى ( )58امــرأة نتيجــة ألســباب
مرتبطــة بالحمــل لــكل ( 100ألــف) والدة حيــة .ويبلــغ معــدل الــوالدات لــدى المراهقــات ( )23.2والدة لــكل ( )1000امــرأة تتــراوح
أعمارهــن بيــن  15و  19ســنة .وإضافــة إلــى ذلــك ،لــم تشــغل اإلنــاث ســوى ( )%15.4مــن المقاعــد البرلمانيــة فــي عــام .2016
وبلغــت نســبة اإلنــاث اللواتــي بلغــن علــى األقــل مســتوى تعليميًــا ثانويًــا ( ،)%79مقابــل ( )%83لنظرائهــن مــن الذكــور  .وال يــزال
التحــدي الرئيــس يتمثــل فــي مشــاركة اإلنــاث فــي ســوق العمــل والتــي بلغــت نحــو ( )%14مقابــل ( )%64للذكــور ( . )7وقــد احتــل
األردن المرتبــة ( )135مــن بيــن ( )144دولــة فــي مؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي لعــام ، )8( 2017
كمــا صنّــف مؤشــر المؤسســات االجتماعيــة والنــوع االجتماعــي لــدول التعــاون االقتصــادي والتنميــة لعــام  2014األردنَ ضمــن الــدول
ذات المســتوى العالــي مــن التمييــز؛إذ مــا زالــت اإلنــاث تتلقــى معاملــة مختلفــة عــن تلــك التــي يتلقاهــا الرجــال بموجــب التشــريعات
فــي األردن .وفــي حيــن شــهدت بعــض القوانيــن شــيئًا مــن اإلصالحــات؛ ولكــن المــرأة مــا تــزال تتعــرض للتمييــز فــي الســيطرة علــى
المــوارد واألصــول والحريــات المدنيــة وقانــون األســرة.

-2

السكان والخصائص السكانية

ارتفــع عــد ُد ســكان األردن بنحــو ( )٪67فــي الســنوات العشــرة األخيــرة مــن ( )5.7مليــون شــخص تقريبًــا فــي عــام  2005إلــى
حوالــي ( )10,1مليــون نســمة ( ٪53ذكــور  ٪47 /إنــاث) فــي عــام ( 2015وفقًــا لدائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي األردن) ،ويعــود
هــذا االرتفــاع إلــى حــد كبيــر إلــى األزمــات فــي البلــدان المجــاورة؛ ممــا أدى إلــى تدفــق أعــداد كبيــرة مــن األفــراد الذيــن يلتمســون
اللجــوء داخــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية .وإضافــة إلــى ذلــك ،يســه ُم ارتفــاع معــدل الخصوبــة البالــغ ( )3.12والدة لــكل امــرأة (، )9
أيضـا ً فــي زيــادة حجــم الســكان .وتشــير بيانــات التعــداد الســكاني لعــام  2015إلــى وجــود عــدد كبيــر جــدا مــن األطفــال والشــباب فــي
األردن؛ إذ يبلــغ ( )٪34مــن الســكان تقريبــا ( )14عامــا أو أقــل ،وتتــراوح أعمــار ( )٪20مــن الســكان مــا بيــن ( 15و  )24عا ًمــا.
ووفقًــا لتعــداد عــام  ،2015يشـ ّكل المواطنــون األردنيــون قرابــة ( )٪70مــن الســكان .أمــا الســكان الباقــون فهــم مــن الســوريين الذيــن
تبلــغ نســبتهم حوالــي ( ،)٪13وجنســيات أخــرى حوالــي ( )%17معظمهــم مــن الفلســطينيين والعراقييــن واليمنييــن ،وغيرهــم .وتع ـ ُّد
غالبيــة الســكان مــن غيــر األردنييــن مــن الالجئيــن .كمــا وبلغــت نســبة انتشــار اإلعاقــة مــن الســكان األردنييــن ممــن أعمارهــم ()5
ســنوات وأكثــر ( )%11.2وتو ِفّــر المملكــة األردنيــة الهاشــمية لمواطنــي الــدول األخــرى الملجــأ وفــرص الوصــول للتعليــم لجميــع
األطفــال علــى مختلــف المســتويات ،ممــا أدى إلــى ضغــوط هائلــة علــى نظــام التعليــم.

ويــزداد هــذا التحــدي تعقيـدًا بســبب األزمــة الســورية التــي دخلــت عامهــا الســابع عــام  ،2017حيــث ســجلت المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ( )661،114الجئًــا ســوريًا فــي األردن ( )10حتــى تمــوز  ،2017إضافــة إلــى أكثــر مــن مليــون
ســوري يقيمــون فــي األردن .ومــن بيــن الالجئيــن المســجلين ،هنالــك تقريبــا ( )%16دون الرابعــة مــن العمــر ،وتتــراوح أعمــار
( )%22منهــم مــا بيــن ( 5و) 11عا ًمــا ،و ( )%14مــا بيــن ( 12و  )17عامــا .وقــد أدى التدفــق الهائــل ألطفــال الالجئيــن الســوريين
إلــى الغــرف الصفيــة إلــى المزيــد مــن الضغــوط علــى التعليــم ،واكتظــاظ الغــرف الصفيــة ،وتقليــص مــدة الحصــة الصفيــة فــي بعــض
المــدارس الحكوميــة (بســبب زيــادة عــدد المــدارس التــي تعمــل بنظــام الفترتيــن).
( )6املصدر :تقرير التنمية البرشية لعام  2016لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،التنمية البرشية للجميع :مذكرة للدول حول بشأن تقرير التنمية البرشية لعام  ،2016األردن ،
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/JOR.pdf
( )7املصدر :تقرير التنمية البرشية لعام  2016لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،التنمية البرشية للجميع :مذكرة للدول حول بشأن تقرير التنمية البرشية لعام  ،2016األردن ،
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/JOR.pdf
( )8املنتدى االقتصادي العاملي« .2017 ،التقرير العاملي للفجوة بني الجنسنيpdf.2017_weforum.org/docs/WEF_GGGR.http://www3 .2017 ،
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html )9
( )10املفوضية .االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني 3 .متوز 107=http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id .2017
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الشكل ( :)1-1نسبة األطفال يف سن املدرسة بحسب الجنسية للعام 2016
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رياض األطفال ( )5-4سنة

جنسيات أخرى

ثاني ًا  :سياق التعليم
حقــق األردن تعلي ًمــا أساسـيًا لــكل مــن الذكــور واإلنــاث ،ومعــدالت عاليــة مــن حيــث ســنوات التعليــم المتوقعــة ( 13.4لإلنــاث و
ـارا مــن عــام  ، )11( 2015وقــد أســهمت
 12.9للذكــور) ،ومتوســط ســنوات الدراســة البالــغ ( %9.7لإلنــاث و  %10.7للذكــور) اعتبـ ً
اإلصالحــات فــي مجــال التعليــم مــن خــال مرحلتــي برنامــج تطويــر التعليــم نحــو اقتصــاد المعرفــة (  ،)ERfKE I & IIإضافــة إلــى
الجهــود المبذولــة فــي تحســين هــذا القطــاع وتطويــره ،إال أن النظــام التربــوي مــا يــزال يواجــه تحديــات فــي توفيــر التعليــم لجميــع
األطفــال المقيميــن فــي المملكــة ،وفــي تحســين نوعيــة التعليــم؛ إذ يواجــه هــذان الهدفــان تحديــا ٍ
ت رئيســة.
تحــد ُد الخطــة اإلســتراتيجية ( )2022-2018لــوزارة التربيــة والتعليــم إضافــة إلــى اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد
البشــرية ( )2025 - 2016إســتراتيجيات للتغلــب علــى التحديــات الداخليــة والخارجيــة فــي قطــاع التعليــم األردنــي ،مــن حيــث
الوصــول والجــودة والمســاءلة واالبتــكار وأنمــاط التفكيــر.

أنماط التعليم
يلتحـ ُ
ـق غالبيــة الطلبــة مــن جميــع الجنســيات فــي مســتوى التعليــم األساســي (الصفــوف  6-1و ،)10-7فــي حيــن يلتحــق عــدد أقــل
بكثيــر مــن األطفــال فــي المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال ،وفــي مرحلــة التعليــم الثانــوي كمــا هــو موضــح فــي الشــكل ()2-1
الشكل ( :)2-1نسبة االلتحاق الحالية واملتوقعة بحسب املرحلة الدراسية لجميع الجنسيات 2022-2015 /
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( : )11املصدر :تقرير التنمية البرشية لعام  2016لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،التنمية البرشية للجميع :مذكرة للدول بشأن تقرير التنمية البرشية لعام  ،2016األردن ،
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/JOR.pdf
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ويبيــن الجــدول ( )2-1معــدالت االلتحــاق اإلجمالــي فــي مختلــف مســتويات التعليــم بحســب الجنــس والجنســية؛ إذ يتــم تحقيــق
التعليــم الشــامل لألردنييــن تقريبًــا باســتثناء مرحلــة الروضــة الثانيــة ،والتــي تعـ ُّد إحــدى أولويــات الحكومــة للســنوات الخمســة المقبلــة .و
فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى التعليــم ،فــإن وضــع الذكــور واإلنــاث األردنييــن أفضــل بكثيــر مــن الســوريين وغيرهــم .وقــد حقــق األطفــال
األردنيــون تكافــؤً ا بيــن الجنســين فــي الروضــة الثانيــة والمســتويات األساســية .أمــا فــي المرحلــة الثانويــة ،فــإن معــدل االلتحــاق اإلجمالــي
للذكــور األردنييــن أقــل مــن معــدل اإلنــاث ،ويُعــزى هــذا علــى األرجــح إلــى الفقــر وإلــى حاجــة الذكــور لاللتحــاق بســوق العمــل كعمــا ٍل
غيــر مهــرة؛ ممــا يــؤدي إلــى زيــادة معــدل تســرب الذكــور فــي هــذه المرحلــة .وقــد يكــون ذلــك أيضــا انعكا ًســا النخفــاض نوعيــة المــدارس
الحكوميــة للذكــور؛ ألن المعلميــن الذكــور يميلــون إلــى االنخــراط فــي أكثــر مــن وظيفــة واحــدة (. )12
إن فــرص وصــول الســوريين إلــى التعليــم أقـ ُّل بكثيــر مــن نســبة األردنييــن فــي جميــع مســتويات التعليــم .وقــد التزمــت الحكومــة
األردنيــة بزيــادة وصــول الالجئيــن الســوريين أثنــاء فتــرة تنفيــذ هــذه الخطــة .و فيمــا يتعلــق بالمســتويات التعليميــة ،تعــ ُّد الفتيــات
الســوريات األكثــر حرمانًــا فــي المرحلــة الثانويــة( .للحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن التعليــم لالجئيــن ،انظــر القســم المنفصــل
فــي هــذا الفصــل).
الجدول ( :)2-1معدل االلتحاق اإلجاميل بحسب الجنس والجنسية.2016/2015 ،
ذكور

األردنيون
إناث

المجموع

%59.5

%58.2

%58.9

%80.6

%78.3

%79.5

%8.2

%96.9

%97.3

%97.1

%124.0

%123.9

%123.9

%35.5

%38.1

%69.3

%80.7

%75.1

%91.3

%105.5

%98.5

%14.8

%12.2

ذكور
الروضة
الثانية
التعليم
األساسي
التعليم
الثانوي

جميع الطلبة
المجموع
إناث

ذكور

السوريون
إناث

المجموع

%9.4

%8.8
%36.7
%13.5

المصدر :البيانات اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم.2016/2015 ،

ثالث ًا  :تنمية الطفولة المبكرة ()ECD
تؤكــ ُد اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية أهميــة تنميــة الطفولــة المبكــرة فيمــا يتعلــق بتحســين الجــودة ،وتمهيــد
الطريــق للتعلــم مــدى الحيــاة .وتض ـ ُّم تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي المملكــة ثالثــة مســتويات :الحضانــة ،والمرحلــة األولــى والمرحلــة
الثانيــة مــن ريــاض األطفــال .وتتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة والقطــاع الخــاص رعايــة مســتوى الحضانــة  /الرعايــة النهاريــة
والمرحلــة األولــى مــن ريــاض األطفــال .وتتحمــل وزارة التربيــة والتعليــم مســؤولية المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال ،بمــا فــي
ذلــك ضمــان الجــودة ،ودور الترخيــص ،والرقابــة علــى ريــاض األطفــال التابعــة للقطــاع الخــاص.
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الوصول إلى تنمية الطفولة المبكرة

تشــه ُد المملكــة طلبًــا متزايـدًا علــى المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال نتيجــة للزيــادة فــي أعــداد الســكان ،وزيــادة الوعــي بأهميــة
تنميــة الطفولــة المبكــرة ،وزيــادة عــدد األمهــات العامــات .وإضافــة إلــى ذلــك ،تتجــه الحكومــة األردنيــة نحــو اعتبــار المرحلــة الثانيــة
مــن ريــاض األطفــال مرحلــة إلزاميــة؛ ممــا ســيزيد مــن الطلــب علــى تنميــة الطفولــة المبكــرة .وتعـ ُّد نســب اإللتحــاق فــي المرحلــة الثانية
مــن التعليــم فــي ريــاض األطفــال منخفضــة؛ إذ انخفضــت بشــكل طفيــف فــي الســنوات األخيــرة؛ بســبب انخفــاض معــدالت االلتحــاق
لألطفــال غيــر األردنييــن .انظــر الجــدول (.)3-1
الجدول ( :)3-1نسبة االلتحاق اإلجاميل يف املرحلة الثانية من رياض األطفال لجميع الجنسيات 2016-2012
السنة
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
المصدر :وزارة التربية والتعليم .EMIS
( : )12العزوني ،الحوارات مع المعلمين – تموز 2017
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الذكور
%58
%59
%61
%60

اإلناث
%60
%61
%63
%58

املجموع
%59
%60
%62
%59

الفصل األول  :تحليل الوضع القائم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

وزارة التربية والتعليم

وفــي عــام  ،2016شــكلت صفــوف الروضــة الثانيــة التــي تشــرف عليهــا وزارة التربيــة والتعليــم  ٪30فقــط مــن إجمالــي عــدد الطلبــة فــي
مرحلــة الروضــة الثانيــة  ،انظــر الجــدول ( .)4-1ومــع تزايــد اهتمــام الحكومــة بتنميــة الطفولــة المبكــرة ،زادت حصــة الــوزارة مــن االلتحــاق بنحــو
 ٪7علــى مــدى الســنوات األربعــة الماضيــة.

الجدول ( :)4-1عدد صفوف املرحلة الثانية من رياض األطفال وااللتحاق .2015-2013

وزارة الرتبية والتعليم
الخاص
املجموع
نسبة العام

الشعب
1,126
3,709
4,835
%23

2013

االلتحاق
22,653
67,746
90,399
%25

الشعب
1,209
3,901
5,110
%24

2014

االلتحاق
24,007
66,922
90,929
%26

الشعب
1,288
3,767
5,033
%25

2015

االلتحاق
25,264
65,042
90,306
%28

الشعب
1495
3506
5001
%29

2016

االلتحاق
30543
67196
97739
%31

المصدر :وزارة التربية والتعليم .EMIS

تتمثــل العقبــات الرئيســة التــي تحــول دون تحســين فــرص الوصــول إلــى المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال فــي محدوديــة توافــر
ريــاض األطفــال فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،واإلقبــال المتزايــد مــن أوليــاء األمــور لتســجيل أبنائهــم فــي مرحلــة ريــاض األطفــال،
ومحدوديــة توافــر المــوارد الماليــة الالزمــة لتوســيع هــذا القطــاع.

-2

جودة تنمية الطفولة المبكرة

أعـدّت وزارة التربيــة والتعليــم معاييــر الجــودة اإلداريــة والفنيــة لجميــع مراحــل التعليــم .ووفــق هــذه المعاييــر ،فقــد تحســنت نوعيــة
تعليــم ريــاض األطفــال فــي األردن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة .وخــال العــام الدراســي  ،2013-2012حققــت ()%78
مــن ريــاض األطفــال الحكوميــة معاييــر الجــودة الكليــة ،وحققــت ( )%94مــن ريــاض األطفــال هــذه المعاييــر فــي الفتــرة مــن
 .2016-2015انظــر الجــدول (. )5-1
الجدول ( :)5-1مستوى جودة رياض األطفال الحكومية لألعوام 2017– 2012

السنة
2013-2012
2014-2013
2015-2014
2016-2015
2017-2016

نسبة رياض األطفال التي
حققت محك الجودة الكيل
78.01
89.03
93.85
93.91
95.05

المصدر :وزارة التربية والتعليم ،مديرية الطفولة المبكرة

نسبة تحقيق مستوى الجودة
 اإلداري98.09
98.86
99.34
98.75
99.29

نسبة تحقيق الجودة  -الفني
93.31
95.52
98.75
98.59
99.14

تتأثــر نتائــج التعلــم النوعــي بعوامــل عــدة ،كالمرافــق المدرســية ،والمناهــج المدرســية ،والدعــم واإلشــراف للمعلميــن والطلبــة ،وتأهيــل
المعلميــن وتنميتهــم مهنيًــا .وتتضمــن مرحلــة ريــاض األطفــال برنامجــا فاعــا لتعليــم المعلميــن قبــل الخدمــة .ونتيجــة لذلــك ،حصــل ()%99
مــن معلمــي المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال علــى التأهيــل فــي عــام  ،2016/2015فــي حيــن اســتفاد حوالــي ( )%60مــن األطفــال
فــي صفــوف المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال مــن برامــج التغذيــة المدرســية فــي عــام  .2015وتســاعد المبــادرات الواعــدة األخــرى
التــي تتخذهــا الــوزارة وشــركاؤها علــى تحســين نوعيــة التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .فعلــى ســبيل المثــال ،يشــج ُع أحـ ُد البرامــج علــى
مشــاركة الوالديــن فــي تعليــم أبنائهــم ،ويشــجع برنامــج آخــر علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي ريــاض األطفــال وإثــراء البرامــج التعليميــة.
وعــاوة ً علــى ذلــك ،تــم تطويــر مبــادرة القــراءة والحســاب فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ( )RAMPوتوفيرهــا مــن أجــل زيــادة اســتعداد
األطفــال للتعلــم وتحســين المــواد التعليميــة ،وإعــداد المعلميــن واإلدارييــن علــى نحــو أفضــل لتوفيــر التعليــم الفعــال .وأشــارت النتائــج المبكــرة
مــن هــذا البرنامــج إلــى أن ( )%76مــن األطفــال فــي الصفــوف المشــاركة ،ت ـ َّم تصنيفهــم علــى أنهــم «مســتعدون للتعلــم».
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الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

الفصل األول  :تحليل الوضع القائم

وزارة التربية والتعليم

ومــا تــزال هنــاك حاجــة لتحســين الجــودة علــى مســتوى ريــاض األطفــالً ،
أول :يحتــاج المنهــاج إلــى مراجعــة مــن أجــل تحســين التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة،
وثانيًــا :هنــاك ضعــف فــي عمليــات المتابعــة والتقييــم والمســاءلة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال؛ لــذا ،يجــب مراجعــة نظــام ضمــان جــودة ريــاض األطفــال وتقييمــه وتعزيــزه.

ثالثـا ً :علــى الرغــم مــن أن معظــم المعلميــن مؤهليــن ،إال أن المعلميــن الحالييــن يحتاجــون إلــى فــرص التنميــة المهنيــة المســتمرة لمواصلــة تطويــر مهاراتهــم.
وإضافــة إلــى ذلــك ،فهنالــك حاجــة لمراجعــة دليــل التدريــب الشــامل لمعلمــي ريــاض األطفــال وتحديثــه مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،وأن يشــمل
ـف فــي التنســيق بيــن الجامعــات
اســتراتيجيات تعليــم األطفــال ذوي التأخــر النمائــي واألطفــال المعرضيــن للخطــر( )children at riskوهنالــك أيضــا ضعـ ٌ
ـن وتطويــر مهاراتهـ ّ
والكليــات فــي مجــال إعــداد معلمــات ريــاض األطفــال وتدريبهـ ّ
ـن؛ لتحســين نوعيــة معلمــات ريــاض األطفــال .رابعًــا :هنالــك محدوديــة
فــي اســتخدام معظــم صفــوف الروضــة ومعلميهــا لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
وقــد طـ ّـورت وزارة التربيــة والتعليــم نظا ًمــا لمعاييــر اعتمــاد ريــاض األطفــال بالتعــاون مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون االســرة  ،ولكــن لــم يتــم اختبــاره
وتقييمــه بعــد .ومــع اســتمرار التوســع فــي ريــاض األطفــال ،تتطلــب التغييــرات التــي تطــرأ علــى هــذا النظــام التزا ًمــا تا ًمــا بالنظــام المع ـدّل للمؤسســات
التعليميــة الخاصــة رقــم  130لعــام  .2015إال أن محدوديــة القــدرات المؤسســية داخــل وزارة التربيــة والتعليــم ،وتدنــي مســتويات تدريــب الموظفيــن،
يشــكالن تحديًــا ال بـ َّد مــن مواجهتــه للتمكــن مــن تنفيــذ التحســينات الالزمــة فــي مجــال ريــاض األطفــال.

رابع ًا  :التعليم األساسي والثانوي
ـف االلتحـ ُ
ـاق بالمــدارس األساســية والثانويــة للطلبــة األردنييــن ضمــن
يعـ ُّد نظــام التعليــم األساســي والثانــوي متطـ ً
ـورا فــي األردن؛ إذ يُصنّـ ُ
المســتوى العالمــي ،علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت النظــام التربــوي فــي الســنوات الســابقة ،والتــي أدت إلــى الضغــط علــى البنيــة
التحتيــة للنظــام التربــوي ،كالزيــادة الســكانية ،وأزمــات اللجــوء وتأثيرهــا فــي أعــداد الطلبــة والتنــوع الثقافــي والتوزيــع الجغرافــي .ويميــل أوليــاء
ـرا كمــا
األمــور فــي المناطــق الريفيــة إلــى إرســال أطفالهــم الذكــور إلــى المــدارس ،وتعـ ُّد معــدالت االلتحــاق مــن الجنســيات األخــرى أقـ َّل كثيـ ً
هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم ()6-1؛ إذ يرتبــط هــذا بالمعتقــدات الثقافيــة ،والفقــر ،وعمالــة األطفــال ،والــزواج المبكــر للفتيــات الســوريات الــذي
يع ـ ّد التحــدي األكبــر لرفــع نســب االلتحــاق ألطفــال الالجئيــن فــي األردن .وتســعى الــوزارة إلــى تكثيــف الجهــود بالشــراكة مــع المجتمعــات
المحليــة والدوليــة للتصــدي لهــذه التحديــات ،والتــي تحتــاج إلــى الدعــم فــي المجــاالت كافــة ال ســيما توفيــر البيئــة التعليميــة اآلمنــة والمناســبة
لهــذه الفئــة مــن الطلبــة.
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الوصول والمساواة

تجــاوز عــد ُد الطلبــة الملتحقيــن بالتعليــم األساســي والثانــوي ( )1,500,000طالــب وطالبــة خــال الســنوات الثالثــة الماضيــة،
انظــر الجــدول ( .)6-1وقــد أدى ذلــك إلــى االكتظــاظ فــي بعــض المــدارس ،وارتفــاع عــدد المــدارس التــي تعمــل بنظــام
الفترتيــن ،انظــر الشــكل ( .)3-1وهــذا بــدوره أدى إلــى الضغــط علــى البنيــة التحتيــة والبيئــة الصفيــة ،وعــدد ســاعات التعليــم
لألطفــال فــي تلــك المــدارس؛ ممــا أدى إلــى تراجــع جــودة التعليــم.
الجدول ( :)6-1مجموع الطلبة ومعدالت االلتحاق اإلجاملية للصفوف  12-1للسنوات الدراسية 2016/2015 - 2014/ 2013
2014-2013
النسبة
العدد
التعليم االساسي
األردنيون
السوريون
أخرى
المجموع
التعليم الثانوي
األردنيون
السوريون
أخرى
المجموع

1,298,531
125,214

%121.50
%46.40

1,336,666
125,924

%121.60
%44.30

1,408,796
107,912

%123.90
%36.70

89,908
1,513,653

%44.80
%98.30

90,763
1,553,353

%44.20
%97.80

77,837
1,594,545

%36.60
%97.10

195,145
4,563
8,101
207,809

%106.10
%11.50
%23.70
%80.60

( : )13تم احتساب عدد السكان حسب التنبؤات السكانية وليس رقم حقيقي .
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2015-2014
النسبة
العدد

2016-2015
النسبة
العدد

176,006
5,407
7,760
()13
189,173

%98.50
%13.50
%23.40
%75.10
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ونتيجــة النخفــاض عــدد الطلبــة مــن الجنســيات األخــرى الملتحقيــن بالتعليــم الرســمي ،تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع الشــركاء على
تمكيــن األطفــال الســوريين مــن الحصــول علــى التعليــم ،وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد المــدارس ذات الفترتيــن مــن ( )460مدرســة
فــي العــام الدراســي  2014/2013إلــى ( )708مدرســة فــي العــام الدراســي  2017/2016بزيــادة ( )248مدرســة  ،كمــا زاد عــدد
الطلبــة الملتحقيــن بالمــدارس التــي تعمــل بنظــام الفترتيــن مــن ( )240,470طالــب إلــى ( ) 362,581طالــب ،بزيــادة ()122,111
طالــب  ،انظــر إلــى الشــكل ( )3-1والشــكل ( ، )4-1وفــي الوقــت الــذي م ّكــن فيــه نظــام الفترتيــن آالف األطفــال الســوريين مــن
االلتحــاق بالمدرســة ،فقــد أدى أيضــا إلــى اختصــار الوقــت الدراســي للعديــد مــن الطلبــة؛ ممــا يثيــر مخــاوف لــدى األســر األردنيــة
حيــال تدنــي جــودة التعليــم والخدمــات التعليميــة المقدمــة ألبنائهــم.
الشكل ( :)4-1زيادة أعداد الطلبة يف املدارس التي تعمل بنظام الفرتتني
الشكل ( :)3-1زيادة أعداد املدارس التي تعمل بنظام الفرتتني
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235952

209616

240470

2014-2013

يلتحــق غالبيــة الطلبــة الســوريين بالمــدارس ذات الفترتيــن،
فــي حيــن يلتحــق أقــل مــن ( )%20مــن الطلبــة األردنييــن
بهــذه المــدارس ،انظــر الشــكل (.)5-1

0

2017-2016

2015-2014

2016-2015

0

2014-2013
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الشكل ( :)5-1النسبة املئوية للطلبة امللتحقني باملدارس ذات الفرتتني
بحسب الجنسية للعام الدرايس .2017/2016
%27
%73
الجنسيات األخرى
مدارس تعمل بنظام الفرتتني

%69

%100

%18

%50

%82
%31
السوريون

األردنيون

%0

مدارس تعمل بنظام الفرتة الواحدة
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يبــذل األردن جهــودًا كبيــرة لتلبيــة المتطلبــات التنافســية المتمثلــة فــي ضمــان حصــول جميــع األطفــال علــى التعليــم ،وذلــك علــى
الرغــم مــن االرتفــاع فــي تكلفــة البنيــة التحتيــة (البنــاء والصيانــة) ،إال أن التزايــد المســتمر فــي أعــداد الطلبــة أدى إلــى لجــوء الــوزارة
إلــى اســتئجار األبنيــة المدرســية لزيــادة وصــول الطلبــة للتعليــم ،وال ســيما فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة؛ إذ يوجــد
نقــص فــي األراضــي المملوكــة للدولــة ،إال أن األبنيــة المدرســية المســتأجرة ال تفــي بالمعاييــر المعتمــدة للمــدارس بمســتوى المــدارس
المملوكــة لــوزارة التربيــة والتعليــم ،وتعمــل الــوزارة علــى تقليــص عــدد المــدارس المســتأجرة فــي المملكــة ،حيــث تــم تقليــص مــا نســبته
 ٪3مــن المــدارس المســتأجرة مقارنـةً بعــام  ،2012والتــي تبلــغ نســبتها  ٪22مــن مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم.
وأدى ارتفــاع تكاليــف الصيانــة وانخفــاض مســتوى األداء فــي المــدارس الصغيــرة ،إلــى تطويــر خطــط لدمــج هــذه المــدارس؛
إذ إنــه قبــل خمــس ســنوات ،كان هنــاك  800مدرســة تقريبــا ،تضــم كل منهــا أقــل مــن  100طالــب ،وقــد شــكلت هــذه المــدارس مــا
نســبته  ٪24مــن إجمالــي عــدد المــدارس فــي المملكــة ،لكنهــا لــم تســتوعب ســوى  ٪4مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة .ونتيجــة لذلــك،
فــإن الــوزارة مســتمرة فــي تقليــص عــدد المــدارس الصغيــرة ضمــن خطــة الدمــج التــي تطبقهــا الــوزارة حاليــا.
وبــدأت الــوزارة بإعــادة توزيــع الخريطــة المدرســية والتوجــه نحــو سياســة إنشــاء المــدارس المركزيــة ،مــع توفيــر وســائل النقــل
للطلبــة ومراعــاة الظــروف الخاصــة بالمناطــق ،وقــد أدت هــذه الخطــط إلــى انخفــاض عــدد المــدارس التــي يقــل عــدد طالبهــا عــن 100
طالــب فــي عــام  2016/2015إلــى  670مدرســة؛ أي حوالــي ( )%18مــن جميــع المــدارس (وهــو مــا يمثــل حوالــي ( )% 3فقــط مــن
مجمــوع طلبــة المــدارس الحكوميــة) .وتعمــل الــوزارة أيضــا علــى تحســين العمليــات المرتبطــة بالخريطــة المدرســية مــن أجــل إجــراء
تقييــم أدق لمــدى االكتظــاظ فــي بعــض المناطــق والمســافة مــن المــدارس إلــى المراكــز الســكانية ،ممــا ســيم ّكن الــوزارة مــن تطويــر
إســتراتيجية أكثراتســاقًا لبنــاء مرافــق مدرســية جديــدة.
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التعليم الدامج

تماشـيًا مــع االتجاهــات العالميــة فــي مجــال تعليــم المعوقيــن ،اعتمــدت الــوزارة نه ًجــا شـ ً
ـامل للتعليــم الدامــج ،وقــد وقَّــع األردن
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واعتمــد قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ،)2017(20الــذي يســتدعي قيــام
وزارة التربيــة والتعليــم ضمــان حــق الطلبــة ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم علــى أســاس المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،وضمــان بيئــة تعليميــة
دامجــة ومســتوعبة لمتطلبــات وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى البرامــج والخدمــات التعليميــة والتحصيــل األكاديمــي بحــده
()14
األقصــى ،وذلــك بموجــب نــص المــادة ( . )17وفــي عــام  ،2016قُــدّر العــدد اإلجمالــي لألطفــال ذوي االحتياجــات التعليميــة
الخاصــة (البصريــة ،الســمعية ،صعوبــات التعلــم) بحوالــي ( )20,600طفــل جديــد.
وفــي العــام الدراســي  ،2017/2016بلــغ عــدد الطلبــة الصـ ّم فــي المــدارس الحكوميــة ( )338طالبًــا و( )420طالبــة ،وبلــغ عــدد
الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة فــي هــذه المــدارس ( )105طالبـاً ،و( )33طالبــة .وهــذا يشــير إلــى محاولــة األســر إبقــاء أطفالهــا
مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة فــي المنــزل ألســباب ثقافيــة .وبلــغ عــدد الطلبــة المكفوفيــن ( )185طالبًــا و( )126طالبــة ،بينمــا بلــغ عــدد
الصفــوف المخصصــة للصــم ( )23لإلنــاث و ( )25للذكــور .وتشــير البيانــات الــواردة أعــاه إلــى أن نســبة ضئيلــة فقــط مــن الطلبــة
ذوي االعاقــة يتلقــون تعلي ًمــا حكوميًــا.
ـب الدمــج الكامــل لألطفــال ذوي االعاقــة فــي نظــام التعليــم توفيــر البيانــات الكافيــة والتســهيالت والتجهيــزات التــي تدعــم
ويتطلـ ُ
عمليــات صنــع القــرار الســليمة بدقــة ووضــوح .وث ّمــة حاجــة أيضــا إلــى قاعــدة بيانــات شــاملة ومؤشــرات تعليميــة موثوقــة ،تعكــس
واقــع الطلبــة ذوي اإلعاقــة التعليميــة المصنفــة بحســب الجنــس؛ إذ ال تتوفَّــر بيانــات دقيقــة حــول األطفــال المعوقيــن .ومــن جهــة
أخــرى ،تتمثــل العقبــات الرئيســة التــي تواجــه التعلــم الشــامل لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي قلّــة عــدد مراكــز التشــخيص المتخصصــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعــدم وجــود متخصصيــن مؤهليــن مــن الذكــور واإلنــاث ،وعــدم توافــر األدوات التشــخيصية المناســبة
والمناهــج المتخصصــة والبيئــات التعليميــة المالئمــة.
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التعليم غير النظامي

ـف األردن فــي المرتبــة  86مــن أصــل  188فــي مؤشــر التنميــة البشــرية لعــام  .2015ونظــرا إلنجــازات األردن فــي مجــال
يُصنّـ ُ
ـض؛ إذ يبلــغ المعــدل العــام لألميــة ( ،)%6.4أي ( )%3.4للرجــال و ( )%9.5لإلنــاث؛ وتبلــغ
التعليــم ،فــإن معــدل األميــة فــي األردن منخفـ ٌ
ـف الرجــال األمييــن .ويكفــل الدســتور وقانــون التعليــم حـ َّ
ـق التعليــم للجميــع ،وهــو مــا أشــار إليــه
ض ْعـ ِ
ـر مــن ِ
نســبة اإلنــاث األميــات أكثـ َ
التــزام الحكومــة للقضــاء علــى األميــة .وتشــرف وزارة التربيــة التعليــم حاليًــا علــى البرامــج الســتة اآلتيــة التــي تســتهدف الكبــار واألطفــال
المتســربين مــن المــدارس ،والراغبيــن فــي اســتئناف تعليمهــم:
برنامــج محــو أميــة الكبــار :يهــدف البرنامــج إلــى توفيــر فــرص التعليــم للجميــع ممــن ال يمتلكــون مهــارات القــراءة والكتابــة
والحســاب ،والبالغــة أعمارهــم أكثــر مــن ( )15ســنة ،وهــو برنامــج مجانــي يســتمر مــدة ( )4ســنوات .ويحصــل خريجــو هــذا البرنامــج
علــى شــهادة تعــادل شــهادة الصــف الســادس ،وقــد بلــغ عــدد المراكــز للعــام  )165( 2018/2017التحــق بهــا ( )2017متعل ًمــا.
برنامــج الدراســات المنزليــة :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى توفيــر التعليــم والتعلــم الذاتــي؛ بإتاحــة الفرصــة لألشــخاص الذيــن تركــوا
المدرســة العاديــة لظــروف خارجــة عــن إرادتهــم لمــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات (صحيــة أو اجتماعيــة) للتقــدم لالمتحانــات الفصليــة
فــي المــدارس الحكوميــة فــي نهايــة كل فصــل دراســي .وإذا نجــح الطالــب فــي برنامــج الدراســات المنزليــة فــي اجتيــاز االمتحــان
بنجــاح ،يُســم ُح لــه بااللتحــاق بالصــف التالــي .وقــد التحــق بهــذا البرنامــج فــي العــام الدراســي  )2717( 2017/2016متعل ًمــا.
برنامــج الدراســات المســائية :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى توفيــر الفــرص التعليميــة لنــزالء مراكــز االصــاح والتأهيــل ممــن لــم يكملــوا
تعليمهــم االكاديمــي .ويســتمر البرنامــج مــن الصــف الســابع األساســي حتــى الصــف الثانــي الثانــوي .وقــد بلــغ عــدد المتعلميــن فــي هــذا
البرنامــج ( )173متعل ًمــا التحقــوا بثالثــة مراكــز.

( :)14قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  20لسنة 2017
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برنامــج ثقافــة المتســربين :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إكســاب الطلبــة المتســربين مــن المــدارس ضمــن الفئــة العمريــة مــن
( )18-13ســنة للذكــور و( )20-13ســنة لإلنــاث مجموع ـةً مــن المعــارف والمهــارات واالتجاهــات ،وإلــى ضمــان حقوقهــم
التعليميــة وتطويــر نضجهــم المهنــي؛ بإعــادة تدريبهــم وتأهيلهــم وفــق معاييــر تؤهلهــم لاللتحــاق بمؤسســة التدريــب المهنــي
أو إكمــال دراســتهم المنزليــة .وقــد بلــغ عــدد مراكــز هــذا البرنامــج للعــام  )120( 2017مركـ ً
ـزا ،يلتحــق بهــا مــا يزيــد عــن
( )4000متعلـ ٍـم ومتعلمــة .ويُنفَّـذُ هــذا البرنامــج بالشــراكة مــع مؤسســة كويســت ســكوب للتنميــة االجتماعيــة فــي الشــرق االوســط
( )QuestScopeومنظمــة هيئــة اإلغاثــة الدوليــة ( .)Relife International
برنامــج الدراســات الصيفيــة :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعميــق فهــم الطلبــة وتحســين مهاراتهــم وتعزيزهــا وتنميــة قدراتهــم وتهيئتهم
المتحــان الشــهادة الثانويــة العامــة ،وتنميــة المهــارات الفنيــة والثقافيــة لديهــم ،ويختــار الطلبــة األنشــطة التعليميــة والموضوعــات
التــي يرغبــون فــي تعزيــز معارفهــم وتحســينها وتطويرهــا.
البرنامــج االســتدراكي :يهــدف هــذا البرنامــج التعليمــي المكثــف إلــى توفيــر التعليــم األساســي لألطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس،
ضمــن الفئــة العمريــة ( 12-9ســنة) ،ويتيــح البرنامــج الفرصــة للطلبــة لتعويــض مــا فاتهــم مــن ســنوات دراســية فــي ثالثة مســتويات
مكثفــة مــن التعليــم للصفــوف الســتة األساســية األولــى (الصفــوف  )6-1علــى مــدى ثــاث ســنوات ،وقــد بلــغ عــدد المراكــز لهــذا
البرنامــج للعــام الدراســي  )99( 2018/2017مركــزا ،يلتحــق فيهــا حاليـا ً ( )2607طالبـا ً وطالبــة.
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تعليم الالجئين

تشــاركُ الــوزارة فــي خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية ،وتعمــل علــى ضمــان التحــاق جميــع الطلبــة الســوريين
الالجئيــن مــن الذكــور واإلنــاث فــي ريــاض األطفــال والتعليــم األساســي والثانــوي ،انظــر الجــدول( ، )7-1هنــاك حاليًــا مــا يقــدر بنحــو
( )140,000طالــب ســوري الجــئ ،يتلقــون التعليــم فــي األردن .وتبلــغ نســبة الطلبــة الســوريين ( )%25.1مــن مجمــوع الطلبــة فــي
العاصمــة عمــان ،و ( )%25.1فــي المفــرق و( )%22.2فــي إربــد و( )%17.4فــي الزرقــاء.

الجدول ( :)7-1النسبة املئوية لتوزيع الطلبة السوريني بحسب املرحلة الدراسية وبحسب الجنس يف مراحل التعليم يف املدارس الحكومية 2017-2016 /
فئة المدارس
الجنس
رياض األطفال
المرحلة األساسية
المرحلة الثانوية
النسبة العامة

السوريون في الفترة
المسائية
ذكور
إناث
%44
%56
%49
%51
%49
%51
%58
%42

المخيمات
إناث
%39
%51
%50
%53

ذكور
%61
%49
%50
%47

المدارس المختلطة
إناث
%47
%51
%50
%47

ذكور
%53
%49
%50
%53

النسبة العامة
إناث
%41
%50
%49
%43

ذكور
%59
%50
%51
%57

المصدر :وزارة التربية والتعليم ،بيانات نظام EMIS

منــذ بدايــة األزمــة الســورية ،قســمت وزارة التربيــة والتعليــم عــدد الطلبــة الســوريين الالجئيــن إلــى ثــاث فئــات :الطلبــة الســوريون
فــي المخيمــات ،والطلبــة الســوريون فــي المــدارس العاديــة جنبًــا إلــى جنــب مــع الطلبــة األردنييــن ،والطلبــة الســوريون فــي مــدارس
الفتــرة المســائية (الفتــرة الثانيــة) .وقــد بلغــت نســبة االلتحــاق اإلجماليــة لالجئيــن الســوريين فــي التعليــم األساســي حوالــي ( )٪37فــي
العــام الدراســي  .2016-2015ورغــم ذلــك فمــا تــزال معــدالت االلتحــاق اإلجماليــة لالجئيــن الســوريين فــي مرحلتــي ريــاض األطفــال
والتعليــم الثانــوي أقــل بكثيــر؛ إذ تبلــغ حوالــي ( )٪9و( )٪14علــى التوالــي انظــر الجــدول ( ، )6-1وبشــكل عــام ،يلتحــق معظــم
الطلبــة الســوريين بالمــدارس الحكوميــة بــدالً مــن المــدارس الخاصــة.
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وقــد أعــدت الــوزارة خطــة لتلبيــة احتياجــات الطلبــة الســوريين الالجئيــن فيمــا يتعلــق باألبنيــة المدرســية؛ إذ تــم تحديــد الحاجــة
إلــى إنشــاء ( )51مدرســة فــي مختلــف محافظــات المملكــة وتوزيعهــا وفــق األولويــات (أي وجــود الطلبــة الســوريين) .وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،تش ـ ِ ّك ُل المخصصــاتُ الماليــة المحــدودة ،وعــدم توافــر األراضــي المخصصــة لتشــييد األبنيــة المدرســية الســتيعاب الطلبــة
ســا أمــام وزارة التربيــة والتعليــم.
الســوريين الالجئيــن ،فضــا عــن ذوي االعاقــة ،تحديًــا رئي ً
وهنالــك تح ـ ٍ ّد آخــر ذو صلــة بتوفيــر التعليــم لالجئيــن ،وهــو التعامــل مــع األطفــال الذيــن تأثــروا باألزمــة أو الذيــن يعانــون مــن
صصــة وخبــرات اســتثنائية فــي اإلدارة الصفيــة .ومنــذ بدايــة األزمــة،
الحــزن والصدمــة ،حيــث تبــرز الحاجــة لمهــارات تربويــة متخ ّ
صــا فــي مجــال الدعــم النفســي االجتماعــي ،لكــن العديــد مــن المعلميــن األردنييــن لــم يشــاركوا فيــه
تلقــى بعــض المعلميــن تدريبًــا متخص ً
بعــد .و فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة ،تقــوم الــوزارة وشــركاؤها بتقديــم التعليــم غيــر النظامــي (انظــر القســم المنفصــل أعــاه) والتعليــم
غيــر الرســمي لألطفــال والشــباب الســوريين الالجئيــن الذيــن توقــف تعليمهــم بســبب النزاعــات ،والذيــن لــم يلتحقــوا بنظــام التعليــم
الرســمي.

خامس ًا  :الكفاءة الداخلية

()15
تقــاس الكفــاءة الداخليــة بمعــدالت النجــاح واإلعــادة والتســرب كمــا يشــير الجــدول ( )8-1للســنة الدراســية ، 2015 / 2014
وتجــدر اإلشــارة إلــى ارتفــاع معــدل التســرب ،وال ســيما بالنســبة للذكــور مــن الصــف الســابع إلــى الحــادي عشــر .وقــد يُعــزى ذلــك إلــى
المعاييــر والتوقعــات االجتماعيــة للذكــور واإلنــاث؛ حيــث يتوقــع مــن الذكــور أن يقومــوا بــدور ال ُمعيــل فــي األســرة ،وبالتالــي يحتاجــون
إلــى البحــث عــن عمــل منــذ ســن مبكــرة ،كمــا أن معــدل إعــادة الصفــوف للذكــور أعلــى بكثيــر مــن معــدل اإلعــادة لــدى اإلنــاث ،بــد ًءا
مــن الصــف الســابع ،وربمــا يشــير ذلــك إلــى تدنــي جــودة التعليــم فــي مــدارس الذكــور مــن هــذا الصــف ،وصعــودًا إلــى أعلــى.
الجدول ( :)8-1الكفاءة الداخلية حسب الصف والجنس للسنة الدراسية 2015/2014
الصف
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر

معدل النجاح للفترة 2015/2014
مجموع
إناث
ذكور
%100.5 %100.4 %100.6
%99.1
%99.2
%99.0
%99.7
%100.1
%99.3
%97.8
%97.9
%97.6
%97.2
%97.8
%96.6
%93.1
%94.2
%92.1
%91.7
%92.6
%90.8
%89.0
%90.3
%87.8
%83.4
%86.5
%80.4
%76.5
%84.1
%69.0
%88.3
%92.7
%83.5

معدل اإلعادة 15/2014
مجموع
إناث
ذكور
%0.06 %0.05 %0.08
%0.24 %0.19 %0.3
%0.83 %0.65 %02 .1
%0.98 %0.77 %1.21
%1.25 %0.98 %1.55
%1.59 %1.24 %1.98
%2.04 %1.6
%2.5
%2.45 %1.91 %3.02
%2.81 %2.18 %3.48
%3.37 %2.61 %4.15
%0.7
%0.5
%1.0
%0.3
%0.2
%0.4

معدل التسرب 15/2014
مجموع
إناث
ذكور
%0.01 %0.01 %0.02
%0.05 %0.04 %0.06
%0.18 %0.15 %0.22
%0.21 %0.18 %0.26
%0.27 %0.23 %0.33
%0.35 %0.29 %0.42
%0.45 %0.37 %0.53
%0.54 %0.44 %0.64
%0.62 %0.50 %0.74
%0.74 %0.6 %0.88
%10.9 %6.9 %15.5

المصدر :إحصاءات وزارة التربية والتعليمم

سادس ًا  :التعليم المهني
ـرا للحاجــة إلــى قــوى عاملــة
أكــد جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي أهميــة وجــود نظــام متطــور للتعليــم المهنــي والتقنــي والتدريــب؛ نظـ ً
مؤهلــة فــي مختلــف مجــاالت ســوق العمــل ،حيــث يحظــى التعليــم المهنــي بمكانــة بــارزة فــي النظــم التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية
فــي معظــم أنحــاء العالــم ،وتــم تأكيــد هــذه األهميــة فــي الخطــط القطاعيــة األخــرى مثــل «رؤيــة األردن  ،»2025و«اإلســتراتيجية
الوطنيــة للتشــغيل» ،واإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  2025-2016التــي ركــزت علــى التنســيق القطاعــي للتعليــم
المهنــي مــا بيــن الــوزارات المعنيــة والقطاعــات الوطنيــة كافــة ،واالرتبــاط باحتياجــات التشــغيل الوطنيــة.
( : )15معدالت العام الدراسي  2016/2015ليست متاحة بعد ،كما نعتمد حسابات هذه المعدالت على التغيرات في االلتحاق بين  2016/2015و. 2017/2016
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وعلــى الرغــم مــن أن األردن أحــرز خــال الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة تقد ًمــا واض ًحــا فــي هــذا المجــال ،فــإن التصــورات الســلبية عــن
التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بيــن الطلبــة واألســر مــا تــزال هــي الســائدة كمــا فــي العديــد مــن البلــدان مــن العالــم؛ إذ يُن َ
ـر إلــى التعليــم والتدريــب
ظـ ُ
التقنــي والمهنــي علــى أنــه مســار مــن الدرجــة الثانيــة للطلبــة؛ إذ إنهــم مــا يزالــون يفضلــون التعليــم األكاديمــي والجامعــي ووظائــف القطــاع العــام ،مــع
مــا يصاحــب ذلــك مــن فتــرات طويلــة مــن التعطــل بعــد التخــرج  .ومــن جهــة أخــرى ،يلتحــق الطلبــة الذيــن يعانــون ضعفًــا فــي التحصيــل الدراســي
بفــروع الدراســة المهنيــة والتقنيــة؛ لــذا فهنالــك حاجــة لتعزيــز مكانــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ،وجعــل هــذا القطــاع يمثــل فرصــة جذابــة
للتعلّــم مــن سـ ّ
ـن مب ّكــرة فــي مختلــف أقســامه.
صـفَّــيْن  )12-11فــي ()249
ـر الــوزارة الجــزء األكبــر مــن التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي؛ بتقديــم مســار التعليــم المهنــي الثانــوي (ال َّ
وتو ِفّـ ُ
موقعًــا تشــمل ( )210مدرســة ثانويــة للذكــور واإلنــاث ،حيــث يتلقــى ( )25187طالبًــا تدريبًــا فــي الفــروع األربعــة التاليــة :الصناعــي والزراعــي
والفندقــي والســياحي واالقتصــاد المنزلــي .ويعمــل فــي هــذه المــدارس حوالــي ( )1600معلــم مؤهــل فــي مجــال التعليــم المهنــي .ويلتحــق الطلبــة
بالتعليــم المهنــي ،الــذي يســتمر مــدة عاميــن بعــد إنهــاء الصــف العاشــر األساســي بنجــاح ،ثــم يتقدمــون المتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة.
ويشــير الجــدول (ّ ،)9-1
أن نســبة الذكــور تبلــغ فــي التعليــم المهنــي ( )٪57مقابــل ( )٪43لإلنــاث ،ويتخصــص معظــم الذكــور فــي التعليــم
ـر االلتحــا ُق بالتعليــم المهنــي فرقًــا واض ًحــا بيــن
الصناعــي والفندقــي والزراعــي ،فــي حيــن تلتحــق غالبيــة اإلنــاث بفــرع االقتصــاد المنزلــي .ويظهـ ُ
الجنســين؛ حيــث تمثــل نســبة اإلنــاث ( )%98مــن مجمــوع الطلبــة فــي فــرع االقتصــاد المنزلــي ،فــي حيــن ،تمثــل نســبة اإلنــاث ( )%4فقــط فــي الفــرع
الزراعــي ،ونســبة ( )%2فقــط فــي فرعــي الفندقــي والســياحي ،والصناعــي علــى التوالــي .وهنالــك حاجــة إلجــراء مراجعــة لتخصصــات التعليــم
المهنــي المقدمــة لإلنــاث مــن أجــل تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.
الجدول ( : )9-1توزيع الطلبة من الذكور واإلناث بحسب مجاالت التعليم املهني يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم للسنة الدراسية 2016/2015
األول الثانوي
المجموع
إناث
ذكور
874
52
822

ذكور
915

الثاني الثانوي
المجموع
إناث
942
27

1,816

االقتصاد المنزلي

29

4,582

4,611

138

5,435

5,573

10,184

%98

الزراعي
الصناعي
المجموع

912
4,155
5,918

249
71
4,954

1,161
4,226
10,872

1,243
6,003
8,299

272
129
5,863

1,515
6,132
14,162

2,676
10,358
25,034

%19
%2
%43

التخصص
الفندقي

المجموع
العام

نسبة االناث
%4

المصدر :وزارة التربية والتعليم ،بيانات .EMIS

ويتمثـ ُل أحـ ُد التحديــات الرئيســة التــي تحــول دون التحــاق الطالبــات بتخصصــات التعليــم المهنــي المقدمــة للذكــور بــأن هــذه التخصصــات تكــون
ـص علــى إتاحــة مســار االقتصــاد
متاحــة عــادة فــي مــدارس البنيــن؛ ممــا يش ـ ّكل بيئــة غيــر مراعيــة لإلنــاث .وقــد أصــدرت الــوزارة تعليمــات تنـ ُّ
المنزلــي للفتيــات فقــط ،ممــا أدى إلــى حرمــان الذكــور مــن االلتحــاق بتخصصــي التجميــل وإنتــاج المالبــس بــد ًءا مــن عــام .2017

سابع ًا  :جودة نظام التعليم
نفــذت الــوزارة مجموعــة مــن المعاييــر واإلجــراءات والقــرارات بهــدف تحســين البيئــة التعليميّــة؛ إذ تشــمل هــذه المعاييــر المؤسســات التعليميّــة
بأطرهــا وأشــكالها المختلفــة .وقــد تختلــف معاييــر الجــودة وإجراءاتهــا مــن مؤسســة إلــى أخــرى ،ولكنهــا تشــترك جميعًــا فــي الحــرص علــى جــودة
المنتــج النهائــي وهــو الطالــب؛ لــذا ،تتقاطــع الجــودة فــي وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة مــع جميــع محــاور النظــام التربــوي .وتشــتمل جــودة التعليــم
علــى جوانــب عــدة ،ســيتم تناولهــا والتركيــز عليهــا كالتقييــم ،والمناهــج الدراســية ،وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم ،والقيــادة التعليميــة
ودورهــا فــي تفعيــل المشــاركة االجتماعيــة ،والمســاءلة ،والبيئــة المدرسية.وتســتفيد الــوزارة مــن مأسســة مخرجــات جمعيــة الملكــة رانيــا العبــدهلل
للتميــز التربــوي كتغذيــة راجعــة ومدخــل أساســي لعمليــات تطويــر وتحســين جــودة التعليــم  ،والمســاعدة فــي األبحــاث والدراســات التــي تقــوم بهــا
الــوزارة  ،والمشــاركة فــي مناقشــات سياســات تطويــر وفــي اللجــان الفنيــة الخاصــة بعمليــات التطويــر التربــوي واســتثمار جهــود المعلميــن
الفائزيــن فــي التطويــر التربــوي وتعميــم مشــاريعهم المتميــزة.
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التقييم

يعـ ُّد قيــاس أداء الطلبــة أحــد مؤشــرات الجــودة المرتبطــة بنتائــج النظــام فــي التقييمــات الوطنيــة والدوليــة ،وعلــى الصعيــد الدولــي،
يشــارك األردن فــي كل مــن امتحانــي  TIMSSو  ،PISAويســعى إلــى تحســين نتائــج الطلبــة األردنييــن فــي هــذه االمتحانــات .

هنالــك امتحــان نهائــي واحـ ٌد معتمــد فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة (التوجيهــي) كإســتراتيجية تقييــم وطنيــة فــي األردن ،وفــي منتصف
عــام  ،2017اتخــذت الــوزارة خطــوات إلصــاح التوجيهــي ،وذلــك بســبب معــدالت النجــاح المنخفضــة المتكــررة التــي يحصــل عليهــا
الطلبــة؛ لــذا لــن يت ـ َّم تصنيــف «التوجيهــي» بعــد اآلن امتحانًــا للنجــاح أو الفشــل ،وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،ســوف يســمح للطالــب بالحصــول
علــى الحــد األدنــى للنجــاح بمــواد التوجيهــي هــو  % 40بمجمــوع كلــي  1400بحيــث يكــون الطالــب قــادرا ً علــى التقــدم إلــى الجامعــات
بغــض النظــر عــن درجاتــه .وقــد تفوقــت اإلنــاث علــى الذكــور فــي جميــع التخصصــات فــي امتحــان التوجيهــي ،مــا عــدا التخصصــات
المهنيــة ،ممــا يشــير إلــى وجــود فجــوة فــي نوعيــة التعليــم بيــن مــدارس البنيــن ومــدارس البنــات.
ويتـ ُّم عقــد امتحانــات وطنيــة لضبــط نوعيــة التعليــم للطلبــة فــي الصفــوف الرابــع والثامــن والعاشــر ،وتحليــل النتائــج واســتخدامها
لتقديــم التوصيــات إلــى مديريــات التربيــة والتعليــم فــي الميــدان ،وقــد اســتخدمت هــذه االمتحانــات طيلــة الســنوات العشــرة الماضيــة
لمقارنــة النتائــج وتقييــم التغيــرات فــي نوعيــة النظــام.
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المناهــج

ت ـ َّم تطويراإلطــار العــام للمناهــج والتقويــم واألطــر العامــة للنتاجــات العامــة والخاصــة لــكل مبحــث فــي عــام  ،2013وهنالــك
إجمــاع علــى أهميــة تعديــل وتطويــر المناهــج ونظــام التقييــم مــن أجــل ضمــان االبتعــاد عــن التعليــم التلقينــي ،وتطويــر مهــارات التفكيــر
علــى مســتويات أعلــى« .وأشــارت المراجعــة التــي تمــت مؤخــرا لكتــب المرحلــة األساســية التــي تــم تنقيحهــا إلــى أن هــذه الكتــب
المدرســية تو ِفّــر تدريبًــا عمليًــا ونشــا ً
طا تعلميًــا قائ ًمــا علــى المجموعــات بشــكل محــدود ،وال تركــز علــى التفكيــر النقــدي وإســتراتيجيات
حــل المشــكالت بشــكل كافٍ  .وغالبًــا مــا يكــون محتــوى المباحــث غيــر محـدّث واألمثلــة التــي تتضمنهــا الكتــب المدرســية غيــر مرتبطــة
بالممارســات الحقيقيــة علــى المســتوى العالمــي» (. )16
وتقــوم الــوزارة أيضـا ً بإجــراء دراســات بحثيــة ودراســات اســتقصائية للمناهــج الدراســية (اإلطــار العــام للمناهــج والنتاجــات العامــة
والخاصــة والتقييــم لــكل مبحــث والكتــب المدرســية وأدلــة المعلميــن) بالتعــاون مــع الخبــراء المتخصصيــن لتقييــم كل مبحــث .وتقــوم
هــذه الفــرق بتقييــم المناهــج الدراســية وتحديــد فــرص التطويــر مــن أجــل االســتجابة لالتجاهــات الوطنيــة والعالميــة.
وإضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم الــوزارة بإعــداد اإلطــار العــام للمناهــج والنتاجــات العامــة والخاصــة والتقييــم وأدلــة المعلميــن والكتــب
المدرســية لفئــات الطلبــة كافــة ،ومنهــم المتعلميــن مــن ذوي اإلعاقــة .وتقــوم هــذه الفــرق بعمليــات التأليــف والتحريــر اللغــوي والفنــي،
وتصميــم الكتــب المدرســية وأدلــة المعلميــن .وتنتــج أيضــا المصــادر والوســائل التعليميــة المتنوعــة التــي تدعــم المناهــج الوطنيــة فــي
المرحلتيــن األساســية والثانويــة مــن التعليــم األكاديمــي ،وفــي التعليــم المهنــي وريــاض األطفــال ،ومحــو األميــة.
ويتطلــب تطويــر الكتــب المدرســية وأدلــة المعلميــن وطباعتهــا االســتعانة بخبــراء فــي تصميــم المناهج الدراســية ،وبنــاء االختبارات،
فضــا عــن مصممــي الكتــب المهنيــة المتخصصــة ،إضافــة إلــى الخبــراء فــي النــوع االجتماعــي لضمــان أن هــذه المناهــج تعكــس
المســاواة بيــن الجنســين .وبعــد الدراســة والتقييــم ،ثــم يتــم عرضهــا علــى مجلــس التربيــة والتعليــم إلقرارهــا ،ثــم تصــدر العطــاءات
للطباعــة فــي ضــوء االحتياجــات القائمــة.
وقــد أشــارت إســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية إلــى أهميــة تطويــر المناهــج الدراســية؛ فتــم تأســيس المركــز الوطنــي لتطويــر
صــا بتطويــر المناهــج الدراســية لــوزارة التربيــة والتعليــم.
المناهــج والتقييــم فــي عــام  2017ليكــون متخص ً
وتعمــل الــوزارة أيض ـا ً علــى تطويــر ســلم التعليــم اإللزامــي ليشــمل المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال ،وكجــزء مــن هــذا
التطويــر ،ســيحدد الخبــراء المحليــون مؤشــرات األداء لــكل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم؛ ليتــم تقييــم الطلبــة فــي نهايــة كل مرحلــة بمــا
يتماشــى مــع المؤشــرات المحــددة.

( :)16االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  / 2025-2016/الصفحة 101
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

فــي ضــوء حــرص الــوزارة علــى مواكبــة التطــور الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وســعيها المتواصــل لدمــج
التكنولوجيــا فــي التعليــم ،تقــوم الــوزارة ســنويًّا بدراســة أدوات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الموجــودة وتقييمهــا للوقــوف علــى
مــدى فعاليتهــا ومواءمتهــا للبيئــة التعليميــة ،وكفاءتهــا فــي خدمــة العمليــة التعليميــة والتعلميــة وتحســينها؛ للوصــول إلــى البيئــة المدرســية
المثاليــة والجاذبــة للطلبــة والمعلميــن .وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم فــي األردن ،فــإن التوظيــف
الفاعــل لهــذه التكنولوجيــا مــا يــزال محــدودًا ،وتقــوم الــوزارة بتنفيــذ عــدة مشــاريع مختصــة لرفــع كفــأة التكنولوجيــا وقــد قامــت لجنــة
مختصــة مــن الخبــراء والمستشــاريين مــن داخــل الــوزارة وخارجهــا بوضــع اســتراتيجي متكاملــة لتوظيــف التكتولوجيــا

-4

القيادة المدرسية والمشاركة المجتمعية

ـب تعزيــز الفهــم المشــترك للشــراكات المجتمعيــة وعمليــات التطويــر التربــوي؛ بتشــجيع تبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة
يجـ ُ
َّ
وقصــص النجــاح وإقامــة شــراكة حقيقيــة بيــن المــدارس والمجتمــع المحلــي ،وقــد ش ـكلت وزارة التربيــة والتعليــم مجالــس التطويــر
التربويــة علــى مســتوى شــبكات المــدارس وعلــى مســتوى مديريــات التربيــة والتعليــم؛ إذ يتــرأس هــذه المجالــس أحــد أعضــاء المجتمــع
المحلــي ،وتقــوم هــذه المجالــس بإعــداد الخطــط التطويريــة وتنفيذهــا مــن أجــل تحســين أداء المدرســة .وتهــدف هــذه المجالــس إلــى دعــم
التحـ ُّـول نحــو الالمركزيــة فــي إدارة عمليتــي التعلــم والتعليــم ،وإشــراك المجتمــع المحلــي فــي دعــم أداء المــدارس الحكوميــة وتقييمــه،
ضــا بدراســة االحتياجــات المشــتركة للمــدارس فــي الشــبكة ،وتحديــد المجــاالت ذات األولويــة ،كنتائــج تحصيــل الطلبــة وســلوكهم
وتقــوم أي ً
والعنــف المدرســي ،ودمــج الطلبــة ذوي االعاقــة ومشــكالت البنيــة التحتيــة والتنميــة المهنيــة ،ومــا إلــى ذلــك ،وتقديمهــا لفريــق التطويــر
فــي المديريــة .وتعمــل المديريــات علــى تلبيــة احتياجــات شــبكات المــدارس ،بمــا فــي ذلــك تطويــر الشــراكات مــع القطــاع الخــاص
والمؤسســات األخــرى فــي المجتمــع؛ للحصــول علــی دعمھــا ومســاعدتھا فــي تنفيــذ الخطــط التطويريــة للمدرســة وفــق القوانيــن واللوائــح
المعمــول بھــا.
وتتولــى مديريــات التربيــة والتعليــم حاليـا ً مســؤولية تفعيــل المجالــس البرلمانيــة الطالبيــة التــي تبــدأ فــي الصــف الخامــس األساســي،
والتــي تقــدم تقاريــر حــول القضايــا العامــة التــي ته ـ ُّم المدرســة والمجتمــع المحلــي ،وتحــدد المشــكالت والحلــول .كمــا تُمكــن هــذه
المجالــس البرلمانيــة الطلبــة مــن تنفيــذ مبــادرات فــي المــدارس لتحســين العمليــة التعليميــة والبيئــة المدرســية والعالقــة مــع المجتمــع،
ويقــوم رئيــس المجلــس البرلمانــي الطالبــي بتمثيــل المجلــس فــي جميــع االجتماعــات المتعلقــة بالمدرســة.
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المساءلة

ـر التربيــة والتعليــم
بــدأت وحــدة ُ جــودة التعليــم والمســاءلة فــي الــوزارة عملهــا الرســمي فــي آذار  ،2016وتتبـ ُع هــذه الوحــدة وزيـ َ
ـص
مباشــرة .تهــدف الوحــدة إلــى تحســين العمليــة التعليميــة وتطويرهــا فــي المــدارس الحكوميــة وفــق معاييــر ومؤشــرات محــددة .وتختـ ُّ
وحــدة جــودة التعليــم والمســاءلة فــي الوقــت الحالــي بمســاءلة المــدارس الحكوميــة ،وستشــمل جميــع المــدارس الخاصــة وريــاض
األطفــال والمســتويات اإلداريــة األعلــى كمديريــات التربيــة والتعليــم مســتقبالً ،وسســيت ُّم تطبيــق المســاءلة علــى مســتوى مركــز الــوزارة
وإداراتهــا ،ممــا يســتوجب اســتقاللية الوحــدة.
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بيئة مدرسية آمنة ومحفزة

مــن أجــل مســاعدة الطلبــة علــى تطويــر جميــع جوانــب شــخصياتهم ،وضمــان حصولهــم علــى كفايــات ذاتيــة فيمــا يتعلــق بالصحــة

الذهنيــة وقدرتهــم علــى التكيــف ،وأنهــم مواطنــون منتجــون قــادرون علــى تلبيــة احتياجاتهــم واحتياجــات المجتمــع فــي المســتقبل ،ال
بــد مــن تطويــر السياســات التعليميــة التــي تو ِفّــر بيئــة مدرســية آمنــة ومحفــزة ،وتلبــي االحتياجــات العاطفيــة واالجتماعيــة والتعليميــة
واألكاديميــة للطلبــة .وتحقيقًــا لهــذه الغايــة تو ِفّــر الــوزارة مجموعــة مــن البرامــج فــي التعليــم األساســي والثانــوي والمهنــي؛ بهــدف
تزويــد الطلبــة بمجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة التــي تســاعد علــى تعزيــز شــخصيات الطلبــة وتنميتهــا ،وعلــى اكتشــاف قدراتهــم
وإمكاناتهــم ومواهبهــم واتجاهاتهــم المســتقبلية؛ ليصبحــوا منتجيــن فــي المجتمــع.
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وتشــمل هــذه الجهــود حملــة «معًــا مــن أجــل بيئــة آمنــة» ،وهــي حملــة تشــتمل علــى مجموعــة مــن األنشــطة لخفــض نســب العنــف
فــي المــدارس ،ويتـ ُّم تنفيــذ هــذه الحملــة بالتعــاون مــع اليونيســيف ،وتضـ ُّم أنشــطة هــذه الحملــة المسـ َح اإللكترونــي الشــهري الــذي يشــمل
( )٪10مــن أطفــال المــدارس لقيــاس مســتوى العنــف فــي المــدارس .وفــي ضــوء نتائــج هــذا المســح يتــم إعــداد خطــط لخفــض نســب
العنــف؛ لــذا ســيتم تطويــر اإلجــراءات الالزمــة لتحســين البيئــة المدرســية ،وإضافــة إلــى ذلــك ،تــم تنفيــذ التطبيــق التجريبــي لبرنامــج
لمكافحــة التنمــر فــي عشــر مــدارس فــي األردن فــي عــام  ،2017حيــث ســيتم التوســع فــي هــذا البرنامــج ،إضافــة إلــى تطبيــق مبــادرة
«تحصيــن» التــي تهــدف إلــى حمايــة الطلبــة مــن اإلدمــان علــى المخــدرات والتدخيــن؛ إذ تــم تطبيــق المبــادرة فــي ( )500مدرســة
حاليـاً ،وســيت ُّم تعميــم التطبيــق علــى جميــع المــدارس ضمــن خطــة مرحليــة.
ســا حــول التعــاون ،والعمــل
ويقــوم المرشــدون التربويــون فــي المــدارس بتنفيــذ برامــج المهــارات الحياتيــة التــي تشــمل درو ً
الجماعــي ،ومهــارات االتصــال ،ومهــارات التفــاوض ،والمهــارات العاطفيــة (التعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة) ،ومهــارات صنــع
القــرار ،والتفكيــر النقــدي ،ومهــارات حــل المشــكالت ،والتعامــل مــع اآلخريــن ،وإدارة الــذات ،وإدارة الغضــب.
ويهــدف برنامــج «بصمــة» إلــى دعــم تنميــة قــدرات الطلبــة وتطويــر شــخصياتهم ،ويتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج المنهجــي اإلضافــي
أثنــاء العــام الدراســي بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة الداخليــة ووزارة الســياحة والقيــادة العســكرية المشــتركة
ومديريــة األمــن العــام والشــرطة ،وتتمثــل األهــداف المحــددة لهــذا البرنامــج فــي تعزيــز قيــم الــوالء للوطــن والقــدرات القياديــة .ويوفــر
البرنامــج للمشــاركين عــددًا مــن المهــارات والخبــرات لتطويــر مهاراتهــم البدنيــة والعقليــة .كمــا أنــه يوفــر مســاحة لتكويــن الصداقــات،
ويعمــل علــى تعزيــز الســخاء االجتماعــي للمشــاركين وتعميــق المعرفــة بحقوقهــم وواجباتهــم .وتتضمــن المجموعــة المســتهدفة حاليًــا
الطلبــة فــي الصفيــن التاســع والعاشــر.
ومــن أجــل تعزيــز قــدرات ومهــارات الطلبــة الموهوبيــن وتطويرهــا فــي جميــع المجــاالت ،أنشــأت الــوزارة مراكــز لتبنــي أفــكار
مبتكــرة ومبدعــة للطلبــة تعــرف باســم «غــرف الطلبــة الموهوبيــن» .وتضــم هــذه الصفــوف مــن ( )25-20طالبًــا فــي الصفــوف مــن
الثالــث األساســي حتــى العاشــر األساســي؛ أي مــا مجموعــه ألــف طالــب فــي ( )78مدرســة حاليًــا .كمــا أنشــأت الــوزارة مــدارس الملــك
عبــدهللا للتميــز
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برنامج التغذية المدرسية

بــدأت الــوزارة بتنفيــذ برنامــج التغذيــة المدرســية ألطفــال المــدارس الحكوميــة فــي أيــار مــن العــام  1999فــي المناطــق األقــل ح ً
ظــا

(مناطــق جيــوب الفقــر)؛ مــن أجــل تحســين الحالــة التغذويــة والصحيــة ألطفــال المــدارس الحكوميــة .ويتــم حاليًــا تنفيــذ المشــروع الــذي
ب فــي مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الســادس األساســي فــي المــدارس
يهــدف إلــى توفيــر وجبــة يوميــة لـــ ( )350000طالـ ٍ
الحكوميــة ،وتســتفيد مــن برامــج التغذيــة المدرســية ( )%69مــن المديريــات التــي تعانــي مــن الفقــر فــي إقليــم الشــمال ،و( )%67فــي
إقليــم الوســط ،و( )%91فــي إقليــم الجنــوب ،وإضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك برامــج تشــمل المطابــخ اإلنتاجيــة بالتعــاون مــع برنامــج األغذيــة
العالمــي والجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة؛ حيــث يوجــد حاليًــا ( )11مطبخـا ً فــي تســع مديريــات.

ثامن ًا  :إدارة الموارد البشرية
أولــت وزارة التربيــة والتعليــم المــوارد البشــرية أهميــة قصــوى عبــر الخطــط واإلســتراتيجيات المتتاليــة؛ إليمانهــا بــأن االســتثمار
فــي المــوارد البشــرية هــو مــن أفضــل أنــواع االســتثمار؛ لــذا كان تطويــر المــوارد البشــرية عنــوان رؤيــة الــوزارة فــي خطتهــا
اإلســتراتيجية الســابقة ضمــن إصــاح التعليــم نحــو اقتصــاد المعرفــة؛ حيــث تمثلــت رؤيــة الــوزارة بامتــاك المملكــة األردنيــة الهاشــمية
منظومــات مــن المــوارد البشــرية ذات جــودة تنافســية كفــؤة وقــادرة علــى تزويــد المجتمــع بخبــرات تعليميــة مســتمرة مــدى الحيــاة،
وذات صلــة وثيقــة بحاجاتــه الراهنــة والمســتقبلية ،وذلــك اســتجابة للتنميــة االقتصاديــة المســتدامة وتحفيزهــا عــن طريــق إعــداد أفــراد
متعلميــن ،وقــوى عمــل ماهــرة.
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وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

وقــد بذلــت الــوزارة جهــودًا كبيــرة فــي مجــال تأهيــل المعلميــن وتدريبهــم خــال فتــرة تطويــر التعليــم؛ بالتدريــب علــى المناهــج
المطــورة ،وإســتراتيجيات التدريــس والتقويــم ،وبرامــج تكنولوجيــا التعليــم فــي إطــار تنميــة المعلميــن أثنــاء الخدمــة ،وطــورت الــوزارة
اإلطــار العــام لسياســة المعلــم واعتمدتــه فــي عــام  .2011ويتنــاول هــذا اإلطــار سياســات توظيــف المعلميــن وتأهيلهــم قبــل الخدمــة،
وتنميتهــم المهنيــة المســتمرة ،والمســار الوظيفــي لهــم ،واســتثمار جهودهــم ،كمــا طبقــت الــوزارة برنامــج تطويــر المدرســة والمديريــة
لتعزيــز التنميــة المهنيــة ومأسســتها.
وعلــى الرغــم مــن بــدء الــوزارة بتنفيــذ مكونــات إطــار سياســة المعلــم ،إال أن بعــض التحديــات أدّت إلــى تعثــر إنجــاز بعــض
مكوناتــه .وفــي إطــار اســتمرار الــوزارة فــي االهتمــام بالمــوارد البشــرية ضمــن مرجعيــة إســتراتيجية المــوارد البشــرية ،فقــد تــم إفــراد
محــور مــن محــاور الخطــة اإلســتراتيجية للمــوارد البشــرية ،و فيمــا يأتــي تحليــل لواقــع المــوارد البشــرية ضمــن المحــاور التفصيليــة
ذات العالقــة.
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اختيار المعلمين وتعيينهم

ـف الــوزارة المعلميــن وتع ِيّنهــم بالتعــاون مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة ،ويعتمــد اختيــار المعلميــن علــى المعاييــر التاليــة)%10( :
توظـ ُ
لمعــدل الثانويــة للمترشــح ،و( )%35لســنة التخــرج ،و( )%10للمؤهــات األكاديميــة ،و( )%25لســنة التقــدم بالطلــب للحصــول علــى
الوظيفــة (يحصــل األفــراد الذيــن تقدمــوا بطلــب فــي وقــت ســابق علــى نقــاط إضافيــة) ،و( )%20لنتائــج اختبــار الخدمــة المدنيــة
للمرشــح .وقــد طـ ّـورت الــوزارة آليــة االختيــار بحيــث يكــون عــدد المترشــحين لــكل شــاغر ( )6لــكل وظيفــة ويتــم اختيــار األعلــى
مــن النقــاط وحســب الشــواغر .ويتقــدم المرشــحون الختبــار الكفايــات التخصصيــة ،ويخضــع المرشــحون الذيــن يجتــازون االمتحــان
للمقابلــة .وتقــوم الــوزارة بالتعييــن علــى حســاب التعليــم اإلضافــي حيــث تجــري امتحانــات ويتــم تعييــن معلــم إضافــي عــن طريــق
المديريــة مــن البدائــل الطارئــة التــي ال يتوفــر فيهــا شــاغر مــن مخــزون ديــوان الخدمــة المدنيــة .وفــي بعــض األحيــان تنشــر الــوزارة
الوظائــف الشــاغرة علنًــا لمجــاالت التخصــص المتاحــة فــي مجموعــة المرشــحين لديــوان الخدمــة المدنيــة التــي ال يتوافــر لــدى ديــوان
الخدمــة مخــزون طلبــات فيهــا.
ـرا ،ال ســيما فــي المناطــق النائيــة ،علــى الرغــم مــن وجــود عــاوة خاصــة (عــاوة
ويشـ ّكل تعييــن المعلميــن المؤهليــن تحديًــا كبيـ ً
ـارا شــهريًّا وللمعلــم المجيــر أكثــر مــن ( )5ســنوات وســبق أن تقــدم بطلــب نقــل ولــم ينقــل
التجييــر) تتــراوح بيــن ( 50إلــى  )150دينـ ً
ـارا غلــى مســتوى
ـارا علــى مســتوى المحافظــة و( )50دينـ ً
ـارا شــهريا علــى مســتوى اللــواء و( )30دينـ ً
يضــاف لعالوتــه ( )20دينـ ً
اإلقليــم ،تقدمهــا الــوزارة لتشــجيع المعلميــن علــى العمــل فــي تلــك المناطــق .وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة ،تمــت إتاحــة الفرصــة
لحاملــي شــهادة الدبلــوم مــن كليــة المجتمــع لاللتحــاق بمهنــة التدريــس فــي محاولــة لمــلء الشــواغر التعليميــة فــي المــدارس التــي يوجــد
ـارا جاذبــا للكفــاءات؛ بتطبيــق توصيــات
فيهــا نقــص فــي المعلميــن .وتتطلــب هــذه الحالــة إجــراءات إســتراتيجية لجعــل مهنــة التعليــم خيـ ً
إطــار سياســة المعلــم المتعلقــة باختيــار المعلميــن ضمــن معاييــر تنافــس مهنيــة وليــس فقــط اعتمــاد الــدور فــي ديــوان الخدمــة المدنيــة.
ـرا بتنفيــذ برنامــج تأهيــل المعلميــن قبــل الخدمــة؛ باالســتقطاب علــى اإلعــان المفتــوح ضمــن شــروط محــددة؛
وقــد بــدأت الــوزارة مؤخـ ً
لتحســين شــروط اختيــار المعلميــن ،وقــد تــم إعطــاء األولويــة لخريجــي دبلــوم تأهيــل المعلميــن قبــل الخدمــة.
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التدريب قبل الخدمة

تتطلــب مهنــة التعليــم مؤهــات مهنيــة خاصــة ،وتدريبًــا مناســبًا .وفــي األردن ،تــم تطبيــق تجــارب عــدة؛ لتأهيــل المعلميــن
وإعدادهــم وفــق منهجيــات عـدّة ،تشــمل :معاهــد المعلميــن ،والتخصــص الفرعــي فــي الجامعــة ،والمعلــم المتخصــص ومعلــم المجــال.
ي مــن هــذه البرامــج لألســباب اآلتيــة:
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم تســتمر أ ٌّ
قيام جميع طلبة الجامعة بممارسة مهنة التعليم.
لم تتطلب بعض هذه البرامج َ
لم يتم اعتماد بعض هذه البرامج؛ إذ ّ
إن هناك تفاوتًا بين الجامعات في تطبيقها.
يفضل نظام الخدمة المدنية الخريجين األكاديميين على المعلمين المتخصصين ،وال يُوفَّر للمعلمين الحوافز الكافية.
أسباب فنية أخرى تتعلق بالمعلمين وبرنامج التأهيل.
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وال يوجــد حاليــا نظــا ٌم شــامل أو واضــح لتدريــب المعلميــن قبــل الخدمــة ،كمــا أن التدريــب اآلخــر المتــاح لمعلمــي المــدارس
الحكوميــة والخاصــة محــدودٌ .ويتلقــى معلمــو ريــاض األطفــال ومعلماتهــا فــي الصفــوف الثالثــة األولــى تدريبًــا قبــل الخدمــة مــن خــال
برامــج التعليــم الجامعــي الموجهــة نحــو ممارســة المهنــة ،وال تتضمــن الــدورات الســابقة للخدمــة أي تدريــب علــى النــوع االجتماعــي.
وعلــى الرغــم مــن أن الــوزارة قدمــت بديـاً لذلــك؛ بتصميــم برنامــج شــامل لتهيئــة المعلميــن الجــدد ،وتــم تدريــب جميــع المعلميــن الجــدد
خــال الســنوات األربعــة األخيــرة ،إال أن البرنامــج مرتفــع التكلفــة وقصيــر األمــد ،وال يمكــن ْ
أن يحـ َّل محـ َّل البرامــج الشــاملة لتأهيــل
المعلميــن قبــل الخدمــة؛ لــذا فقــد بــدأت الــوزارة ومــن خــال شــراكتها مــع أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعلميــن بتصميــم نمــوذج
ـام
جديــد لتأهيــل المعلميــن قبــل الخدمــة ،ومــن المأمــول فــي المرحلــة القادمــة ،وخــال الخطــة اإلســتراتيجية أن يتــم اســتكمال بنــاء نظـ ٍ
وطنــي شــامل لتأهيــل المعلميــن قبــل الخدمــة.
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التدريب أثناء الخدمة

تعـ ُّد فاعليــة المعلميــن إحــدى القضايــا الرئيســة التــي تناولتهــا المرحلــة األولــى مــن برنامــج تطويــر التعليــم نحــو اقتصــاد المعرفــة
( .)ERfKE Iوكان التركيــز علــى التغييــرات فــي الممارســات التعليميــة المطلوبــة لتحقيــق نتائــج التعلــم للطلبــة علــى أســاس المناهــج؛
بتنفيــذ المنهجيــات التعليميــة الجديــدة ،واســتخدام المصــادر المتنوعــة واســتخدام مجموعــة واســعة مــن أدوات تقييــم الطلبــة .وضمــن
إطــار المرحلــة الثانيــة مــن هــذا البرنامــج ( ،)ERfKE IIتــم التركيــز علــى مــا يلــي )1 :تفعيــل اإلطــار العــام لسياســة التطويــر المهنــي
للمعلميــن )2 .مراجعــة إعــداد المعلميــن وتدريبهــم وتنميتهــم مهنيًــا )3 .التغييــرات العمليــة والمؤسســية الالزمــة لدعــم المعلميــن .
وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي تبــذل لتدريــب المعلميــن اثنــاء الخدمــة ،إال أنــه مــا زال هنالــك حاجــة لتطويــر سياســة
شــاملة ومنهــاج متكامــل للتنميــة المهنيــة أثنــاء الخدمــة فــي ضــوء المعاييــر والكفــاءات المهنيــة للمعلميــن ،وربــط تدريــب المعلميــن
بحوافزهــم ،وتطويــر سياســة واضحــة وآليــات لتقديــم التنميــة المهنيــة لضمــان جــودة التدريــب؛ باالنتقــال لنظــام متعــدد مــن مــزودي
ـر فــي إطــار سياســة المعلــم.
الخدمــة كمــا أُقِـ َّ
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مهنيا وترقيتهم وتقييمهم
ترخيص المعلمين
ً

ليــس لــدى الــوزارة نظــام متكامــل لترخيــص المعلميــن مهنيًــا وتقييمهــم وترقيتهــم .وقــد توقفــت الــوزارة عــن اســتخدام النظــام
الســابق لترخيــص المعلميــن ،ممــا أدى إلــى وجــود فجــوة فــي هــذا المجــال .وتقــوم الــوزارة حاليًــا بتنفيــذ تقييــم أداء الموظفيــن حســب
ـره مجلــس الخدمــة المدنيــة .وهــذا التقييــم ال يراعــي خصوصيــة مهنــة التعليــم ،حيــث يتــم تقييــم المعلــم كموظــف ،وليــس مــن
مــا أقـ ّ
الجانــب المهنــي .ويتــم وضــع خطــط العمــل ومتابعتهــا وقيــاس عملهــا؛ بتفعيــل أدوات التقييــم التــي يمثلهــا ســجل وتقريــر أداء الموظــف.
وتشــمل عمليــة التقييــم الخطــوات اآلتيــة :تحديــد األهــداف المرجــوة للوحــدة  /المديريــة ،وتحديــد النتائــج والمخرجــات التــي يجــب أن
يحققهــا الموظــف بنــاء علــى األنشــطة ،والمتابعــة الدوريــة والمراجعــة بيــن المشــرف المباشــر والموظــف لنتائــج ســجل األداء .وعلــى
الرغــم مــن محــاوالت تطويــر التقريــر ليناســب مهنــة التعليــم  ،فمــا يــزال دون المأمــول .كذلــك ،فــإن نتائــج تقييمــات األداء ال تلعــب
ـرا فــي ترقيــة الموظفيــن .وبلغــت نســبة الحاصليــن علــى تصنيــف ممتــاز فــي تقييــم األداء فــي عــام  ،)٪80( 2016ممــا
دورا مباشـ ً
ً
يشــير إلــى أن ترقيــة المعلميــن ،مــا تــزال تعتمــد علــى األقدميــة ،وســنوات الخدمــة ،وليــس علــى نتائــج األداء.
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ترخيص القيادات التربوية

ال يوجــد حاليــا نظــام لمنــح التراخيــص للقــادة التربوييــن فــي المــدارس فــي األردن .ويســتند النظــام الحالــي للتوظيــف فــي المناصــب
القياديــة إلــى حــد كبيــر إلــى طــول مــدة الخدمــة وليــس إلــى األداء الشــخصي واإلمكانــات .ويركــز عمــل مديــري المــدارس فــي المقــام
األول علــى إدارة البيئــة المدرســية واإلجــراءات اإلداريــة ،بــدال مــن دعــم المعلميــن وتعزيــز كفاءاتهــم ،وال يحــدد نظــام التطــور
الوظيفــي أو يعطــي أهميــة كبــرى لخبــرات المعلميــن فــي المناصــب القياديــة ،ولكــن يكافِــئ أولئــك الذيــن أمضــوا وقتــا أطــول فــي
مجــال التعليــم.
وبنــاء علــى ذلــك ،فمــن األهميــة بمــكان أن تؤســس المنظومــة التربويــة نظامــا متكامــا لترخيــص المعلميــن والقيــادات التربويــة
مهنيــا ،وأن تطـ ّـور مســارا مهنيــا واضحــا للمعلميــن والقيــادات ،يربــط الحوافــز بــاألداء ،وتطويــر منهجيــات تقييــم األداء تبعًــا لذلــك.
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تاسع ًا  :إدارة النظام التربوي  /الحاكمية
تؤكــد التوجيهــات الملكيــة الســامية بشــكل دائــم أهميـةَ التــزام جميــع الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة بقواعــد الحوكمــة الرشــيدة التــي
تضمــن ســامة األنظمــة الحكوميــة وكفاءتهــا ،وبمــا يعــزز مــن فاعليــة األداء الحكومــي وثقــة المواطنيــن بالخدمــات الحكوميــة ،ويســاهم
فــي الحفــاظ علــى المــال العــام؛ لــذا عملــت وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــال (قانــون التربيــة والتعليــم رقــم ( )16لعــام  1964وقانــون
التربيــة والتعليــم المؤقــت رقــم ( )27لســنة  1988وتعديالتــه -والــذي صــدر كقانــون دائــم تحــت رقــم ( )3لســنة  )1994علــى حصــر
القوانيــن واألنظمــة واألســس والتعليمــات كافــة المعمــول بهــا ،واألهــداف المؤسســية والمهــام الرئيســة.
ومــن البرامــج المطبقــة فــي الــوزارة لتحقيــق الحاكميــة المؤسســية ،تفعيــل أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،وتطبيــق نظــام الجــودة اإلداري
(األيــزو) لتوحيــد االجــراءات ،وأنظمــة المــوارد البشــرية العادلــة والمنصفــة للجنســين ،وتطبيــق أســس محــددة لإلشــراف التربــوي
والمســاءلة ،إضافــة إلــى إدارة المــوارد الماليــة عاليــة المســتوى ،وعمليــات الرقابــة الماليــة عليهــا.
ـور الــوزارة باســتمرار القوانيــن والتشــريعات وفقًــا للمســتجدات والتغيــرات؛ إذ كانــت الحاجــه ملحــة لتحديــد إطــار موحــد
وتطـ ّ ِ
للحاكميــة المؤسســية لضبــط القوانيــن واألســس ،وتمكيــن الــوزارة مــن قياســها دوريًــا .وفــي هــذا الصــدد ،أعــدت الــوزارة دليــل
الحوكمــة فــي عــام 2017؛ إذ تضمــن الدليــل تحديــد مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وهــي :ســيادة القانــون ،والشــفافية ،والمســاءلة،
والمشــاركة ،والنزاهــة ،والفاعليــة ،والكفــاءة ،واالســتدامة .وتُقيَّــ ُم هــذه المبــادئ مــن خــال األبعــاد اآلتيــة :التشــريعات األساســية،

والهيــكل التنظيمــي ،والقيــادة ،واإلســتراتيجية ،وإدارة المــوارد البشــرية ،واإلدارة الماليــة ،وإدارة المشــتريات ،والشــراكات والمــوارد،
وتقديــم الخدمــات ،ونتائــج الموظفيــن والشــركاء ،والنتائــج الماليــة ،والخدمــات العامــة والمخرجــات النهائيــة ،والنتائــج الكليــة واآلثــار.

-1

التخطيط اإلستراتيجي

بذلــت الــوزارة جهــودًا واضحــة فــي مجــال تطويــر السياســات والتخطيــط اإلســتراتيجي ،كإعــداد الخطــة اإلســتراتيجية الســابقة،
والمشــاركة فــي إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية فيمــا يخــص قطــاع التعليــم العــام ،إضافــة إلــى عقــد مؤتمــر
التطويــر التربــوي فــي عــام  2015وبمشــاركة واســعة مــن جميــع القطاعــات المعنيــة فــي العمليــة التربويــة؛ إذ ق ـدّم هــذا المؤتمــر
توصيــات تهــدف إلــى تحســين جــودة التعليــم فــي األردن ،وتحســين أداء النظــام التربــوي كامـ ًـا .ومــن جهــة أخــرى ،مــا زالــت الــوزارة
ـر المــوارد البشــرية المؤهلــة ،وتسـ ُّد فجــوات األداء فــي هــذا المجــال؛ إليمانهــا بــدور التخطيــط الفعــال بوصفــه
ـو ُر القــدرات وتوفّـ ُ
تطـ ّ ِ
ّ
حل ـ ُل أدا َءه؛ بتبنــي مســار التخطيــط
ص الــوزارة الوضــع القائــم للنظــام التربــوي ،وت ُ ِ
وســيلة لتحســين أداء النظــام التعليمــي .وستش ـ ّخ ُ
ـتطور البرامــج والمشــاريع والخطــط التنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة الــوزارة ورســالتها وأهدافهــا اإلســتراتيجية،
اإلســتراتيجي الحالــي ،وسـ ّ ِ
بالتعــاون مــع جميــع األطــراف الداعمــة.
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األداء المؤسسي

ترســيخا ً لثقافــة الجــودة والتميــز فــي األداء المؤسســي ،بهــدف تحقيــق التميــز والمحافظــة علــى مســتويات أداء متفوقــة تلبــي
احتياجــات جميــع أصحــاب العالقــة المعنييــن وتوقعاتهــم  ،طبّقــت الــوزارة المفاهيــم األساســية ألنظمــة الجــودة والتميــز العالميــة ضمــن
عملياتهــا الرئيســة وخدماتهــا وممارســاتها األساســية؛ إذ عملــت الــوزارة علــى بنــاء نظــام إدارة الجــودة وتطبيقــه فــي مركــز الــوزارة
ومديريــات التربيــة والتعليــم ،وفــي خمــس عشــرة مدرســة حكوميــة وفــق المواصفــات العالميــة  1994 – 9001 ISOوقــد تــم تجديــد
شــهادة اآليــزو  9001إصــدار  2008بتاريــخ  ،2011/12/10وتتوجــه الــوزارة لالنتقــال إلــى نظــام الجــودة  2015اضافــة إلــى
المشــاركة فــي جائــزة الملــك عبــدهللا الثانــي لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية منــذ انطالقهــا فــي عــام  ،2004وقــد حققــت الــوزارة
نتائــج متميــزة فــي هــذا المجــال ،كان آخرهــا حصــول الــوزارة علــى المركــز األول للمرحلــة البرونزيــة فــي الــدورة الســابعة -2014
 ،2015إضافــة إلــى المشــاركة فــي جوائــز التميــز الفرديــة؛ كالموظــف المتميــز والموظــف المثالــي ،وقــد تــم إعــداد إســتراتيجيات
ومنهجيــات عمــل داعمــة إلســتراتيجية الــوزارة؛ كإســتراتيجية إدارة اإلبــداع واالبتــكار ،وإدارة المعرفــة  ،وإدارة المخاطــر واالزمــات.
وعلــى الرغــم مــن تحقيــق هــذه اإلنجــازات ،إال أن هنالــك بعــض التحديــات التــي تواجههــا الــوزارة فــي ســبيل الوصــول إلــى أعلــى
مســتويات االداء فــي الجــودة والتميــز واإلبــداع؛ كضعــف الوعــي بمفاهيــم التميــز العالمــي ،والحاجــة إلــى تطويــر نظــام جــودة معتمــد
وفــق األنظمــة الحديثــة العالميــة وضعــف اعتمــاد نتائــج دراســات الرضــا والتوصيــات فــي تطويــر األداء المؤسســي.
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أنظمة المعلومات

ً
ـتكمال لجهــود وزارة التربيــة والتعليــم فــي مجــال توفيــر الحلــول التكنولوجيــة لخدمــة متخــذي القــرار علــى مســتوى المدرســة
اسـ
ومديريــة التربيــة والتعليــم وإدارات مركــز الــوزارة ،تــم إطــاق نظــام إدارة المعلومــات التربويــة ( )OpenEMISبالتعــاون مــع
مكتــب اليونســكو فــي عمــان مــع بدايــة العــام الدراســي 2017/2016؛ بهــدف توحيــد مصــادر البيانــات ،وتوفيــر بيانــات دقيقــة وآنيــة
وشــاملة عــن الطلبــة والمعلميــن والمــدارس ،إضافــة إلــى المؤشــرات التربويــة الالزمــة لخدمــة متخــذ القــرار علــى جميــع المســتويات
اإلداريــة ،وســتعمل الــوزارة علــى اســتكمال تطويــر النظــام ليشــمل حوســبة أعمــال مديريــات التربيــة والتعليــم وإدارات مركــز الــوزارة
وتفعيــل دور جميــع هــذه اإلدارات فــي تدقيــق وتحديــث البيانــات ال ُمدخلــة بالشــكل الــذي يضمــن تكامــل هــذا النظــام مــع األنظمــة
األخــرى داخــل الــوزارة وخارجهــا ،وبمــا ينســجم مــع مشــروع الحكومــة اإللكترونيــة الوطنــي تمهيــدا ً لتمكيــن مســتخدمي النظــام
مــن توظيــف هــذه األنظمــة والبيانــات والمؤشــرات التربويــة فــي عمليــة صنــع القــرار .كمــا تــم تطويــر نظــام المعلومــات الجغرافيــة
( )WebGISوتشــغيله؛ حيــث ســتعمل الــوزارة علــى تفعيــل النظــام لغايــات دمــج البيانــات التربويــة فــي الواقــع التربــوي لــأردن،
ثــم تحويلهــا إلــى خرائــط رقميــة ومؤشــرات تربويــة تدعــم وتخــدم متخــذ القــرار وتســاعده فــي تحديــد المواقــع المناســبة لتشــييد األبنيــة
المدرســية الجديــدة ،والتوســع فــي البنيــة التحتيــة للتعليــم ،وزيــادة نســبة االلتحــاق ،مــع مراعــاة التــوازن فــي توزيــع الطلبــة واحتياجــات
المناطــق ،والكثافــة الســكانية والنمــو ،وتوافــر األراضــي المســجلة تحــت اســم الخزينــة العامــة للدولــة.
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إدارة المخاطــر واألزمات

تعــرف المخاطــر بأنهــا التهديــدات الداخليــة أو الخارجيــة التــي تحــول دون تحقيــق األهــداف المؤسســية ،وقــد عملــت الــوزارة علــى
اعــداد إســتراتيجية إدارة المخاطــر واألزمــات منــذ العــام  ،2012وتعمــل علــى مراجعتهــا دوريًــا بهــدف تطويرهــا وتحديثهــا؛ بالتغذيــة
الراجعــة مــن المعنييــن ،وتتولــى اإلدارات ذات العالقــة مســؤولية متابعــة تنفيــذ إجــراءات إدارة المخاطــر التــي تواجههــا الــوزارة؛
باألنشــطة اإلداريــة والفنيــة التــي تتحكــم بدرجــة الخطــورة وتخفضهــا إلــى أقــل مســتويات ممكنــة ،أو تســيطر عليهــا .وقــد عملــت
الــوزارة علــى إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة إلدارة األزمــات والكــوارث مــع الهيئــة الوطنيــة إلدارة األزمــات والكــوارث ،وطــورت
خطــة الحــد مــن العنــف والتطــرف ،وتقــوم ســنويًا بإعــداد خطــة الطــوارئ واالســتعداد لفصــل الشــتاء وتعميمهــا .وفــي ضــوء تعــدد
ـرا
المخاطــر التــي تواجــه قطــاع التعليــم ،وتنوعهــا علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي ،وتكــرار حدوثهــا المنتظــم والعشــوائي ،ونظـ ً
لجغرافيــة توزيــع المديريــات والمــدارس فــي المملكــة ،وتنــوع المخاطــر التــي تواجــه الميــدان التربــوي والنظــام التربــوي ،فقــد بــرزت
الحاجــة إلــى التنبــؤ بالمخاطــر التــي تواجــه النظــام التربــوي واستشــعارها وتحديدهــا ،وإضافــة إلــى ذلــك هنالــك حاجــة لمأسســة عمــل
إدارة المخاطــر ضمــن الهيــكل االداري للتعامــل معهــا ضمــن إطــار عمــل مؤسســي يضمــن متابعــة المخاطــر ومواجهتهــا بأســاليب
حديثــة تواكــب التغيــرات والتهديــدات علــى مســتوى وزارة التربيــة والتعليــم والشــركاء ،و إعــداد الســيناريوهات البديلــة ،وتوفيــر
التصــورات واآلليــات والميزانيــات الالزمــة لمواجهــة المخاطــر بالســرعة والمهنيــة المطلوبــة علــى مســتويات النظــام التربــوي كافــة.

عاشر ًا  :اإلنفاق الحكومي على التعليم
بلــغ اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم ( )1.09مليــار دينــار فــي عــام  ،2016وإضافــة إلــى اإلنفــاق مــن ميزانيتــي الوزارتيــن
المكلفتيــن بالتعليــم والتعليــم العالــي ،يشــمل هــذا المبلــغ المصروفــات التــي تتحملهــا وزارة الدفــاع ومؤسســة التدريــب المهني والمشــاريع
الممولــة مــن شــركاء التنميــة مــن خــال وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ويشــمل أيضــا تكلفــة إدارة النظــام التربــوي
الرأســمالية
ّ
واإلشــراف عليــه ,واإلنفــاق إلعــادة طباعــة الكتــب المدرســية .
حصــل قطــاع التعليــم علــى مــا نســبته ( )%13.46مــن إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي ،وبالمقارنــة مــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،يمثــل
اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم ( )%4مــن الثــروات التــي ينتجهــا االقتصــاد فــي عــام .2016
ويأتــي هــذا المســتوى مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم نتيجــة لسياســة االقتصــاد الكلــي والسياســات الماليــة التــي تهــدف إلــى
الحــد مــن اإلنفــاق العــام ،وتضــع بعــض القيــود الكبيــرة أو المتزايــدة علــى اإلنفــاق الحكومــي فيمــا يتعلــق بالدفــاع واألمــن ،ونظــام
الرواتــب التقاعديــة والفوائــد المترتبــة علــى الديــون .وقــد اســتقرت السياســة الماليــة وسياســة الميزانيــة التــي تتبعهــا الحكومــة فــي
إجمالــي اإلنفــاق العــام ،الــذي يمثــل حصــة أقــل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2016؛ أي بنســبة  ،٪4مقارنــة مــع ٪4.24
فــي عــام .2013
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هيكلية اإلنفاق الحكومي على التعليم

يتــم توجيــه التمويــل الحكومــي إلــى حــد كبيــر نحــو مرحلــة التعليــم األساســي ،الــذي تبلــغ نســبته حوالــي ( )٪66مــن إجمالــي
التمويــل ،حيــث يلتحــق العــدد األكبــر مــن الطلبــة بهــذه المرحلــة .ويتلقــى التعليــم العالــي ثانــي أكبــر حصــة بنســبة ( )%11.7مــن
إجمالــي التمويــل ،ويحصــل التعليــم الثانــــــوي علــى مــا نســبته (  ) ٪10.4كمــا يشــير إليــه الجــدول (:)10-1
الجدول ( :)10-1اإلنفاق الحكومي عىل التعليم بحسب الربامج والتمويل للفرتة من 2016 – 2013
2013

2014

2015

2016

نسبة %2016

البرامج والتمويل
برنامج اإلدارة

57,885,000

58,784,000

59,269,500

55,531,500

%5.2

التعليم المهني

25,641,000

25,867,000

26,125,000

24,895,000

%2.3

النشاطات التربوية

3,122,000

3,050,000

2,425,000

2,325,000

%0.2

التربية الخاصة

3,658,000

4,225,000

4,024,000

3,732,000

%0.3

رياض األطفال

6,271,000

6,640,000

6,912,000

6,757,000

%0.6

التعليم األساسي

670,189,000

702,404,000

713,006,500

708,519,500

%66.0

التعليم الثانوي

99,562,000

101,941,000

97,912,000

111,844,000

%10.4

554,000

618,000

697,000

682,000

%0.1

وزارة الدفاع

19,000,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

%1.8

التعليم العالي

94,450,000

100,145,000

104,684,000

125,796,000

%11.7

مؤسسة التدريب المهني

13,079,000

13,401,000

13,618,000

13,707,000

%1.3

أمانات الكتب المدرسية

6,872,750

8,152,466

8,594,410

9,675,989

*

حساب ضريبة المعارف
وزارة التخطيط

12,600,000
11,300,000

10,000,000
10,000,000

13,127,000
9,000,000

12,800,000
8,000,000

*
*

7,455,752,000

8,096,377,000

8,096,377,000

8,096,377,000

*

%13.15

%12.63

%12.77

%13.25

*

%4.11

%4.07

%3.93

%3.94

*

برامج محو األمية

إجمالي موازنة الدولة
نسبة إجمالي على التعليم
من موازنة الدولة
نسبة إجمالي التعليم من
GDP

المصدر :قانون الموازنة العامة لألعوام من ( )2016-2013ونشرات البنك المركزي.

تتمحــور تكلفــة األنشــطة فــي قطــاع التعليــم حــول رواتــب الموظفيــن ،فعلــى مســتوى التعليــم األساســي ،يتــم تخصيــص ( )%83مــن
التكلفــة للرواتــب ،منهــا ( )%62للمعلميــن و( )%21لغيرهــم مــن الموظفيــن ،ممــا ال يتــرك مجـ ً
ـال يذكــر ألي نفقــات أخــرى ،وتمثــل
النفقــات التشــغيلية مــا نســبته ( )%5.5مــن التكلفــة الكليــة.
ـارا أردنيًــا فــي المــدارس الحكوميــة التــي تشــرف عليهــا وزارة التربيــة والتعليــم،
ويبلــغ متوســط اإلنفــاق لــكل طالــب ( )720دينـ ً
ـارا أردنيًــا للنفقــات الرأســمالية.
ـارا أردنيًــا للنفقــات التشــغيلية ،و( )35دينـ ً
ـارا أردنيًــا كنفقــات للموظفيــن ،و( )40دينـ ً
منهــا ( )645دينـ ً
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الفصل األول  :تحليل الوضع القائم

وزارة التربية والتعليم

اإلنفاق على الطلبة السوريين

كان اللتحــاق الطلبــة الســوريين بمــدارس وزارة التربيــة والتعليــم خــال األعــوام مــن ( - )2016 – 2013كمــا يبيــن الجــدول ( )11-1األثــر
الكبيــر فــي اإلنفــاق الحكومــي علــى مــدارس الطلبــة الســوريين وذلــك لتوفيــر البيئــة المدرســية اآلمنــة وتأميــن المتطلبــات التربويــة الالزمــة كافــة.
الجدول ( :)11-1عدد الطلبة السوريني يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم:
الوصف
عدد الطلبة

السنة
2014/ 2013

2015 / 2014

2016/ 2015

2017/ 2016

120557

129058

145458

126127

المصدر :تقارير وزارة التربية والتعليم

يشــير الجــدول ( )12-1إلــى اإلنفــاق الحكومــي للمــدارس التــي يــداوم فيهــا الطلبــة الســوريون (مــدارس المخیمــات ،ومــدارس الفترة
الثانيــة ،ومــدارس الطلبــة األردنييــن ذات الفتــرة الواحــدة) ،بمــا فــي ذلــك الدعــم المقــدم مــن خــارج المیزانیــة.
الجدول ( :)12-1اإلنفاق الحكومي عىل مدارس الطلبة السوريني بحسب السنة وبحسب مصدر التمويل
الوصف
المنحة األلمانية

( رواتب مدارس المسائي)

المنحة المشتركة
القرض األلماني (إنشاءات )
المنحة األلمانية
(إنشاءات  +تجهيزات)
اليونيسف
المصدر :تقارير وزارة التربية والتعليم
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العام الدراسي  -الدعم المالي المقدم بالدينار األردني
2014/ 2013

2015 / 2014

2016/ 2015

2017/ 2016

*

*

*

3668102

*
1327176

*
1397730

2942175
713490

16940204
813134

737076

1135258

466256

118754

448923347

42000

9500000

وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

الفصل الثاني :مجاالت األولويات
يعــرض هــذا الفصــل المجــاالت الســتة ذات األولويــة للخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،والتــي تشــمل تعليــم وتنميــة الطفولــة المبكــرة،
والوصــول والمســاواة  ،ودعــم النظــام ،والجــودة ،والمــوارد البشــرية ،والتعليــم المهنــي .ويصــف كل مجــال التحديــات الرئيســة التــي يتــم
تناولهــا ويتضمــن هدفًــا إســتراتيجيًا واحـدًا ،مــع وصــف للمكونــات واألنشــطة ذات العالقــة بالمجــال ،إضافــة إلــى مؤشــرات المخرجــات
وأهدافها.

المجال األول :التعليم المبكر وتنمية الطفولة
يتعلــق هــذا المجــال بتوفيــر البرامــج النوعيــة للتعليــم المبكــر وتنميــة الطفولــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال فــي وزارة
التربيــة والتعليــم ،ويتضمــن هــذا المجــال المكونيــن الرئيســن التالييــن:
. -1الوصول والتوسع.

. -2الجودة.

يشــكل ك ٌّل مــن الوصــول والتوســع فــي مرحلــة التعليــم مــا قبــل المدرســة واالرتقــاء بمســتواه عنصريــن رئيســيين فــي االســتثمار
الســليم والفاعــل فــي التعليــم .وفــي ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة واإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية اللتيــن تتضمنــان
ـورا وإناثًــا ،علــى التعليــم النوعــي فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وزيــادة اســتعدادهم للتعلــم مــن
زيــادة فــرص حصــول األطفــال ،ذكـ ً
أجــل الحيــاة ،ال بــد مــن توفيــر البنيــة التحتيــة للوصــول إلــى مســتوى أساســي مــن الخدمــات لجميــع األطفــال ،إضافــة لذلــك هنالــك
حاجــة لتطويــر األطــر العامــة لتقييــم الطلبــة والمناهــج الدراســية وتحســين كفــاءة القــوى العاملــة فــي ريــاض األطفــال والــذي يتضمــن
اســتراتيجيات تعليــم األطفــال ذوي التأخــر النمائــي .وتســاهم األســاليب المبتكــرة فــي إحــداث التغييــرات اإليجابيــة المطلوبــة فــي نظــام
التعليــم المبكــر؛ بتشــجيع أوليــاء األمــور علــى تكثيــف جهودهــم فــي مجــال دعــم التعليــم والصحــة والتغذيــة والحمايــة االجتماعيــة فــي
المنــزل والمدرســة ،وإقامــة الشــراكات مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتضطلــع بــدور أكبــر فــي
تقديــم خدمــات الطفولــة المبكــرة .

الهدف اإلستراتيجي :
ً
ً
وإناثــا -علــى تعليــم نوعــي فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وزيــادة
ذكــورا
زيــادة فــرص حصــول األطفــال -
اســتعدادهم للتعلــم مــن أجــل الحيــاة.
و فيما يلي ملخص مكونات هذا المجال ،والتي سيتم تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

املكون األول :الوصول والتوسع
التحديات
انخفاض نسبة االلتحاق للذكور واإلناث بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة.
محدودية المساحات المتوافرة لبناء غرف رياض األطفال في المناطق ذات الكثافة السكانية .
محدودية مشاركة القطاع الخاص واألهلي واستثمارهما في رياض األطفال .
محدودية توافر الموارد المالية الكافية.

إن انخفــاض نســبة االلتحــاق بمرحلــة التعليــم مــا قبــل المدرســة ،والسـيَّما فــي المناطــق ذات الكثافــة واألكثــر حاجــة ،مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه
وزارة التربيــة والتعليــم ،ومــن أجــل ضمــان العدالــة والوصــول إلــى الخدمــات النوعيــة ،فــا بــد مــن مشــاركة القطاعيــن الخــاص وغيــر الحكومــي فــي
تقديــم خدمــات الطفولــة المبكــرة وال بــد مــن تعديــل التشــريعات إللزاميــة قبــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة فــي برامــج ريــاض األطفــال .وســتراجع الــوزارة
التشــريعات لتســهيل اســتحداث ريــاض األطفــال الخاصــة ،وكذلــك ســتطبق برنام ًجــا تجريبيًــا يشــمل ( )173روضــة أطفــال خاصــة؛ للمســاعدة فــي تحســين
غــرف ريــاض األطفــال ،ودعــم رواتــب المعلميــن مــن أجــل تشــجيع التوســع فــي اســتحداث ريــاض األطفــال .ومــن جهــة أخــرى ،يجــب تحليــل الوضــع

الراهــن؛ بإجــراء تحليــل كمــي لتحديــد التغطيــة والفجــوات فــي تقديــم الخدمــات وإدارة التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .
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وإضافــة إلــى ذلــك ،يجــب تخصيــص المــوارد الماليــة الالزمــة؛ بتحديــد التكلفــة الكليــة للخدمــات ،بمــا فــي ذلــك التكاليــف
التشــغيلية والرأســمالية .وهنــاك حاجــة لبنــاء ريــاض أطفــال جديــدة فــي المــدارس الحكوميــة الحاليــة وفــي األبنيــة المدرســية الجديــدة،
إضافــة إلــى إقامــة شــراكات مــع القطــاع الخــاص وتشــجيع المســتثمرين لبنــاء ريــاض أطفــال والمجتمعــات المحليــة؛ لضمــان قــدرة
األردن علــى احتــرام االلتزامــات الدوليــة لتحقيــق الوصــول والمســاواة الشــاملين إلــى خدمــات الطفولــة المبكــرة ،وبمجــرد التوســع
فــي هــذا النظــام ،تبــرز الحاجــة إلــی تنقیــح التشــریعات الحتســاب مرحلــة ريــاض األطفــال ضمــن مرحلــة التعليــم اإللزامــي.
األهداف الخاصة بالوصول والتوسع يف رياض األطفال

رفع نسبة االلتحاق برياض األطفال من  %59إىل  %80يف عام 2022

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

دراسة وتحليل واقع رياض األطفال يف األردن

إعداد الدراسة بحلول عام 2018

بدء الدراسة

إمتام الدراسة

 1459غرفة صفية
مجهزة ومؤهلة

الغرف الصفية التي متت
إعادة تأهيلها.)210( :
الغرف الصفية التي تم
بناؤها)500( :

املكونات الفرعية

عدد الفصول الدراسية التي تم
تجديــد الغــرف الحاليــة وتجهيزهــا للمرحلــة
الثانيــة مــن ريــاض األطفــال يف مــدارس تجديدها وتجهيزها يف مدارس وزارة
الرتبية والتعليم
وزارة الرتبيــة والتعليــم kg2
عدد غرف رياض الجديدة التي تم
اســتحداث غــرف ريــاض األطفـ
ـالـم.الجديــدة استحداثها وتجهيزها يف مدارس وزارة
ـ
والتعلي
يف مــدارس وزارة الرتبيــة
الرتبية والتعليم.

الوصول
والتوسع

تجديــد الغــرف الصفيــة يف املــدارس الخاصــة
(للقطــاع الخــاص واملنظــات الخريية)

عدد الغرف الصفية التي تم
استحداثها.

تعيــن املعلمــن الجــدد يف مرحلــة الروضــة عدد معلمي ومديري املدارس الخاصة
الثانيــة مبــا يتــاىش مــع معايــر وزارة الذين تقوم وزارة الرتبية والتعليم
بدفع رواتبهم
الرتبيــة والتعليــم الحكوميــة والخاصــة (173
 /ســنة).
توفــر  50دينــا ًرا أردن ًّيــا لــكل شــعبة خـ
ـال رياض اطفال مزودة بالقرطاسية و
ـة
ـ
التعليمي
الســنة لـراء القرطاســية واملــواد
املواد التعليمية
لريــاض األطفــال.
إعــادة النظــر يف الترشيعــات واللوائــح
الخاصــة بريــاض األطفــال العامــة والخاصــة،
ـول إىل تيســر اســتحداث ريــاض األطفال
وصـ ً
يف القطــاع الخــاص.

تعليامت منقحة لرياض األطفال

البيانات من الدراسة

865

0

865

1459

2169

الترشيعات واللوائح
الترشيعات
واللوائح معتمدة و ُمنفَّذة يف عام
اسة
ر
الد
قيد
.2018

املكون الثاني :ضمان الجودة يف مرحلة الطفولة املبكرة
التحديات
ضعف عمليات المتابعة والتقييم والمساءلة لمرحلة رياض األطفال.
عدم كفاية المتابعة الفنية لرياض األطفال التابعة للقطاعين الحكومي وغير الحكومي.
االستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليم رياض األطفال.
ضعف الكفاءة المؤسسیة لموظفي رياض األطفال في وزارة التربیة والتعلیم ،وتدني مستویات التدریب المختلفة.
ضعف التنسيق بين الجامعات والكليات في إعداد معلمي رياض األطفال وتدريبهم وتأهيلهم.
الحاجة إلى تطوير المناهج وفق نظام التعليم المعتمد في وزارة التربية و التعليم بما يلبي الحاجات الوطنية والعالمية معا.

مــن أجــل تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة لألطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال ،يجــب تحديــد معاييــر توكيــد الجــودة ،وتغطــي
هــذه المعاييــر التفاعــات بيــن البالغيــن واألطفــال ،والتقــدم الــذي يحــرزه األطفــال وتحصيلهــم ومســتوى تعلمهــم ،ومســتوى مشــاركة
المجتمــع المحلــي وأوليــاء األمــور ،وتحســين التدريــب قبــل الخدمــة وأثناءهــا ،ومتابعــة فعاليــة البرامــج لتحديــد االحتياجــات التعليميــة
الخاصــة باألطفــال وتلبيتهــا ،وتحســين المعرفــة والوعــي العــام بنمــو الطفــل .كذلــك ،تعكــس هــذه المعاييــر واقــع التعليــم مــا قبــل
المدرســة ومــدى قربــه أو بعــده مــن تحقيــق األهــداف المنشــودة ،وتســهم أيضــا فــي توجيــه القــرار التربــوي واإلداري الوجهــة
الصحيحــة؛ بالكشــف عــن جوانــب الضعــف والقــوة فــي أداء المؤسســات التربويــة للتعليــم مــا قبــل المدرســة ،وتعمــل هــذه المعاييــر
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علــى تخفيــض التكلفــة ورفــع الجــودة وتقليــل الهــدر فــي الوقــت والمــوارد والجهــد؛ بدعــم جوانــب القــوة ومعالجــة جوانــب الضعــف
والتأســيس لعمليــات اإلصــاح لتحســين عمليــات اتخــاذ القــرار تبعًــا لمنهجيــة علميــة واضحــة .وتحــدد هــذه المعاييــر مســؤوليات جميــع
الشــركاء فــي العمليــة التعليميــة و التعلميــة كالدولــة ،والمجتمــع ،والعامليــن فــي المؤسســات التربويــة المهتمــة بالتعليــم مــا قبــل المدرســة،
وتحفيزهــم علــى التعــاون الفعــال ،وتقــدم هــذه المعاييــر كذلــك الشــروط الجوهريــة لمشــاركة أوليــاء األمــور فــي المؤسســات التربويــة
التــي تقــدم التعليــم مــا قبــل المدرســة .
وخــال فتــرة تنفيــذ الخطــة ،ســيكون هنالــك حاجــة لتطويــر منهــاج تنميــة الطفولــة المبكــرة بالتعــاون مــع إدارة المناهــج والكتــب
المدرســية والمركــز الوطنــي الجديــد لتطويــر المناهــج ،بحيــث يســتند هــذا المنهــاج إلــى معاييــر وممارســات مناســبة نمائيًــا .وإضافــة
إلــى ذلــك ،ســيتم إعــداد مــوارد تعليميــة جديــدة لمرحلــة ريــاض األطفــال ،والتــي ســتكون مناســبة لســن األطفــال لتحفيــز فضولهــم
وقدراتهــم واســتعدادهم للتعلــم.

األهداف اخلاصة باجلودة في مرحلة الطفولة املبكرة
اعتماد إطار ضمان الجودة لرياض األطفال بحلول نهاية عام .2022
اعتماد معايير التميز واإلبداع لرياض األطفال وإطالقها وتنفيذها ابتدا ًء من عام .2019
تطوير معايير االعتماد بحلول عام .2019
زيــادة وعــي مقدمــي الرعايــة فــي مجــال الصحــة والتغذيــة والحمايــة االجتماعيــة فــي المنــزل والمدرســة؛ بالوصــول إلــى ( )10,000مــن
أوليــاء األمــور ســنويًا لبرنامــج التوعيــة الوالديــة (  )2000أم وطفــل لبرنامــج رفــع اســتعداد االطفــال للتعلــم.
زيادة نسبة المعلمين المؤهلين من المرحلة الثانية من رياض األطفال من  ٪92إلى  ٪98في عام .2022
اعتماد نظام المساءلة لمدخالت الروضة وعملياتها ومخرجاتها بحلول نهاية عام .2019

املكونات الفرعية

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

دراسة التقييم التي تم إجراؤها

غري متوافرة

دليل مطور ومعتمد لرياض األطفال
الحكومية والخاصة مستثحدثة

النظام الحايل

الهــــدف
()2023/2022
الدراسة مستكملة يف عام
2018
دليل مطورة بحلول نهاية
 2019واملعتمدة بحلول عام
2020

عدد االدلة املوزعة.

( / 173سنة)

 10000نسخة ُم َعدَّة وموزعة

أدوات التدقيق الفنية واإلدارية
املنقحة.

األدوات الحالية

بحلول عام 2020

إجراء التدريب عىل الدليل املطور وتطبيقاته.

عدد املوظفني املدربني عىل نظام
ضامن الجودة املطور.

0

1556

إجراء تدريب عىل أداة التدقيق الداخيل لرياض
األطفال

عدد املوظفني املدربني عىل أداة
التدقيق الداخيل.

0

212

إجراء عمليات التدقيق الداخيل والفني واإلداري
لرياض األطفال الحكومية وغري الحكومية،
وإعداد تقارير التدقيق واإلجراءات التصحيحية
(التحقق من الجودة)

عدد تقارير التدقيق الداخيل الفني
واإلداري التي أجريت والتقارير
الصادرة.

0

 2لكل روضة أطفال سنويًا

تضمني أداة التدقيق الداخيل يف نظام وتنفيذ
التدريب عىل اداة .OpenEMIS

عدد املوظفني املدربني عىل أداة
.OpenEMIS

0

232

تعيني مرشفني جدد الستيعاب العدد املتزايد من
رياض األطفال.

عدد املرشفني عىل املرحلة الثانية
من رياض األطفال.

26

86

األنشـــــــطة
إجراء دراسة تقييمية لنظام ضامن الجودة
مراجعة نظام ضامن الجودة
توزيع التعليامت املنقحة (نظام الجودة) لرياض
األطفال الحكومية ورياض األطفال الخاصة
املستهدفة
مراجعة أدوات التدقيق الفنية واإلدارية لعملية
ضامن الجودة.

ضمان اجلودة
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املكونات الفرعية

التميز واإلبداع

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

إعــداد معايــر للتميــز واإلبــداع لريــاض
األطفــال باملشــاركة مــع جمعيــة جائــزة
امللكــة رانيــا.

معايري التميز واإلبداع املعتمدة

العمل جا ٍر حاليًا مع
جمعية جائزة امللكة
رانيا

أعدت يف نهاية عام 2018

0

4

0

%10

معايري االعتامد املط ّورة.

مسودة املعايري املعدّة.

املعايري املوافق عليها
بحلول عام 2019

مسودة الدليل املعدّة واملوافق عليها

0

الخطوط العريضة للدليل
املوافق عليها بحلول 2022

التنفيذ

0

التنفيذ بحلول 2022

دليل االعتامد اإلرشادي

غري متوافر

2020

عدد مقدمي الرعاية املشاركني يف
برامج التوعية الوالدية.

40000

90000

الدراسة التقييمية املعدة

غري متوافر

يبدأ التقييم 2019

عدد التوعية الوالدية املوزعة.

غري متوافر

 1000نسخة موزّعة

عدد الحمالت السنوية للتميز
واإلبداع

إجــراء حملــة ســنوية لرفــع الوعــي حــول
املعايــر عــى مســتوى ريــاض األطفــال
الحكوميــة وإتاحــة الفــرص للمشــاركة يف النسبة املئوية للمعلمني املتقدمني
الحصــول عــى الجائــزة.
للحصول عىل جائزة االبتكار والتميز

إعداد الدليل اإلرشادي وإقراره
معايير االعتماد متابعــة تطبيــق املعايــر وفــق الدليــل
اإلرشــادي املعتمــد.
إعــداد دليــل االعتــاد االرشــادي والحصــول
عــى املوافقــة عليــه بنــا ًء عــى املعايــر
املعتمــدة
توعيــة مقدمــي الرعايــة يف مجــال الصحــة
والتغذيــة والحاميــة االجتامعيــة يف املنــزل
واألرسة مــن خــال برنامــج التوعيــة األرسية.
إعــداد دراســة تقيميــة لربنامــج التوعيــة
الوالديــة.
تطويــر دليــل التوعيــة الوالديــة وطباعتــه
ونــره.

عقــد ورش تثقيفيــة ألوليــاء األمــور واألطفال
عدد أولياء األمور واألطفال الذين
حــول "رفــع اســتعداد األطفــال للتعلــم" (مبــا
يحرضون ورش العمل حول استعداد
يف ذلــك تشــجيع أوليــاء األمــور عــى القـراءة
األطفال للتعلم.
مــع أطفالهم).
تنفيــذ برامــج التغذيــة املدرســية يف
جميــع ريــاض األطفــال الحكوميــة ،مبــا يف عدد شعب رياض األطفال املستفيدة
من برنامج التغذية املدرسية
ذلــك ريــاض األطفــال التــي تضــم الطلبــة
الالجئــن.
توفــر ركــن الحاســوب يف جميــع صفــوف
ريــاض األطفــال امل ُســتحدثة يف مــدارس
وزارة الرتبيــة والتعليــم.

االبتكار

وزارة التربية والتعليم

الهــــدف
()2023/2022

اعتــاد املعايــر وإقرارهــا باملشــاركة مــع
املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة.

أمناط التفكير

تنفيذ التدريب عىل برنامج KidSmart
تدريــب املعلــات عــى الدليــل التدريبــي الشــامل

 4,450عدد أولياء
األمور امللتحقني

10000

1459

 2027يف نهاية 2022

عدد رياض األطفال التي تستخدم
التكنولوجيا.

400

 1110بحلول عام 2022
( 142روضة أطفال سنويًا)

عدد املرشفني واملدربني املدربني عىل
برنامج KidSmart

426

1196

 1342يف القطاع
الخاص

3,879

لريــاض األطفــال ( )CTPيف ضــوء مراجعــة املنهــاج عدد املرشفني واملعلمني املدربني عىل
الوطنــي التفاعــي بهــدف تحســن نوعيــة برامــج
دليل التدريب الشامل
تأهيــل املعلمــن أثنــاء الخدمــة.
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املكونات الفرعية

رفع كفايات
املعلمات
في القطاع
احلكومي
واخلاص

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

تدريــب جميــع معلمــي ريــاض األطفــال النسبة املئوية للمعلمني املدربني عىل
الدليل التدريبي الشامل.
عــى الدليــل املحــدث.

0

%100

تدريــب معلــات ريــاض األطفــال
املســتجدات عــى املواضيــع التدريبيــة
املتعلقــة بالتخطيــط ،وجهــات النظــر
املتعلقــة بالغــرف الصفيــة ،والتقييــم،
واإلعــداد للعمــل يف الغــرف الصفيــة).

النسبة املئوية للمعلمني الجدد
املدربني عند التوظيف

0

%100

تطويــر أداة الكشــف املبكــر لتحديــد
األطفــال ذوي االحتياجــات التعليميــة
الخاصــة.

أداة الكشف املبكر املطورة.

0

بحلول عام 2019

أداة التقييم الفردي للطفل املط ّورة.

غري متوافر

بحلول عام 2019

عدد املعلمني واملرشفني واملدراء
تنفيــذ التدريــب عــى الكشــف املبكــر وأداة
املدربني عىل الكشف املبكر وأدوات
التقييــم الفــردي للطفــل.
التقييم الفردي للطفل

غري متوافر

3120

تدريــب املعلــات عــى مبــادرة القــراءة
عدد املعلمني الذين تم تدريبهم عىل
والرياضيــات ()RAMPللصفــوف الثالثــة
مبادرة القراءة والرياضيات ()RAMP
األوىل

27618

2360

عدد ورشات عمل حول املشاركة
الوالدية التي تم إجراؤها.

1613

2349

إعداد الخطة التنفيذية للتقييم

الخطة املعدّة

غري متوافر

الخطة املعدّة بحلول 2019

طباعة أدلة التقييم وتوزيعها

عدد األدلة التي تم توزيعها

0

 10000دليل ُموزَّع

عدد ورش العمل التي تم إجراؤها.

غري متوافر

36ورشة عمل

األنشـــــــطة

تطوير أداة التقييم الفردي للطفل

تدريب املعلمني عىل مشاركة األهل يف
الروضة والصفوف األوىل.

املساءلة

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

تنفيذ التدريب عىل إطار التقييم
الزيارات امليدانية ملتابعة التنفيذ.
إعــداد تقاريــر التقييــم الفنــي يف ضــوء
التغذيــة الراجعــة مــن التنفيــذ والزيــارات
امليدانيــة ،وإجــراء التعديــات الالزمــة ،إن
وجــدت.

املؤشرات  /الهــــدف

عدد الزيارات امليدانية التي تم
إجراؤها لرياض األطفال وتقارير
التقييم الصادرة.

غري متوافر

1,600زيارة
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الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

المجال الثاني :الوصول والمساواة
يهــدف هــذا المجــال إلــى ضمــان الوصــول والمســاواة لجميــع المقيميــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية؛ وتحقيقًــا لهــذه الغايــة،
يتضمــن المجــال المكونــات التاليــة:
.1

البنية التحتية .2 .التعليم الدامج  /التربية الخاصة.

 .3التعلم مدى الحياة والتعليم غير النظامي.

الهدف اإلستراتيجي :
ضمــان الوصــول والمســاواة للطلبــة مــن كال الجنســين ،واســتيعاب جميــع الفئــات العمريــة فــي التعليــم لجميــع
المقيميــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
وفيما يلي ملخص لمكونات مجال الوصول والمساواة التي سيتم تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف.

املكون األول :البنية التحتية
التحديات
االكتظاظ في المدارس.
العدد الكبير من المدارس المستأجرة.
الحاجة الستيعاب الطلبة الالجئين في المدارس.
العدد الكبير من المدارس التي تحتاج إلى أعمال الصيانة العاجلة والشاملة .
الحاجة لمراعاة األطفال ذوي االعاقة؛ بتوفير الممرات الخاصة بهم والتسهيالت األخرى.
عدم توفير الصيانة الوقائية للعديد من المدارس بسبب عدم وجود برنامج خاص لهذه الغاية.

مــن أجــل الحــد مــن االكتظــاظ فــي المــدارس وزيــادة معــدالت االلتحــاق بالمــدارس األساســية والثانويــة لجميــع األطفــال ،بمــن
فيهــم مــن الطلبــة الالجئيــن ،يركــز هــذا المكــون علــى تحســين البيئــة التعليميــة مــن خــال )1( :تشــييد األبنيــة المدرســية الجديــدة التــي
يســهل الوصــول إليهــا بحيــث تراعــي المعاييــر الحديثــة )2( ،العمــل علــى تخفيــض نســبة األبنيــة المدرســية المســتأجرة )3( ،خفــض
نســبة المــدارس المســتأجرة.
ومــن أجــل تحســين ســامة البنيــة التحتيــة للمــدارس ونوعيتهــا ،ست ُ ِعــ ُّد الــوزارة برنام ًجــا للصيانــة الوقائيــة وأنظمــة التكييــف فــي
جميــع المــدارس فــي المملكــة .وســتبدأ الصيانــة الوقائيــة مــن تاريــخ اســتالم المبنــى مــن أجــل الحفــاظ علــى نظافــة المرافــق المدرســية
وضمــان اســتمرارية اســتخدامها .وأثنــاء تنفيــذ الخطــة ،مــن المتوقــع أن تقــدم المديريــة مبلغًــا ماليًــا محــددًا لمديــري المــدارس لتمويــل
تكاليــف الصيانــة ،وتقــوم لجــان الصيانــة بتوفيــر الصيانــة ،وإضافــة إلــى ذلــك ،ســتقوم الــوزارة بتركيــب نظــم الطاقــة الشمســية
والتكييــف فــي عــدة مــدارس مختــارة.

األهداف اخلاصة بالبنية التحتية
اســتحداث  300مدرســة جديــدة وتســهيل الوصــول لهــذه المــدارس للطلبــة األردنييــن مــن الذكــور واإلنــاث ،ومــن الطلبــة الالجئيــن وذوي االعاقــة علــى
مــدى الســنوات الخمســة القادمــة.
تحســین البیئــة المدرســیة؛ بتنفیــذ أعمــال الصیانــة الالزمــة فــي ( )800مدرســة للبنيــن والبنــات ســنویًا فــي کل ســنة مــن الســنوات الخمســة القادمــة (مــن
المعــدل الحالــي البالــغ  500مدرســة ســنويًا) ،وتفعيــل الصيانــة الوقائيــة فــي المــدارس الحكوميــة.

تجديد ( )420مدرسة 210( ،مدرسة للبنات و( )210مدرسة للبنين) لجعلها متاحة لألطفال ذوي اإلعاقات.
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املكونات الفرعية

وزارة التربية والتعليم

األنشـــــــطة
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املؤشرات  /الهــــدف

اســتحداث  60مدرســة جديــدة ســنويًا (أي مــا
مجموعــه  )300أو بنــاء اإلضافــات املدرســية
يف املــدارس الحاليــة؛ للحــد مــن االكتظــاظ
ومــن عــدد املــدارس املســتأجرة وذات
الفرتتــن .وســوف تســتوعب هــذه املــدارس النسبة املئوية لألبنية املدرسية ذات
الفرتتني.
الطلبــة األردنيــن ،وتوفِّــر وصــولً أكــر لالجئــن
الســوريني وغريهــم مــن الالجئــن.
النسبة املئوية لألبنية املدرسية
املستأجرة

اســتخدام نظــم املعلومــات الجغرافيــة لتحديد
املواقــع املطلوبــة للمــدارس الجديدة.
اســتمالك أر ٍ
اض إضافيــة يف مواقــع محــددة يف
املحافظــات املختلفــة.

عدد قطع األرايض املستملكة

وتسهيل الوصول مالمئــة املــدارس القامئــة لتوفــر إمكانيــة
إليها وصيانتها .الوصــول لألطفــال ذوي االعاقــة (كاملمــرات
ودورات امليــاه) اســتنادًا إىل نتائــج نظــم
املعلومــات الجغرافيــة والســكان ،بحيــث
يكــون الهــدف األويل مدرســة واحــدة للبنــن
ومدرســة واحــدة للبنــات مبــا يف ذلــك ريــاض
األطفــال لــكل مديريــة ســنويًا.

عدد املدارس التي تم تجديدها
لتسهيل الوصول إليها.

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

٪22

٪17

%19

%10

 100موقع

 300موقع

توفير مدارس آمنة

 150مدرسة

570

الدمــج املســتمر للمــدارس الصغــرة التــي عــدد املــدارس التــي لديهــا التــي
تضــم أقــل مــن  100طالــب يف مــدارس أكــر .تضــم أقــل مــن  100طالــب

40

300

تحســین البیئــة املدرســیة؛ بتنفیــذ أعــال
الصیانــة الرضوریــة لرفــع عــدد املــدارس
مــن ( )500إىل ( )800مدرســة ســنويًا وملــدة
خمــس ســنوات.

عدد املدارس املصونة سنويًا

80

تطويــر برنامــج الصيانــة الوقائيــة الــذي
يتضمــن تفعيــل دور لجــان الصيانــة املدرســية
التــي تضــم الطلبــة وأعضــاء اللجــان املدرســية
يف املــدارس التــي تنفــذ الصيانــة املدرســية.

نسبة املدارس التي تشكل جز ًءا من
برنامج الصيانة الوقائية.

0

تطويــر برنامــج الصيانــة الوقائيــة مــن قبــل
مديريــة الصيانــة يف ادارة االبنيــة املدرســية
حتسني البيئة
املادية للمدارس؛ واملشــاريع الدوليــة (انظــر ايضــا مجــال
الوصــول واملســاواة)
بالصيانة الوقائية تفعيــل دور لجــان الصيانــة التــي تضــم
وتوفير أنظمة عضويــة الطلبــة يف املــدارس التــي يتــم فيهــا
تنفيــذ برامــج الصيانــة

برنامج الصيانة الوقائية متوافر.
نسبة املدارس التي تشكل جزءا من
برنامج الصيانة الوقائية.

0

عدد املدارس التي متتلك أنظمة
التكييف  /التدفئة (تعد أنظمة
التكييف من األولويات يف املناطق
الحارة).

()٪1.3

التكييف.

تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية وتكييــف
الهــواء  /التدفئــة يف جميــع املــدارس.

4000

%75

%50

٪50
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املكون الثاني :التعليم الدامج /التربية الخاصة
التحديات
عدم توافر وحدات للتشخيص التربوي.
قلة أدوات التشخيص التربوي والقياس والتقييم الالزمة.
قلة الكوادر الفنية المتخصصة.
عدم القدرة على تأمين جميع األطفال ذوي اإلعاقة بالمواصالت.
عدم وجود مناهج متخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية والنمائية ،كالتوحد .
عدم وجود الكوادر والموظفين المتخصصين بالعمل مع األطفال في المدارس الدامجة.
عدم تلبية االحتياجات الخاصة بالطلبة السوريين الالجئين بشكل كاف.

تســعى الــوزارة إلــى زيــادة فــرص الحصــول علــى التعليــم لجميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة ،بمــا فيهــم الالجئيــن ،.إن المرجــع
القانونــي لتعليــم الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة هــو قانــون رقــم  20لســنة  2017ومــن بيــن القضايــا المتعلقــة بتعليــم ذوي اإلعاقــة عــدم
وجــود تشــخيص مناســب لألطفــال .حيــث يوجــد حاليــا ( )5مراكــز تشــخيص ،تتــم إدارتهــا مــن قبــل وزارة الصحــة ووزارة التنميــة.
وترغــب وزارة التربيــة والتعليــم بإنشــاء مراكــز تشــخيص خاصــة بهــا ،ثالثــة مراكــز إقليميــة ومركزيــن متنقليــن للعمــل فــي مخيمــات
الالجئيــن ،مــن أجــل تقييــم االحتياجــات الخاصــة للطلبــة علــى نحــو ســليم.
ولــدى الــوزارة حاليًــا ( )150مدرســة أساســية تقريبــا ،يمكــن لألطفــال ذوي اإلعاقــة الوصــول إليهــا .وســتعمل إدارة التربيــة
الخاصــة مــع قســم الخريطــة المدرســية وإدارة التعليــم العــام علــى تجديــد مدرســتين ســنويًا (مدرســة واحــدة للبنــات ومدرســة واحــدة
للبنيــن) فــي كل مديريــة تربيــة ،بحيــث تشــمل هــذه المــدارس أيضــا ريــاض األطفــال لضمــان عــدم حرمــان األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن
الوصــول .وســوف تشــمل التجديــدات فــي البدايــة الممــرات الخاصــة بالطلبــة ذوي اإلعاقــات ودورات الميــاه .وســتكون هــذه المــدارس
ـورا لرفــع الوعــي حــول
التــي تــم تجديدهــا محــور التركيــز الرئيــس ألنشــطة إدارة التربيــة الخاصــة .وستســتخدم هــذه المــدارس محـ ً
التعليــم الدامــج بمــا فــي ذلــك تدريــب المعلميــن المتخصــص ،وبرامــج التوعيــة الوالديــة ،وإنشــاء وحــدات الدعــم المتخصصــة التــي
توفِّــر الخدمــات للطلبــة الذيــن يعانــون مــن الصعوبــات الحركيــة والصعوبــات فــي مجــال النطــق والتعلــم فــي المرحلــة الثانيــة مــن
ريــاض األطفــال ومــا بعدهــا .وســتضم كل وحــدة دعــم خاصــة اختصاصيًــا لعــاج النطــق ،وطبيــب عــاج طبيعــي ،ومعلميــن اثنيــن
مدربيــن علــى دعــم األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات وبــطء فــي التعلــم.
وتســعى إدارة التربيــة الخاصــة لزيــادة الوعــي حــول احتياجــات الطلبــة ذوي اإلعاقــة؛ بالعمــل مــع المجلــس األعلــى لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة؛ لتعزيــز التعليــم الدامــج واســتخدام وســائط اإلعــام والرســائل القصيــرة والنشــرات وغيرهــا ،حيــث وقعــت الــوزارة
اتفاقيــة مــع المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتأهيــل أربعــة مــدارس رياديــة للتعليــم الدامــج خــال ســنة .2018
وأخيــرا ،تهــدف إدارة التربيــة الخاصــة إلــى تطويــر برنامــج خــاص لرعايــة وتعليــم الطلبــة الالجئيــن ذوي اإلعاقــة مــع مراعــاة
اآلثــار المتعــددة للحــرب واإلعاقــة علــى هــؤالء األطفــال .وســيوفر هــذا البرنامــج الخدمــات التعليميــة وخدمــات الدعــم مثــل العــاج
الوظيفــي وإعــادة التأهيــل والعــاج اللفظــي وأيــة معــدات دعــم ضروريــة لدعــم دمــج األطفــال فــي المــدارس الحكوميــة.

األهداف اخلاصة بالتعليم الدامج /التربية اخلاصة
زيــادة نســبة االلتحــاق بيــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة مــن ( )%5فــي  2017/2016إلــى ( )%20فــي عــام  2022/2021؛ وذلــك باالســتعانة
بأنشــطة التشــخيص والتوعيــة.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس ()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

اســتحداث وتفعيــل مراكــز التشــخيص
التعليميــة يف األقاليــم الثالثــة يف األردن
(الشــال ،الوســط ،الجنــوب) لتقييــم
األطفــال ذوي اإلعاقــات الجســدية
والتعلميــة مــن الذكــور واإلنــاث.

إنشاء مراكز التشخيص النفيس
والرتبوي

0

3

عدد الزيارات ملراكز التشخيص
الثابتة واملتنقلة.

0

حوايل  5000زيارة

توفــر مراكــز التشــخيص املتنقلــة إلج ـراء
الزيــارات امليدانيــة للمــدارس مبــا يف ذلــك
املــدارس يف مخيــات الالجئــن واملناطــق
النائيــة.

عدد مراكز التشخيص املتنقلة

تطوير الكفايات تعيــن ()20
ً
متخصصــا يف كل مركــز ثابــت عدد املتخصصني الذين تم تعيينهم
ومتنقــل.
املتعلقة
بتشخيص
إجراء التدریب لتحسین جودة متخصيص عدد متخصيص التشخیص الرتبوي
اإلعاقات.
والنفيس املدربین سنويًا.
التشخیص.

التوعية

توسعة الوصول
إلى التعليم
الدامج
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رشاء األدوات التشــخيصية املناســبة
وتكييفهــا لالســتخدام داخــل األردن (مثــل
اختبــار ســتانفورد بينيــه ،واالختبــارات
الســلوكية ،واختبــار ويكســلر ،الــخ).
تطويــر  /تكييــف األدوات التشــخيصية
اإلضافيــة حســب الحاجــة (صعوبــات التعلــم
والتوحــد والكشــف عــن مشــاكل النطــق).
تطويــر حملــة التوعيــة بالتعــاون مــع املجلــس
األعــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتعزيــز
التعليــم الدامــج؛ (باســتخدام وســائل اإلعــام،
والرســائل القصــرة ،والنــرات وغريهــا).
تنظيــم ورش عمــل التوعيــة ســنويا يف جميــع
املــدارس واملديريــات التــي ميكــن الوصــول
إليهــا.
إجــراء الدراســات املســحية لتحديــد
االحتياجــات التعليميــة واالحتياجــات لألجهــزة
املســاعدة (الكــرايس املتحركــة وغريهــا)
للطلبــة ذوي اإلعاقــة (مبــا يف ذلــك الطلبــة
الالجئــن).
إنشاء وحدات الدعم يف كل من املدارس
التي تم تجديدها حديثًا لتقديم الخدمات
للطلبة الذين يعانون من صعوبات جسدية
وصعوبات يف النطق والتعلم بد ًءا من رياض
األطفال وصعودا إىل أعىل.

0

2

0

100

0

75

عدد أدوات التشخيص الرتبوي
والنفيس التي تم الحصول عليها

0

75

أدوات التشخيص املط ّورة

0

3

حملة التوعية املط ّورة.

غري متوافرة

تم تطويرها

عدد ورش العمل التوعوية

غري متوافرة

 570مدرسة  42+مديرية

عدد الدراسات املسحية التي تم
إجراؤها

0

3

عدد املدارس التي تضم وحدات
الدعم

0

420

توفــر وســائل النقــل لجميــع الطلبــة ذوي
االعاقــة.

النسبة املئوية للطلبة الذين تتوافر
لهم وسائل النقل.

%1

٪100

إعــداد برنامــج خــاص لرعايــة وتعليــم الطلبــة
الالجئــن ذوي اإلعاقــة مــع األخــذ بعــن
االعتبــار اآلثــار املتعــددة للحــرب واإلعاقــة
عــى األطفــال.

البرامج واألنشطة إنشــاء مركــز لتبنــي األفــكار املبتكــرة لــدى
التي تعزز تطوير الطلبة.
واستثمار قدرات توفــر غــرف املوهوبــن يف املــدارس مــع
الطلبة املوهوبني
ومهاراتهم في جميع األدوات الالزمــة لتطويــر اإلبــداع واالبتــكار
بــن الطلبــة.
اجملاالت

الربنامج مع ّد ومف ّعل

غري متوافر

تم إعداد الربنامج

عدد املدارس التي تضم غرف
املوهوبني.

78

118

عدد الطلبة يف غرف املوهوبني.

()1000

()2800
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املكون الثالث :التعلم مدى الحياة والتعليم غير النظامي
التحديات
تسرب الطلبة من التعليم األساسي وااللتحاق بسوق العمل ( عمالة األطفال ).
تدني الظروف المعيشية لعدد من األسر ،وعدم وجود حوافز مالية لألطفال للبقاء في المدرسة.
تعطي بعض المجتمعات األولوية للعمل على التعليم ،مما يؤدي إلى انتشار عمالة األطفال.
التحديات االقتصادية والمالية التي تواجه األسر ،وال سيما الالجئين.
عدم وجود معلومات حول أعداد األطفال والشباب خارج المدرسة واألميين البالغين (األردنيين والسوريين وغيرهم).
بعــض األطفــال والشــباب خــارج المدرســة واألميــون البالغــون ال يرغبــون فــي االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي (األردنيــون والســوريون
وغيرهم)

هنالــك حاجــة لمواءمــة البرنامــج االســتدراكي مــع الطلبــة ذوي اإلعاقــات ،وقــد تــم تصميــم هــذا البرنامــج لألطفــال الذيــن هــم أكبــر
مــن ســن الصــف المحــدد بأربــع ســنوات أو أكثــر لالنضمــام إلــى برنامــج مكثــف لتعويــض مــا فاتهــم مــدة ســنة أو ســنتين اعتمــادا علــى
حاجــة كل طالــب علــى حــدة ،ومــن ثــم يتــم تقييمهــم وإعــادة تســجيلهم فــي المــدارس الحكوميــة .وكذلــك ،ســيتم توفيــر الفــرص التعليميــة
لجميــع فئــات المجتمــع (األطفــال والشــباب والبالغيــن) الذيــن فاتتهــم ســنوات التعليــم أو المتســربين مــن المدرســة .وإضافــة إلــى الطلبــة
األردنييــن المؤهليــن والطلبــة الالجئيــن بحيــث تتضمــن برامــج التعليــم غيــر النظاميــة الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة ،ســيتم تزويــد الطلبــة
ببرامــج تعليميــة غيــر رســمية مناســبة مــن أجــل تنميــة مهاراتهــم.
وتُنفَّذُ هذه األنشطة من خالل برامج التعليم غير النظامي اآلتية:
 - 1برنامج تعليم الكبار ومحو األمية للفئة العمرية  15سنة فأكثر.
 - 2برنامج تعزيز الثقافة للمتسربيين للفئة العمرية ( )18-13للذكور و ( )20-13لإلناث.
 -3البرنامج التعليمي االستدراكي للفئة العمرية ( )12-9سنة.
 - 4برنامج الدراسات المنزلية للفئة العمرية  12سنة فأكثر
 -5برنامج مراكز الدراسات المسائية.

األهداف احملددة للتعلم مدى احلياة
خفض نسبة األمية بين البالغين من  %9.5إلى  %7.4لإلناث ومن  %3.4إلى  %2.6للذكور بحلول عام .2022
التحــاق األطفــال المتســربين مــن المدرســة (الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  13و  18عا ًمــا للذكــور ومــن  13إلــى  20لإلنــاث) علــى
مــدى الســنوات الخمســة المقبلــة بمعــدل ســنوي يبلــغ  1000فــرد ( 700مــن الذكــور و  300مــن اإلنــاث)؛ باالســتعانة ببرنامــج التســرب،
وبالتعــاون مــع الشــركاء.
توفيــر الفــرص التعليميــة مــن خــال برنامــج الدراســات المنزليــة للفئــة العمريــة غيــر الملتحقــة بالمــدارس مــن  12ســنة فأكثــر علــى
مــدى الســنوات الخمســة القادمــة بمعــدل ســنوي يبلــغ ( )2500طالــب وطالبــة ( )1000مــن الذكــور و( )1500مــن اإلنــاث ،اســتنادًا إلــى
القياســات فــي الســنوات الســابقة.
توفيــر الفــرص التعليميــة لألطفــال خــارج المدرســة الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  9و  12ســنة؛ باالســتعانة بالبرنامــج االســتدراكي
علــى مــدى الســنوات الخمســة القادمــة بمعــدل ســنوي يبلــغ  1500طفــل ( 750مــن الذكــور و  750مــن اإلنــاث).
توفيــر فــرص التعليــم المنتظــم لمــن هــم فــي مراكــز اإلصــاح و التأهيــل؛ بزيــادة عــدد المراكــز التعليميــة إلــى أربعــة مراكــز بحلــول عــام
.2022
توفير فرص التعليم غير النظامي لألميين والبالغين الذين لم يستكملوا تعليمهم وجميع األطفال خارج النظام التعليمي.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

التوسع يف إنشاء مراكز تعليم للكبار ومحو
األمية

عدد الطلبة يف مراكز محو األمية

1330

2000

مراجعــة الترشيعــات التعليميــة املتعلقــة
بربامــج التعليــم غــر النظامــي

الترشيعات التي متت مراجعتها

غري متوافر

متت مراجعة
الترشيعات

دمــج بيانــات التعليــم غــر النظامــي ضمــن
نظــام OpenEMIS

بيانات التعليم غري النظامي املدمجة

تأثيــث وتجهيــز مراكــز برامــج التــرب
بالتعــاون مــع الــركاء ( 10مراكــز) ســنويًا.

عدد املراكز املجهزة

120

170

تنظيــم ورش عمــل تدريبيــة للمعلمــن يف
مراكــز التعليــم غــر النظامــي مبعــدل ثــاث
ورشــات عمــل ســنويًا للذكــور واإلنــاث.

عدد ورش العمل التدريبية

3

15

التوســع يف إنشــاء مراكــز برامــج التــرب
مبعــدل  10مراكــز ســنويا للذكــور واإلنــاث.

عدد األفراد املسجلني يف املراكز.

4300

9300

اســتحداث مراكــز الربنامــج االســتدرايك
للذكــور واإلنــاث.

عدد األفراد املسجلني يف املراكز.

2500

10000

اســتحداث مراكــز الدراســة املســائية
(املــدارس) يف مراكــز التأهيــل.

عدد املراكز

3

4

توفــر الفــرص للدراســات املنزليــة ملــن ال
يســتطيعون االلتحــاق بالتعليــم النظامــي
مــن الذكــور واإلنــاث.

عدد األفراد املسجلني يف املراكز.

2717

2600

الدراسة

0

الدراسة املسحية
املنجزة

 .إدخــال بيانــات برنامــج التعليــم غــر
النظامــي يف نظــام . .EMIS

نظام  EMISالف ّعال مع البيانات
املطلوبة. .

مل يتم

منجز

توفــر برامــج التعلــم اإللكــروين والتعلــم
الــذايت

عدد منصات التعلم الذايت

0

5

إجراء دراسة مسحية شاملة حول واقع
برامج التعليم غري النظامي
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المجال الثالث :دعم النظام
انطالقًــا مــن رؤيــة وزارة التربيــة والتعليــم ورســالتها ،يتنــاول هــذا المجــال المحــاور ذات الصلــة بدعــــم النظـــام التربــوي لتمكيــن
المنظومــة التربويــة مــن تحقيــق أهــداف قطــاع التعليــم فــي األردن ،وخدمــة متخــذي القــرار علــى جميــع المســتويات اإلداريــة؛
باألنشــطة والممارســات التــي تقــوم بهــا الــوزارة ،وتوفيــر البيانــات الضروريــة والشــاملة لجميــع عناصــر العمليــة التربويــة وشــركائها
بمــا يتناســب مــع التوجــه نحــو الالمركزيــة فــي دعــم النظــام التربــوي ،وتحقيــق التميــز واإلبــداع فــي إدارة األداء المؤسســي وبنــا ًء علــى
متابعــة مســتدامة إلدارة األزمــات والمخاطــر.

الهدف اإلستراتيجي :
تعزيــز نظــام تعليــم يحقــق االبتــكار والتميــز لسياســات تعليميــة فعالــة تســهم فــي تحقيــق األهــداف ذات األولويــة
لقطــاع التعليم فــي األردن.
وسيتحقّ ُق هذا الهدف اإلستراتيجي من خالل المحاور اآلتية:
 -1إدارة األداء المؤسسي.
 -2إدارة أنظمة المعلومات التربوية.
 -3إدارة المخاطر واألزمات.

املكون األول :إدارة األداء املؤسسي
التحديات
مركزية األنظمة اإلدارية والمالية.
ضعف تطبيق تفويض الصالحيات على مستويات اإلدارة.
ضعف كفاءة الموارد البشرية في مجال التخطيط المحلي المعتمد على األولويات والحاجات.
ً
كامل ضمن أفضل المعايير العالمية.
الحاجة إلى تبني معايير التميز واإلبداع لألداء المؤسسي على مستوى النظام
نقص التمويل الالزم لدعم برامج اإلبداع واالبتكار والتميز.
نقص الوعي لدى المعلمين والطلبة والموظفين والمجتمعات فيما يتعلق بتقديم االقتراحات البناءة.
الحاجة إلى الشراكات المستمرة والداعمة لإلبداع المؤسسي والفردي.
الحاجة إلى أتمتة الخدمات والمشاركة في برامج الحكومة اإللكترونية.
وجــود فجــوة فــي القــدرات فيمــا يتعلــق باســتخدام أدوات التخطيــط (مثــل  ،OpenEMIS، WebGISنمــوذج محــاكاة التمويــل
وغيرهــا)
معظم المناصب القيادية في الوزارة يشغلها الذكور أكثر من اإلناث.
تعميم مفاهيم النوع االجتماعي في النظام التربوي.
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إدارة األداء املؤسسـي  /الالمركزيــة
ت ُش ــرف وزارة التربي ــة والتعلي ــم عل ــى مديري ــات التربي ــة والتعلي ــم والم ــدارس التابع ــة له ــا ف ــي جمي ــع الم راح ــل الدراس ــية (م ــن ري ــاض
ـام مرك ــزي يتب ــع الق واني ــن واألنظم ــة المعم ــول به ــا ف ــي األردن؛ إذ تمتل ــك المديري ــات
األطف ــال إل ــى الص ــف الثان ــي عش ــر)؛ باالس ــتعانة بنظ ـ ٍ
والم ــدارس التابع ــة له ــا صالحي ــات مح ــدودة ف ــي التخطي ــط واالس ــتقاللية ف ــي اتخ ــاذ الق ـرار .وق ــد بُذل ــت جه ــود كبي ــرة ضم ــن إط ــار ب رنام ــج
تطوي ــر التعلي ــم نح ــو اقتص ــاد المعرف ــة المرحل ــة الثاني ــة ( ،)ERfKE IIحي ــث ت ــم التركي ــز عل ــى من ــح مديري ــات التربي ــة والم ــدارس مس ــؤوليات
أوس ــع ضم ــن ب رنام ــج تطوي ــر المدرس ــة والمديري ــة ( )SDDPال ــذي يع ــزز الالمركزي ــة ف ــي المديري ــات والم ــدارس ،ويرك ــز عل ــى تطوي ــر
الم ــدارس وتحس ــين أوضاعه ــا وبمش ــاركة فاعل ــة م ــن المجتم ــع المحل ــي والداعمي ــن .إال أن اإلدارة م ــا زال ــت تمي ــل نح ــو المركزي ــة ف ــي م راح ــل
التعليــم والتدريــب كافــة ،دون وجــود تنســيق واضــح أو قنــوات اتصــال محــددة أو مســار إســت راتيجي شــامل .وهــذا يســتدعي تفويــض
المزي ــد م ــن الصالحي ــات للم ــدارس والمديري ــات لتمكي ــن وزارة التربي ــة والتعلي ــم م ــن التركي ــز عل ــى تطوي ــر اإلس ــت راتيجيات الفعال ــة ،وإج ـراء
التحس ــينات الت ــي تش ــمل إع ــادة هيكل ــة وزارة التربي ــة والتعلي ــم للتركي ــز عل ــى تصمي ــم اإلس ــت راتيجيات وتعدي ــل التش ــريعات الت ــي تمي ــز ض ــد
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة س ـواء ف ــي التعيي ــن او الوص ــول ال ــى مناص ــب إداري ــة علي ــا ،ف ــي حي ــن تق ــوم مديري ــات التربي ــة والتعلي ــم ب ــإدارة
العملي ــات عل ــى أرض ال واق ــع ودع ــم عملي ــات تقيي ــم الم ــدارس وتطوره ــا ذات يً ــا.

التخطيط االستراتيجي
إيمانـا ً مــن الــوزارة بــدور التخطيــط الفعــال فــي االســتجابة للتغيــرات المتالحقــة وتحقيــق االرتقــاء بمســتوى أداء النظــام التربــوي لتحقيــق أهدافــه
المنشــودة؛ بالمنهجيــة المبنيــة علــى النتائــج ،ومــن أجــل تطويــر البرامــج التنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة الــوزارة ورســالتها وأهدافهــا اإلســتراتيجية بالتعــاون
مــع الجهــات الخارجيــة الداعمــة كافــة ،يجــب أن تقــوم الــوزارة بتشــخيص الوضــع الحالــي وتحليلــه ،وتقديــم التقاريــر حــول أداء النظــام التربــوي.
وأثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،ســتعمل الــوزارة علــى تعزيــز قــدرات المديريــات فــي مجــال تطويــر الخطــط اإلســتراتيجية مــدة ثــاث ســنوات فــي
ضــوء خطــة إســتراتيجية التعليــم التــي تتضمــن الميزانيــات ذات الصلــة .ولتحقيــق ذلــك ،يحتــاج العاملــون فــي مجــال التخطيــط فــي المديريــة إلــى
معرفــة كيفيــة اســتخدام البيانــات فــي تطويــر خططهــم .ويشــمل ذلــك فهــم أهميــة البيانــات المصنفــة حســب النــوع االجتماعــي لتحديــد الثغــرات
والحلــول الممكنــة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين .وبنــاء علــى ذلــك ،ســيحتاج المخططــون إلــى تلقــي التدريــب فــي مجــاالت WebGIS،
 ،OpenEMISوتحليــل البيانــات.
وتحتــاج الــوزارة إلــى مراجعــة التشــريعات التربويــة وتنقيحهــا بانتظــام لتلبيــة االحتياجــات والتطــورات داخــل القطــاع التربــوي فــي ضــوء
االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة.

األداء املؤسسي
يواجــه النظــام التربــوي تحديــات كبيــرة تتعلــق بضمــان قيــام القطــاع الحكومــي بالمهــام الموكولــة إليــه علــى أكمــل وجــه وبمعاييــر عاليــة مــن
الجــودة والتميــز والكفــاءة والمهنيــة .وعلــى الرغــم مــن أن األردن كان البلــد العربــي األعلــى أدا ًء فــي دراســات التقييــم الدوليــة ،إال أن جــودة التعليــم
مــا تــزال تشــكل تحديًــا يجــب التصــدي لــه؛ بالمنهجيــات واإلســتراتيجيات المبتكــرة الجديــدة التــي تركــز علــى إنشــاء مجتمــع تعلمــي ذي جــودة عاليــة
ومتميــزة .وتســعى وزارة التربيــة والتعليــم إلــى تحســين األداء المؤسســي؛ بمأسســة معاييــر التميــز العالميــة خــال ممارســاتها اليوميــة وعكســها ضمن
الخطــط التنفيذيــة الســنوية التــي يتــم تطويرهــا علــى جميــع المســتويات ،و عمليــات المتابعــة والتقييــم لهــذه الخطــط ،وكذلــك التوســع فــي توظيــف
التكنولوجيــا فــي الخدمــات المقدّمــة والعمليــات الرئيســة.
وتحقيقًــا لذلــك ،ســتقدم الــوزارة المبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر الالزمــة لقيــاس التقــدم المحــرز واتبــاع أفضــل الممارســات لتحســين األداء
المؤسســي والفــردي مــن خــال التحفيــز للمشــاركة فــي جوائــز التميــز واالبــداع واســتثمار المتميزيــن مــع الشــراكات الداعمــة كجمعيــة جائــزة الملكــة
رانيــا العبــدهلل للتميــز التربــوي ،وتوثيــق منهجيــات العمــل وإســتراتيجياته ،وتطويــر آليــات وأدوات تقييــم البرامــج ،وتحفيــز جميــع المعنييــن بقطــاع
التعليــم لتقديــم أفضــل االقتراحــات ومبــادرات االرتقــاء بهــا علــى جميــع المســتويات اإلداريــة والفنيــة .وتهــدف الــوزارة أيضــا إلــى متابعــة وتقييــم
جــودة مخرجــات النظــام التربــوي وتحســين أدائــه فــي مختلــف مســتوياته ومراحلــه (الطفولــة المبكــرة ،والمرحلــة األساســية والمرحلــة الثانويــة)؛
بتبــادل الخبــرات مــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن وصـ ً
ـول إلــى مســتوى عــال مــن الخدمــات المقدمــة لجميــع الجهــات المعنيــة.
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ومــن جهــة أخــرى ،تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تعزيــز دور المــرأة فــي إنجــاز المهــام الرئيســة وتولــي المناصــب القياديــة
واإلشــرافية ،فضـ ًـا عــن تحقيــق العدالــة؛ باعتمــاد توصيــات تدقيــق النــوع االجتماعــي .وســير ّكز هــذا التدقيــق بــدوره علــى القضايــا
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي فــي قطــاع التعليــم كالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وطبيعــة اللوائــح المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي،
والتــوازن بيــن الجنســين داخــل وزارة التربيــة والتعليــم؛ مــن أجــل تحســين المســاواة فــي النــوع االجتماعــي وزيادتهــا وتوظيــف المــوارد
البشــرية المؤهلــة ورفــع كفاءتهــا علــى جميــع المســتويات اإلداريــة فــي مجــال تحليــل النــوع االجتماعــي ومفاهيمــه.

األهداف اخلاصة بإدارة األداء املؤسسية
تطبيــق الهيــكل التنظيمــي علــى المســتويات اإلداريــة كافــة بمــا يتناســب مــع التوجــه نحــو الالمركزيــة فــي الــوزارة بنســبة  %100فــي نهايــة
عــام . 2022
تنفيــذ السياســات اإلســتراتيجية والتخطيــط ووظائــف المتابعــة والتقييــم القائمــة علــى األدلــة علــى جميــع المســتويات بحلــول نهايــة عــام
.2022
رفع نسبة اإلناث في المناصب القيادية في وزارة التربية من  ٪14إلى  ٪25بحلول عام .2022

املكونات الفرعية

الالمركزية

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

مراجعــة الهيــكل التنظيمــي للــوزارة
وتطويرهــا اســتنادًا إىل الوظائــف الرئيســة
للمســتويات اإلداريــة.

هيكل تنظيمي معتمد.

إمتام تحليل الوظائف
()2015

التنفيذ الكيل للهيكل
التنظيمي.

تطويــر الترشيعــات والقوانــن واســتدامتها
للعمــل الرتبــوي مبــا يخــدم الالمركزيــة.

التعديالت عىل الترشيعات والقوانني
املرتبطة بالالمركزية.

غري متوافر.

الترشيعات املعدلة التي تركّز
عىل الالمركزية

تفويــض املزيــد مــن الصالحيــات ونقلهــا نسبة القرارات الرئيسة التي تم تفويضها
للمديريات.
للمديريــات واملــدارس التابعــة لهــا

يتم تحديده الحقًا

التنفيذ الكيل لتفويض
القرارات الرئيسة.

ربــط نظــام الرقابــة يف مديريــات الرتبيــة نسبة مديريات الرتبية التي تطبق نظام
الرقابة املرتبط مبركز الوزارة.
والتعليــم باملركــز الرئيــس للــوزارة.

القرار املرتبط املتخذ

نظام الرقابة املنفّذ كليًا يف
املديريات

تطويــر قــدرات املديريــات واملجتمعــات
املدرســية للمشــاركة يف التخطيــط املحــي
بنــاء عــى أولوياتهــا واحتياجاتهــا (برنامــج
تطويــر املدرســة واملديريــة).

النسبة املئوية للخطط التنفيذية
املعتمدة.

تطويــر إســراتيجية اتصــال تحــدد قنــوات
التواصــل والتفاعــل بــن جميــع أصحــاب
املصلحــة يف الــوزارة كالطلبــة واملعلمــن
والــركاء الخارجيــن.

عدد قنوات االتصال الجديدة واملف ّعلة

تطوير السياسات
التربوية ملواكبة
تطويــر الترشيعــات الرتبويــة والقوانــن
التغييرات
واألنظمــة وتعديلهــا يف ضــوء سياســات
وزارة الرتبيــة والتعليــم املطـ ّورة وااللتزامــات
الوطنيــة والدوليــة.

صــدور قانــون  2017/20لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة
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٪100

قسم االتصال الجديد
الفاعل.

وسائل االتصال الحديثة
املف ّعلة واملستخدمة بشكل
كيل.

عدد القوانني والترشيعات املعتمدة

قانون الرتبية والتعليم
واألنظمة الحالية

القوانني واألنظمة الجديدة
التي تتسم باملرونة واملالمئة
للجميع.

القانون الذي ميكن جميع ذوي اإلعاقة
من الحصول عىل التعليم.

الربامج املدعومة من
الخارج لتوفري التعليم
للجميع (مبا يف ذلك اإلعاقة
والالجئني ،الخ).

القانون املستحدث الذي
ميكّن من استيعاب جميع
الطلبة ذوي اإلعاقة.

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

املكونات الفرعية

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

غري متوافر

التحليل منفّذ وتم التحقق
من صحته.

متابعــة إعــداد الخطــط التنفيذيــة يف اإلدارات
واملديريــات واألقســام كافــة يف مركــز الــوزارة
ومديريــات الرتبيــة والتعليــم.
تقييم مستوى اإلنجاز للخطط التنفيذية.
تدريــب رؤســاء األقســام عــى إعــداد الخطــط
التنفيذيــة.
تدريــب الفــرق لتقييــم الخطــط حســب
األنظمــة املعمــول بهــا لنظــام الجــودة.

نسبة الخطط التنفيذية املعدة
بحسب النموذج املعتمد.
نسبة الخطط التنفيذية التي تتم
متابعتها لتقييم التنفيذ

يتم تطوير خطط
العمل ،ولكنها ما زالت
ضعيفة

تم تطوير خطط العمل
السنوية لجميع املكونات
الفرعية واألنشطة.

زيــارات مقارنــات معياريــة دراســية للــدول التي
متتلــك مامرســات يف مجــال التميــز واالبتكار.

زيارتان سنويًا كل دورة.

0

 4زيارات

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

إجــراء التحليــل املؤســي والوظيفــي
الــذي التحليــل املنفّــذ الــذي تــم التحقــق
للمســتويات
يركــز عــى التخطيــط واإلدارة
مــن صحتــه.
القياديــة مــن الصفــن األول والثــاين.

تطوير السياسات
التربوية ملواكبة
التغييرات

حاليا يف املستوى
تحســن رتبــة الــوزارة يف جائــزة امللــك الربونزي األول للتميز .التميــز :املســتوى الفــي
األول
املشاركة مرة واحدة يف
عبداللــه الثــاين للتميــز
جائزة االبتكار
ال يوجد

التقارير حول أفضل
املامرسات والتوصيات بشأن
اآلثار املرتتبة عىل األردن

جائزة املوظف املثايل1 :
يف عام 2016

 3جوائز سنويًا

جائزة امللكة رانيا 279 :
(معلم ومدير ومرشد)

الزيادة يف العدد بنسبة %10
(.)418

عدد الجوائز التي تستحدثها الوزارة.

( 1موظف الشهر).

( 3املدرسة املتميزة؛ املعلم و
املوظف املتميز).

تبســيط وتحســن الخدمــات التــي تقدمهــا
الــوزارة مــن حيــث اإلجـراءات والخطــوات (مبــا
يف ذلــك توفــر أدلــة الخدمــات التــي توضّ ــح
الخطــوات املطلوبــة والوقــت والتكلفــة الالزمــن
والوثائــق املرتبطــة بهــذه اإلجــراءات).

عدد الخدمات املقدمة للعمالء
واملرتبطة باإلجراءات التي تم
تبسيطها.

محسنة
 32خدمة ّ
ومقدمة للعمالء.

زيادة عدد خدمات العمالء
املحسنة.
ّ

حتسني تقدمي
اخلدمات لعمالء
النظام التربوي.

هندســة عمليــة تقديــم الخدمــات بالتعــاون
مــع وزاريت تطويــر القطــاع العــام واالتصــاالت

عدد الخدمات املف ّعلة و املحدثة يف
دليل الخدمات

عدد الخدمات املحدثة
يف دليل الخدمات .

دليل خدمات مطور

االنتقال إلى تقدمي
اخلدمات عبر
اإلنترنت (وفقً ا
لبرنامج احلكومة
اإللكترونية
الوطنية).

تطبيــق معايــر الجــودة املرتبطــة بالتدريــب
والتدقيــق الداخــي والخارجــي.

جميع إدارات وزارة
الرتبية والتعليم
ومديرياتها ورياض
األطفال التي تحقق
املعايري.

 141مدرسة تطبق نظام
الجودة.

تهيئــة الــوزارة للمشــاركة يف برامــج وجوائــز
التميــز عــى مســتوى الــوزارة املحــي واالقليمــي
(مــواد ولــوازم ومكافــآت وتدريــب)
رفع مستوى األداء
املؤسسي لوزارة
التربية والتعليم

ترســيخ ثقافــة التميــز واالبــداع عــى جميــع
املســتويات الوظيفيــة واســتثامر الخــرات
املميــزة

عدد الفائزين بالجوائز الفردية
(كجائزة امللكة رانيا ،وجائزة املوظف
املثايل ,جائزة موظف الحكومي
املتميز)

عدد املدارس التي تطبق املعايري.
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املكونات الفرعية

األنشـــــــطة

وزارة التربية والتعليم

املؤشرات  /الهــــدف

حتقيق معايير نظام
اجلودة للخدمات
والعمليات اإلدارية في هنــدرة (ادخــال التكنولوجيــا عــى الخدمــة) عدد الخدمات املؤمتتة عىل منصة
الحكومة االلكرتونية.
وزارة التربية والتعليم ،الخدمــات وأمتتتهــا.
في املديريات واملدارس
ورياض األطفال.
توسيع نطاق التعامل
مع الشكاوي و
االقتراحات

تفعيــل نوافــذ وانظمــة متنوعــة للتعامــل مــع
الشــكاوي و االقرتاحات.

نسبة االقرتاحات التي تم تبنيها

اعتماد أنظمة رقابة
داخلية (إدارية ومالية
وتقنية متقدمة).

إجــراء دراســات الرضــا لــدى (العاملــن
واملراجعــن )ومتلقــي الخدمــة

معدل الرضا.

إجــراء تقييــم القــدرات لتحديــد
االحتياجــات ملهــارات التخطيــط واإلدارة
بــن موظفــي الــوزارة.

إجراء تحليل القدرات وإعداد
الخطة

تدريــب املوظفــن يف مجــال إعــداد التقاريــر
التحليليــة باســتخدام أدوات التخطيــط مثــل
 OpenEMIS، WebGISومنــوذج محــاكاة
التمويــل ،واملتابعــة والتقييــم.
تدريــب صانعــي القــرار عــى اســتخدام
هــذه التقاريــر.

خط األساس
()2017/2016

نسبة الخدمات املنجزة
من خطة التحول
االلكرتوين.

أنظمة الضبط املف ّعلة
 ٪33من الشكاوى و
االقرتاحات التي تم
التعامل معها.
 %78متلقي الخدمة من
مراجعني عام 2017
 %73.2متلقي الخدمة
من الطلبة عام
2017/2016
 %52.6متلقي الخدمة
من العاملني
غري متوافر

الهــــدف
()2023/2022

زيادة نسبة الخدمات املؤمتتة.

زيادة نسبة الشكاوى التي تم
التعامل معها بشكل ف ّعال.

%80

تحليل القدرات التي تم
إجراؤها ،والخطة املعدّة

عدد املوظفني املد َّربني.

12

جميع املوظفني العاملني يف
مجال التخطيط اإلسرتاتيجي.

تزويــد قســم الخريطــة املدرســية بأحــدث
املعــدات والربمجيــات عاليــة التخصــص يف
مجــال .GIS

عدد املعدات والربمجيات

نسبة الربمجيات
واألجهزة القدمية (.)%30

نسبة الربمجيات واألجهزة
املط ّورة %100

تعيــن خبــر يف النــوع االجتامعــي لتدقيــق
النــوع االجتامعــي يف الــوزارة مبســاعدة
فريــق داخــي للنــوع االجتامعــي يتــم
تعيينــه مــن قبــل معــايل الوزيــر.

إكساب املوظفني
املهارات الالزمة في
مجاالت التخطيط
اإلستراتيجي،
والسياسات واملتابعة
والتقييم والعالقات مع تعيــن موظفــن (يحملــون شــهادة
املانحني وتقدمي التقارير .املاجســتري يف النــوع االجتامعــي يف قســم

تدقيق النوع االجتامعي وتقديم
التوصيات.

غري متوافر

منفّذ

التحقق من صحة التوصيات
وتنفيذها.

غري متوافر

التوصيات التي تم التحقق
منها وتنفيذها

عدد املوظفني يف قسم النوع
االجتامعي.

1

3

عقــد ورش عمــل مــدة يومــن لــإدارة
العليــا واملتوســطة يف مجــال تحليــل النــوع
االجتامعــي ودمجــه.

عدد ورش العمل التي تم عقدها.

0

5

عقــد ورش عمــل مدتهــا يــوم واحــد
ملديريــات الرتبيــة حــول مفاهيــم النــوع
االجتامعــي .

عدد ورش العمل التي تم عقدها.

6

50

تعديــل الترشيعــات التــي متيــز ضــد
النهــوض باملــرأة.
تشــجيع املزيــد مــن اإلنــاث عــى تــويل
املناصــب القياديــة.

نسبة اإلناث يف املناصب القيادية

النــوع االجتامعــي يف وزارة الرتبيــة
وا لتعليــم .
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املكون الثاني :إدارة أنظمة املعلومات التربوية
التحديات
ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس.
انتقال الموظفين من ذوي الكفاءات الفنية المتخصصة الحاصلين على التدريب من الوزارة.
التغيرات المستمرة للبيانات والمعلومات.
نقص التمويل والدعم الالزمين لتطوير األنظمة والتجهيزات اإللكترونية وصيانتها.
نقص التمويل الالزم لتنفيذ برامج بناء القدرات.

نظــرا ً ألهميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي تحســين العمليــة التربويــة ،تســعى وزارة التربيــة والتعليــم إلــى توفيــر
الحلــول التكنولوجيــة وتوظيفهــا لخدمــة متخــذي القــرار علــى مســتوى المدرســة ومديريــة التربيــة والتعليــم وإدارات الــوزارة مــن أجــل
ضمــان تحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة .وقــد نفــذت الــوزارة العديــد مــن البرامــج التــي تضمــن الجاهزيــة اإللكترونيــة الشــاملة؛
بتوفيــر التجهيــزات الحاســوبية الالزمــة فــي المــدارس ومديريــات التربيــة والتعليــم ،وتوفيــر االتصــال المناســب بخدمــات اإلنترنــت
واإلنترانــت ،وتمكيــن الكــوادر البشــرية فــي المســتويات اإلداريــة المختلفــة مــن اســتخدام التكنولوجيــا وتوظيفهــا بالشــكل األمثــل.
وفــي ضــوء التقــدم والتطــور الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،تقــوم الــوزارة وبشــكل مســتمر بمراجعــة السياســات
وخطــط العمــل لديهــا ،وتبنــي األدوات واألنظمــة التكنولوجيــة الحديثــة التــي تو ِفّــر بيانــات شــاملة ودقيقــة وآنيــة عــن المــدارس والطلبــة
والمعلميــن ،ومــن هــذه األنظمــة نظــام إدارة المعلومــات التربويــة  OpenEMISونظــام المعلومــات الجغرافيــة  GISوغيرهــا مــن
األنظمــة الموجــودة .وتحقــق الــوزارة التكامـ َل بيــن هــذه األنظمــة بمــا ينســجم مــع مشــروع الحكومــة اإللكترونيــة الوطنــي وفــي الوقــت
نفســه تم ِ ّكــنُ متخــذ القــرار مــن اتخــاذ القــرار المناســب.

األهداف اخلاصة بإدارة أنظمة املعلومات التربوية
ضمان جاهزية البنية التحتية الالزمة لتشغيل االنظمة بالشكل األمثل.
ضمان الجاهزية اإللكترونية ألنظمة إدارة المعلومات التربوية والجغرافية .
بنــاء القــدرات للمعنييــن بتشــغيل وتفعيــل أنظمــة إدارة المعلومــات التربويــة والجغرافيــة (الفنييــن واإلدارييــن) وصانعــي القــرار علــى جميــع
المســتويات اإلدارية.
تحديث البيانات على األنظمة وتدقيقها وتوفيرها لخدمة صانعي القرار على جميع المستويات اإلدارية.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

تطوير البنية التحتية الالزمة لتشغيل االنظمة
(شبكات اتصال  ،البرمجيات ،الحصول على
الرخص الالزمة ،المعدات واألجهزة ،وتعيين
الموظفين المهرة( ،مثل مصممي المواقع
اإللكترونية ألداة .)Arcgis

مستوى اتصال املدرسة
باإلنرتنت  /اإلنرتانت.
البنية التحتية املستحدثة لنظام
OpenEMIS
البنية التحتية املستحدثة ألداة
WebGIS

البنية التحتية

تعيني املوظفني املهرة للعمل
يف نظامي OpenEMIS/
.WebGIS
تحديث رخص برمجيات OpenEMIS

تحديث رخص  OpenEMISيف
الوقت املناسب

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

خط األساس
()2017/2016

 3030مدرسة متصلة

٪100

قيد التنفيذ

منجز

قيد التنفيذ

منجز

 3موظفني لنظام
 6موظفني لنظام املعلومات
املعلومات الجغرافية،
الجغرافية؛  20موظفا
 14موظفا لنظام
لنظام OpenEMIS
OpenEMIS
الربمجيات الحالية
املرخصة
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جميع الرخص محدثة

تحديــث رخــص برمجيــة  ArcGISتحديث رخص نظم املعلومات
املســتقلة لتمكــن وظائــف نظــم الجغرافية القدرات التي تم
املعلومــات الجغرافيــة اإلضافيــة وكفاءتــه تحديثها يف الوقت املناسب
اســتكامل تطويــر نظــام إدارة املعلومــات
خدمات  OpenEMISمف ّعلة
الرتبويــة ( )OpenEMISبحيــث يشــمل
يتم استبدال نظام
وميكن تعديلها ،وحذف بعض
نظام OpenEMIS
املــدارس ومديريــات الرتبيــة والتعليــم
َ
امللكية بنظام مفتوح
امليزات أو إضافة ميزات
مف ّعل بشكل كامل
وإدارات الــوزارة حســب حاجــة العمــل
املصدر
جديدة لتلبية احتياجات جميع
وبنــا ًء عــى التغذيــة الراجعــة مــن
املستفيدين.
املســتخدمني .
اســتكامل تطويــر نظــام املعلومــات
الجغرافيــة ( )GISبحيــث يخــدم العمــل خدمات ( )GISمف ّعلة وميكن
نظام املعلومات الجغرافية
يف املــدارس ومديريــات الرتبيــة والتعليــم تعديلها ،وحذف بعض امليزات يتم استبدال نظام
( )GISمف ّعلة بشكل
مفتوح املصدر بنظام
أو إضافة ميزات جديدة
واالقســام التابعــة لهــا وإدارات الــوزارة
كامل ومدمجة مع نظام
امللكية
واالقســام التابعــة لهــا وحســب حاجــة تضاف لتلبية احتياجات جميع
ومتكاملة مع OpenEMIS
املستفيدين.
العمــل وبنــا ًء عــى التغذيــة الراجعــة مــن
املســتخدمني .
عقــد اتفاقيــات مــع الجهــات املعنيــة
لتفعيــل عمــل أنظمــة OpenEMIS
مــع مصــادر البيانــات الخارجيــة (مثــل
جميع الجهات الالزمة
نظام  OpenEMISتفاعيل مع جهة خارجية واحدة
مكتــب األحــوال املدنيــة ودائــرة
مدمجة
مدمجة
مصادر البيانات الخارجية.
الجــوازات العامــة الســرداد البيانــات
املتعلقــة باألفــراد ومبنظمــة UNRWA
ومــا إىل ذلــك)
عقــد اتفاقيــات مــع الجهــات املعنيــة
لتفعيــل عمــل أنظمــة  WebGISمــع
تم الربط مع الجهات
ال يوجد ربط مع أية
نظام  WebGISتفاعيل مع
مصــادر البيانــات الخارجيــة (مثــل املركــز
الالزمة.
مصادر خارجية
مصادر البيانات الخارجية.
الجغ ـرايف امللــي األردين ،ودائــرة األرايض
واملســاحة).
تنفيذ الصيانة ،واكتشاف أعطال النظام
خوادم منظومة OpenEMIS
األداء التشغييل األمثل
البيئة الحالية املف ّعلة
وإصالحها وإدارة األمان في منظومة
والربمجيات الداعمة مف ّعلة.
 OpenEMISوخوادمها والبرمجيات الداعمة.
نظم املعلومات
الجغرافية قيد التطوير

بناء القدرات
(نظام تكنولوجيا
املعلومات)

الهــــدف
()2023/2022

جميع الرخص التي متت
تحديثها
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املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

خوادم  WebGISوالربمجيات
الداعمة مف ّعلة.

البيئة الحالية املف ّعلة.

األداء التشغييل األمثل

نظام الحكومة اإللكرتونية
مف ّعل

ال يوجد إدماج

اإلدماج الكيل لجميع األنظمة
املستخدمة يف الوزارة.

التدريــب عــى صيانة نظــام OpenEMIS
وإصــاح أعطــال النظــام وإدارة األمــان
فيــه وصيانــة الخــوادم والربامــج الداعمــة.

موظفو وزارة الرتبية والتعليم
مدربون عىل دعم نظام
OpenEMIS

دورة تدريبية واحدة
منفّذة يف عام 2016

موظفو وزارة الرتبية
والتعليم مدربون تدريبًا
كامل عىل دعم نظام
ً
OpenEMIS

التدريــب عــى صيانــة نظــام WebGIS
وإصــاح أعطــال النظــام وإدارة األمــان
فيــه وصيانــة الخــوادم والربامــج الداعمــة.

موظفو وزارة الرتبية والتعليم
مدربون عىل دعم نظام
WebGIS

دورة تدريبية واحدة
منفذّة يف بداية عام
2017

تدريب موظفي الوزارة
املعنيني بشكل كامل

األنشـــــــطة

تنفيــذ الصيانــة ،واكتشــاف أعطــال النظــام
وإصالحهــا وإدارة األمــان يف WebGIS
وخوادمهــا والربمجيــات الداعمــة.
اســتكامل تطويــر االنظمــة الداعمــة مثــل
نظــام األرشــفة مــن أجــل تفعيــل نظــام
الحكومــة اإللكرتونيــة ضمــن الــوزارة.

بناء القدرات
(نظام تكنولوجيا
املعلومات)
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الدراسة والتوصيات املتعلقة
دراســة وتحليــل جميــع نظــم إدارة
بنظام موحد إلدارة املعلومات
املعلومــات القامئــة يف إدارات الــوزارة مــن
ضمن الوزارة وإطار نظام
أجــل دمجهــا يف نظــام .OpenEMIS
OpenEMIS

غري متوافر

إســراتيجية تدريــب موظفــي مركــز
الــوزارة عــى نظــام  OpenEMISو
اإلسرتاتيجية املعتمدة واملنفذّة
 ، WebGISالســتخدام هــذه األنظمــة
بشكل كيل
وتوظيفهــا وتفعيلهــا يف العمــل لخدمــة
احتياجــات صنــاع القــرار.

غري متوافر

إسـراتيجية تدريــب موظفــي الــوزارة عىل
مســتوى امليــدان (املعلمــن ،والعاملــن
اإلسرتاتيجية املعتمدة واملنفذّة
يف املــدارس ومديريــات الرتبيــة) عــى
بشكل كيل
اســتخدام نظــام  OpenEMISوتوظيفــه
وتفعيلــه يف العمــل.

موظفو مركز الوزارة املدربون
عىل استخدام أدوات صنع
القرار (كأداة  ،GISلوحات
التحكم لنظام ،OpenEMIS
إلخ) للسياسات والتخطيط
واملتابعة والتقييم)

غري متوافر

موظفو الوزارة عىل مستوى
امليدان املدربني عىل
استخدام قاعدة بيانات
إدارة املعلومات

إســراتيجية تدريــب موظفــي الــوزارة
اإلسرتاتيجية املعتمدة واملنفذّة
عــى مســتوى امليــدان عــى اســتخدام أداة
بشكل كيل
 WebGISوتوظيفهــا وتفعيلهــا.

غري متوافر

موظفو وزارة الرتبية
والتعليم يف املديرية
املدربون عىل استخدام أداة
WebGIS

غري متوافر

موظفو الوزارة املدربون
عىل عكس املؤرشات
الرتبوية وتعديلها

إسـراتيجية تدريــب موظفــي مركــز الــوزارة
لتمكينهــم مــن عكــس املــؤرشات التعليميــة
وتعديلهــا مــن الخطــة اإلســراتيجية اإلسرتاتيجية املعتمدة واملنفذّة
بشكل كيل
والخطــط الوطنيــة األخــرى يف نظــام
OpenEMIS؛ باالســتعانة بلوحــات التحكــم
واملتابعــة وتقديــم التقاريــر.
الزيــارات الدراســية للــدول األخــرى التــي
تحسني النظام يف األردن؛
تضــم حــاالت مامثلــة لالطــاع عــى
أفضــل املامرســات يف مجــال نظــم إدارة باالطالع عىل أفضل املامرسات
من البلدان األخرى
املعلومــات الرتبويــة ونظــم املعلومــات
الجغرافيــة.

تدريــب موظفــي مكتــب الدعــم ليكونــوا
موظفو مكتب الدعم يف الوزارة
قادريــن عــى التخفيــف مــن األعطــال التــي
املدربون عىل إصالح األعطال
تواجــه مســتخدمي نظــام  OpenEMISوأداة
واإلجابة عىل جميع االستفسارات.
 ،WebGISوغريهــا.

الدراسة معدّة وقيد التنفيذ

زيارة ميدانية واحدة زيارة واحدة سنويًا (مبعدل
 12مشاركًا) لكل نظام
لفريق مكون من
إلكرتوين
مثانية أعضاء

غري متوافر

إمتام التدريب
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الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

املكون الثالث :إدارة املخاطر واألزمات
التحديات
عدم الوعي بأهمية إدارة المخاطر ،ونقص الخطط التي تحول دون وقوع هذه المخاطر .
الحاجه إلى تبني إدارة المخاطر ضمن المؤسسة على المستوى اإلداري والفني.
ضعف الجاهزية للتعامل مع المخاطر على مستويات النظام التربوي كافة.
قلة الموارد المالية المخصصة لضمان مواجهة المخاطر.
ضعف كفاءة وفاعلية وسائل الربط واالتصال مع الشركاء الخارجيين وعلى المستوى المحلي والخارجي حال وقوع الخطر .
الحاجه إلى إعداد سيناريوهات بديلة لمواجهة المخاطر التي تواجه النظام.

تعّــرف المخاطــر بأنهــا التهديــدات الداخليــة أو الخارجيــة التــي تحــول دون تحقيــق األهــداف المؤسســية .وتتعــاون الــوزارة مــع
الشــركاء علــى المســتوى الوطنــي لمواجهــة األزمــات والكــوارث التــي قــد تواجــه األردن وتهــدد نظامنــا التربــوي .وقــد شــكلت الــوزارة
لجنــة إلجــراء مراجعــة دوريــة إلســتراتيجية إدارة المخاطــر واألزمــات بهــدف تطويرهــا وتحديثهــا؛ بالتغذيــة الراجعــة وتعديلهــا .وتتولــى
وحــدة الرقابــة الداخليــة مســؤولية متابعــة تنفيــذ إدارة المخاطــر ،وفقًــا للمخاطــر التــي تواجــه وزارة التربيــة والتعليــم .وتشــمل إجــراءات
إدارة المخاطــر األنشــطة اإلداريــة والفنيــة التــي تهــدف إلــى التحكــم بدرجــة الخطــورة وتخفيضهــا إلــى مســتويات أقــل ،أو الســيطرة
عليهــا .ويتضمــن ذلــك تطويــر إســتراتيجية إدارة المخاطــر علــى مســتوى اإلدارات ومديريــات التربيــة والتعليــم .وتتولــى وحــدة الرقابــة
الداخليــة مســؤولية تبنــي آليــات المعالجــة ومســؤولية تقييــم اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة المخاطــر للتأكــد مــن فاعليــة تطبيقهــا ،إضافــة
إلــى مســؤولية تحديــث مصفوفــة المخاطــر .وفــي ضــوء تعــدد المخاطــر التــي يواجههــا قطــاع التعليــم علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي
ـرا لجغرافيــة توزيــع المديريــات والمــدارس علــى مســاحة الدولــة ،وتنــوع المخاطــر
وتنوعهــا وتكــرار حدوثهــا المنتظــم والعشــوائي ،ونظـ ً
التــي تواجــه النظــام التربــوي ،تبــرز الحاجــة إلــى مأسســة عمــل إدارة المخاطــر وتجذيــره ضمــن الهيــكل اإلداري للتعامــل معهــا ضمــن
إطــار عمــل مؤسســي يضمــن مواجهــة المخاطــر بأســاليب حديثــة مواكبــة للتغيــرات والتهديــدات علــى مســتوى وزارة التربيــة والتعليــم
والشــركاء وإعــداد ســيناريوهات بديلــة ووضــع التصــورات واآلليــات ،وتوفيــر الميزانيــات لمواجهــة المخاطــر بالســرعة والمهنيــة علــى
مســتويات النظــام التربــوي كافــة.

األهداف اخلاصة بإدارة اخملاطر واألزمات
مأسسة إدارة المخاطر واألزمات على المستويات اإلدارية كافة.
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خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

اسرتاتيجية أدارة
املخاطر و االزمات
2017

الوحدة مستحدثة ومف ّعلة

تعزيــز مشــاركة املعنيــن الداخليــن
والخارجيــن يف إدارة املخاطــر يف وزارة
الرتبيــة والتعليــم.

إدارة املخاطر الفعالة
والتشاركية.

حددت العملية
التشاركية املخاطر يف
جميع وحدات وزارة
الرتبية وإداراتها.

املشاركة الكاملة لجميع
أصحاب املصلحة يف إدارة
املخاطر

تطويــر خطــط إلدارة املخاطــر واالزمــات
باســتخدام املنهجيــات املوثقــة يف
إســراتيجية إدارة املخاطــر وربــط هــذه
الخطــط مبيزانيــة الــوزارة.

خطط مطورة إلدارة املخاطر
جنبًا إىل جنب مع مصفوفة
املخاطر واألزمات.

مشاركة جميع
االدارات ووحدات
وزارة الرتبية

خطة واحدة متعددة
املخاطر

الوعي  /الشراكة

رفــع الوعــي حــول إدارة املخاطــر عــى
املســتوى الوطنــي ضمــن الخطــط
املنســقة (بالتعــاون مــع املجلــس الوطنــي
إلدارة األزمــات والــركاء اآلخريــن،
وبخطــط االســتجابة الوطنيــة) وورش
العمــل والتدريــب واالتصــال.

خطة تعميم ثقافة إدارة
املخاطر و االزمات يف وزارة
الرتبية والتعليم

رفع الكفاءة

تدريــب جميــع موظفــي وحــدة إدارة
املخاطــر واملعنيــن والــركاء الداخليــن.

عدد املتدربني

املكونات الفرعية

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

اســتحداث وحــدة الدارة املخاطــر
واألزمــات ضمــن وحــدة الرقابــة وحدة إدارة املخاطر واألزمات
املستحدثة.
الداخليــة وفقًــا للــروط املرجعيــة
وتعيــن موظفــن مؤهلــن.
مأسسة نظام إدارة
اخملاطر و االزمات

غري متوافر
بعض األنشطة قيد
التنفيذ

الوحدة غري مستحدثة.
ورش العمل الجارية
يف املدارس

الوحدة املستحدثة
والخطط املف ّعلة

تدريب جميع موظفي
الوزارة عىل املستويات
كافة  ،إضافة إىل املعنيني
والرشكاء.
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المجال الرابع  :الجــــودة
يتن ــاول ه ــذا المج ــال المح ــاور المتعلق ــة بالج ــودة؛ لتمكي ــن المنظوم ــة التربوي ــة م ــن تحقي ــق رؤي ــة وزارة التربي ــة والتعلي ــم
ورس ــالتها ،وص ـ ً
ـول إل ــى تقدي ــم خدم ــات التعلي ــم بج ــودة عالي ــة؛ بتوفي ــر سياس ــة متكامل ــة تعم ــل عل ــى متابع ــة ج ــودة التعل ــم
والتعلي ــم ف ــي م ــدارس ال ــوزارة .ولتحقي ــق ذل ــك يتن ــاول ه ــذا المج ــال المح ــاور اآلتي ــة:
 -1المناهج والتقويم.
 -2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.
 -3القيادة المدرسية والمشاركة المجتمعية.
 -4المساءلة ( وحدة جودة التعليم والمساءلة).
 -5البيئة المدرسية اآلمنة والمحفزة.

تعريف اجلــودة
يُقصــد بجــودة التعليــم مجموعــة المعاييــر واإلجــراءات والقــرارات التــي يهــدف تنفيذهــا إلــى تحســين البيئــة التعليميّــة ،بحيــث تشــمل
هــذه المعاييــر المؤسســات التعليميّــة بأطرهــا وأشــكالها المختلفــة ،والهيئــة التدريسـيّة واإلداريــة وأحــوال الموظفيــن الذيــن لهــم عالقــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالمنظومــة التعليميّــة.

الهدف اإلستراتيجي :
تحسين نوعية التعليم يسهم في إعداد المواطن الصالح والمنتج والمنتمي لبلده.
وفيما يلي ملخص لمكونات مجال الجودة المقرر تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف

املكون األول :املناهج والتقويم
التحديات
تطويــر المناهــج والعناصــر األساســية التــي تــزود الطلبــة بالمهــارات الحياتيــة والمهنيــة ومهــارات مراعــاة النــوع االجتماعــي ومهــارات
القــرن الحــادي والعشــرين.
القضايا المادية المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وطباعتها لجميع المباحث الدراسية.
لم تنعكس األهداف المرتبطة بتعزيز القيم بشكل كاف في محتوى الكتب المدرسية.
ذكــورا وإناثًــأ فــي التعليــم العــام ،علــى الرغــم مــن
مــا يــزال امتحــان الشــهادة الثانويــة العامــة االختبــار الوحيــد لتقييــم أداء الطلبــة
ً
المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا.
يعد التقييم الفعلي لألداء غير كافٍ وال يقيس أداء الطلبة ومهاراتهم ومعارفهم بشكل شمولي ,وخصوصا الطلبة ذوي االعاقة
الضعف الملموس في محتوى المنهاج االردني حول القضايا العالمية مثل حقوق اإلنسان و النوع االجتماعي.
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تــم تطويــر اإلطــار العــام للمناهــج والتقويــم واالطــر العامــة والخاصــة جميعهــا للمباحــث كافــة عــام  .2013وبمــا أن عمليــات
التطويــر والتحســين والتقييــم هــي عمليــات مســتمرة فــي هــذا المجــال ،تجــرى عــادة ً كل أربــع إلــى خمــس ســنوات وبحســب الحاجــة،
فيجــب إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات المســحية للمناهــج الدراســية ،وذلــك؛ بالتعــاون مــا بيــن ( )5-4خبــراء لتقييــم كل مبحــث.
وســيتم تشــكيل هــذا الفريــق مــن أجــل تقييــم المناهــج الدراســية وتحديــد الفــرص المواتيــة لتحســينها بحيــث تســتجيب للتوجهــات الوطنيــة
والعالميــة.
وإضافــة لذلــك ،تقــوم الفــرق بإعــداد اإلطــار العــام للمناهــج والتقويــم واألطــر العامــة للنتاجــات العامــة والخاصــة لــكل مبحــث
وأدلــة المعلميــن والكتــب المدرســية وتأليــف الكتــب المدرســية وتصميمهــا ،وأدلــة المعلميــن وتحريرهــا لغويًــا وفنيًــا .وتنتــج هــذه الفــرق
أيضــا مــوارد تعليميــة متنوعــة تدعــم المنهــاج الوطنــي فــي المرحلتيــن األساســية والثانويــة مــن التعليــم األكاديمــي والتعليــم المهنــي
وريــاض األطفــال .وإضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم الفــرق بإنتــاج الكتــب والمــوارد المخصصــة للمتعلميــن مــن ذوي االعاقــة.
ويتألــف الفريــق مــن ( )5-4متخصصيــن أكاديمييــن ومشــرفين تربوييــن ومعلميــن متميزيــن وفقًــا الحتياجــات المبحــث .وتتــم
مراجعــة مســودات الكتــب مــن قبــل ( )4-3خبــراء محلييــن مــن أســاتذة الجامعــات (لجــان اإلشــراف والتوجيــه) .ويتطلــب تطويــر الكتــب
المدرســية وكتــب المعلميــن وطباعتهــا العمــل مــع الخبــراء فــي تصميــم المناهــج الدراســية ،وبنــاء االختبــارات ،والمتخصصيــن مــن
مصممــي الكتــب المدرســية .وبعــد إتمــام عمليتــي الدراســة والتقييــم ،تصــدر العطــاءات للطباعــة علــى أســاس االحتياجــات .وخــال فتــرة
تنفيــذ الخطــة ،تقــوم اإلدارة بالتخطيــط لتطويــر برامــج متخصصــة لرفــع القــدرات فــي أقســام المناهــج والكتــب المدرســية واالمتحانــات.
وقــد اس ـت ُ َ
ـرأس وزيــر
حدث المركــز الوطنــي للمناهــج والتقويــم فــي عــام  2017مــن خــال إســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية؛ إذ يـ ُ
التربيــة والتعليــم مجلــس إدارة هــذا المركــز ،وس ـتُنفَّذُ عمليــة تطويــر المناهــج المدرســية بالتعــاون مــع هــذا المركــز الوطنــي.

وتطــور الــوزارة حاليًــا ســلم التعليــم ليشــمل التعليــم اإللزامــي والمرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال واعتمــاد مســارين للتعليــم
الثانــوي :األكاديمــي الــذي يضــم الفرعيــن العلمــي واألدبــي ،والمهنــي الــذي يضــم الفــروع الصناعــي والزراعــي والفندقــي والســياحي
واالقتصــاد المنزلــي ،وكجــزء مــن هــذا التطويــر ،ســيقوم الخبــراء المحليــون بتطويــر مؤشــرات األداء لــكل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم،
وســيتم تقييــم الطلبــة فــي نهايــة كل مرحلــة بمــا يتماشــى مــع المؤشــرات المحــددة.
وســتعزز الــوزارة نظــام التقييــم الخــاص بهــا طــوال فتــرة تنفيــذ الخطــة ،إضافــة إلــى تطويــر إســتراتيجية التقييــم الوطنيــة واعتمادهــا.
ضــا االختبــار التشــخيصي للصــف الثالــث األساســي فــي مجالــي القــراءة والرياضيــات فــي
وإضافــة إلــى ذلــك ،وســتنفذ الــوزارة أي ً
الصفــوف المبكــرة ،وســتطور امتحــان التوجيهــي .ويُتوقَّـ ُع فــي نهايــة فتــرة الخطــة أن يتــم تطويــر شــهادة إتمــام التعليــم الثانــوي كشــرط
إلنهــاء المدرســة الثانويــة ،وأن يتــم تطويــر امتحــان التوجيهــي ليصبــح شــر ً
طا للقبــول التنافســي فــي الجامعــات.

وختا ًمــا ،ســيتم تطويــر نظــام إلكترونــي إلدارة التقييــم أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،وسيســتخدم هــذا النظــام لتوزيــع االمتحانــات علــى
مراكــز االمتحانــات وعددهــا ( )12مركـ ً
ـزا فــي كل المحافظــات ،ممــا سيســهل تجميــع نتائــج االمتحانــات.

األهداف اخلاصة باملناهج والتقييم
مراجعــة المناهــج لجميــع المراحــل الدراســية وتنقيحهــا بحلــول عــام  2022بحيــث تتضمــن المفاهيــم المحليــة والعالميــة ،كحقــوق اإلنســان
والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي والتنميــة المســتدامة.
تطوير نظام لمتابعة النتاجات التعليمية وتقييمها لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

تطويــر آليــات للتنســيق مــع املركــز
الوطنــي لتطويــر املناهــج

آليات التنسيق املط ّورة.

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

بحلول نهاية عام 2018

إجــراء الدراســات البحثيــة واملســحية
لتحديــد مواطــن القــوة والفــرص املتاحــة
لتحســن املناهــج الدراســية الحاليــة ،الدراسات البحثية حول املناهج
التي تم إجراؤها.
وتطويــر اإلطــار العــام والنتاجــات العامــة
والخاصــة للصفــوف مــن ريــاض األطفــال
حتــى الصــف الثــاين عــر.

1

الكتب املدرسية وأدلة املعلمني
لرياض األطفال ،واملرحلتني
األساسية والثانوية ،واملباحث
املهنية والحاجات الخاصة
املعدلّة واملراجعة

0

%100

عدد الكتب التي تم تجريبها

0

 146كتاب مدريس بحلول
بداية 2019

إعــداد وتأليــف أدلــة املعلمــن لجميــع
املباحــث واملراحــل الدراســية مبــا يف ذلــك
إســراتيجيات التدريــس والتقويــم.

عدد أدلة املعلمني التي متت
مراجعتها

0

 235دليل معلم لجميع
الكتب املدرسية

تطويــر مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر
التعلــم الداعمــة واملحفـ ّزة بحيــث تكــون
متســقة مــع املناهــج املط ـ ّورة.

عدد مصادر التعلم الداعمة
التي تم تطويرها.

تأليــف الكتــب املدرســية لريــاض
األطفــال ،واملرحلتــن األساســية والثانويــة،
واملباحــث املهنيــة ،والطلبــة ذوي
االعاقــة (اإلعاقــات العقليــة ،صعوبــات
التعلــم ،التوحــد ،بــطء التعلــم ،الصــم
واملكفوفــن).
إجــراء التطبيــق التجريبــي لجميــع
الكتــب املدرســية.

مراجعة املناهج
وتنقيحها

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

2

 78مصدر تعلم

 120مصدر تعلم

تأليــف القصــص الداعمــة والهادفــة عدد القصص التي تم تطويرها
وطباعتها.
ملرحلتــي الروضــة واملرحلــة األساســية.

 12قصة داعمة
للمرحلة األساسية
الدنيا ()3-1

 24قصة داعمة للمرحلة
األساسية الدنيا والعليا
()6-1

تكبــر الكتــب املدرســية (مراعــاة حجــم
الخــط) للطلبــة الذيــن يعانــون مــن
ضعــف البــر.

املكبة
عدد الكتب املطبوعة ّ
التي تم تطويرها

 70كتابًا مدرس ًّيا

 120كتابًا مدرس ًّيا

تعيــن خبــر يف النــوع االجتامعــي
ملراجعــة املناهــج.

تعيني خبري يف النوع االجتامعي.

غري متوافر

التعيني

دمــج النــوع االجتامعــي وذوي االعاقــة مراجعة النوع االجتامعي وذوي
االعاقة يف املناهج والكتب .
يف املناهــج الدراســية

غري متوافر

جميع الكتب املدرسية

إعــداد الربامــج املتخصصــة لرفــع كفــاءة
برامج تنمية القدرات املطور يف
الكــوادر البرشيــة يف إداريت املناهــج
إداريت املناهج والكتب املدرسية
والكتــب املدرســية واالمتحانــات
واالمتحانات واالختبارات.
واالختبــارات.

برنامج واحد

إمتام تدريب كوادر إداريت
االمتحانات واالختبارات
واملناهج والكتب املدرسية.

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

املكونات الفرعية

تطوير ومراجعة
نظام التقييم
الوطني للوصول إلى
تقييم شامل ملهارات
الطلبة وسلوكاتهم
وقدراتهم ومعارفهم
ومطابقتها مع
املعايير الدولية.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

تطويــر وتبنــي إســراتيجية التقويــم
الوطنيــة.

إسرتاتيجية التقويم الوطنية
التي تم تبنيها.

اإلسرتاتيجية متوافرة

مط ّورة ومعتمدة

تحديــد مراحــل التقييــم مبــا يتــاىش مــع
هيــكل ســلم التعليــم الجديــد (املقــرح:
نهايــة املرحلــة األساســية الدنيــا ،نهايــة
املرحلــة األساســية العليــا ،املرحلــة
الثانويــة).

مراحل التقييم املوافق عليها.

اعتــاد مــؤرشات أداء للطلبــة يف كل
مرحلــة.

مؤرشات األداء لكل مرحلة
موافق عليها.

إعــداد االمتحانــات املدرســية املعياريــة
للصفــن الثالــث والتاســع وف َقــا للمعايــر
الدوليــة وتطبيقهــا يف كل مدرســة.

عدد املدارس املتقدمة
المتحانات الصفني الثالث
والتاسع األساسيني.

املشــاركة يف إصــاح امتحــان التوجيهــي شهادة امتحان الثانوية العامة
التي تم اعتامدها
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العــايل.

إضفاء الطابع
املؤسسي على
عملية التخطيط
لالختبارات الدولية
( TIMSSو ،)PISA
من أجل حتسني
ترتيب األردن في هذه
االختبارات ،وتوسيع
نطاق املشاركة في
الدراسات الدولية
األخرى.

االختبارات الوطنية التي
تشمل التعليم األسايس مع
ثالث مراحل للتقييم.
اختبار وطني قائم االختبارات التحصيلية للصفني
الثالث والتاسع (الثالث يف
عىل العينة الضابطة
عام  ،2018-2017والتاسع يف
يف جودة التعليم
عام )2019-2018
للصفوف  3و 4و  8و
عقد امتحان الثانوية العامة
 10يف مرحلة التعليم مرة واحدة فقط ابتدا ًء من
األسايس.
العام الدرايس 2019/2018
اعتامد شهادة التعليم الثانوي
العام للقبول الجامعي.
مؤرشات األداء للصفوف
مؤرشات األداء
الثالثة األولی والصف الحادي
للصفوف ( )10-4و
عرش يف 2019 - 2018
2008
( )12منذ عام
ومراجعة املؤرشات السابقة.
جميع املدارس املشاركة يف
اختبار الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث
قيد التطوير وسيتم
والصف التاسع بحلول عام
تنفيذه يف عام .2018
.2020
مف ّعل بحلول 2019
النجاح يف املدرسة
اعتامد شهادة التعليم الثانوي
الثانوية ومعدالت
العام للقبول الجامعي.

الطلبة.

اســتحداث مركــز بيانــات االمتحانــات مركز بيانات االمتحانات املركزية
املستحدث
املركزيــة

غري متوافر

إعــداد برامــج التوعيــة للقــادة الرتبويــن
حــول أهميــة االختبــارات الدوليــة
ودورهــا الرئيــس يف تطويــر عمليــة
التعلــم الرتبــوي.

عدد برامج التوعية الذي تم
تنفيذها.

غري متوافر

عدد االختبارات الوطنية التي
متت مراجعتها وفقًا للمعايري
الدولية.

عقد أربعة اجتامعات
(اجتامعان عىل مستوى
املركز واجتامعان عىل
مستوى امليدان).

 2016/2015للصف
الثامن

نهاية  2018/2017للصفني
الرابع والثامن.

إعــداد االختبــارات الوطنيــة وفقــا
للمعايــر الدوليــة

تنفيــذ برامــج التوعيــة للمرشفــن
عدد برامج التوعية التي تم
ومديــري املــدارس واملعلمــن املختاريــن
تنفيذها للمجتمع املدريس
حــول أهميــة االختبــارات الدوليــة
(مديري املدارس واملعلمني وأولياء
ودورهــا الرئيــس يف تطويــر العمليــة
األمور والطلبة واملجتمع املحيل).
التعلميــة التعليميــة.
تطويــر معاییــر وأســس املتابعــة
واملســاءلة للمشــارکین يف تنفیــذ
التحسني يف تصنيف األردن يف
التقییــات الوطنیــة التــي تــم إعدادھــا
اختبارات ( TIMSSو .)PISA
وتدریــب املوظفیــن علــی اســتخدامھا
وتطبیقھــا يف املــدارس.

بحلول نهاية العام الدرايس
2018/ 2017

برنامجان منجزان

10

PISA 2015
العلوم409 :
الرياضيات380 :
القراءة408 :
: TIMSS 2015
الرياضيات386 :
العلوم426 :

: TIMSS 2015
العلوم454 :
الرياضيات431 :
القراءة444 :
:2022 TIMSS
الرياضيات509 :
العلوم482 :
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الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

املكون الثاني :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
التحديات
الحاجة إلى مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الحاجة إلى تطوير واستدامة موارد التعلم اإللكتروني والمعدات الحديثة للطلبة والمعلمين واإلداريين.
ضعف البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم التعلم وإجراء العمليات واإلدارة ،والحاجة إلى صيانتها وتحديثها بشكل دوري.
ضعف قدرات مديري المدارس والمعلمين ومهاراتهم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

علــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة المبذولــة لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم فــي األردن ،مــا تــزال االســتفادة الفعليــة منهــا محــدودة؛ إذ
َّ
إن  % 21مــن المــدارس تقريبًــا ال تتوافــر فيهــا خدمــات اإلنترنــت ،فيمــا تعانــي النســبة المتبقيــة ( )% 79التــي تتوافــر فيهــا الخدمــات مــن
ســرعات اتصــال بطيئــة ،ممــا يســتدعي وجــود برنامــج لرفــع مســتوى خدمــات اإلنترنــت المقدمــة للمــدارس وربــط المــدارس المتبقيــة
ونســبتها ( .)٪21وعلــى الرغــم مــن تجهيــز معظــم المــدارس بمختبــرات الحاســوب ،إال أن المعــدات أصبحــت قديمــة بشــك ٍل عــام ،أو لــم
تعــد صالحــة لالســتعمال ،ممــا يتطلــب تحديــث هــذه األجهــزة فــي المــدارس ســنويًا.
إن إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الشــراكة بيــن الســلطات الرســمية المعنيــة والقطــاع الخــاص فــي مجــال التعليــم وتكنولوجيــا
االتصــاالت وتفعيلهــا أثنــاء فتــرة تنفيــذ هــذه الخطــة ،يســاعد وزارة التربيــة والتعليــم علــى تطويــر نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي الــذي
يلبــي االحتياجــات التعليميــة للنظــام التعليمــي ،وعلــى تطويــر المحتــوى اإللكترونــي ومــوارد التعلــم.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة االســتفادة مــن التكنولوجيــا لتعزيــز التعليــم علــى مســتوى أكبــر ،مــا يــزال معظــم مديــري المــدارس
والمعلميــن ال يعتبرونهــا أداة فعالــة لتعزيــز العمليــة التعليميــة ،ولذلــك لــم يقومــوا بدمجهــا فــي المناهــج والكتــب المدرســية.كما ان البرامــج
التدريبيــة المختصــة غيــر كافيــة ولــم يتــم تدريــب المعلميــن عليهــا ،ولــم يتلــ َّ
ـق المعلمــون التشــجيع الكافــي مــن مديــري المــدارس .لــذا،
فمــن األهميــة بمــكان أن يتــم تطويــر برامــج التنميــة المهنيــة المســتمرة الســتخدام التكنولوجيــا فــي مجــال التعليــم ،والتــي تســتهدف جميــع
المعلميــن.
ضــا إلــى برامــج التنميــة المهنيــة المســتمرة الســتخدام التكنولوجيــا إلنجــاز بعــض المهــام اإلداريــة
ويحتــاج مديــرو المــدارس أي ً
إلكترونيًّــا؛ إذ حيــث يقــوم بعــض المديريــن بتكليــف المعلميــن للقيــام بهــذه المهــام .وبهــدف مواجهــة هــذه التحدّيــات ،وإلحــداث التغييــرات
اإليجابيــة فــي المــدارس ال بــد مــن تحقيــق أمريــن رئيســين:
 )1تطوير خطة عمل لتنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية.
 )2اســتخدام االبتــكار لتوســيع الخدمــات المدرســية .لــذا ،يجــب تســليط الضــوء علــى األســاليب التــي يمكــن أن تســتخدم فيهــا التكنولوجيــا
لخدمــة الرؤيــة الشــاملة لعمليــة التعلّــم والتعليــم.
وأخيــرا ،هنــاك حاجــة إلــى مواصلــة تطويــر إدارة التعلــم ،وإدارة المحتــوى ،ونظــم إدارة التقييــم ( )LMS, CMS AMSبالتعــاون
مــع الســلطات المتخصصــة المحليــة والدوليــة .وتســتخدم المنصــة االفتراضيــة الشــاملة لجعــل مــوارد التعلــم اإللكترونــي ،والواجبــات
المنزليــة ،وغيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة ،المدرســة متاحــة للطلبــة وأوليــاء األمــور والمعلميــن .ومــن المتوقــع بحلــول نهايــة فتــرة
تنفيــذ الخطــة أن يكــون هنــاك نظــام إلدارة التقييــم.
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األهداف اخلاصة ملكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم
زيادة عدد المدارس المتصلة باإلنترنت من  ٪90في عام  2017إلى  ٪100في عام .2022
زيادة نسبة المدارس األساسية التي تحتوي على معدات الحاسوب إلى  ٪100في عام .2022
زيــادة أعــداد مديــري المــدارس والمعلميــن المدربيــن فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن ()3000
فــي عــام  2014لتشــمل جميــع المعلميــن فــي عــام .2022
تطوير وادامة البنية التحتية لتكنولوجيا التعلم والمعلومات لدعم التعلم والتعليم والعمليات اإلدارية
تطوير محتوى تعليمي رقمي الثراء المناهج
إدارة وتفعيل أنظمة إدارة التعلم واالمتحانات اإللكترونية
بناء قدرات الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات .

املكونات الفرعية

توفير احللول
التكنولوجية
الفعالة

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

استكامل مرشوع الربط اإللكرتوين

نسبة املدارس املتصلة باإلنرتنت
والشبكة

%79

%100

تحديــث أجهــزة الحواســيب يف املــدارس عدد املدارس التي متتلك أجهزة
حاسوب محدثة أو جديدة.
ســنويًا.

%40

%100

زيــادة الــراكات مــع القطــاع الخــاص
لزيــادة مصــادر التكنولوجيــا وشــبكات
اإلنرتنــت يف املــدارس.

تطويــر املحتــوى اإللكــروين ومــوارد
التعلــم وتحديثهــا ،مبــا يف ذلــك الكتــب
اإللكرتونيــة للصــم والفيديوهــات التــي
تتضمــن لغــة اإلشــارة.

احملتوى اإللكتروني
ومصادر التعلم
املطورة.
ّ

0

غرفة صفية ذكية واحدة
يف كل مدرسة بحلول عام
.2022

املحتوى اإللكرتوين وموارد
التعلم املط ّورة واملتاحة لجميع
املواد والصفوف

متوافرة ولكن غري
محدّثة

بحلول 2022

املوارد اإللكرتونية متوافرة
للطلبة من ذوي االعاقة.

غري متوافرة

بحلول عام 2022

نسبة املدارس التي تقدم
التقارير حول استخدام املحتوى
اإللكرتوين.

تقديم التقارير غري
منتظم

 %100بحلول عام 2022

عدد الغرف الصفية الذكية.

تحديــد عــدد مديــري املــدارس واملعلمــن
الذيــن يحتاجــون إىل التدريــب عــى تقييم القدرات الفنية التي تم
إجراؤها.
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت.
تدريــب الكــوادر الفنيــة يف مركــز الــوزارة
عــى كيفيــة تطويــر املحتــوى اإللكــروين.

عدد الكوادر الفنية املدربة

غري متوافر

بحلول 2018

ال يوجد

2019

تدريــب مديــري املــدارس واملعلمــن
العدد  /النسبة املئوية ملديري
عــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
املدارس واملعلمني املدربني عىل ( )3400يف عام 2014
واالتصــاالت مــن خــال برنامــج
برنامج Cambridge
.Cambridge

%100
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املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

نظام إدارة التعلم متوافر.

غري متوافر

2018

غري متوافر

2018

غري متوافر

2019

غري متوافر

 %100من الكوادر بحلول
.2022

غري متوافر

 %100من الكوادر بحلول
.2022

اختيــار وتخصيــص نظــام التعلــم
االستمرار في تطوير اإللكــروين لتلبيــة احتياجــات النظــام نظام إدارة املحتوى متوافر.
إدارة التعلم ،وإدارة ا لتعليمــي .
نظام إدارة التقييم متوافر.
احملتوى اإللكتروني،
ونظم إدارة التقييم تدريــب الكــوادر الفنيــة عــى مســتوى
( LMS, CMS andاملركــز لتطويــر ودعــم إدارة التعلــم ،عدد الكوادر الفنية املد ّربة.
 )AMSبالتعاون مع وإدارة املحتــوى ،ونظــم إدارة التقييــم.
اجلهات الدولية
تدريــب مديــري املــدارس واملعلمــن عــى
عدد مديري املدارس واملعلمني
واحمللية املتخصصة .اســتخدام إدارة التعلــم ،وإدارة املحتــوى،
املدربني.
ونظــم إدارة التقييــم.

املكون الثالث :القيادة املدرسية واملشاركة املجتمعية
التحديات
ضعف القيادة المدرسية في العديد من المدارس.
ضعف اهتمام الموظفین بتولي وظائف المشرف العام.
تركيــز القــرارات علــى تطويــر البنيــة التحتيــة واإلجــراءات الروتينيــة علــى حســاب تحديــث وتطويــر الكفايــات القياديــة والتعليميــة لــكال
ا لجنسين .
ضعف تفعيل القيادة التربوية التشاركية في المدرسة؛ بتهميش أدوار فريق التطوير ومنسقي المواضيع والمعلمين المتميزين.
العادات والتقاليد المجتمعية ،بما في ذلك العوامل العشائرية والمحسوبية التي تؤثر أحيانا في فعالية القيادة التعليمية.

يعــزز إضفــاء الطابــع المؤسســي للشــراكة والمســؤولية المجتمعيــة مــن أجــل ضمــان توفيــر التعليــم النوعــي وكفــاءة وفعاليــة
المؤسســات والقيــادة المدرســية وإدارة المــدارس .ومــن األهميــة تشــجيع مشــاركة المجتمعــات المحليــة ،بمــا فــي ذلــك إشــراك الشــباب
وأوليــاء األمــور فــي إدارة المــدارس.
يــدرك معظــم األردنييــن أهميــة التعليــم النظامــي ،ولكــن بعــض فئــات المجتمــع ال ت ُ ِع ـ ُّد التعليــم والتعلــم مســؤولية جماعيــة .ويشــير
عــدد كبيــر مــن المعلميــن إلــى أن التحــدي الرئيســي الثانــي الــذي يواجههــم فــي حياتهــم المهنيــة هــو عــدم االهتمــام والمشــاركة مــن قبــل
الطلبــة وأوليــاء أمورهــم فــي عمليــة التعليــم ،وفــي بنــاء الخطــة التطويريــة التعليميــة ومتابعــة تنفيــذ الجوانــب الفنيــة لهــذه الخطــة .ومــن
األهميــة بمــكان أن يتــم تطويــر الشــراكة المجتمعيــة والتعليميــة أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة.
ومــن الضــروري أيضــا دراســة االحتياجــات المشــتركة لشــبكات المــدارس وتحديــد المجــاالت ذات األولويــة ،كنتائــج تحصيــل الطلبــة
وســلوك الطلبــة والعنــف المدرســي ،ومشــاكل البنيــة التحتيــة والتنميــة المهنيــة ،وغيرهــا ،وتقديمهــا إلــى فريــق التطويــر فــي المديريــة.
وســوف تلبــي المديريــات احتياجــات شــبكات المــدارس؛ بالشــراكات مــع القطــاع الخــاص والمؤسســات األخــرى فــي المجتمــع المحلــي
للحصــول علــى الدعــم والمســاعدة لتنفيــذ خطــط التنميــة المدرســية وفقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.
ومــن الضــروري كذلــك تنقيــح األطــر القانونيــة لتســهيل المشــاركة المجتمعيــة ،حيــث تكــون هنــاك قيــود علــى العمــل التطوعــي فــي
المــدارس .ويشــكل تطويــر ثقافــة التعــاون والعمــل التطوعــي فــي المــدارس أحــد األولويــات الهامــة التــي مــن الممكــن تحقيقهــا؛ بتوفيــر
الفــرص التطوعيــة ألفــراد المجتمــع المحلــي .ويمكــن أيضــا إطــاق مبــادرات أخــرى لبنــاء العالقــات األقــوى بيــن األســر والمــدارس،
كعقــد االجتماعــات مــع أوليــاء األمــور ،وتنظيــم األيــام المفتوحــة لآلبــاء واألمهــات .وإضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن الترويــج لحمــات وســائط
اإلعــام ومراكــز اإلعــام الحكوميــة لزيــادة وعــي أوليــاء األمــور والمجتمــع المحلــي حــول أهميــة لجــان أوليــاء األمــور والمعلميــن.
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األهداف اخلاصة ملكون القيادة املدرسية واملشاركة اجملتمعية
زيادة نسبة المدارس التي تفعل مجالس المعلمين واولياء االمور لنشر ثقافة التعاون والعمل التطوعي في المدرسة والمجتمع المحلي.
زيادة نسبة المدارس التي تدعم المجالس التربوية المحلية لمتابعة الخطط التطويرية في المدارس

املكونات الفرعية

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

تشــارك فــرق التطويــر الرتبــوي يف
تطويــر الخطــة التطويريــة.

عدد املدارس التي ط ّورت
الخطة التطويرية.

تم تطوير الخطط
ولكن مل يتم تنفيذها.

منفّذة %100

تم الحصول عىل
املوافقة

 %100تم نرشها.

يقــوم املقيمــون واملستشــارون مبتابعــة عدد التقارير والتغذية الراجعة
تنفيــذ الخطــط التطويريــة يف املدرســة .والتوصيات التي تم نرشها.

تفعيل فرق التطوير
عدد الدروس املستفادة وقصص
متت مشاركة قصة
الرتبوي للمشاركة يف إدارة
النجاح التي تم تقاسمها بني
واحدة أو قصتني فقط
املدارس.
تعزيــز الفهــم املشــرك للرشاكــة شبكات املدارس حول تجارب
حاليا
الرشاكة املجتمعية.
املجتمعيــة وعمليــات التنميــة التعليميــة؛
بتبــادل الخــرات والــدروس املســتفادة
 %24من املدارس التي
وقصــص النجــاح بــن شــبكات املــدارس .النسبة املئوية للمدارس التي
تم تقييمها من قبل
تف ّعل الرشاكة مع املجتمع
وحدة املساءلة وجودة
املحيل لدعم التنمية املدرسية.
التعليم.
تحديــد أولويــات التطويــر اســتنادًا إىل
عدد الخطط التطويرية الرتبوية
%20
الخطــط التطويريــة الرتبويــة لشــبكات
املنفذّة يف شبكات املدارس.
املــدارس.
تفعيل دور املرشف العام دراســة الخطــط التطويريــة للمــدارس
قامئة االحتياجات املشرتكة
(الذي تم استحداثه وتحليلهــا وتحديــد االحتياجــات املشــركة
للمدارس الشبكية املقدمة إىل
لشــبكات املــدارس ومتابعــة تنفيذهــا
مؤخ ًرا) يف مدارس
مدير الرتبية والتعليم.
وفقــا لألولويــات.
الشبكة.

واحد عىل األقل يف كل
مديرية

٪100

%80

القامئة متوافرة لعام
2016

العمل جار :كل عامني يتم
تطوير الخطة التطويرية
الرتبوية الجديدة عىل أساس
التقييم الذايت لكل مدرسة.

%20

%100

مراجعــة األطــر القانونيــة واملاليــة
املتعلقــة باملشــاركة املجتمعيــة.

األطر القانونية واملالية املنقّحة

اإلطار القانوين الحايل
1994 :

بحلول نهاية 2019

نــر ثقافــة التعــاون والعمــل التطوعــي
يف املدرســة واملجتمــع املحــي؛ بفتــح
البــاب أمــام التطــوع لدعــم املــدارس.

عدد املدارس التي لديها
متطوعني

يتم تحديده الحقًا

بحلول نهاية 2019

النسبة املئوية لشبكات
تقديــم الدعــم واملتابعــة لتســهيل تنفيــذ
املدارس التي تتلقى الدعم من
الخطــط التطويريــة املدرســية.
املؤسسات الحكومية والخاصة.

حتفيز املشاركة
اجملتمعية في املدارس .تنظيــم حملــة توعيــة تراعــي الفــوارق
بــن الجنســن (مــع اإلذاعــة والتلفزيــون
ووســائل اإلعــام االجتامعيــة ووســائط
عدد اإلعالنات  /التغطية
اإلعــام املطبوعــة) مــن أجــل التواصــل
اإلعالمية املنشورة عىل املدارس.
مــع الهيئــات الحكوميــة املحليــة
واملنظــات املدنيــة لتبــادل املعلومــات
عــن املــدارس.

0

 36سنويًا
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املكون الرابع :املساءلة (وحدة جودة التعليم واملساءلة)
التحديات
يتجاوز عدد المقيّمين الذكور عدد المقيّمات اإلناث في وحدة جودة التعليم والمساءلة.
ضعف البيئة المادية واللوجستية والموارد المادية التي تدعم المقيمين ألداء أدوارهم على أكمل وجه.
عدم الوعي بأهمية دور وحدة المساءلة وجودة التعليم وطبيعة عملها.

وحدة جودة التعليم واملساءلة
ـام مركــزي للغايــة ،وقــد بُذلــت جهــود واضحــة
تمــارس وزارة التربيــة والتعليــم ســلطاتها الرقابيــة علــى المــدارس الحكوميــة؛ بنظـ ٍ
ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج تطويــر التعليــم نحــو اقتصــاد المعرفــة ( )ERfKE IIالتــي ر ّكــزت علــى منــح المديريــات والمدارس
مســؤوليا ٍ
ت أوســع ضمــن برنامــج الالمركزيــة للمديريــات والمــدارس ،والس ـيَّما فيمــا يتعلــق بتطويــر المــدارس وتحســين أوضاعهــا.
وقــد أثمــر ذلــك عــن إنشــاء وحــدة جديــدة لضمــان جــودة التعليــم ،وهــي وحــدة المســاءلة وجــودة التعليــم ( )EQAUفــي وزارة التربيــة
والتعليــم .ومــن المتوقــع أن تتمكــن هــذه الوحــدة مــن تحقيــق الالمركزيــة فــي النظــام الحالــي تدريجيـا ً ممــا يفســح المجــال لــوزارة التربيــة
والتعليــم أن تر ّكــز علــى التخطيــط وتطويــر اإلســتراتيجيات والسياســات فــي مركــز الــوزارة .وتهــدف هــذه الوحــدة إلــى توســيع نطــاق
المســؤوليات المســندة إلــى المديريــات المحليــة والمــدارس ،واالرتقــاء بآليــة المســاءلة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم بهــدف رفــع مســتوى
جــودة المــدارس الحكوميــة والخاصــة ،وتحســين دقــة البيانــات وأســاليب اســتخدامها فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات .وبزيــادة عــدد المقيميــن
صا وتوفيــر وســائل نقــل مخصصــة ،ســتتمكن الوحــدة مــن إجــراء المزيــد مــن الزيــارات التقييميــة خــال فتــرة تنفيــذ
إلــى  160شــخ ً
الخطــة مــن أجــل الوصــول إلــى جميــع المــدارس الحكوميــة.

األهداف اخلاصة ملكون املساءلة ( وحدة جودة التعليم واملساءلة)
تحسین األداء المدرسي بنسبة  ٪50استنادا إلی التقاریر األولیة والنھائیة للمقیمین.
استقالل وحدة جودة التعليم والمساءلة من الوزارة بحلول عام  ،2022عند االنتهاء من دورة المساءلة األولى.
النسبة المئوية للمدارس التي تمتلك االستقاللية الجزئية تصل إلى  ٪5بحلول عام .2022
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

مراجعــة معايــر تعيــن املقيمــن لتعزيــز
تعيــن اإلنــاث.

عدد املقيّمني

 30( 94إناث 64 /
ذكور)

إعــداد دليــل لتقييــم املســاءلة يف
مديريــات الرتبيــة والتعليــم ومركــز وزارة
الرتبيــة والتعليــم.

 160مقيّ ًم ( 70من اإلناث
 90 /من الذكور) ممن
اجتازوا الدورة التدريبية
وامتحان القبول لاللتحاق
بالوحدة.

عدد أدلة املساءلة معدّة

0

 2دليالن

إعداد دورة تدريبية للمقيمني.

عدد املقيمني الذين تم
تدريبهم.

94

ُ 160مـقيِّ ًـم

عدد املدارس التي متت زيارتها
للتقييم السنوي

14

1,300

تنفیــذ عملیــة املســاءلة (زیــارة املــدارس،
وإعــداد مســودة تقاریــر التقییــم ،وتبادل
النتائــج مــع املوظفیــن أثنــاء اجتامعــات
املتابعــة ،ونــر التقاریــر للمجتمعــات
املحلیــة ،ورفــع التقاریــر ملعــايل وزیــر
الرتبیــة والتعلیــم).

عدد التقارير من قبل وحدة
املساءلة وجودة التعليم.

عدد املدارس التي تتم زيارتها
مرة واحدة عىل األقل (زيارة
استكشافية)

إعــداد التقاريــر املوجهــة نحو السياســات عدد ملخصات السياسات التي
يتم تقدميها ملعايل الوزير.
وتقدميهــا إىل وزيــر الرتبيــة والتعليم.

140

%60

 %100بحلول نهاية عام
2018

2

 4سنويًا

النظام املط ّور

تفعيــل تبــادل امللفــات باســتخدام
الســحابة اإللكرتونيــة (أوفيــس  )365عدد أعضاء وحدة املساءلة
لتقاريــر وحــدة املســاءلة وجــودة وجودة التعليم الذين يشاركون
ا لتعليــم .
املعلومات ويصلون إليها؛
بالسحابة اإللكرتونية
عدد وسائل املواصالت التي تم
توفــر وســائل النقــل للمق ّيمــن (25
تخصيصها لوحدة جودة التعليم
حافلــة وســيارة صغــرة عــى األقــل).
واملساءلة.
توفــر املكاتــب املناســبة لوحــدة جــودة
التعليــم واملســاءلة.

عدد املكاتب املجهزة وأماكن
التدريب  /االجتامعات.

1,300

بداية الربع األول من 2018
 94مق ّيم

 160مق ّيم

4

25

7مكاتب وقاعات
تدريبية.

 21مكتبا؛ قاعتان للتدريب.
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املكون الخامس :البيئة املدرسية اآلمنة واملحفزة
التحديات
قلة البرامج واألنشطة التي تعزز قدرات الطلبة الموهوبين ومهاراتهم وتطورها.
ضعف تفعيل الدور التربوي والتوجيهي في دعم الجوانب السلوكية والنفسية للطلبة في المدارس.
عدم وجود بيئة تعليمية جذابة ومحفزة وخالية من المخاطر.
عدم وجود أنظمة التكييف في جميع مدارس المملكة.

البيئــة املدرســــية اآلمنــــة واملحفزة.
مــن أجــل دعــم تنميــة شــخصية الطالــب جوانبهــا كافــة وعبــر مراحــل عمــره النمائيــة والتعليميــة المختلفــة للوصــول بــه إلــى مســتوى
مناســب مــن الصحــة النفســية والتكيــف ،ليكــون مواطنـا ً فاعـاً منتجـا ً قــادرا ً علــى تلبيــة حاجاتــه وحاجــات مجتمعه مســتقبالً ،يجــب تطوير
السياســات التربويــة التــي تو ِفّــر بيئــة مدرســية آمنــة ومحفــزة تلبــي جميــع احتياجــات الطلبــة الصحيــة واالنفعاليــة واالجتماعيــة والتربويــة
واألكاديميــة .وتحقيقًــا لهــذه الغايــة ،تحــرص الــوزارة علــى توفيــر مجموعــة مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى إكســاب الطلبــة مجموعــة
مــن المهــارات الحياتيــة التــي تصقــل شــخصية الطالــب وتســاعده فــي اكتشــاف قدراتــه وإمكاناتــه ومواهبــه وتوجهاتــه المســتقبلية؛ ليكــون
منت ًجــا وفاعـ ًـا فــي مجتمعــه .ويتضمــن هــذا علــى ســبيل المثــال البرامــج كحملــة «معًــا نحــو بيئــة آمنــة» وبرامــج المهــارات الحياتيــة،
وعــددًا مــن البرامــج التوعويــة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات وممارســة العنــف وغيرهــا مــن الممارســات غيــر اإليجابيــة التــي قــد
تظهــر فــي المجتمــع المدرســي ،مثــل التدخيــن وتعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ،والتنمــر وغيرهــا مــن الســلوكات غيرالمرغوبــة.
وســتضمن هــذه البرامــج زيــادة عــدد األنشــطة الالصفيــة (الرياضــة والفنــون والموســيقى) وبرنامــج «بصمــة» لتنميــة قــدرات الطلبــة
والطالبــات وصقــل شــخصياتهم.
ضــا البرامـ ُج األنشــطة التــي تُعــزز قــدرات الطلبــة الموهوبيــن ومهاراتهــم وتُنميهــا وتســتثمرها فــي جميــع
ويتضمــن هــذا المكــون أي ً
المجــاالت؛ بإنشــاء مركــز لتبنــي أفــكار الطلبــة اإلبداعيــة واالبتكاريــة .وســيتم تطويــر «غــرف مصــادر للموهوبيــن» فــي هــذه الخطــة.
ومــن المتوقــع أن يصــل برنامــج مكافحــة التنمــر الــذي يجــري تطبيقــه التجريبــي حاليًــا فــي عشــر مــدارس فــي األردن إلــى ٪100
مــن المــدارس التــي تضــم الصفــوف الســابع والثامــن والتاســع.
وســتقوم وحــدة المســاءلة وجــودة التعليــم بمتابعــة أداء المدرســة وتطبيقهــا لمدونــة قواعــد الســلوك ،ومراجعــة تشــريعات المجالــس
البرلمانيــة الطالبيــة ،وإعــداد جيــل القيــادة القــادر علــى تحمــل المســؤولية ،والتواصــل الفعــال ،والتخطيــط وإدارة المواقــف المختلفــة.
وأثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،يتوقــع أن تقــوم الــوزارة بزيــادة عــدد المــدارس المشــاركة فــي برنامــج التغذيــة المدرســية لتغطيــة جميــع جيــوب
الفقــر فــي مديريــات التربيــة والتعليــم .وحاليًــا تتلقــى ( )%69مــن المديريــات التــي تعانــي مــن الفقــر فــي إقليــم الشــمال التغذيــة المدرســية ،و
( )%67فــي إقليــم الوســط ،و( )%91فــي إقليــم الجنــوب .وإضافــة إلــى زيــادة عــدد المديريــات التــي تســتفيد مــن التغذيــة المدرســية ،هنالــك
برامــج أخــرى سيســتمر تنفيذهــا كالمطبــخ اإلنتاجــي بالتعــاون مــع برنامــج األغذيــة العالمــي والجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة.

.األهداف اخلاصة ملكون البيئة املدرسية اآلمنة واحملفزة
زيادة النسبة المئوية للمدارس التي عُـدَّت آمنة إلى  ٪100بحلول عام .2022
زيادة نسبة المدارس التي تنفذ برنامج المهارات الحياتية إلى  ٪100بحلول عام .2022
زيــادة عــدد المــدارس المشــاركة فــي برامــج التغذيــة المدرســية لتشــمل جميــع المناطــق التــي تعانــي مــن الفقــر داخــل مديريــات وزارة
التربيــة والتعليــم.
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األنشـــــــطة

توفــر برامــج التدريــب عــى مهــارات
الحيــاة للمرشــدين الرتبويــن.
تنفيذ املهارات
احلياتية في جميع تدريــب الطلبــة يف املــدارس التــي يتوافــر
املدارس التي يتوافر فيهــا املرشــد الرتبــوي يف برنامــج املهــارات
فيها مرشد تربوي الحياتيــة

زيادة عدد املدارس تنويــع الوجبــات للطلبــة (تغيــر نكهــة
املشاركة في برامج البســكويت) ،وإضافــة نــوع مــن الفاكهــة.
التغذية املدرسية
لتشمل جميع
مناطق الفقر في زيــادة عــدد املديريــات املســتفيدة مــن

مديريات وزارة التربية املطبــخ اإلنتاجــي.
والتعليم.

•برامــج توعيــة للمعلمــن تتضمــن
خصائــص النمــو واالختــاف بينهــا.
تنفيذ برنامج عالجي
للطلبة في املرحلة
•إجــراء دراســات مســتمرة عــن أســباب
األساسية والثانوية.
التــرب ،خاصــة يف املناطــق والفصــول
الدراســية حيــث توجــد زيــادة يف معــدالت
التــرب.
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املؤشرات  /الهــــدف

•عدد املرشدين الرتبويني
املشاركني يف تنفيذ برنامج
املهارات الحياتية.
•عدد املدارس التي يتلقى
طلبتها تدري ًبا عىل املهارات
الحياتية.

خط األساس

الهــــدف

()2017/2016

()2023/2022

غري متوافر

 ٪100من املرشدين
الرتبويني.
 %100من املدارس التي
تضم املرشدين الرتبويني.

أعداد الطلبة املستفيدين من
برامج التغذية املدرسية.

 355،000طالب يف
 32مديرية و 1،760
مدرسة

 755،000طالب وطالبة يف
جميع املديريات واملدارس

عدد املطابخ اإلنتاجية

 11مطبخًا إنتاج ًيا.

 13مطبخًا انتاج ًيا.

معدل الترسب

ترسب الطلبة٪0.24 :
من الذكور٪0.27 .
من اإلناث( .إحصاءات
)2016/ 2015

ترسب الطلبة0 :
الذكور 0 :
اإلناث.0 :

عدد الدراسات التي أجريت
حول الترسب

0

• تعميــم «برنامــج بصمــة» لجميــع الطلبــة
توظيف «برنامج مــن املجموعــة املســتهدفة.
بصمة» واألنشطة •تقديــم الربامــج الرياضيــة والفنيــة للطلبــة
عــى مســتوى املديريــات واململكــة.
الالمنهجية
(الرياضة والفنون •تنظيــم الزيــارات امليدانيــة واألنشــطة
عدد الطلبة املشاركني يف الربامج
واملوسيقى) لتطوير الالمنهجيــة أثنــاء النهــار (الصــف
واألنشطة اإلبداعية.
األســبوعي).
قدرات الطلبة
وتعزيز شخصياتهم •تفعيــل مدونــة الســلوك يف املدرســة؛
في جميع املدارس بجــودة التعليــم واملســاءلة.
•تنفيــذ برامــج تعديــل الســلوك التــي تتبــع
احلكومية.
طرقًــا إيجابيــة بديلــة للعقــاب.

 10000طالب
و 12000طالبة من
طلبة الصفني التاسع
والعارش.

2

 50000طالب من الذكور
واإلناث يف الصفوف من
(.)10 – 7
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البرنامج اإلرشادي
ملكافحة اخملدرات
واإلساءة والعنف
والتنمر.

تطوير تشريعات
العمل للمجالس
البرملانية الطالبية
وآليات عملها.
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الهــــدف
()2023/2022

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

عقد الربامج التوعوية للطلبة حول مكافحة
املخدرات.

عدد  /نسبة الطلبة املشاركني
يف برامج التوعية حول تعاطي
املخدرات .يف الصفني السابع
والثامن.

%10

%100

عقد برامج التوعية حول التنمر.

نسبة املدارس التي تشمل
برامج التوعية حول التنمر.

%0

%25

تنفيذ أنشطة حملة "نحو بيئة مدرسية
آمنة" مبكوناتها الجديدة.

النسبة املئوية للمدارس
املشاركة يف الحملة.

%80

%100

تنفيذ أنشطة «برنامج نشاطايت» للقضاء
عىل العنف يف املدارس.

النسبة املئوية للمدارس
املشاركة يف الربنامج

%10

%100

تقديــم املحــارضات عــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي مبشــاركة املنظــات
غــر الحكوميــة املحليــة.

عدد املحارضات حول العنف
القائم عىل النوع االجتامعي.

0

 50ورشة عمل يف املدارس.

مراجعة ترشيعات املجالس الربملانية
الطالبية وتعديل قانون الوزارة.

الترشيعات املعدلة.

غري متوافرة

بداية عام 2018

تفعيل املجالس الربملانية الطالبية.

نسبة املدارس التي تف ّعل
املجالس الربملانية الطالبية

%60

%100
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المجال الخامس  :الموارد البشرية
يتن ــاول ه ــذا المج ــال المح ــاور المتعلق ــة بالم ــوارد البش ــرية المؤهل ــة الالزم ــة لتمكي ــن النظ ــام الترب ــوي م ــن تحقي ــق رؤي ــة وزارة
التربي ــة ورس ــالتها .وتتمث ــل ه ــذه المهم ــة ف ــي توفي ــر خدم ــات تعليمي ــة جي ــدة؛ بتوفي ــر الم ــوارد البش ــرية المؤهل ــة وتنميته ــا مهن يً ــا
بطريق ــة مس ــتدامة ضم ــن سياس ــة متكامل ــة تش ــجع عل ــى االحتف ــاظ بالموظفي ــن .وم ــن أج ــل دع ــم وزارة التربي ــة والتعلي ــم بتوفي ــر
الم ــوارد البش ــرية المؤهل ــة وضم ــان تنميته ــا المهني ــة ،س ــيتناول ه ــذا المج ــال المكون ــات التالي ــة:
 -1اختيار المعلمين وتوظيفهم.
 -2تطوير القيادات التربوية وترخيصها.
 -3سياسات التنمية المهنية أثناء الخدمة وترخيص المعلمين.
 -4حوافز المعلمين ومكافآتهم.
 -5م راعاة النوع االجتماعي والمتابعة والتقييم وضبط الجودة لسياسات المعلمين.

الهدف اإلستراتيجي :
توفير موارد بشرية مؤهلة للنظام التربوي وتطويرها واستدامتها
و فيما يلي ملخص لمكونات مجال الموارد البشرية المقرر تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف

املكون األول :اختيار املعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم ما قبل الخدمة
التحديات
الثقافة السائدة بوصف التعليم وظيفة وليس مهنة.
عدم امتالك المعلمين المهارات الالزمة للتدريس
ضعف نوعية برامج التنمية المهنية للمعلمين.
ضعف اإلقبال على مهنة التعليم وبعض التخصصات من قبل الذكور.
النقص في بعض التخصصات المطلوبة للتعليم وخاصة من قبل الذكور.

اختيار املعلمين وتوظيفهم
أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،تســعى الــوزارة إلــى تعزيــز النظــرة للتعليــم بوصفــه وظيف ـةً وليــس مهنــة ،وذلــك؛ بتطويــر آليــة اختيــار
المعلميــن وتعيينهــم وفقًــا لمعاييــر وعمليــات محــددة .ولذلــك تســعى الــوزارة إلــى تولــي صالحيــات اختيــار المعلميــن؛ بفتــح مكتــب
توظيــف فــي الــوزارة ،ومــن ثــم التحــول نحــو الالمركزيــة باســتحداث مكاتــب توظيــف فــي المحافظــات الحقـاً؛ وبذلــك تتمكــن الــوزارة
مــن اختيــار المعلميــن ذوي الكفــاءة والمؤهليــن لدخــول الغرفــة الصفيــة.

تأهيل املعلمين قبل الخدمة
مــع دخــول المملكــة األردنيــة الهاشــمية مرحلــة التحــول وتطويــر التعليــم نحــو اقتصــاد المعرفــة ،أعــدت الــوزارة برنامج ـا ً شــامال
لتهيئــة المعلميــن الجــدد آخــذة ً بعيــن االعتبــار س ـ َّد الفجــوة الناتجــة عــن غيــاب برامــج تأهيــل المعلميــن قبــل الخدمــة .وعلــى مــدى
الســنوات الخمســة القادمــة ،تســعى الــوزارة إلــى تطويــر نظــام متكامــل لتدريــب المعلميــن قبــل الخدمــة بالتعــاون مــع الجامعــات األردنيــة
وأكاديميــة الملكــة رانيــا العبــدهللا لتدريــب المعلميــن ،وســوف يســهم هــذا البرنامــج فــي تعييــن المعلميــن المؤهليــن المتحمســين ومــن ذوي
المهــارات ،ممــا يجعلهــم قادريــن علــى التطــور مهنيًــا.
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األهداف اخلاصة بتوظيف املعلمني املؤهلني
زيادة نسبة المؤهلين من المعلمين والمعلمات الجدد في القطاع العام من  %13في عام ( )2016إلى  %70حتى نهاية عام .2022

املكونات الفرعية

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

رفــع معايــر القبــول األساســية املطلوبــة
ملزاولــة مهنــة التعليــم مــن أجــل تحســن أسس متطورة الختيار املعلمني
(ذكورا وإناثا).
مســتوى املتقدمــن ورفــع مكانــة املهنــة
عــى املســتوى االجتامعــي.

الوثيقة األساسية
الحالية ()2016

الوثيقة املطورة ()2020

الحصول عىل معدل
 ٪55كحد أدىن يف
الشهادة الثانوية
العامة.

الحصول عىل معدل ٪75
كحد أدىن يف الشهادة
الثانوية العامة.

غري متوافرة

الترشيعات مط ّورة بحلول
2022

 %13يف القطاع
الخاص.

 %70يف القطاع الحكومي.
 %20يف القطاع الخاص

املعايري والكفاءات املهنية
املط ّورة.

وثيقة معايري املعلم
(.)2003

الوثيقة املطورة ()2018

عدد برامج تأهيل املعلمني
واملعلامت.

1

3

2

10

تطويــر معايــر االختيــار للتأكــد مــن
معدل التعليم الثانوي للمعلمني
حتسني عملية اختيار املؤهــات والكفــاءة والحافــز واملعــارف
واملعلامت الجدد.
املعلمني وتعيينهم .والخـرات التــي يتمتــع بهــا مقــدم الطلــب.
الترشيعات التي تم تغيريها.

تطويــر الترشيعــات الرتبويــة لضــان
امتــاك الــوزارة لصالحيــات توظيــف
نسبة املعلمني واملعلامت الجدد
املعلمــن واملعلــات.
املؤهلني.
تطوير املعايري والكفايات املهنية والربامج
التدريبية للمعلمني واملعلامت واعتامدها.

تطويــر برنامــج تدريــب املعلمــن
واملعلــات قبــل الخدمــة والتوســع فيهــا
برنامج تأهيل
بالتعــاون مــع أكادمييــة امللكــة رانيــا عدد التخصصات التي يغطيها
اخلدمة
املعلمني قبل
والجامعــات األردنيــة.
مسار املعلمني واملعلامت.
تطويــر مســار املعلمــن واملعلــات
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العــايل
وهيئــة االعتــاد يف وزارة التعليــم العــايل
والجامعــات األردنيــة.

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

اعتامد املسار الوظيفي
للمعلمني يف الجامعات..

اعتامد املسار الوظيفي
فقط لرياض األطفال
والصفوف األوىل للمعلمني بحلول عام 2021

املكون الثاني :تطوير آلية انتقاء القيادات يف املستويات اإلدارية كافة
التحديات
عدم وجود قيادة فاعلة في جميع جوانب النظام.
عــدم وجــود أي نظــام يمنــح التراخيــص لقــادة المــدارس؛ إذ يعتمــد نظــام التوظيــف فــي المناصــب القياديــة حاليًــا بشــكل كبيــر علــى مــدة
الخدمــة وليــس علــى األداء الشــخصي واإلمكانــات.

التنمية املهنية للقادة التربويين
تســعى وزارة التربيــة والتعليــم باســتمرار إلــى تطويــر موظفيهــا مهنيًــا ليكونــوا قــادة تربوييــن قادريــن علــى تلبيــة حاجــة األردن
إلــى إعــداد الطلبــة للمســتقبل .ويعتمــد األردن علــى القــادة التربوييــن إللهــام المجتمــع المدرســي وتحفيــزه وتمكينــه مــن إعــداد مواطنيــن
صالحيــن .ويعــد مديــرو المــدارس القــادة الملهميــن الذيــن يحفــزون أصحــاب المصلحــة والمســتفيدين فــي المــدارس ويشــجعونهم علــى
إحــداث التغييــر اإليجابــي المطلــوب الــذي مــن المتوقــع أن يـــــؤدي إلى بيئة تعليميــــة أفضل (جســــــديا ً واجتماعيــــا ً وأكاديمــــــياً)
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مــا يســهم فــي إعــداد طلبــة ســليمين وقادريــن علــى التحصيــل .ومــن ثّــ َّم فمــن الضــروري مراجعــة وتطويــر المعاييــر والكفــاءات الختيار
القــادة التربوييــن ،وتطويــر مناهــج التنميــة المهنيــة للقــادة التربوييــن لتدريبهــم علــى العمــل كقــادة التغييــر ،وقــادة فــي مجــال التعليــم
وفــي المجتمعــات المحليــة .وتســعى الــوزارة إلــى تطويــر نظــام لالحتفــاظ بالقــادة التربوييــن لضمــان الفائــدة للطلبــة وتطويــر شــخصيتهم
وتعزيــز إنجازاهــم األكاديمــي .وتســعى الــوزارة أيضــا إلــى رفــع الوعــي بيــن الجنســين وزيــادة اســتجابة القــادة؛ بتوفيــر التدريــب علــى
مفاهيــم النــوع االجتماعــي ،وتحليلــه وتعميــم مراعاتــه علــى النحــو المذكــور فــي مجــال تعزيــز النظــام.

ترخيص القادة التربويين
باشــرت الــوزارة فــي مأسســة عمليــة اختيــار القــادة التربوييــن حيــث قامــت الــوزارة بإعــداد معاييــر القيــادة فــي عــام 2014م ،جنبًــا
ضــا بتطويــر منهجيــة اختيــار المرشــحين
إلــى جنــب تطويــر إطــار منهــاج التنميــة المهنيــة الخــاص بالقــادة التربوييــن .وقامــت الــوزارة أي ً
للوظائــف القياديــة مــن العامليــن فــي الــوزارة وتعيينهــم وفــق آليــات وإجــراءات تنفيذيــة محــددة فــي إدارتــي المــوارد البشــرية واإلشــراف
والتدريــب التربــوي وتنميتهــم مهنيًّــا ،حيــث تشــمل هــذه اآلليــات تنفيــذ عــدة برامــج للتنميــة المهنيــة المســتمرة للقيــادات التربويــة.
ومــع ذلــك ،ال تــزال هــذه اآلليــات غيــر فاعلــة ،وتوجــد حاجــة ملحــة إلــى مراجعــة معاييــر القــادة وكفاياتهــم ومناهــج تنميتهــم فــي
إطــار أشــمل مرتبــط بالمســار الوظيفــي الواضــح ،وذلــك فــي ضــوء عمليــات االختيــار والوصــف الوظيفــي لجميــع مســتويات القيــادة
التربويــة .وبنــا ًء علــى هــذه المراجعــة ،تعتــزم الــوزارة تطويــر نظــام ترخيــص القــادة التربوييــن ،الــذي يتوقــع تطويــره وتنفيــذه أثنــاء
فتــرة تنفيــذ الخطــة .وسيســهم نظــام الترخيــص هــذا ونظــام التنميــة المهنيــة لقــادة المــدارس فــي زيــادة القــدرة علــى التركيــز علــى
الجوانــب الفنيــة للتطويــر التربــوي وتحســين أداء الطلبــة.

األهداف اخلاصة باختيار القادة التربويني وتطوير قدراتهم
تطوير آلية اختيار القيادات التربوية وتطويرها وترخيصها على جميع المستويات اإلدارية في عام 2022م.
ترخيص  ٪65من القيادات (الحكومية) ،و( ٪30الخاصة) وفقًا للنظام الجديد في عام 2022م.

املكونات الفرعية

التطوير املهني
للقادة التربويني.

الترخيص املهني
للقادة التربويني.

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

مراجعة معايري وكفاءات اختيار القادة
الرتبويني وتطويرها.

املعايري والكفاءات املهنية
للقادة (ذكو ًرا وإناث ًا) أثناء
الخدمة.

وثيقة املعايري
واملؤهالت (2015م).

وثيقة املعايري والكفاءات
املتقدمة (2020م).

بناء منهاج التنمية املهنية املستدامة
( )CPDللقادة الرتبويني.

اعتامد اإلطار العام للسياسة
واملنهج الدرايس لوثيقة التنمية
املهنية.

ال يوجد.

تطوير برنامج شامل لتدريب القادة
الرتبويني بحيث يشمل التدريب عىل النوع
االجتامعي.

النسبة املئوية للقادة الرتبويني
(ذكو ًرا وإناث ًا) الذين تلقوا
تدريبا مهن ًّيا أثناء الخدمة ال
يقل عن ( )15ساعة معتمدة
سنويًّا.

تطوير نظام االعتامد للقادة الرتبويني.
تطوير سياسة التقييم وأدواتها للقادة
الرتبويني.
ترخيص القادة الجدد والحاليني من
الذكور واإلناث.

نسبة القادة الجدد الذين
ميلكون رخصة مهنية.

(2019م).

 ٪25من القيادات الرتبوية
من اإلناث ،و ٪15من
الذكور.

ال يوجد نظام
ترخيص

 ٪65يف القطاع العام،
و ٪30يف القطاع الخاص،
و ٪50يف القطاع العام،
و ٪20يف القطاع الخاص.
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املكون الثالث :التنمية املهنية للمعلمين أثناء الخدمة وترخيص املعلمين
التحديات
مدى توافر المخصصات المالية لتنفيذ عمليات التنمية المهنية قبل الخدمة وفي أثنائها.
(ذكورا وإناثًا) لتطبيق البرنامج ونظام الترخيص؛ ألنه يمثل تهديدًا لوظائفهم.
معارضة المعلمين الحاليين
ً
ـورا وإناثًــا) عــن إجــراءات التوظيــف العاديــة فــي القطــاع العــام بحيــث تتطلــب مزيـدًا مــن
اختــاف عمليــة اختيــار المعلميــن الجــدد (ذكـ ً
الدعــم الحكومــي.
معارضة قادة المدارس من الجنسين ألنظمة منح الرخص ومعايير التقييم الجديدة.
محدودية القدرات الفنية والصالحيات الالزمة لالنتقال صوب نظام متعدد لمزودي الخدمة.
محدودية الدعم الفني المتوافر لبناء المعايير.
معارضة المعلمين وممثلي المعلمين للتغيرات التي تطرأ على عملية التقييم والتصنيف.
افتقار مديري المدارس إلى القدرة على إجراء تقييمات موثوقة ومفيدة للمعلمين.
عدم وجود بيانات تتعلق بأداء المعلم يحد من قدرة النظام على مراقبة األداء بصورة فاعلة.
نقص الوعي بالنوع االجتماعي بين المعلمين والمشرفين.

التنمية املهنية للمعلم أثناء الخدمة
فــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،تســعى الــوزارة إلــى اعتمــاد معاييــر مهنيــة لتنميــة المعلميــن وتطويــر كفاياتهــم؛ مــا يُعـ ِ ّ
ـزز بنــاء منهــج
للتنميــة المهنيــة المســتمرة وبرنامــج تدريبــي شــامل للمعلمين,وتســعى الــوزارة الــى اعتمــاد معاييــر مهنيــة متخصصــة لمعلمــي التربيــة
الخاصــة لرفــع امكانياتهــم للتعامــل مــع الطلبــة ذوي االعاقــة.
وتخطــط الــوزارة للتحــول إلــى نظــام متعــدد لمــزودي الخدمــة ،بحيــث تُق ـدَّم خدمــة التدريــب فــي األقاليــم الثالثــة بالتعــاون مــع
الجامعــات فــي المراكــز التدريبيــة التــي ســيتم إنشــاؤها لهــذه الغايــة .وبالتــوازي مــع ذلــك ،ســيتم تطويــر منظومــة لالعتمــاد وضبــط
الجــودة؛ بتعزيــز دور إدارة التدريــب واإلشــراف التربــوي وبنــاء قدراتهــا.

ترخيص املعلمين مهنيًا وترفعيهم وتقييمهم
فــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،تســعى الــوزارة إلــى بنــاء نظــام متكامــل لترخيــص المعلميــن مهنيًّــا وتقييمهــم وترفيعهــم ضمــن مســار
للنمــو المهنــي المرتبــط بأدائهــم ،وباعتمــاد سياســة تقييــم واضحــة.

األهداف اخلاصة بالتنمية املهنية أثناء اخلدمة وترخيص املعلمني
ـورا وإناثًــا) الحاصليــن علــى رخصــة مزاولــة المهنــة بحيــث تصــل إلــى  %50فــي القطــاع العــام،
زيــادة نســبة المعلميــن (ذكـ ً
و  %20فــي القطــاع الخــاص.
(ذكــورا وإناثًــا) المدربيــن علــى مفاهيــم النــوع االجتماعــي ســيصل إلــى ( )1500معلــم ومعلمــة فــي عــام
عــدد المعلميــن
ً
2022م.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

تطويــر مســودة معايــر وكفايــات تنميــة
املعلمــن مهن ًّيــا أثنــاء الخدمــة بحســب
التخصــص ،مبــن فيهــم معلمــو الطلبــة ذوي
االعاقــة.

معايري التنمية املهنية أثناء
الخدمة ومؤهالت املعلمني
املهنية املط ّورة املوافق عليها.

ال توجد معايري.

وثيقة املعايري والكفايات
(2019م).

تطويــر إطــار التنميــة املهنيــة املســتدامة
للمعلمــن واملعلــات.

وثيقة إطار سياسات التنمية
املهنية املستمرة.

ال توجد وثيقة.

وثيقة املعايري والكفايات
(2019م).

النسبة املئوية للمعلمني
واملعلامت الذين تلقوا ما ال
يقل عن ( )15ساعة معتمدة
من التدريب أثناء الخدمة.

%50

التنمية املهنية
للمعلمني واملعلمات
أثناء اخلدمة.
تطويــر برنامــج شــامل لتدريــب املعلمــن
واملعلــات ،مبــا يف ذلــك التدريــب عــى
النــوع االجتامعــي.

تعزيز إدارة التدريب
واإلشراف التربوي.

جودة معلمي
التعليم املهني
وفاعليتهم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

النسبة املئوية للمعلمني
واملعلامت الذين يطبقون
األساليب التعليمية الجديدة
استنادًا إىل تقارير املساءلة
واإلرشاف الرتبوي

%10

الهــــدف
()2023/2022

%80

%50

تعيــن املوظفــن املؤهلــن يف إدارة
التدريــب واإلرشاف الرتبــوي لتقــوم بــدور
اســراتيجي وتنســيقي يف مجــال متابعــة
نوعيــة الربامــج التدريبيــة.

معدل الشواغر.

%50

تطویــر قــدرات املوظفیــن الجــدد
والحاليــن علــی مســتوى مرکــز الــوزارة
ومديريــات الرتبيــة.

عدد الدورات التدريبية التي
تستهدف العاملني يف مركز
الوزارة ومديريات الرتبية.

غري متوافر.

دورة تدريبية قامئة عىل
االحتياجات سنويًّا.

تطويــر املراكــز التدريبيــة يف األقاليــم
الثالثــة بالتعــاون مــع الجامعــات.

عدد املراكز التدريبية الفاعلة.

0

3

ترخيــص موظفــي مراكــز التدريــب
ليصبحــوا مدربــن للمتدربــن.

نسبة موظفي مركز التدريب
املعتمدين بوصفهم مدربني.

%0

%80

توفــر التدريــب النوعــي ملعلمــي التعليــم
املهنــي يف أثنــاء الخدمــة.

نسبة معلمي التعليم املهني
املشاركني يف التدريب يف أثناء
الخدمة.

25

100

نسبة املعلمني ومديري املدارس
عقــد االختبــارات العمليــة والنظريــة
الذين يتم تعيينهم بنا ًء عىل
ملعلمــي التعليــم املهنــي قبــل التوظيــف.
هذه االختبارات.

غري متوافر

%0

100
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املكون الرابع :مكافآت املعلمين وحوافزهم.
التحديات
محدودية توافر المخصصات المالية لحوافز المعلمين.
الحاجة إلى الدراسات والخبرة الفنية.

فــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،تســعى الــوزارة إلــى بنــاء نظــام متكامــل لترخيــص المعلميــن مهنيًّــا وتقييمهــم وترفيعهــم ضمــن مســار
للنمــو المهنــي المرتبــط بأدائهــم ،وباعتمــاد سياســة تقييــم واضحــة.

الحوافــــز
بالرغــم مــن األولويــة الكبيــرة التــي يوليهــا األردنيــون للتعليــم ،فــإن مهنــة التعليــم ال تســتقطب الكفــاءات األردنيــة؛ مــا يعنــي أنهــا
ليســت مــن المهــن الجاذبــة .وتأمــل الــوزارة فــي تغييــر تلــك النظــرة؛ بتطبيــق نظــام مزاولــة المهنــة والحوافــز المتوقعــة.
ـر فــي الــوزارة أنظمــة رفــاه اجتماعــي عديــدة؛ لتحفيــز المعلميــن والموظفيــن اســتنادًا إلــى ســنوات خدمــة الموظــف .غيــر أن
تتوافـ ُ
هــذه األنظمــة قاصــرة عــن تحقيــق الرفــاه االجتماعــي المطلــوب وذلــك لمحدوديــة المــوارد الماليــة .ويُعَ ـ ُّد مقــدار الحوافــز لــكل معلــم
ضــا ج ـدًّا ،وال ســيما أنهــا تُـ َّ
ـرا إلــى عــدم وجــود
منخف ً
ـوزع علــى أســاس عــدد ســنوات الخدمــة ،ال مؤهــات المعلميــن أو أدائهــم .ونظـ ً
صــص
أي عالقــة بيــن األداء والمكافــآت؛ فــإن النظــام لــم يســاهم بفاعليــة فــي عمليــة تحفيــز المعلميــن لتحقيــق األداء المتميــز ،ولــم تُخ َّ
أي عــاوات أو امتيــازات للمعلميــن الذيــن يتحملــون المزيــد مــن المســؤوليات ،أو يُن ِفّــذون المهــام التعليميــة التــي ال يشــملها الوصــف
الوظيفــي األساســي لهــم .وفــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،تعمــل الــوزارة علــى ضمــان تخصيــص العــاوات وفــق آليــة ممنهجــة متضمنــة
فــي المســار المهنــي بحيــث ترتبــط الحوافــز بــاألداء المهنــي للمعلــم.
وســوف تتبنــى الــوزارة فــي خطتهــا اإلســتراتيجية مجموعــة مــن البرامــج تدعــم العامليــن للســعي نحــو التميــز بتطبيــق منهجيــات
واضحــة محــددة لمنــح المكافــآت والحوافــز .ومــن أجــل ضمــان تحقيــق الموضوعيــة والعدالــة والشــفافية ،ســتُعت َمد مجموعــة مــن
األنظمــة والتعليمــات واألســس الخاصــة بالتميــز تنســجم مــع أهــداف الــوزارة ،وسيســتمر منــح الحوافــز ،مثــل :جائــزة الملكــة رانيــا
العبــد هللا للتميــز التربــوي ،والمكرمــة الملكيــة الســامية ألبنــاء المعلميــن ،ونظــام رتــب المعلميــن واإلدارييــن ،واالبتعــاث للحصــول علــى
المؤهــات األكاديميــة العليــا ،والــدورات الداخليــة والخارجيــة ،والبعثــات العلميــة لنيــل درجــة البكالوريــوس للعمــل فــي وزارة التربيــة
والتعليــم ،وصنــدوق الضمــان االجتماعــي الخــاص بالعامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم ،وصنــدوق اإلســكان ،وصــرف الســلف
ضــا بإضافــة مزيــد مــن الحوافــز لتعزيــز مظلــة الرفــاه االجتماعــي.
الطارئــة ،وســلف الســكن والتعليــم .وتأمــل الــوزارة أي ً

األهداف اخلاصة مبكافآت املعلمني وحوافزهم
(ذكورا وإناثًا) المستفيدين من نظام الحوافز المرتبط باألداء للوصول إلى  %5سنويًّا.
زيادة نسبة المعلمين
ً
توسيع حزمة الرفاه االجتماعي بما يعزز الرضا الوظيفي من ( )%69لتصل إلى ( )%80في عام 2022م.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

تصميم مسار وظيفي مرتبط باألداء.

النسبة املئوية للمعلمني الذين
يحصلون عىل الرتقيات املرتبطة
برتخيص املعلمني.

0

%15

إج ـراء دراســة اكتواريــة حــول أثــر تطبيــق
الحوافــز املقرتحــة.

الدراسة االكتوارية التي تم إجراؤها.

0

 %100يف عام (2018م).

-----

 ٪50من املعلمني يتلقون
حوافز ،و ٪30يحصلون
عىل الرتقيات.

املكونات الفرعية

احلوافز

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

نسبة املعلمني املستفيدين من
توفــر حزمــة الرفــاه االجتامعــي (حضانــات،
خدمات الرعاية املقدمة إىل املعلمني
مواصالت.)...،
من الوزارة.

الهــــدف
()2023/2022

املكون الخامس  :املتابعة والتقييم وضبط الجودة لسياسات املعلم
التحديات
محدودية جودة برامج التطوير المهني.
الحاجة إلى تنمية القدرات وتمويل التطوير المهني للمعلمين.

نظــرا ً ألهميــة مكونــات سياســة المعلــم ،والتغيــر الســريع فــي الممارســات الفضلــى عالميًّــا وأثرهــا فــي تحســين العمليــة التعليميــة؛
ينبغــي التركيــز علــى المتابعــة والتقييــم وتأكيــد الجــودة أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،وذلــك لحاجــة الــوزارة إلــى التركيــز علــى متابعــة
التنميــة المهنيــة المســتمرة وانتقــال أثرهــا ،وقيــاس العائــد مــن االســتثمار فــي التدريــب .لــذا ،يتنــاول هــذا المكــون بنــاء اإلطــار العــام
للمتابعــة والتقييــم باســتخدام المؤشــرات المراعيــة للنــوع االجتماعــي ،وإجــراء الدراســات المختلفــة ،واالطــاع علــى أفضــل الممارســات
عالميًّــا ،واالســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســات والممارســات فــي التطويــر المســتمر لمكونــات سياســة المعلــم .ويتطلــب ذلــك توفيــر
الخبــرات الفنيــة والدعــم المالــي الالزميــن لبنــاء قــدرات العامليــن.

األهداف اخلاصة باملتابعة والتقييم وضبط اجلودة لسياسات املعلم
تطوير سياسات المعلم وفق نتائج الدراسات والممارسات الفضلى.

املكونات الفرعية

األنشـــــــطة

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

ال توجد دراسات.

األطر واملعايري واألدوات التي
تم تطويرها يف وثيقة سياسة
املعلم.

دراسة واحدة عىل األقل يف
السنة .دراسة واحدة عىل
األقل عىل مستوى العائد
عىل االستثامر (سنويًّا ابتدا ًء
من عام 2018م).

0

تطوير األطر واملعايري
واألدوات بحلول عام 2019

عدد الشهادات الصادرة.

0

( )30ألف رخصة مهنية يف
عام (2022م).

املؤشرات  /الهــــدف

تطويــر اإلطــار العــام وأدوات املتابعــة عدد دراسات املتابعة والتقييم
التي تم تنفيذها.
والتقييــم.

حتسني آليات املتابعة
والتقييم وضبط
اجلودة لسياسات تطويراألطــر واملعايــر واألدوات بنــاء عــى
نتائــج دراســات املتابعــة والتقييــم
املعلمني.
تطويــر آليــات اعتــاد عــروض التنميــة
املهنيــة والخــرات محل ًّيــا ودول ًّيــا.

79

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

وزارة التربية والتعليم

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات

المجال السادس  :التعليم المهني
يتنــاول هــذا المجــال مســار التعليــم الشــامل المهنــي لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي الصفيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر مــن المرحلــة
الثانويــة .وتســعى الــوزارة أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة إلــى تحســين مفهــوم النظــرة إلــى التعليــم المهنــي بيــن الطلبــة وأوليــاء األمــور؛
ـدرس ،وتطويــر الشــراكات مــع القطــاع الخــاص .وتحقيقًــا لهــذه
بتحســين نوعيــة التعليــم المهنــي ،وزيــادة عــدد التخصصــات التــي تُـ َّ
الغايــة؛ يتضمــن هــذا المجــال المكونــات اآلتيــة:
 -1تحسين اإلدارة.

 -2زيادة الوصول.

 -3تحسين الجودة.

الهدف اإلستراتيجي :
زيادة فرص الحصول على التعليم المهني وتحسين نوعيته

املكون األول  :تحسين اإلدارة
التحديات
ضعف الحوافز المالية للعاملين في مجال التعليم المهني.
إيقاف العالوات لمعلمي التعليم المهني الذين يتعاملون مع المعدات واألدوات الخطرة.
صعوبة العثور على المباني وتوفير التكلفة المالية الالزمة إلعادة الهيكلة.
عزوف الطلبة المتفوقين عن المسار المهني
عدم وجود شراكات مع القطاع الخاص

يهــدف هــذا المكــون إلــى إعــادة هيكلــة إدارة نظــام التعليــم المهنــي وتحســينها .وتتمثــل األولويــة الرئيســة فــي إجــراء دراســة شــاملة،
واســتعراض سياســات التعليــم المهنــي الحالــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم ،بمــا فــي ذلــك مراجعــة هيكليــة التعليــم المهنــي علــى مســتوى
المركــز والمديريــات ،ومراجعــة التخصصــات المهنيــة للذكــور واإلنــاث ،والمناهــج المدرســية ،ومعاييــر التعليــم المهنــي ،والحوافــز
والمكافــآت للعامليــن فــي التعليــم المهنــي ،والتخطيــط الكلــي ،وإدارة نظــام التعليــم المهنــي .وتناغ ًمــا مــع االســتراتیجیة الوطنیــة لتنمیــة
المــوارد البشــریة (2025 -2016م) ،تدعــو وزارة التربیــة والتعلیــم -عــن طريــق المجلــس الوطنــي للتدریــب المھنــي والتقنــي -إلــی
إجــراء دراســة اســتقصائیة عــن ســوق العمــل مــن قبــل إدارة اإلحصــاءات العامــة فــي الحکومــة األردنیــة لتقییــم احتیاجــات ســوق العمــل،
درج ضمــن منهــاج التعليــم المهنــي ،مــع التركيــز علــى تحديــد مســارات جديــدة أو
وتحديــد مســارات التدريــب المهنــي الجديــدة التــي سـت ُ َ
غيــر تقليديــة لــكل مــن الذكــور واإلنــاث.
يتولّــى مدربــو التعليــم المهنــي تدريــس المــواد النظريــة والعمليــة ،وهــو مــا أدّى إلــى تزايــد المخــاوف المتعلقــة بالســامة بينهــم
مقارن ـةً بالمعلميــن األكاديمييــن؛ ألنهــم يســتخدمون األدوات الخطــرة فــي ورش العمــل التدريبيــة .لــذا ،تهــدف الــوزارة إلــى الموافقــة
علــى نظــام العــاوات الخــاص بمعلمــي التعليــم المهنــي للتعويــض عــن صعوبــات العمــل ،وزيــادة إقبــال المعلميــن المؤهليــن علــى هــذا
النــوع مــن التعليــم؛ مــا يُؤ ِث ّــر إيجابًــا فــي المعلميــن والطلبــة ،ويعمــل علــى إعــداد بيئــات التعلــم المســتقبلية التــي تحفــز المعلميــن وتشــجعهم
لتطويــر مهــارات الطلبــة.

األهداف اخلاصة بتحسني اإلدارة
مراجعة سياسة التعليم المهني وهيكلته في عام 2022م.
انشاء نظام منقح لألداء والحوافز لمعلمي التعليم المهني في عام 2022م.
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إعادة هيكلة /حتديث
نظام التعليم املهني.

نظام احلوافز والبدالت
لتخصص التعليم
املهني.
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األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

الهــــدف
()2023/2022

توظيــف الخــراء الفنيــن عــى املــدى
القصــر والطويــل للمســاعدة عــى مراجعــة
سياســات نظــام التعليــم املهنــي.

عدد الخرباء الفنيني الذين تم
تعيينهم.

0

3

عقــد ورش عمــل مــع الخــراء ملناقشــة
مقرتحــات السياســات عــى مســتوى مركــز
الــوزارة واملديريــات .واملناهــج واملعايــر
الخاصــة بالتعليــم املهنــي ،وخطــة التعليــم
املهنــي.

عدد ورش العمل التي تم
عقدها.

مســودة سياســة التعليــم املهنــي التــي متت
مراجعتهــا بالتنســيق مــع املجلــس الوطنــي
للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي.

الوثيقة التي متت مراجعتها
وتبنيها.

العمــل مــع املجلــس الوطنــي للتعليــم
والتدريــب التقنــي واملهنــي والجهــات
املعنيــة إلجـراء مســح لســوق العمــل؛ بغيــة
تحديــد املجــاالت الجديــدة للتعليــم املهنــي
لــكل مــن الذكــور واإلنــاث.

( )4دراسات.

إعــادة اســتحداث نظــام عــاوات ملعلمــي
النسبة املئوية للمعلمني الذين
التعليــم املهنــي للتعويــض عــن الظــروف
يتلقون عالوات خاصة.
الخطــرة ،وزيــادة التطبيــق العمــي.

اســتحداث حوافــز ومكافــآت لإلداريــن
النسبة املئوية للمسؤولني الذين
العاملــن يف إدارة التعليــم املهنــي مــن أجــل
يتلقون حوافز و /أو مكافآت.
اســتقطاب املديريــن واإلداريــن املؤهلــن.
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املكون الثاني :زيادة الوصول
التحديات
تُعَ ُّد نسبة االنتقال من الصف العاشر إلى مرحلة التعليم المهني منخفضةً جدًّا؛ إذ بلغت نحو ( )%14عام 2016م.
النظرة السلبية إلى المجتمع.
نقص األبنية المدرسية المهنية التي تضم كافة التخصصات.
ارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليم.

ويتمثــل أحــد األهــداف المحــددة فــي هــذا المجــال فــي زيــادة أعــداد الطلبــة الملتحقيــن بمســار التعليــم المهنــي؛ مــا يحتــم زيــادة الطلــب
علــى التعليــم المهنــي مــن قبــل الطلبــة وأوليــاء األمــور ،فضـ ًـا عــن زيــادة عــدد مــدارس التعليــم المهنــي وتخصصاتــه.
ســتقوم الــوزارة بإجــراء دراســات حــول حاجــة ســوق العمــل مــن التخصصــات المهنيــة الجديــدة و إعــداد الخطــط الالزمــة إلدراجهــا
ضمــن التخصصــات المهنيــة حســب األولويــات ومقتضيــات الحاجــة لها.
أ ّمــا توفيــر المعلومــات الالزمــة عــن التعليــم المهنــي ألوليــاء األمــور والمرشــدين التربوييــن فســيكون باعتمــاد منهجيــة شــاملة أعدَّهــا
قســم التوجيــه المهنــي ومتابعــة الخريجيــن ،تشــمل خط ً
طــا توجيهيـةً مهنيـةً تتضمــن جميــع المعلومــات األساســية المتعلقــة بتخصصــات
التعليــم المهنــي .وسـتُقدَّم هــذه المعلومــات إلــى رؤســاء أقســام التعليــم المهنــي فــي مديريــات التربيــة والتعليــم ،وقســم التوجيــه المهنــي
فــي إدارة التعليــم العــام ،الــذي ســيتولّى إعــداد خطــة شــاملة تُر ِ ّكــز علــى التواصــل مــع أقســام اإلرشــاد لتوجيــه المرشــدين التربوييــن
والطلبــة وأوليــاء األمــور.
إضافـةً إلــى ذلــك ،تهــدف إدارة التعليــم المهنــي إلــى إجــراء دراســات عــن معــدالت التوظيــف وأجــور خريجــي مختلف فــروع التعليم
المهنــي؛ لتزويــد الطلبــة وأوليــاء األمــور والمرشــدين التربوييــن بنتائــج تلــك الدراســات ،بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن التخصصــات
ـرا فــي ســوق العمــل؛ مــا يســاعد علــى زيــادة الوعــي لــدى أوليــاء األمــور والطلبــة وتوجيههــم نحــو الخيــارات المســتقبلية
المطلوبــة كثيـ ً
فــي هــذا المجــال.
وتُن ِفّــذ وزارة التربيــة والتعليــم  /إدارة التعليــم المهنــي جــوالت ميدانيــة فــي المــدارس األساســية لتقديــم محاضــرات إرشــادية لطلبــة
الصــف العاشــر وأوليــاء أمورهــم عــن أهميــة التعليــم المهنــي .وفــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ الخطــة ،تهــدف إدارة التعليــم المهنــي واإلنتــاج
إلــى زيــادة أنشــطتها اإلرشــادية عــن طريــق توزيــع نشــرات التوعيــة ،وتنفيــذ الحمــات اإلعالميــة ،وعقــد المؤتمــرات واالجتماعــات
المتعلقــة بالتعليــم المهنــي؛ بغيــة جــذب أكبــر عــدد مــن الطلبــة إلــى هــذا النــوع مــن التعليــم ،وتغييــر النظــرة النمطيــة للتعليــم المهنــي
المتمثلــة فــي تفضيــل التعليــم األكاديمــي مقارنـةً بالتعليــم المهنــي.
لذلــك ،تســعى الــوزارة إلــى إنشــاء ( )15مدرســة مهنيــة متخصصــة إضافيــة خــال فتــرة تنفيــذ الخطــة .وســوف تُحـدَّد التخصصــات
فــي هــذه المــدارس اســتنادًا إلــى دراســات الســوق ،ورغبــة أوليــاء األمــور والطلبــة .ولمواجهــة التوســع المتوقــع فــي التحــاق اإلنــاث
بالمــدارس؛ ســيتم تخصيــص ( )7مــدارس جديــدة علــى األقــل للبنــات (اثنتــان منهــا للفــرع الزراعــي تحديـدًا) .إضافـةً إلــى ذلــك ،ســوف
تتشــاور اإلدارة مــع ادارة التخطيــط  /قســم الخريطــة المدرســية لتحديــد المواقــع المناســبة للمــدارس الجديــدة ،بحيــث تُر ِ ّكــز المــدارس
علــى تخصــص واحــد (أو ربمــا أكثــر) .وســوف تســعى الــوزارة إلــى تحســين إمكانــات الشــراكات االســتراتيجية والعالقــات بيــن
المــدارس المهنيــة وســوق العمــل .
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األهداف اخلاصة بزيادة الوصول
زيادة نسبة طلبة الصف العاشر الذين يلتحقون بالتعليم الثانوي المهني من ( )%11إلى ( )%17للذكور واإلناث.
استحداث (  )15مدرسة مهنية متخصصة جديدة (  7مدارس لإلناث).

املكونات الفرعية

األنشـــــــطة

املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

إجــراء الدراســات الســنوية حــول ســوق عدد الدراسات املتعلقة بسوق
دراسة مسحية واحدة
العمــل لتحديــد معــدالت العاملــة وأجــور العمل التي أجرتها إدارة التعليم
قبل ( )10سنوات.
املهني.
خريجــي مختلــف فــروع التعليــم املهنــي.
عقــد العديــد مــن فعاليــات التوعيــة
املتعلقــة بالتوجيــه املهنــي للذكــور
واإلنــاث ،ودعــوة مختلــف املعنيــن مــن
املجتمــع املحــي.

الهــــدف
()2023/2022

5

عدد الربامج السنوية املتعلقة
بالتوعية واإلرشاد املهني.

10

60

نسبة املرشدين املهنيني
املدربني.

0

%50

توفیــر فــرص التوجیــه واإلرشــاد لطلبــة
الصــف العــارش (ذكــو ًرا وإناث ًــا) التــي
تتضمــن التدریــب علــی النــوع االجتامعــي.

النسبة املئوية لطلبة الصفني
التاسع والعارش الذين يتلقون
التوجيه املهني.

%50

إجــراء دراســة جــدوى لتحديــد ميــول
الطلبــة (ذكــو ًرا وإناثًــا) ورغباتهــم يف مجــال
التعليــم املهنــي.

عدد املدارس املهنية لإلناث.

أنشطة التوعية
وبرامج اإلرشاد
املهني لطلبة الصف
التدريــب عــى النــوع االجتامعــي
العاشر.
للمرشــدين املهنيــن؛ بغيــة تقديــم املشــورة
الفضــى إىل الفتيــان والفتيــات.

0

%100

3

اســتخدام نتائــج الدراســات يف اســتحداث
( )15مدرســة متخصصــة جديــدة للتعليــم
املهنــي ( 7مــدارس منهــا عىل األقل ســتكون
زيادة عدد املدارس لإلنــاث) ،وذلــك بنــا ًء عــى نتائــج دراســة
املهنية وتخصصاتها .الجــدوى ،وباســتخدام املعلومــات التــي
يُقدِّمهــا ادارة التخطيــط  /قســم الخريطــة
املدرســية لتحديــد مواقــع املــدارس.

عدد مدارس التعليم املهني
املتخصصة.

13

28

إجـراء دراســات ملعــدالت التوظيــف وأجــور
خريجــي مختلــف فــروع التعليــم املهنــي.

عدد دراسات املتابعة مع
الخريجني.

0

5
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املكون الثالث :تحسين الجودة
التحديات
التطوير المستمر لمجاالت التعليم المهني ،وضرورة تحديثها.
انخفاض مشاركة القطاع الخاص في دعم التعليم المهني ،وعدم المشاركة في التدريب ،أو تطوير المناهج الدراسية.
ارتفاع تكلفة تحديث مشاغل للتعليم المهني.
.

يهــدف هــذا المكــون إلــى تحســين الجــودة عــن طريــق زيــادة كفــاءة معلمــي التعليــم المهنــي فــي اســتخدام المعــدات الحديثــة بالتدريــب
الجيــد للوصــول إلــى نســبة  ٪100مــن المتدربيــن عــام 2022م ،وذلــك ببنــاء شــراكات فاعلــة مــع القطــاع الخــاص .وســوف تضــاف
ضــا تخصصــات مهنيــة جديــدة للذكــور واإلنــاث؛ مــا يســهم فــي تحســين فــرص الحصــول علــى التعليــم المهنــي ،وزيــادة اإلقبــال
أي ً
عليــه ،وتحســين نوعيــة التعليــم. .
ضــا تحديــث المعــدات واألبنيــة وصيانتهــا؛ لــذا ،ســتقوم الــوزارة بحصــر المعــدات فــي
ويتطلــب تحســين نوعيــة التعليــم المهنــي أي ً
مشــاغل التدريــب المهنــي ،وإعــداد قوائــم بالمعــدات المطلوبــة ،وحاجــات الصيانــة المطلوبــة ،وشــراء المعــدات الجديــدة الالزمــة،
فضـ ًـا عــن تحديــد األبنيــة المدرســية التــي تحتــاج إلــى صيانــة ،بمــا فــي ذلــك إعــادة تأهيلهــا الســتيعاب الطلبــة ذوي اإلعاقــة ،وإعــداد
خطــة زمنيــة لتوفيــر بيئــة مدرســية آمنــة للطلبــة والعامليــن فــي المــدارس ،وتنفيــذ هــذه الخطــة.
ولالســتمرار فــي تطويــر بيئــة تعليميــة آمنــة شــاملة؛ ســتواصل إدارة التعليــم المهنــي واإلنتــاج مــن خــال قســم االمــن والســامة
المهنيــة فــي ادارة التعليــم المهنــي  ،الــذي يتولّــى مســؤولية التنفيــذ والمتابعــة لمعاييــر الســامة فــي مــدارس التعليــم المهنــي.

األهداف اخلاصة بتحسني اجلودة
زیادة نسبة المعلمين المدربین من  ٪25إلی  ٪100عام 2022م.
تطوير شراكات فاعلة مع القطاع الخاص بما يخدم التعليم المهني.
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املؤشرات  /الهــــدف

خط األساس
()2017/2016

حتسني استخدام تطوير وصيانة املعدات واآلالت املستخدمة
اآلالت واملعدات واملواد
يف مشاغل املدارس املهنية.
اخلام

نسبة مشاغل التعليم املهني
املجهزة مبعدات حديثة
مستدامة.

%50

تنظيــم ورش عمــل عــن النــوع االجتامعــي
لطلبــة التعليــم املهنــي بــإرشاف قســم
النــوع االجتامعــي يف وزارة الرتبيــة
والتعليــم.

عدد مشاغل العمل املتعلقة
بالنوع االجتامعي.

املكونات الفرعية

بيئة مدرسية آمنة
شاملة

األنشـــــــطة

تطويــر خطــة لتجديــد مــدارس التعليــم
املهنــي املتخصصــة ،مبــا يف ذلــك إعــادة
نسبة التحاق الطالب من ذوي
تأهيلهــا الســتيعاب الطلبــة مــن ذوي
االعاقة يف املدارس املعنية
اإلعاقــة مبــا يتناســب مــع نــوع االعاقــة
ومــدى مالمئتهــا لاللتحــاق.

0

صفر%

الهــــدف
()2023/2022

%100

 20( 100لكل سنة).

%10

85

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات
وزارة التربية والتعليم

الفصل الثاني  :مجاالت األولويات
وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

الفصل الثالث

المتابعة والتقييم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

وزارة التربية والتعليم

الفصل الثالث  :املتابعة والتقييم

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

الفصل الثالث :المتابعة والتقييم
تُعَــ ُّد المتابعــة والتقييــم حجــر الزاويــة فــي إدارة البرنامــج واألنشــطة الخاصــة بخطــة اســتراتيجية التعليــم وآليــة تنفيذهــا  ،وال
ـزز االســتخدام األمثــل للمــوارد ،وصـ ً
شــك فــي أن آليــة المتابعــة والتقييــم الســليمة الموثوقــة تُعـ ِ ّ
ـول إلــى تحقيــق أهــداف خطــة التعليــم
االســتراتيجية وغاياتهــا ،وتحســين المصداقيــة والمســاءلة .ويهــدف الجــزء المتعلــق بالمتابعــة والتقييــم فــي هــذه الخطــة إلــى تحديــد
المبــادئ الرئيســة لتنفيــذ أنشــطة المتابعــة والتقييــم ،وتحديــد المســؤوليات الهيكليــة المؤسســية فــي إدارة أنشــطة المتابعــة والتقييــم
وتنســيقها .ویتمثــل ترکیــز نظــام المتابعــة والتقییــم فــي عملیــة صنــع القــرار القائمــة علــی األدلــة التــي تســتخدم المعلومــات الدقیقــة
والموثوقــة وذات الصلــة مــن المصــادر المختلفــة.

أوال  :األنماط الرئيسة لنظام المتابعة والتقييم
ـارا شـ ً
ـامل لتعزیــز نظــام المتابعــة والتقییــم الحالــي وإعــادة ضبطــه
ســیتم اســتخدام إطــار العمــل القائــم علــی النتائــج بوصفــه إطـ ً
فــي وزارة التربيــة والتعليــم؛ بغيــة متابعــة إدارة أداء الخطــة االســتراتيجية للتعليــم وتقييمهــا .وفيمــا يأتــي بعــض المبــادئ الرئيســة التــي
ستســتخدم فــي تطويــر نظــام المتابعــة والتقييــم:
 -1المتابعــة القائمــة علــى النتائــج :تحــدد النتائــج الرئيســة فــي نظــام المتابعــة القائــم علــى الحاجــات الخطــوط العريضــة لنظــم البيانــات
والمتابعــة ،حيــث ســيأخذ النظــام بعيــن االعتبــار ماهيــة النتائــج التــي يتعيــن متابعتهــا ،وكيفيــة متابتعهــا ،واألفــراد الذيــن ســيتابعونها،
وكيفيــة اســتخدام هــذه النتائــج ،وتوقيــت اســتخدامها ،وتكلفــة متابعتهــا.
 - 2المســاءلة :تُعَ ـ ُّد ملكيــة النتائــج فــي تسلســل النتائــج العنصــر الرئيــس للمســاءلة .وتخضــع كل إدارة فــي وزارة التربيــة والتعليــم
للمســاءلة فيمــا يتعلــق بنتائــج المخرجــات (متابعــة التنفيــذ) ،ونتائــج النتاجــات (متابعــة األداء) ،والعوامــل المؤثــرة فــي التقــدم الحاصــل.
وفــي كل مســتوى مــن مســتويات النتائــج ،ســيتم ضمــان وجــود آليــة للمســاءلة لتحقيــق النتائــج.
ـتتضاعف الجهــود
 -3العدالــة والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي :س ـيُعال ُج عــدم المســاواة والتمييــز فــي التعليــم بيــن الجنســين ،وسـ
ُ
الراميــة إلــى الوصــول إلــى أكثــر الفئــات اســتبعادًا؛ إذ ســيتم جمــع البيانــات المصنفــة بحســب الجنــس والعمــر والخصائــص االجتماعيــة
واالقتصاديــة البــارزة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك الدخــل /الثــروة ،والموقــع ،والصــف ،والعــرق ،والعمــر ،وحالــة العجــز ،والخصائــص
األخــرى ذات الصلــة ،بوصــف ذلــك وســيلة لتحقيــق العدالــة والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي.
 -4الشــفافية :ســيتم تطويرعمليــة المتابعــة والتقييــم وإجراءاتهــا ،وجدولهــا الزمنــي ومشــاركتها مــع جميــع المعنييــن بالنظــام التربــوي،
إذ إن البيانــات ال ُمج َّمعــة ،وكيفيــة تحليــل البيانــات ،واألفــراد الذيــن يحللونهــا ،ومســودة تحليــل النتائــج؛ ســتكون واضحـةً ومتاحـةً لجميــع
الشــركاء الرئيســيين .وســيأخذ نظــام المتابعــة والتقييــم بعيــن االهتمــام المؤشــرات التــي حددتهــا اســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية،
وإطــار متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة ،واســتجابة وزارة التربيــة لألزمــة الســورية لمتابعــة التــزام األردن تجــاه المجتمــع الدولــي،
وتقديــم التقاريــر بخصــوص ذلــك .وســتقوم وزارة التربيــة والتعليــم بتحديــد جميــع المؤشــرات الرئيســة المســتخدمة فــي تحديــد أطــر
المتابعــة المختلفــة وتحديثهــا (انظــر ملحــق المتابعــة والتقييــم رقــم ( ))1بصــورة منتظمــة مــن أجــل تشــجيع شــركاء التطويــر علــى
مواءمــة المؤشــرات.
- 5الموضوعيــة :يتســم باحثــو السياســات ومفســرو البيانــات بالموضوعيــة واالرتبــاط بالسياســات .ويُقـ ّدِم التقريــر التحليلــي الواقعــي
مؤشــرات للتقــدم الجيــد ،ويشــير إلــى البــطء أو التراجــع فــي تحقيــق المؤشــرات علــى نحــو واضــح مفهــوم مــن المعنييــن .وســيتم تطويــر
خطــط المتابعــة لتحقيــق النتائــج المخطــط لهــا.
 -6المنهجيــة العلميــة :تتبــع عمليــة المتابعــة والتقييــم المنهجيــة العلميــة فــي تصميــم العمــل ،وتطويــر األدوات ،وجمــع البيانــات
الميدانيــة ،وأســاليب التحليــل اإلحصائــي ،وتفســير السياســات وأهميــة البرنامــج.
 -7إعــداد تقاريــر المتابعــة والتقييــم :يُقـ ّدِم نظــام المتابعــة والتقييــم العديــد مــن التقاريــر التحليليــة التــي ســتتم مشــاركتها ،وعرضهــا،
ومناقشــتها ،ونشــرها .وستســهل التقاريــر التحليليــة المعتمــدة أو الموافــق عليهــا عمــل المعنييــن فــي تحســين مجــاالت السياســات
ضــا إعــداد سياســة مشــاركة البيانــات مــن أجــل المعنييــن فــي داخــل الــوزارة وخارجهــا ألغــراض
والتخطيــط والبرنامــج .وســيتم أي ً
البحــوث وغيرهــا.
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ثانيا ً  :إطار اإلدارة والمساءلة
يقــوم مديــر إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بــدور محــوري فــي قيــادة العمليــات المســتدامة للتخطيــط والمتابعــة ،وتقديــم
التقاريــر والمراجعــة ،إضاف ـةً إلــى مســاعدة باقــي اإلدارات علــى تطويــر خطــة المتابعــة والتقييــم .وضمــن هــذه الخطــة ،تقــوم
إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بدعــم المعنييــن الرئيســيين لتتبــع أنشــطة البرنامــج ،أو مؤشــرات األداء (المخــرج والنشــاط)
ال ُمحـدَّدة فــي مجموعــات المجــال ،التــي يتوقــع مســاهمتها فــي مؤشــرات النتاجــات ســنويًّا .وســتتم متابعــة العالقــات التشــاركية،
وتقييمهــا ســنويًّا ،وتمثيــل تحليــل النتائــج فــي التقاريــر
النتاجــات
المخرجــات
األنشــطة
والمدخــات
الســنوية للمتابعــة والتقييــم (انظــر ملحــق رقــم ( )2فــي سلســلة النتائــج المحــددة للمجــاالت الفرديــة).
تقــوم إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بتســهيل عمليــة جمــع البيانــات (فــي حــال كانــت غيــر متوافــرة) فــي الســنة األولــى مــن تنفيــذ
الخطــة االســتراتيجية للتعليــم ،وتعمــل بدعــم مــن وحــدة التنســيق التنمــوي علــى تنســيق عمليــات المتابعــة ،وتقديــم التقاريــر عــن البرامــج
والمشــاريع التــي يدعمهــا شــركاء التنميــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم.
وســتتم إعــادة تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة للمتابعــة والتقييــم برئاســة مديــر إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي ،وعضويــة اإلدارات
المعنيــة ،ووحــدة التنســيق التنمــوي .وســيعهد إلــى مديــر التخطيــط دور أميــن ســر اللجنــة ،بحيــث يعمــل علــى تطويــر العمليــات
واألدوات الالزمــة لجمــع المعلومــات والبيانــات الدقيقــة فــي الوقــت المناســب ،مثــل :المعلومــات المتعلقــة باإلنجــازات التــي تحقــق
النتاجــات المتوقعــة والمخرجــات ،ومــدى االســتفادة مــن الخدمــات التعليميــة ،واســتخدام اعتمــادات الميزانيــة لتقديــم التقاريــر فــي
اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة للمتابعــة والتقييــم .وســتعقد اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة للمتابعــة والتقييــم كل ثالثــة أشــهر لمراجعــة
اإلنجــازات المتعلقــة بتحقيــق األهــداف .وســتقوم وزارة التربيــة والتعليــم بإجــراء مراجعــة ســنوية ،ودعــوة جميــع الشــركاء والــوزارات
الرئيســة ذات الصلــة ،فضـ ًـا عــن تقييــم إنجــازات قطــاع التعليــم والخطــة االســتراتيجية وأدائهمــا فــي أثنــاء اجتمــاع المراجعــة الســنوية
فــي ضــوء مؤشــرات األداء الرئيســة للتعليــم المتضمنــة فــي إطــار النتائــج فــي ملحــق المتابعــة والتقييــم رقــم ( .)2وسـتُر ِ ّكز المراجعــة
الســنوية علــى التحليــل المالــي العــادل لتحديــد الثغــرات ،وضمــان التدخــات فــي الوقــت المناســب؛ للحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة فــي
التعليــم .وســتعمل الــوزارة علــى إعــداد الوثائــق المرجعيــة الالزمــة التــي تتضمــن المعلومــات األساســية األخــرى ،مثــل :إدارة الماليــة
العامــة ،وإدارة نفقــات قطــاع التعليــم ،والتحليــل االســتراتيجي لتحديــد أكثــر االســتراتيجيات فاعليــة لتعزيــز التقــدم نحــو أهــداف الخطــة
االســتراتيجية للتعليــم المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة األربعــة ،واالســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية.
وبنــا ًء علــى المراجعــات العديــدة والبيانــات والمعلومــات متعــددة المصــادر ،والوثائــق المرجعيــة ،تقــوم الــوزارة بإعــداد التقاريــر،
مثــل :التقريــر اإلحصائــي الســنوي ،والتقريــر الســنوي لنتائــج تقييــم الطلبــة ،وتقريــر التقييــم الدولــي (التقريــر الوطنــي لــأردن)،
وتقريــر المتابعــة والتقييــم إلنجــازات تنفيــذ برنامــج التعليــم اإللكترونــي ،وتقريــر مؤشــرات التعليــم الوطنــي ،وتقريــر بطاقــات المدارس،
وتقريــر بطاقــات المديريــات ،وغيــر ذلــك مــن تقاريــر المتابعــة والتقييــم ،وملخصــات السياســات ،وإطــاق البيانــات .وعلــى المســتوى
الالمركــزي ،ســتقوم الــوزارة بإعــداد مراجعــة دوريــة فــي مديريــات التربيــة والتعليــم والمــدارس والمؤسســات التربويــة ،بحيــث تُناقَــش
هــذه المراجعــة فــي أثنــاء اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة الفصليــة والمراجعــات الســنوية علــى المســتوى الوطنــي.

ثالثا  :هيكلية مسؤولية تقديم التقارير:
لضمــان اســتخدام البيانــات فــي تعزيــز التخطيــط وتقديــم التقاريــر واتخــاذ القــرارات؛ يقــوم مديــرو إدارة التخطيــط والبحــث
التربــوي وإدارة مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات ،بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية،
بدعــم نظــام البيانــات والمعلومــات الشــامل عــن طريــق االســتثمار فــي الجمــع الــدوري والمنهجــي للبيانــات المصنفــة .وسيســتمر
مديــر إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي ،بدعــم مــن إدارة مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات والمركــز
الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية ،فــي إجــراء التقييمــات المتواصلــة لمســتويات المتابعــة والتقييــم للقــدرات فــي اإلدارات
األخــرى ومديريــات التربيــة والتعليــم مــن أجــل تحســين األنظمــة ،والتنميــة المهنيــة لموظفــي الــوزارة.

وسيســتخدم تقريــر التعــداد الســنوي للمــدارس ) (17فــي تتبــع معظــم المؤشــرات علــى مســتوى المدرســة ،وتتبــع
المؤشــرات الكميــة ،مثــل :معــدل االلتحــاق الصافــي ،ومعــدل االلتحــاق اإلجمالــي ،ومعــدل االنتقــال ،ومعــدل التســرب،
ونســبة طالــب :معلــم ،ونســبة طالــب :غرفــة صفيــة ،وتوافــر البنيــة التحتيــة ،ومــا إلــى ذلــك ،بحســب العمــر ،والصــف،
والجنــس ،واإلعاقــة ،ومــا إلــى ذلــك .ويشــير الشــكل ( )1-3إلــى تخطيــط نظــام المعلومــات القائــم علــى االحتياجــات،
التــي ســتتطور باســتمرار مــع نظــام (.)Open-EMIS
(: )17يجب إدخال بيانات التعداد املدريس يف نظام ( )EMISإلعداد قسم من التقرير السنوي اإلحصايئ.
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الشكل ( : ) 1-3نظام املعلومات القائم عىل االحتياجات
بيانات النظام

مستوى نظام املعلومات التربوية

نظام املتابعة والتنفيذ في املديرية.

وزارة التربية والتعليم

نظام إدارة املعلومات التربوية
(.)EMIS

النشاط التنفيذي ونظام متابعة

مديريات التربية والتعليم

نظام إدارة املعلومات التربوية
(.)EMIS
لوحات التحكم في املدارس.

مناذج تقارير املدارس وخططها
التنفيذية.
مناذج تقارير املؤسسات وخططها

املدارس واملؤسسات التربوية.

أدوات صنع القرار القائم على البيانات

رابعا  :األدوار والمسؤوليات الرئيسة للمتابعة وتقديم التقارير
 -1على املستوى املركزي
أ-

تقــوم إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بإعــداد تقويــم ألنشــطة المتابعــة والتقييــم ،ومشــاركته مــع المعنييــن كافــة،
النتائــج ،وكيفيــة اســتخدام هــذه النتائــج ،وتوقيــت اســتخدامها ،وتكلفــة متابعتهــا.

ب  -تقــوم إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بتحديــد جميــع المؤشــرات الرئيســة المســتخدمة فــي أطــر المتابعــة والتقييــم
المختلفــة وتحديثهــا مــن مختلــف المانحيــن .ويتضمــن ملحــق المتابعــة والتقييــم رقــم ( )1قائمــة بهــذه المؤشــرات
المختلفــة التــي يطلبهــا الشــركاء ،وســيكون مه ًّمــا الرجــوع إلــى هــذه القائمــة بانتظــام لتشــجيع شــركاء التنميــة علــى
مواءمــة المؤشــرات.
ج -تقــوم إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بإجــراء تعــداد ســنوي للمــدارس؛ مــا ســيوفر معظــم المؤشــرات الكميــة
الالزمــة لمتابعــة إنجــازات الخطــة االســتراتيجية للتعليــم.
د -تقــوم إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي بجمــع مؤشــرات ســنة األســاس ،فــي حــال كانــت غيــر متوافــرة ،خــال
الســنة األولــى مــن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للتعليــم.
هـــ  -تطويــر آلي ـ ٍة جيــدة التنظيــم لتقديــم التقاريــر والتغذيــة الراجعــة واالســتجابة مــن مركــز الــوزارة المركزيــة إلــى
مديريــات التربيــة والتعليــم وبالعكــس مــن قبــل إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي ،وتضميــن المدخــات مــن
إدارة مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات ،ووحــدة التنســيق التنمــوي ،والمركــز الوطنــي لتنميــة
المــوارد البشــرية.
و -جمــع إدارة التخطيــط التربــوي ملخصــات عــن مؤشــرات النتاجــات العامــة والمعلومــات المهمــة األخــرى ذات
الصلــة بدعــم مــن جمیــع اإلدارات المعنيــة ،وعــرض هــذه الملخصــات علــى لجنــة المتابعــة والتقييــم ،وفــي
اجتماعــات المراجعــة األخــرى عنــد الحاجــة .وســيعمل مديــر شــعبة المــوارد البشــرية علــى إنتــاج منتجــات الرصــد
والتقييــم التــي ســيتم تقاســمها لالســتمرار فــي نشــرها ومتابعتهــا.
ز  -تقــوم إدارة التخطيــط التربــوي  -بدعــم مــن إدارة مركــز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات ،ووحــدة
التنســيق التنمــوي ،والمركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية -بإعــداد التقاريــر التحليليــة الدوريــة التــي تتضمــن
تفاصيــل عــن المؤشــرات الروتينيــة فــي الخطــة االســتراتيجية للتعليــم ،ومعلومــات الدراســات المســحية.
ح  -تقــوم إدارة التخطيــط التربــوي بتحديــد جميــع التقييمــات واألنشــطة البحثيــة وتنســيقها ،وتنظيــم نشــر التقييمــات
ونتائــج األبحــاث.

 -2على املستوى املركزي ( جميع اإلدارات ) :
أ  -جمــع التقاريــر عــن تنفيــذ األنشــطة وغيرهــا مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة ،مثــل :المؤشــرات ذات الصلــة بالجــودة
والتدريــب ،وتقديــم التقاريــر إلــى إدارة التخطيــط التربوي.
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ب -تنظيــم اجتماعــات المراجعــة الشــهرية فــي اإلدارات المعنيــة لمراجعــة اإلنجــازات المتعلقــة بتحقيــق الهــدف،
ومعالجــة مجــاالت المشــكالت المرتبطــة بهــذه اإلنجــازات ،وتحديــد الممارســات الجيــدة ،ووضــع إجــراءات
المتابعــة وتنفيذهــا.

 -3على مستوى مديريات التربية (هيكلية وزارة التربية والتعليم في احملافظات):
أ  -جمــع التقاريــر عــن تنفيــذ األنشــطة وغيرهــا مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة ،مثــل :المؤشــرات ذات الصلــة بالجــودة والتدريــب،
وتقديــم التقاريــر إلــى إدارة التخطيــط التربوي.
ب -تنظيــم اجتماعــات المراجعــة الشــهرية فــي اإلدارات المعنيــة لمراجعــة اإلنجــازات المتعلقــة بتحقيــق الهــدف ،ومعالجــة مجــاالت
المشــكالت المرتبطــة بهــذه اإلنجــازات ،وتحديــد الممارســات الجيــدة ،ووضــع إجــراءات المتابعــة وتنفيذهــا.
ج -تقديــم التغذيــة الراجعــة الشــهرية للمؤسســات التعليميــة فيمــا يخــص نوعيــة البيانــات ،وتحديــد أي تناقضــات فــي البيانــات
المتضمنــة فــي التقريــر ،ومعالجــة مجــاالت المشــكالت المرتبطــة بإنجــازات النتائــج المخطــط لهــا ،وتطويــر اإلجــراءات
العالجيــة وتنفيذهــا.
د-

التحليــل الربعــي لبيانــات ()EMIS؛ بغيــة تحديــد االتجاهــات غيــر االعتياديــة ،ومناقشــتها مــع اإلدارات ذات الصلــة فــي
وزارة التربيــة والتعليــم والمؤسســات التعليميــة.

 -4على مستوى املدارس واملؤسسات التعليمية:
أ  -العمل مع مديريات التربية والتعليم على تحسين أنظمة المتابعة والتقييمعلى مستوى المدارس والمؤسسات التعليمية.
ب -جمع البيانات وإدخالها على مستوى المدرسة والمؤسسة.
ج -تنظيم المراجعة الشهرية في المدارس والمؤسسات ،وتقديم التغذية الراجعة للموظفين المعنيين.
د -تحليل بيانات ( )EMISشهريًّا لتحديد مجاالت المشكلة ،وتطوير اإلجراءات العالجية وتنفيذها.

خامسا  :التقييم واألبحاث:
تعمــل إدارة البحــث والتخطيــط التربــوي  -بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية -علــى إعــداد خطــة التقييــم واألبحــاث
محــددة التكلفــة ،ويمكــن ان تســاهم جمعيــة جائــزة الملكــة رانيــا العبــدهلل للتميــز فــي اجــراء الدراســات التقييميــة لمؤشــرات األداء النوعــي كجهــة
محايــدة لدعــم جهــود الــوزارة فــي مجــال المتابعــة والتقييــم ومراقبــة التقــدم وتقديــم التقاريــر الدوريــة مــن خــال البيانــات المتوفــرة لديهــا خــال
دورات التميــز التربــوي للجوائــز المختلفــة او مــن خــال استشــارات خاصــة تقدمهــا فــي المجــاالت التــي ترغــب بهــا الــوزارة

سادسا  :القدرات والموارد المؤسسية المطلوبة:
تلتــزم وزارة التربيــة والتعليــم باالســتثمار فــي مأسســة نظــام المتابعــة والتقييــم وبنــاء القــدرات المســتدامة فــي هــذا المجــال؛ إلدارة أنشــطة
المتابعــة والتقييــم وتنفيذهــا بفاعليــة فــي أثنــاء تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للتعليــم .وللمزيــد مــن التفاصيــل عــن احتياجــات القــدرات المؤسســية
واإلطــار العــام لتطويــر المتابعــة والتقييــم ،يُن َظــر وثيقــة «إطــار المتابعــة والتقييــم المحــدث والتطوير فــي وزارة التربيــة والتعليــم ،األردن .»2018

سابعا  :مؤشرات األداء الرئيسة:
تتمثــل مؤشــرات األداء الرئيســة فــي النتاجــات والنتاجــات متوســطة األمــد التــي ات ُّ ِفــق عليهــا مــع فــرق العمــل الفنيــة للمجــاالت .وتُعَـ ُّد مؤشــرات
األداء الرئيســة نتائــج مؤشــرات مســتوى النشــاط الموصوفــة فــي الوثائــق المتعلقــة بالمجــاالت .وســيتم متابعــة مؤشــرات األداء الرئيســة وتقييمهــا
ســنويًّا ،وســينعكس تحليــل النتائــج فــي التقاريــر الســنوية للمتابعــة والتقييــم .ولالطــاع علــى قائمــة مؤشــرات األداء الرئيســة ،يُن َظــر ملحــق
المتابعــة والتقييــم رقــم ( .)3وســتكون مؤشــرات المخرجــات ومســتوى األنشــطة (مؤشــرات مســتوى التنفيــذ) جــز ًءا مــن خطــة التنفيــذ لــكل إدارة.
وسيســتخدم تقريــر التعــداد الســنوي للمــدارس فــي تتبــع معظــم مؤشــرات المســتوى المدرســي ،وتتبــع المؤشــرات الكميــة.
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الفصل الرابع :السيناريوهات الكمية ،وتكلفة االستراتيجية وتمويلها
يعــرض هــذا الفصــل الســيناريو الكمــي لالســتراتيجية ،بــد ًءا بالمنظــور الديموغرافــي وااللتحــاق المتوقــع الناتــج عــن أهــداف التعليــم
لــوزارة التربيــة والتعليــم .وتحــدد هــذه التوقعــات المــوارد البشــرية والماديــة المطلوبــة الســتيعاب االلتحــاق المتوقــع علــى مختلــف
المســتويات.
وجنبًــا إلــى جنــب البرامــج المنشــودة فــي الخطــة التشــغيلية ،تتــم ترجمــة المــوارد المطلوبــة إلــى الحاجــات الماليــة ،وتشــمل التکالیف
المتوقعــة جمیــع النفقــات المتکــررة والتنمويــة التــي تمــول مــن میزانیــة وزارة التربيــة والتعليــم ،أو مــن الدعــم الــذي يُق ّدِمــه شــركاء
الوزارة.
وتتــم مقارنــة المــوارد الماليــة المطلوبــة لالســتراتيجية بالتقديــرات فــي ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم الناتجــة عــن أطــر االقتصــاد
الكلــي والميزانيــة الحكوميــة ،وتطويــر الرؤيــة بخصــوص كيفيــة تمويــل االســتراتيجية.

أوال  :نموذج محاكاة التعليم في األردن.
يُعَـ ُّد نمــوذج محــاكاة التعليــم فــي األردن أداة محــاكاة (باســتخدام برنامــج  ) Excelبهــدف تطويــر الســيناريوهات الكميــة لتطويــر
التعليــم ،وتقييــم آثــار المــوارد الماليــة والبشــرية ألهــداف التعليــم.
ويشمل هذا النموذج القطاعات الفرعية للتعليم التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ،ويتضمن ما يأتي:
اإلسقاطات المتعلقة بااللتحاق ،استنادًا إلى اإلسقاطات الديموغرافية واألهداف المحددة المتعلقة بالوصول.
اإلسقاطات المتعلقة بالموظفين والموارد الالزمة الستيعاب أعداد الطلبة.
اإلسقاطات المتعلقة بالموارد المالية المطلوبة بحسب المستوى.
اإلسقاطات المتعلقة بالميزانية المقدرة في ضوء منظورات االقتصاد الكلي لدعم تقييم الجدوى المالية.
وقــد ُ
ـور النمــوذج مبدئيًّــا عــام 2016م بنــا ًء علــى طلــب وزارة التربيــة والتعليــم بوصفــه جــز ًءا مــن الدعــم الفنــي المقــدم مــن
طـ ّ ِ
المشــروع الــذي يمولــه االتحــاد األوروبــي ،والــذي ينفــذه مكتــب اليونســكو فــي ع ّمــان .وقــد تعاقــدت اليونســكو مــع شــركة االستشــارات
الفرنســية ( )SOFRECOلتقديــم المســاعدة الفنيــة فــي مختلــف المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك تطويــر نمــوذج المحــاكاة.
وبهــدف إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم (2022-2018م)؛ فقــد ُحــ ّدِث النمــوذج ليراعــي أحــدث اإلحصــاءات المتاحــة
وبيانــات الميزانيــة .وقــد تولّــى المعهــد الدولــي لليونســكو تطويــر هــذا النمــوذج مــن أجــل دمــج الخطــة التشــغيلية لالســتراتيجية.
وقد تم تضمين الجداول والرسوم البيانية المعروضة في هذا الفصل مباشرة ً من نموذج محاكاة التعليم في األردن.
الشكل ( :)1-4ملحة عامة عن عملية املحاكاة
ريـاض األطفــــال
الحصص الصفية بحسب الصف
ونوع املدرسة
الخطة التشغيلية

املعلمون بحسب
نوع املدرسة
الغرف الصفية يف
مدارس الوزارة

التكلفة املتوقعة
املقارنـــــــة،
الفجـــوة املاليــة

االلتحاق بحسب
نوع املدرسة

طلبة مرحلة رياض
األطفال بحسب الجنسية

التعليم األساسي
االلتحاق بحسب
نوع املدرسة

الطلبة بحسب الفرع
والصف والجنس

السكان يف عمر
 5&4سنوات
السكان يف عمر 6
سنوات

التعليم الثانوي
االلتحاق بحسب
نوع املدرسة

امليزانية املحتملة

الطلبة بحسب الفرع
والصف والجنس

اإلحصائيات
املدرسية

الناتج املحيل اإلجاميل
ميزانية الحكومة
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ثانيا  :السياق الديموغرافي
يُقــ ّدِم التعــداد الســكاني الــذي أجرتــه دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــام  2015م صــورة إحصائيــة عــن ســكان األردن .ويســتمد
ـرا إلــى عــدم توافــر التوقعــات الســكانية
اإلطــار الديموغرافــي لالســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم (2022-2018م) مــن هــذه الهيكليــة .ونظـ ً
الرســمية حتــى اآلن؛ فقــد ُ
ـارا مؤقتًــا للســكان إلــى حيــن صــدور اإلحصــاءات الرســمية.
ـور اإلســقاط المؤقــت بوصفــه إطـ ً
طـ ّ ِ
وقــد تــم تقديــر المنظــورات الديموغرافيــة علــى أســاس افتــراض االنخفــاض الســنوي المحــدود لعــدد الــوالدات الــذي تُقـدَّر نســبته
بـــ  ،٪0.5ومعــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة الســنوي البالــغ ُ ( 0.992مطبَّــق علــى الفئــة العمريــة للســكان مــن ســن ( )24-0ســنة .وقــد
اســتنتجت هــذه االفتراضــات مــن تحليــل هيكليــة الســكان العمريــة لعــام 2015م ضمــن الفئــة العمريــة ( )4-0ســنوات التــي تُعَـ ُّد أقــل مــن

فئــة الســكان العمريــة ( )9-5ســنوات .وتُعَـ ُّد أوجــه عــدم اليقيــن المســتمدة مــن تلــك االفتراضــات للســكان فــي ســن الدراســة حتــى عــام
2022م محــدودة ،فضـ ًـا عــن عــدم تأثيرهــا إال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال ،والصفيــن األول والثانــي مــن مرحلــة التعليــم األساســي؛
فاألطفــال الذيــن كانــوا حديثــي الــوالدة عنــد إجــراء التعــداد الســكاني عــام 2015م ســيلتحقون بالصــف األول األساســي عــام 2021م
عندمــا يبلغــون ســن السادســة.
وتتركــز أوجــه عــدم اليقيــن الرئيســة علــى الســكان غيــر األردنييــن ،وبصــورة أكثــر تحديـدًا علــى المكــون الســوري مــن مجمــوع
الســكان .ويشــمل تدفــق الســكان الناجــم عــن األزمــة الســورية نســبة مــن النســاء واألطفــال الصغــار أكبــر مــن متوســط عــدد ســكان
األردن .ويمثــل الســكان الســوريون فــي ســن المدرســة مــا نســبته ( )%18.2مــن األطفــال فــي ســن مرحلــة ريــاض األطفــال ،و
( )%14.1فقــط فــي عمــر ( )17-16ســنة ،وهــي الســن المرجعيــة المرتبطــة بالتعليــم الثانــوي.

الشكل ( :)2-4السكان يف سن املدرسة عام 2018م بحسب الجنسية
%71,8

%69,7

%68,5
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%70
%60
%50
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%13,2
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%13,2

%17.1

%12,2

%19,3

%30
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%0

التعليم الثانوي ( )17-16سنة
األردنيون

التعليم األسايس ( )15-6سنة
السوريون

جنسيات أخرى
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وقــد قُ ـ ّدِر عــدد الســكان الذيــن هــم فــي ســن الدراســة لمراحــل التعليــم المتتاليــة عــن طريــق تصنيــف البيانــات الســكانية بحســب
األعمــار الواحــدة ،وذلــك باســتخدام مضاعفــات ( .)Spragueانظــر الجــدول (. )1-4
الجدول ( :)1-4تقديرات السكان يف سن املدرسة
الفئات العمرية املرجعية

2015

470,892
رياض األطفال ()5 -4
323,602
األردنيون
85,568
السوريون
61,722
أخرى
التعليم األسايس (2,131,639 )15 - 6
1,505,045
األردنيون
343,066
السوريون
283,529
أخرى
التعليم الثانوي (377,629 )17-16
273,725
األردنيون
53,268
السوريون
50,637
أخرى

2018

2019

2020

2021

2022

2030

420,137
287,621
81,151
51,364
2,192,428
1,527,074
375,456
289,897
379,849
272,745
57,064
50,040

407,579
279,691
78,712
49,177
2,193,508
1,522,259
383,074
288,175
381,698
272,701
58,584
50,413

401,558
276,300
76,936
48,322
2,181,501
1,509,085
388,207
284,209
389,430
276,691
61,124
51,614

399,550
274,918
76,552
48,080
2,157,182
1,488,853
389,821
278,508
402,454
284,382
64,605
53,467

397,552
273,544
76,169
47,840
2,126,138
1,464,711
389,595
271,832
415,757
292,222
68,136
55,399

381,926
262,792
73,175
45,959
1,875,411
1,290,414
359,318
225,679
381,532
261,193
73,695
46,645

املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن – اإلسقاطات القامئة عىل بيانات تعداد السكان لعام 2015

ـرا خــال الفتــرة  .2022-2018ومــع
وعلــى الصعيــد العالمــي ،مــن غيــر المتوقــع أن يتغيــر عــدد الســكان فــي ســن المدرســة كثيـ ً
ذلــك ،ينبغــي مالحظــة أن التعــداد الســكاني لعــام  ،2015أدى إلــى التنقيــح التصاعــدي للســكان المقيميــن .انظــر إلــى المربــع المرفــق

التغيير في البيانات السكانية التي قدمها

العمر والفئة العمرية
املرجعية

املستخدمة ملؤرشات
االلتحاق

التقديرات من التعداد
السكاين

أعــاد التعــداد الســكاني تقييــم حجم الســكان.

عمر  5سنوات

240,140

153,030

مرحلة رياض األطفال ()5-4

470,892

351,355

عمر  6سنوات

239,159

179,288

عمر  7سنوات

235,773

191,505

عمر  8سنوات

230,513

194,540

عمر  9سنوات

223,906

171,440

االلتحــاق .ويتــم توفيــر البيانــات الســكانية

عمر  10سنوات

215,897

167,508

عمر  11سنة

206,427

162,165

مــن قبــل دائــرة اإلحصــاءات العامــة

عمر  12سنة

198,961

155,414

ســنويًّا ،بنــاء علــى طلــب الــوزارة.

عمر  13سنة

195,200

148,339

عمر  14سنة

193,914

141,332

عمر  15سنة

191,890

131,123

املرحلة األساسية ()15-6
عمر  16سنة
عمر  17سنة
املرحلة الثانوية ()17-16

2,131,639
189,437
188,192
377,629

1,642,654
123,443
127,354
250,797

التعداد السكاني لعام .2015

(العمــود الثالــث مــن الجــدول المقابل)
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وزارة التربيــة
والتعليــم ،ولغايــة العــام الدراســي 2015
 ،2016 /تســتخدم مجموعــة أخــرى مــن
البيانــات الســكانية لحســاب مؤشــرات

(العمــود الثانــي مــن الجــدول)وال تســتند
هــذه التقديــرات حتــى اآلن إلــى التعــداد
الســكاني لعــام .2015

عمر  4سنوات

230,752

198,325
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ثالثا  :االلتحاق المتوقع على مختلف المستويات
تعزى منظورات االلتحاق على مختلف المستويات بشكل اساسي إلى األهداف اإلستراتيجية اآلتية:
تعميم تعليم المرحلة الثانية من رياض األطفال في سن الخامسة.
توفير مرحلة التعليم األساسي لجميع األطفال.
تطوير التعليم الثانوي مع زيادة الوصول للتعليم المهني.
الهــدف  :علــى مســتوى ريــاض األطفــال :التحــاق  ٪80مــن األطفــال فــي ســن الخامســة بالمرحلــة الثانيــة مــن ريــاض
األطفــال بحلــول عــام .2022

بلــغ عــدد األطفــال الملتحقيــن فــي المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال ( )90,306طفـ ًـا فــي العــام الدراســي ،2016/2015
ممــا يمثّــل ( )%59مــن الســكان فــي ســن الخامســة.
ويتمثــل الهــدف الطويــل األمــد لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي توفيــر التعليــم فــي المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال لجميــع
األطفــال فــي المملكــة .وتهــدف اإلســتراتيجية لعــام  ،2022إلــى زيــادة قــدرات المــدارس مــن أجــل التحــاق ( )%80مــن األطفــال فــي
ســن السادســة.
وتقــوم المــدارس الخاصــة بتوفيــر المرحلــة األولــى مــن ريــاض األطفــال ،بينمــا ال تنــوي وزارة التربيــة والتعليــم توفيــر هــذه
المرحلــة فــي مدارســها .وتتوقــع االســتراتيجية أن يلتحــق ( )%35مــن األطفــال فــي ســن الرابعــة بالمرحلــة األولــى مــن ريــاض األطفــال
فــي المــدارس الخاصــة بحلــول عــام .2022
ومــن المتوقــع أن يلتحــق أعــداد متزايــدة مــن طلبــة المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال فــي المــدارس الحكوميــة ،حيــث يفتــرض
الســيناريو أن تبلــغ هــذه النســبة ( )%45فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم و( )%55فــي المــدارس الخاصــة .وســيبلغ مســتوى
االلتحــاق فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم ( )71ألــف طالــب تقريبًــا ،فــي عــام  2022مقابــل ( )25ألفــا فــي عــام .2015
الشكل ( :)3-4العدد املتوقع للطلبة يف مستوى رياض األطفال لجميع الجنسيات
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رابعا  :توفير التعليم األساسي
تتمثّــل القضايــا الرئيســة التــي يواجههــا النظــام التربــوي فــي التســرب قبــل الصــف العاشــر وتوفيــر التعليــم لألطفــال مــن الجنســيات
جميعها .
وفــي الوقــت الحالــي ،تعــد نســب االلتحــاق بالمــدارس ومعــدالت الوصــول إليهــا مرتفعــة بالنســبة للطلبــة األردنييــن ،ومــع ذلــك
ينخفــض عــدد األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس قبــل الصــف العاشــر بنحــو ( )16,000طفــل .وتع ـ ّد مؤشــرات التعليــم أقــل عنــد أخــذ
مجمــوع الســكان بعيــن االهتمــام.
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الشكل ( :)4-4معدالت الوصول بحسب الصف للعام الدرايس 2016 /2015
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وتهــدف اإلســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم  2022/ 2018إلــى تحســين مؤشــرات الوصــول بتوفيــر فــرص الحصــول علــى التعليــم
األساســي لألطفــال جميعهــم ،والقضــاء علــى التســرب فــي مرحلــة التعليــم األساســي بمســتوياته جميعهــا بحلــول عــام .2022
وســيبلغ عــدد الطلبــة الملتحقيــن بمرحلــة التعليــم األساســي ( )1.8مليــون طالــب تقريبًــا فــي عــام  ،2022مقارنــة بـــ ( )1.6مليــون
طالــب فــي عــام  .2015وســتكون الزيــادة أعلــى بالنســبة للصفــوف مــن ( 7إلــى  ،)10وذلــك بســبب عوامــل التحســين التــي أدت إلــى
االحتفــاظ بالطلبــة .وتكــون نســبة االلتحــاق بالمــدارس فــي وزارة التربيــة والتعليــم أعلــى فــي هــذه المســتويات ،وستســتوعب مــدارس
وزارة التربيــة والتعليــم ( )190,000طالــب فــي عــام  ،2022إضافــة إلــى العــدد الحالــي للطلبــة.
الشكل ( :)5-4العدد املتوقع للطلبة يف مرحلة التعليم األسايس لجميع الجنسيات
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خامسا  :التحاق الطلبة بعد الصف العاشر :تطوير الفرع
تشــير سياســات تطويــر المســار المهنــي إلــى الزيــادة فــي النســب المئويــة لطلبــة الصــف العاشــر الملتحقيــن فــي مختلــف تخصصــات
هــذا المســار فــي الصــف الحــادي عشــر .وقــد ترفّــع ( )%66مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي العــام الدراســي  2015 - 2014إلــى
المســار األكاديمــي فــي الســنة التاليــة ،وبشــكل أساســي إلــى الفــرع األدبــي بنســبة ( ،)%37بينمــا التحــق ( )%11مــن طلبــة الصــف
العاشــر فــي المســار المهنــي.
وتهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــى تطويــر المســار المهنــي مــن أجــل اســتيعاب  ٪20مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي عــام ،2022
باإلضافــة إلــى خفــض النســب المئويــة لطلبــة الصــف العاشــر الذيــن يختــارون المســاقات األكاديميــة إلــى ( )٪25للفــرع العلمــي ،و
( )٪35للفــرع األدبــي.
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الشكل ( :)6-4العدد املتوقع للطلبة يف مرحلة التعليم األسايس لجميع الجنسيات
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وتــؤدي األهــداف الطويلــة األمــد المرتبطــة بتحســين مؤشــرات التعليــم إلــى وصــول األطفــال جميعهــم تقريبًــا إلــى الصــف العاشــر
بحلــول عــام  .2030ومــن الممكــن تحقيــق هــذا الهــدف فــي وقــت مبكــر بالنســبة للطلبــة األردنييــن.
ويــزداد عــدد الطلبــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم ،وســيكون النمــو النســبي أعلــى بالنســبة لمســتوى ريــاض األطفــال أو فــي
المرحلــة الثانويــة المهنيــة حيــث ســتبلغ الزيــادة فــي معــدل االلتحــاق فــي عــام  2022ضعــف معــدالت عــام  .2015كذلــك ،ســتكون
الزيــادة المطلقــة لمرحلــة التعليــم األساســي مــع تحســين االحتفــاظ بالطلبــة.
وينبغي أن تقوم مدارس وزارة التربية والتعليم باستيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة.
الجدول ( :)2-4تقديرات السكان يف سن املدرسة
جميع فئات املدارس
طلبة رياض األطفال
طلبة املرحلة األساسية
طلبة املرحلة الثانوية  /املسار األكادميي
طلبة املرحلة الثانوية  /املسار املهني
املجموع لجميع املراحل

2015
115,562
1,594,545
163,787
25,386
1,899,280

2018
154,646
1,649,327
170,026
27,461
2,001,459

2019
171,007
1,677,328
168,357
31,972
2,048,664

2020
188,855
1,712,104
168,946
37,223
2,107,128

2022
2021
228,458 208,758
1,820,119 1,758,951
168,814 168,900
48,520
42,585
2,265,910 2,179,194

2030
219,478
2,005,339
229,960
68,322
2,523,099

مدارس وزارة الرتبية والتعليم فقط
طلبة رياض األطفال
طلبة املرحلة األساسية
طلبة املرحلة الثانوية  /املسار األكادميي
طلبة املرحلة الثانوية  /املسار املهني
املجموع لجميع املراحل

2015
25,284
1,080,346
135,608
23,978
1,265,216

2018
43,147
1,171,037
140,113
26,295
1,380,591

2019
49,224
1,193,774
138,809
30,615
1,412,422

2020
55,701
1,221,584
139,368
35,641
1,452,294

2022
2021
71,117
63,308
1,305,087 1,258,183
139,423 139,403
46,458
40,780
1,562,094 1,501,674

2030
68,322
1,449,644
189,992
65,436
1,773,394

.املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن
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سادسا  :الصفوف والمعلمين والمدارس
تــم تطويــر هــذا الســيناريو بنــا ًء علــى افتراضــات حجــم الصــف غيــر المتغيــر ،ونســبة معلــم :صــف ،ونســبة طالــب :معلــم علــى
جميــع مســتويات النظــام فــي العــام الدراســي .2017-2016
وتــؤدي الزيــادة المتوقعــة بنســبة ( )%15لاللتحــاق فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم إلــى الزيــادة المتوقعــة بنســبة ( )٪15فــي
أعــداد الصفــوف .ويبلــغ عــدد الصفــوف اإلضافيــة خــال الســنوات الخمســة القادمــة ( )7600مدرســة ،منهــا ( )5400فــي مرحلــة
التعليــم األساســي ،و ( )1100فــي مرحلــة ريــاض األطفــال ،و ( )1100فــي المرحلــة الثانويــة.
وينبغــي زيــادة عــدد المعلميــن بنســبة ( ،)%19حيــث ســتكون الزيــادة فــي االلتحــاق أعلــى فــي المراحــل العليــا مــن التعليــم األساســي
والتعليــم الثانــوي ،حيــث يتولّــى معلمــو المباحــث بعمليــة التدريــس ،مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة معلــم :صــف.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد المعلميــن يتوافــق مــع مجمــوع المعلميــن داخــل المــدارس ،ويشــمل المعلميــن العامليــن فــي المراكــز
المســائية لالجئيــن ،ســواء أكان هــؤالء المعلميــن علــى حســاب التعليــم اإلضافــي أم المعلميــن الدائميــن الذيــن يحصلــون علــى بــدل مالــي
للعمــل اإلضافــي.
الجدول ( :)3-4العدد املتوقع للصفوف واملعلمني يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم
طلبة رياض األطفال
طلبة املرحلة األساسية
طلبة املرحلة الثانوية
مجموع الطلبة

2015
25,284
1,080,346
159,586
1,265,216

صفوف رياض األطفال
صفوف املرحلة األساسية
صفوف املرحلة الثانوية
مجموع الصفوف
مجموع املعلمني
الغرف الصفية

1,282
39,739
6,599
47,620
79,079
43,801

2022
2021
2020
2019
2018
71,117
63,308
55,701
49,224
43,147
1,305,087 1,258,183 1,221,584 1,193,774 1,171,037
185,880 180,183 175,009 169,424 166,407
1,562,094 1,501,674 1,452,294 1,412,422 1,380,591
1,960
42,246
6,666
50,872
84,465
50,132

2,163
43,054
6,815
52,032
86,892
51,358

2,372
44,053
7,070
53,495
89,914
52,952

2,613
45,382
7,310
55,305
93,611
54,966

2,845
47,093
7,577
57,515
98,087
57,468

2030
68,322
1,449,644
255,428
1,773,394
2,733
52,114
10,413
65,315
114,620
65,262

املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن

وفيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة ،يتوقــع الســيناريو تشــييد  300مدرســة كبيــرة إضافيــة خــال فتــرة الخطــة .وســتكون كل مدرســة
قــادرة علــى اســتقبال ( )1000طالــب وطالبــة فــي ( )28غرفــة صفيــة .وتهــدف هــذه الجهــود المبذولــة فــي مجــال البنــى التحتيــة إلــى
تخفيــض عــدد المــدارس المســتأجرة والحــد مــن اســتخدام نظــام الفترتيــن فــي المــدارس.
فــي العــام الدراســي  ،2016/ 2015كان هنالــك ( )852مدرســة مســتأجرة مــن أصــل ( )3683مدرســة تحــت إشــراف وزارة
التربيــة والتعليــم .وتعــد مســاحة هــذه المــدارس المســتأجرة أقــل مــن المــدارس المملوكــة للــوزارة ،حيــث بلــغ متوســط عــدد الصفــوف
فيهــا ( )8يلتحــق بهــا ( )164طالبًــا وطالبــة ،مقابــل المتوســط البالــغ ( )14صفًــا يلتحــق بهــا ( )397طالبًــا وطالبــة فــي المــدارس
المملوكــة لــوزارة التربيــة والتعليــم.
وفــي العــام ذاتــه ،كانــت هنالــك ( )450مدرســة تعمــل بنظــام الفترتيــن ،حيــث يتــم مشــاركة المرافــق المدرســية ســواء مــع المراكــز
المســائية لالجئيــن ،أم مــع المدرســة العاديــة األخــرى .وتعــد المــدارس التــي تعمــل بنظــام الفترتيــن مــدارس كبيــرة حيــث تضــم فــي
المتوســط ( )16صفًــا دراس ـيًا و( )524طالبًــا .وتضــم مــدارس الفتــرة الصباحيــة ( )3925صفًــا دراس ـيًا ،ومــدارس الفتــرة المســائية
( )3255صفًــا دراسـيًا.
ونتيجــة لنظــام الفترتيــن ،بلــغ العــدد اإلجمالــي للصفــوف الدراســية المســجلة فــي التعــدادات المدرســية والمســتخدمة فــي المــدارس
( ،)47056تتضمــن الصفــوف التــي يتــم اســتخدامها مرتيــن فــي الفترتيــن الصباحيــة والمســائية .لــذا ،يقــدر العــدد الحقيقــي للصفــوف
الدراســية المتاحــة فــي البيئــة الماديــة بـــ ( )43801بعــد طــرح عــدد الغــرف الصفية المســتخدمة فــي الفترة المســائية والبالغــة (.)3255
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سابعا  :تكلفة الخطة التشغيلية
تتضمــن الخطــة التشــغيلية األنشــطة التــي تعتــزم وزارة التربيــة والتعليــم تطويرهــا مــن أجــل مواكبــة تطويــر نظــام التعليــم وتحســين
الوصــول والجــودة والكفــاءة .وال تشــمل هــذه الخطــة التكلفــة المتعلقــة بالموظفيــن وال النفقــات العاديــة الالزمــة لتشــغيل المــدارس
والمكاتــب اإلداريــة ،غيــر أنهــا تشــمل تكلفــة البنيــة التحتيــة والمعــدات فضـ ًـا عــن النفقــات األخــرى المرتبطــة بالتطويــر .وتبلــغ التكلفــة
اإلجماليــة للخطــة التشــغيلية ( )2.1مليــار دينــار أردنــي تقريبــا للســنوات الخمــس ،بحيــث تدفــع علــى نحــو مناســب خــال الفتــرة.
ويحصــل مجــال الوصــول والمســاواة علــى أعلــى مســتوى مــن اإلنفــاق حيــث إنــه يشــمل تكلفــة البنيــة التحتيــة .وقــد تــم توزيــع أنشــطة
الخطــة التشــغيلية وعددهــا ( )254نشــا ً
طا علــى ســتة مجــاالت رئيســة و  22مكونًــا .وقــد تــم حســاب التكلفــة علــى مســتوى النشــاط؛
بينمــا يتــم عــرض التكلفــة هنــا علــى مســتوى المجــال والمكــون .وقــد ال تتطلــب بعــض األنشــطة ميزانيــة محــددة ،ويتــم تمويلهــا مــن
المخصصــات العاديــة.
الجدول ( :)4-4التكلفة املتوقعة للخطة التشغيلية ( 2022 / 2018ألف دينار )

املكونـــات
 .1تعليم وتنمية الطفولة املبكرة

 1.1الوصول والتوسع
 2.1جودة تعليم وتنمية الطفولة املبكرة

 .2الوصول واملساواة

 1.2البنية التحتية
 2.2التعليم الدامج  /ذوي اإلعاقة
 3.2التعلم مدى الحياة
 4.2الالجئني

 .3تعزيز النظام

 1.3إدارة األداء املؤسيس
 2.3نظام إدارة املعلومات الرتبوية
 3.3إدارة املخاطر واألزمات

 .4الجودة

 1.4املناهج والتقويم
 2.4تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
 3.4القيادة املدرسية واملشاركة املجتمعية
 4.4املساءلة ،والتدقيق ،ووحدة جودة املساءلة والتعليم ،واإلرشاف العام
 5.4البيئة املدرسية اآلمنة واملحفّزة

 .5املوارد البرشية

 1.5االختيار والتوظيف والتأهيل ما قبل الخدمة
 2.5اختيار القيادات الرتبوية وتطويرها
 3.5التنمية املهنية ما قبل الخدمة والرتخيص
 .4.5مكافآت املعلمني وحوافزهم
 5.5املتابعة والتقييم وتوكيد الجودة

 .6التعليم املهني

 1.6تحسني اإلدارة
 2.6زيادة الوصول
 3.6تحسني الجودة
التكلفة الكلية للخطة التشغيلية
.املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن
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2018

2019

2020

2021

2022

املجموع

12,853
9,811
3,042
276,918
256,252
10,406
2,824
7,436
7,765
2,247
5,500
18
90,848
16,324
25,405
0
6,426
42,693
40,128
39,550
200
330
18
30
19,009
1,569
15,080
2,360

13,665
9,858
3,806
280,932
256,252
15,143
3,121
6,416
7,916
2,328
5,500
88
87,164
16,186
23,875
0
5,255
41,847
12,659
12,030
209
360
0
60
18,924
1,494
15,070
2,360

13,128
10,106
3,022
275,262
256,252
10,316
3,382
5,312
7,763
2,245
5,500
18
85,080
16,150
21,825
0
5,316
41,789
13,532
12,030
452
990
0
60
18,904
1,474
15,070
2,360

13,565
10,431
3,135
275,527
256,252
11,800
3,520
3,955
7,791
2,273
5,500
18
68,047
18,400
2,492
0
5,393
41,762
13,382
12,000
392
990
0
0
17,904
474
15,070
2,360

13,830
10,571
3,260
268,671
256,252
6,559
3,635
2,225
7,825
2,307
5,500
18
68,142
18,400
2,492
0
5,488
41,762
12,398
12,000
200
90
18
90
17,904
474
15,070
2,360

67,042
50,776
16,266
1,377,310
1,281,260
54,223
16,482
25,345
39,058
11,398
27,500
160
399,279
85,460
76,090
0
27,877
209,853
92,099
87,610
1,453
2,760
36
240
92,645
5,485
75,360
11,800

447,520

421,259

413,668

2,067,432 388,770 396,215
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الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

صص  % 66من إجمالي الكلفة لبناء المدارس الجديدة في وزارة التربية والتعليم (بمبلغ  1.2مليار دينار أردني) ،وتوريد معدّات
وتخ ّ
المدارس المرتبطة بالطاقة الشمسية ( 200مليون دينار أردني).
وتمثل األنشطة األخرى ،وعددها ( )16نشا ً
طا بقيمة تبلغ أكثر من  10مليون دينار أردني لكل منها ،ما مجموعه ( )533مليون دينار
أردني بنسبة ( )٪26من تكلفة الخطة.
وتتركز تكلفة الخطة التشغيلية بشكل أساسي في هذه األنشطة وعددها ( )18نشا ً
طا في الجدول ( )5-4أدناه.
الجدول ( :)5-4قامئة باألنشطة الثامنية عرش بتكلفة تتجاوز ( )10ماليني دينار ملدة خمس سنوات (ألف دينار )

املجاالت واألنشطـــة

2018

اجملال األول :تعليم وتنمية الطفولة املبكرة
 3.1.1.1بناء الغرف الصفية لرياض األطفال
 4.1.1.1إعادة تأهيل الغرف الصفية يف املدارس الخاصة بحيث
تستقبل الطلبة ذوي االعاقة

4,500
2,240

اجملال الثاني :الوصول واملساواة
 300 1.1.1.2مدرسة جديدة للطلبة األردنيني والالجئني *
 6.1.1.2تحسني البيئة املدرسية  /الصيانة
 1.1.2.2مراكز التشخيص (الحاجات الخاصة)
 1.2.2.2توعية املوظفني (الحاجات الخاصة)
 3.3.2.2وسائل املواصالت للطلبة ذوي االعاقة
 2.1.4.2التغذية املدرسية
اجملال الثالث :تعزيز النظام
 1.1.2.3البنية التحتية ألنظمة التشغيل مبا يف ذلك املوظفني
الذين ميتلكون املهارات

240,000
16,000
0
0
6,300
7,436
5,000

2019
4,500
2,240

240,000
16,000
5,000
1,300
6,300
6,416
5,000

2020
4,500
2,240

240,000
16,000
5,000
2,600
0
5,312
5,000

2021
4,500
2,240

240,000
16,000
5,000
3,900
0
3,955
5,000

2022
4,500
2,240

240,000
16,000
0
3,900
0
2,225
5,000

املجموع (ألف دينار)

2022-2018
22,500
11,200

1,200,000
80,000
15,000
11,700
12,600
25,345
25,000

اجملال الرابع :اجلودة
 3.1.1.4طباعة الكتب املدرسية لجميع املراحل (النسخة
الحالية)
 3.1.1.4طباعة الكتب املدرسية لجميع املراحل (النسخ
الجديدة).
 2.1.2.4رفع قدرات مختربات الحاسوب الحالية وأداءها
(للصفوف .)6-1
 2.1.2.4رفع قدرات مختربات الحاسوب الحالية وأداءها
(للصفوف .)12-7
 1.3.2.4تبني إطار عمل لجميع الربامج التدريبية التي توظف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفعالية.
 5.1.4.4الزيارات التقييمية للمدارس.
 1.4.5.4تجهيز املدارس بالطاقة الشمسية

16,000

16,000

16,000

0

0

48,000

0

0

0

18,400

18,400

36,800

10,000

10,000

10,000

0

0

30,000

6,333

6,333

6,333

0

0

19,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

10,000

4,927
40,000

4,976
40,000

5,037
40,000

5,114
40,000

5,209
40,000

25,262
200,000

اجملال اخلامس :املوارد البشرية
 2.2.1.5تطوير التدريب ما قبل الخدمة وتوسعته يف جامعتني

36,000

اجملال السادس :التعليم املهني
 2.2.2.6زيادة عدد املدارس املهنية

15,000

12,000
15,000

12,000
15,000

12,000
15,000

12,000
15,000

84,000
75,000

*هذه األنشطة متضمنة أيضً ا يف تكلفة امليزانية األساسية * *
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ثامنا  :التكلفة اإلجمالية لالستراتيجية
تنتــج التكلفــة اإلجماليــة لــوزارة التربيــة والتعليــم مــن إضافــة التكاليــف األساســية ،أي تكاليــف الموظفيــن والتكاليــف المتكــررة
واالســتثمارات والتكاليــف اإلداريــة المدرجــة فــي ميزانيــة الــوزارة وتكاليــف األنشــطة المتوقعــة للخطــة التشــغيلية.
وتتوافــق التكاليــف المتوقعــة مــع ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم لعــام  .2017ويتوقــع أن تكــون التكاليــف المطلوبــة للســيناريو
بحســب مســتوى التعليــم ووجــوه اإلنفــاق .وتشــمل كذلــك االفتراضــات المتعلقــة بزيــادة األســعار وفقًــا للمنظــور االقتصــادي الكلــي
للحكومــة .ويتــم تعديــل متوســط تكاليــف الرواتــب وفقًــا للزيــادة فــي األســعار.
وتكــون بعــض النفقــات مشــتركة بيــن تكاليــف الميزانيــة األساســية والخطــة التشــغيلية .وفيمــا يأتــي عــرض للتكاليــف الموحــدة فــي
نهايــة الجــدول (.)6-4
الجدول ( :)6-4التكلفة الكلية لالسرتاتيجية (ألف دينار )

2016
الفعيل

2017
امليزانية

2018

2019

2020

2021

2022

907,366
16,194
649,829
183,368
665
57,311

882,738
15,784
633,516
180,481
571
52,385

1,154,827
46,998
828,823
209,253
719
69,034

1,436,976 1,346,905 1,271,507 1,208,429
30,377
51,126
51,173
48,306
1,001,359 969,063 910,109 859,890
315,974 243,491 232,170 226,611
1,368
1,198
1,033
874
87,899
82,026
77,022
72,748

التكلفة األساسية حسب املرحلة
رياض األطفال
التعليم األسايس
التعليم الثانوي
تعليم الكبار والتعليم غري النظامي
اإلدارة
التكلفة األساسية بحسب وجوه اإلنفاق
املعلمني
اإلداريني
املواد التعليمية
متكررة أخرى
األنشطة الرتبوية

773,965
321,413
21,942
74,081
2,565

556,073
223,883
13,133
57,379
1,654

550,968
222,183
18,911
55,943
2,093

590,586
242,126
19,290
59,968
2,150

625,591
257,072
19,758
62,504
2,221

666,899
274,494
20,344
65,601
2,311

اإلنفاق املتكرر الكيل
النفقات الرأساملية

852,122
55,244

850,098
32,640

914,120
240,707

967,146
241,283

1,193,966 1,104,471 1,029,649
243,010 242,434 241,859

447,520
245,562

421,259
245,675

388,770
246,345

1,356,785

1,579,401 1,496,898 1,439,265 1,384,013

الخطة التشغيلية
منها  /متضمنة يف التكاليف األساسية
التكلفة الكلية املوحدة

907,366

882,738

املصدر :معالجة موازنات وزارة الرتبية والتعليم الفعلية وامليزانية املؤقتة لعام 2017؛ اإلسقاطات من منوذج محاكاة التعليم يف األردن
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413,668
245,911

715,825
295,735
21,066
69,421
2,424

396,215
246,222

الفصل الرابع  :السيناريوهات والتكلفة

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

تاسعا  :تمويل اإلستراتيجية
يجــب تغطيــة النفقــات المتوقعــة لتنفيــذ اإلســتراتيجية مــن الحكومــة األردنيــة ،أو مــن الدعــم المالــي المقــدم مــن الشــركاء .وتتأثــر
التكاليــف المخطــط لهــا فــي مجــال التعليــم إلــى حــد كبيــر بتدفــق الالجئيــن ،مــا يزيــد مــن حجــم الســكان فــي ســن المدرســة ويتطلــب
زيــادة قــدرات النظــام المدرســي .ويعــد التعليــم مكونًــا مه ًّمــا مــن عناصــر خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية .وفــي الخطــة
الحاليــة للبرنامــج  ،2018-2010تبلــغ القيمــة المرتبطــة بالتعليــم ( )1.1مليــار دوالر أمريكــي لمــدة  3ســنوات ،أي  ٪15مــن إجمالــي
خطــة االســتجابة ،والتــي ســيتم تمويلهــا مــن مجتمــع المانحيــن.
ومــن أجــل تحليــل عمليــة تمويــل اإلســتراتيجية ،مــن األهميــة بمــكان مناقشــة وجهــات النظــر حــول ميزانيــة الحكومــة فضـ ًـا عــن
الدعــم المحتمــل مــن شــركائها الخارجييــن.

عاشرا  :وجهات النظر المتعلقة بميزانية الحكومة
تســتند التقديــرات اآلتيــة إلــى توقعــات االقتصــاد الكلــي للفتــرة  2022-2014التــي حددتهــا وزارة الماليــة بعــد المناقشــات التــي تمــت
ـورا للنمــو االقتصــادي ،والزيــادة فــي األســعار ،والمســتوى العــام إليــرادات
مــع صنــدوق النقــد الدولــي .وتحــدد هــذه التوقعــات منظـ ً
ونفقــات الحكومــة ،مــع المنظــور الخــاص بالبنــود الرئيســية فــي ميزانيــة الحكومــة.
وقــد بلغــت إيــرادات الحكومــة ،بمــا فــي ذلــك المــوارد المحليــة ودعــم الميزانيــة أو دعــم البرامــج مــن الشــركاء )8,004( ،مليــون
دينــار أردنــي تقريبــا فــي عــام  ،2017والتــي مــن الممكــن أن تمثــل ( )10,389مليــون دينــار أردنــي بحلــول عــام  ،2022أي بزيــادة
قدرهــا ( )%30خــال  5ســنوات.
ومــن المتوقــع أن تبلــغ النفقــات الحكوميــة مــا مقــداره ( )11,240مليــون دينــار فــي عــام  ،)%29+( 2022مــع ( )9،373مليــون
دينــار أردنــي للميزانيــة المتكــررة ( ،)٪24+و( )1،867مليــون دينــار أردنــي لميزانيــة التطويــر (.)%61+
ومن خالل هذه المنظورات ،تم توقع الميزانية المحتملة لوزارة التربية والتعليم باستخدام منظور تقليدي:
بالنســبة إلــى عامــي  2018و  ،2019تتوافــق ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم مــع قيــم األهــداف المؤقتــة المحــددة فــي وثيقــة
الميزانيــة لعــام .2017
بالنســبة إلــى الســنوات األخــرى ،تســتمد الميزانيــة المقــدّرة لــوزارة التربيــة والتعليــم مــن النفقــات الحكوميــة المتوقعــة بنســبة
( )٪55.1لتكاليــف الموظفيــن الحكومييــن و ( )٪3.9مــن التكاليــف المتكــررة األخــرى .ويعتبــر هــذا التوقــع أكثــر تفــاؤال بالنســبة
لميزانيــة التطويــر ،حيــث تبقــى بنســبة ( )٪6مــن ميزانيــة الحكومــة ،وهــو أعلــى مســتوى فــي الســنوات الخمــس الماضيــة.
وإلــى جانــب هــذه االفتراضــات ،مــن الممكــن تخصيــص مــا مجموعــه ( )1.1مليــار دينــار أردنــي لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي
عــام  ،2022مــع الميزانيــة المتكــررة بمســتوى ( )999مليــون دينــار أردنــي وميزانيــة التطويــر البالغــة ( )115مليــون دينــار أردنــي.
وضمــن هــذا اإلطــار ،ســتبقى حصــة وزارة التربيــة والتعليــم ضمــن ميزانيــة الحكومــة منخفضــة مقارنــة ببلــدان الشــريحة العليــا مــن
الدخــل المتوســط .وينبغــي مالحظــة أن القيــود المفروضــة علــى ميزانيــة الحكومــة مرتفعــة جـدًا مــع ارتفــاع مســتويات اإلنفــاق علــى
األمــن وخدمــة الديــن والرواتــب التقاعديــة؛ حيــث تمثــل هــذه البنــود الثالثــة حاليًــا ( )%60مــن النفقــات الحكوميــة المتكــررة ،وســترتفع
إلــى ( )%63.9فــي عــام  2022وفقًــا لتوقعــات االقتصــاد الكلــي لــوزارة الماليــة .وفــي هــذا الســياق ،مــن الصعــب توقــع حصــة كبيــرة
مــن ميزانيــة الحكومــة للتعليــم .ومــع ذلــك ،يمكــن تحســين المخصصــات الجاريــة واعتبــار التقديــرات المتوقعــة للميزانيــة تقليديــة.
وتشــمل توقعــات الميزانيــة هــذه الدعــم الــذي يقدمــه شــركاء التنميــة عندمــا تتــم إدارة الدعــم مــن ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم أو
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ويتــم تضميــن ً
كل مــن دعــم الميزانيــة ودعــم البرامــج ،غيــر أن هــذه األرقــام ال تشــمل الدعــم مــن
خــارج الميزانيــة .وفــي عــام  ،2015تــم تقديــر النفقــات الفعليــة للتعليــم مــن شــركاء التنميــة بمبلــغ ( )36مليــون دينــار أردنــي كدعــم
للميزانيــة و( )8مليــون دينــار أردنــي للقــروض التــي تتــم إدارتهــا مــن قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،أي مــا مجموعــه ()44
مليــون دينــار أردنــي مســجلة بأرقــام الميزانيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم الشــركاء باإلنفــاق علــى المشــاريع خــارج الميزانيــة؛ وهــذا
ســوف تتــم مناقشــته الحقًــا.
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الجدول ( :)7-4امليزانية املحتملة لوزارة الرتبية والتعليم
 2016الفعيل

 2017امليزانية

2018

2019

2020

2021

2022

النمو االقتصادي
أسعار الناتج املحيل اإلجاميل
الدخل املحيل للحكومة
دعم امليزانية  /الربامج ،نسبة الدخل املحيل

%2.80
%2.20
%22.60
%14.20

%2.30
%0.30
%25.00
%11.60

%2.50
%2.50
%25.00
%15.30

%2.70
%2.50
%25.00
%10.80

%2.90
%2.50
%25.00
%10.80

%3.00
%2.50
%25.10
%10.80

%3.00
%2.50
%25.10
%10.70

النفقات الحكومية املتكررة
نفقات التطوير الحكومية

7,102.00
1,189.00

7,557.00
1,161.00

7,890.00
1,358.00

8,220.00
1,588.00

8,505.00
1,675.00

8,963.00
1,768.00

9,373.00
1,867.00

%12.50
%4.60

%12.20
%4.30

%12.50
%6.20

%12.40
%6.20

%12.40
%6.20

786,994
62,587
87,798

804,592
63,060
113,107

844,777
58,399
103,439

885,030
61,635
109,107

934,107
65,063
115,173

إطار االقتصاد الكيل

إجاميل الدخل الحكومي (مليون دينار)

إجاميل النفقات الحكومية

7,228

8,291.00

8,718.00

11,240.00 10,731.00 10,180.00 9,808.00 9,248.00

907,366

882,738

1,114,342 1,055,772 1,006,615 980,759 937,379

التعليم كنسبة من ميزانية الحكومة العادية *
التعليم كنسبة من ميزانية التطوير الحكومية

%13.50
%6.00

تكلفة املوظفني
متكررة أخرى
ميزانية التطوير

776,578
59,133
71,656

ميزانية الوزارة املقدّ رة (ألف دينار).

* باستثناء فوائد الدين

8,004

8,685

8,788

9,285

9,834

10,389

%12.60
%4.40

769,232
62,098
51,408

.املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن

حادي عشر  :الدعم الخارجي للتعليم
فــي الوقــت الراهــن ،يرتبــط الدعــم المالــي الخارجــي لنظــام التعليــم فــي األردن إلــى حــد كبيــر بتدفــق الالجئيــن الســوريين الــذي
ينبغــي أن يواجهــه األردن.
مــن الصعوبــة بمــكان تتبــع النفقــات الفعليــة مــن المصــادر الخارجيــة .ويمكــن اســتخدام القنــوات الماليــة المختلفــة ونــوع الدعــم.
ويمكــن إدارة األمــوال مــن ميزانيــة الحكومــة كدعــم للميزانيــة ،وال يتــم تحديدهــا علــى الفــور فــي الميزانيــة ،إذ مــن الممكــن أن تتــم
إدارة قــروض البرامــج مــن خــال وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ومــن الممكــن كذلــك أن تتــم إدارة البرامــج األخــرى مــن خــارج
نظــام اإلدارة الماليــة للحكومــة.
وتبلــغ الميزانيــة المطلوبــة لتنفيــذ خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية  )7.5( 2020-2018مليــار دوالر أمريكــي ،منهــا
( )1.1مليــار دينــار أردنــي لقطــاع التعليــم ،أي بنســبة ( .)٪15ويمثــل هــذا ســنويًا مــا متوســطه ( )270مليــون دينــار أردنــي لــكل
ســنة .ومــع ذلــك ،ال تصــل االلتزامــات الفعليــة مــن قبــل الشــركاء إلــى مســتوى المتطلبــات .وقــد أشــارت وثيقــة برنامــج االســتجابة
األردنيــة للفتــرة  2019 - 2017إلــى التــزام المانحيــن فــي عــام  2016بمبلــغ ( )1.02مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2016بمــا
يعــادل  ٪37.5مــن إجمالــي المتطلبــات .وبمــا أن التعليــم يشـ ّكل أحــد مكونــات االســتجابة المنهجيــة ،فمــن الممكــن أن تكــون هــذه النســبة
المئويــة أعلــى بالنســبة للقطــاع.
الجدول ( :)8-4خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 2020-2018
جميع القطاعات
الربامج
التعليم

ألف دوالر
ألف دوالر
ألف دوالر
ألف دينار

2018

2,549,516
1,575,887
328,790
233,184
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2019

2,603,873
1,606,812
434,759
308,340

طلبات امليزانية لكل سنة

2020

2,391,819
1,364,085
385,784
273,606

املجموع 2020-2018
7,545,207
4,546,784
1,149,333
815,130
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وكانــت مجموعــة المانحيــن قــد ح ـدّدت االلتزامــات الجاريــة لقطــاع التعليــم ضمــن خطــة االســتجابة األردنيــة .ويتضمــن الجــدول
()11-4البرامــج والمشــاريع التــي تشــمل فتــرة تنفيذهــا األعــوام  2018 ،2017أو  ،2019حيــث تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي الخــاص
بــكل برنامــج .وتمثــل األعمــدة الثالثــة األخيــرة فــي الجــدول التقديــرات الســنوية اســتنادًا إلــى المبلــغ اإلجمالــي التفاقيــة الشــراكة والفتــرة
المقــررة لتنفيذهــا بالتناســب .وال تعــد هــذه التقديــرات جـ ً
ـدول رســميًا للصــرف.
الجدول ( :)9-4خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 2020-2018

دعم امليزانية
القرض
املساعدة املالية
املساعدة الفنية
املنحة
االتفاقية املف ّوضة

املجموع للتعليم

طلبات امليزانية لكل سنة

2017

2018

2019

2020

2021

2022

30,191
23,641
148,206
16,279
12,946
11,253

30,681
23,641
88,878
10,020
12,024
11,253

29,733
23,641
53,103
9,204
10,057
5,064

4,220
23,641
45,775
0
5,824
5,064

0
23,641
2,728
0
0
5,064

0
23,641
0
0
0
0

242,517

176,496

املصدر :مجموعة املانحني – الحسابات من تحديد االلتزامات الحالية

130,802

31,432

84,523

23,641

ووفقًــا لهــذه الحســابات ،مــن الممكــن تقديــر النفقــات المرصــودة لعــام  2017بمبلــغ ( )341.9مليــون دوالر أمريكــي أو ()242.5
مليــون دينــار أردنــي ،والتــي يمكــن حســاب ( )188.7مليــون منهــا خــارج ميزانيــة الحكومــة األردنيــة .ويمكــن أن تعــد أرقــام عــام
 2017كتمويــل شــامل ومماثــل متوقــع للســنوات األخــرى.

ثاني عشر  :فجوة التمويل
ويبلــغ الفــرق بيــن التكلفــة المتوقعــة لإلســتراتيجية والميزانيــة المحتملــة للتعليــم مســتوى عــال ج ـدًا قــدره ( )400مليــون دينــار
ـرا .ويســاعد الدعــم المقــدم مــن الشــركاء الخارجييــن فــي تقليــص الفجــوة إلــى مــا متوســطه ()250
أردنــي ،والــذي يعــد مبلغًــا كبيـ ً
مليــون دينــار أردنــي ســنويًا.
ويحتــاج تمويــل اإلســتراتيجية إلــى زيــادة فــي عــدد المعلميــن وتكاليــف الموظفيــن ،مــا ســيزيد الفجــوة فــي تكاليــف الموظفيــن إلــى
( )160مليــون دينــار أردنــي فــي عــام  ،2022وســيتطلب ســد هــذه الفجــوة زيــادة مخصصــات ميزانيــة الحكومــة األردنيــة لتكاليــف
الموظفيــن ،حتــى وإن كانــت المســاهمات المقدمــة مــن الجهــات المانحــة محتملــة للجــزء المتعلــق بتوفيــر التعليــم المدرســي للطلبــة
الالجئيــن.
وتتوقــع اإلســتراتيجية بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي الجوانــب المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة األساســية واألنشــطة المختلفــة الهادفــة إلــى
تحســين العدالــة والجــودة فــي الخطــة التشــغيلية .ومــن الممكــن مناقشــة تمويــل هــذه النفقــات مــع الشــركاء الخارجييــن.
الجدول ( :)10-4التكلفة املتوقعة واملوارد املقدّرة ،فجوة التمويل ( ألف دينار)
امليزانية املقدرة
منها تكلفة املوظفني

التكلفة الكلية
منها تكلفة املوظفني
امليزانية املقدرة – التكلفة املتوقعة
من نسبة امليزانية املقدرة
من مشاريع امليزانية
الفجوة املتبقية
نسبة امليزانية املقدرة

املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن.

2018

2019

2020

2021

2022

1,114,342 1,055,772 1,006,615 980,759 937,379
934,107 885,030 844,777 804,592 786,994
1,579,401 1,496,898 1,439,265 1,384,013 1,356,785
1,095,378 1,011,560 941,393 882,663 832,712
419,406%44.70188,685
230,721-

403,254%41.10188,685
214,569-

432,650%43.00188,685
243,965-

441,126%41.80188,685
188,685

465,059%41.70188,685
276,374-
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الشكل ( :)8-4التكلفة املتوقعة واملوارد املحتملة

املصدر :منوذج محاكاة التعليم يف األردن.

الجدول ( :)11-4تحديد مجاالت دعم رشكاء التنمية لخطة االستجابة األردنية

الجهة املانحة

اسم الربنامج

نوع الدعم

الحجم
بالدوالر
األمرييك

أسرتاليا

.Support for UNICEF's education prog
دعم برنامج التعليم  /اليونسيف

املساعدة املالية

10,210,000

5,105,000 5,105,000 2018-2017

املساعدة املالية

2,750,000

2019-2016

687,500

املساعدة املالية والفنية

يتم تحديده

2022-2018

املساعدة املالية والفنية

16,030,000

5,343,333 2017-2015

املساعدة املالية والفنية

15,920,000

3,184,000 3,184,000 3,184,000 2019-2015

املساعدة املالية

5,130,000

1,282,500 1,282,500 1,282,500 2019-2016

املساعدة املالية

4,010,000

1,145,714 1,145,714 2018-2015

املساعدة املالية

1,760,000

2019-2016

440,000

املساعدة املالية

8,020,000

2,673,333 4,010,000 1,336,667 2019-2017

كندا

Multi-year support to UNICEF for NLG
الدعم املتعدد السنوات من اليونسيف لـ NLG

املساعدة املالية

24,850,000

8,283,333 8,283,333 2018-2016

االتحاد األورويب

 QUDRA projectمرشوع قدرة

اتفاقية تفويض

26,180,000

8,726,667 8,726,667 2018-2016

االتحاد األورويب

 Back to the futureالعودة إىل املستقبل

املنح

2,856,000

2019-2016

714,000

االتحاد األورويب

 Leaders for tomorrowقادة الغد

املنح

6,000,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 2019-2016

االتحاد األورويب

 Regional Partnershipالرشاكة اإلقليمية

4,165,001

2,082,501 2017-2016

أسرتاليا
كندا

.Support for Caritas Education Prog
دعم برنامج التعليم  /الكاريتاس
Education for Jordan's Prosperity
التعليم من أجل ازدهار األردن
Support for Jordan's Education Sector
دعم برنامج التعليم يف األردن

كندا

Scaling up Teacher Profes. Dvpmt
توسعة نطاق التنمية املهنية للمعلمني
Improved Learning Environment
املحسنة
البيئة التعلمية ّ
Learning, Empowerment and Play
التعلم والتمكني واللعب
.Protection, Renewable Energy Prog
برنامج الحامية والطاقة املتجددة
Access to Education - Syrian Refugees
الوصول للتعليم – الالجئون السوريون

كندا
كندا
كندا
كندا
كندا

االتحاد األورويب
االتحاد األورويب
االتحاد األورويب
االتحاد األورويب
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Acting now for their future
العمل اآلن من أجل املستقبل
double shift schools 200 quality in
الجودة يف  200مدرسة تعمل بنظام الفرتتني
Budget Support Education
ميزانية دعم التعليم
School construction
األبنية املدرسية

اإلطار
الزمني

التقديرات السنوية
2017

687,500

440,000

714,000

2018

2019

687,500

440,000

714,000

املنح

120,000

2018-2016

40,000

40,000

املنح

1,666,000

2019-2017

555,333

555,333

دعم امليزانية

23,800,000

5,950,000 5,950,000 5,950,000 2020-2017

اتفاقية تفويض

35,700,000

7,140,000 7,140,000 7,140,000 2021-2017

555,333

الفصل الرابع  :السيناريوهات والتكلفة
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تابع الجدول ( :)11-4تحديد مجاالت دعم رشكاء التنمية لخطة االستجابة األردنية

نوع الدعم

الحجم
بالدوالر
األمرييك

اإلطار
الزمني

2017

دعم امليزانية

11,900,000

2017-2012

1,983,333

املساعدة املالية

293,819

2017

293,819

املساعدة الفنية

8,230,000

2019-2015

1,646,000

1,646,000

املساعدة املالية

47,010,000

23,505,000 2018-2017

23,505,000

أملانيا

 School Constructionاألبنية املدرسية

املساعدة املالية

4,080,000

بد ًءا من
2017

3,408,000

3,408,000

أملانيا

 School Constructionاألبنية املدرسية

املساعدة املالية

38,510,000

2017-2007

3,500,909

أملانيا

WFP Support to Healthy Kitchen Prog
دعم برنامج األغذية العاملي لربنامج املطبخ الصحي

املساعدة املالية

15,280,000

2019-2017

5,093,333

املساعدة املالية

52,890,000

17,630,000 2017-2015

املساعدة الفنية

587,637

146,909.25 2019-2016

146,909.25

املساعدة الفنية

1,180,000

393,333.33 2018-2016

393,333.33

99,900,000

33,300,000 2019-2017

33,300,000

املنح

5,200,000

2017-2014

1,300,000

الجهة املانحة

اسم الربنامج

2nd phase of ed reform EU Support
االتحاد األورويب
دعم االتحاد األورويب للمرحلة الثانية من تطوير التعليم
TVET and Education
فرنسا
التعليم املهني والتقني والتدريب والتعليم
Learning Environments in Schools
أملانيا
البيئة التعلمية يف املدارس
Accelerating Access Initiative
أملانيا
مبادرة ترسيع الوصول

أملانيا
أملانيا
أملانيا
إيطاليا
كوريا
كوريا
كوريا
كوريا
كوريا
هولندا
هولندا
هولندا
الرنويج
الرنويج
الرنويج
الرنويج

Support No Lost Generation UNICEF
دعم برنامج  / No Lost Generationاليونسيف
Integrated Family Centers
مراكز األرسة املتكاملة
Empowerment of Children and Youth
متكني األطفال والشباب

Early childhood education/TVET
دعم املوازنة (قرض
ميرس)
تعليم الطفولة املبكرة  /التعليم املهني والتقني والتدريب
Special School for Hearing Impaired
مدرسة الصم
Schools for Disadvantaged Students 3
 3مدارس للطلبة املحرومني
Specialized Industrial School in Zarqa
املدرسة الصناعية املتخصصة يف الزرقاء
.Rights to Health, Protection and Ed
الحق يف الصحة والحامية والتعليم
Establishment of a Public School
استحداث املدارس الحكومية
Energy in Gvtes affected Syrian Crisis
الطاقة يف تأثري األزمة السورية عىل الحكومة
Compact Commitments on Education
التزامات التعاقد عىل التعليم
Education for Palestine Refugees
التعليم لالجئني الفلسطينيني
.Accelerating Access to Quality Educ
ترسيع الوصول إىل التعليم النوعي
School Expansion and Maintenance
اإلضافات املدرسية والصيانة
Learning Support Services in Camps
خدمات دعم التعليم يف املخيامت
Learning Support Services in Host Cty
خدمات دعم التعليم يف املجتمعات املستضيفة

التقديرات السنوية
2018

5,093,333

2019

1,646,000

3,408,000

5,093,333

146,909.25

33,300,000

املنح

11,100,000

2020-2017

2,775,000

2,775,000

2,775,000

املنح

9,880,000

2020-2017

2,470,000

2,470,000

2,470,000

املنح

6,000,000

2020-2017

1,500,000

1,500,000

1,500,000

املنح

2,000,000

2018-2015

500,000

500,000

املساعدة املالية

8,490,000

2019-2017

2,830,000

2,830,000

املساعدة املالية

8,230,000

2018-2016

2,743,333

2,743,333

املساعدة املالية

2,470,000

2017 -2016

1,235,000

املساعدة املالية

3,170,000

2017-2016

1,585,000

املساعدة املالية

3,170,000

2018-2017

1,585,000

املساعدة املالية

357,142

2017

357,142

املساعدة املالية

238,095

2017

238,095

2,830,000

1,585,000
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الجهة املانحة
الرنويج
الرنويج
سويرسا
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
األمريكية
الواليات املتحدة
األمريكية
الواليات املتحدة
األمريكية
الواليات املتحدة
األمريكية
الواليات املتحدة
األمريكية

اسم الربنامج
Learning Support Services for Youth i
خدمات دعم التعليم للشباب
Learning Support in Camps Host Cty
دعم التعليم يف املخيامت واملجتمعات املستضيفة
Rehabilitation of public schools
إعادة تأهيل املدارس الحكومية
Accelerated Access for Syrians
ترسيع الوصول للسوريني
.Support to No Lost Generation Init
مبادرة دعم No Lost Generation
.M&E, Research and Technical Assist
املتابعة والتقييم والبحث والدعم الفني
)Support to MOE (To Be Determined
دعم وزارة الرتبية والتعليم (يتم تحديده)
)Support to MOE (JFA
دعم وزارة الرتبية والتعليم (املنحة املالية املشرتكة)
NonFormal Education
التعليم غري النظامي
)Reading and Math Initiative (RAMP
مبادرة القراءة والحساب يف الصفوف املبكرة
Inclusive and Supportive Learning
التعلم الشامل والداعم

نوع الدعم

الحجم
بالدوالر
األمرييك

اإلطار
الزمني

املساعدة املالية

119,047

2017

119,047

املساعدة املالية

4,790,000

2017

4,790,000

املساعدة الفنية

2,270,000

2018-2016

756,667

756,667

املساعدة املالية

93,410,000

2020-2016

18,682,000

18,682,000

18,682,000

املساعدة املالية

6,500,000

2020-2016

1,300,000

1,300,000

1,300,000

املساعدة املالية

2,190,000

2021-2017

438,000

438,000

438,000

املساعدة املالية

يتم تحديده

2018-2017

املساعدة املالية

20,000,000

2018-2016

6,666,667

املساعدة الفنية

4,200,000

2017-2015

1,400,000

املساعدة الفنية

48,000,000

2019-2014

8,000,000

املساعدة الفنية

6,565

2019-2013

938

938

938

املساعدة املالية

الواليات املتحدة
األمريكية  /مجلس
السكان والالجئني
والهجرة

Education and Protection for Syrian
التعليم والحامية للسوريني

الواليات املتحدة
األمريكية

البنك الدويل /
مبادرة ()CFF
دولة الكويت
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
املجموع
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6,666,667

8,000,000

الواليات املتحدة
األمريكية  /مجلس
السكان والالجئني
والهجرة

الواليات املتحدة
األمريكية

2017

2018

2019

8,000,000

,Support for UNICEF under JRP
دعم اليونسيف ضمن خطة االستجابة األردنية

Preservice teacher education
تدريب املعلمني قبل الخدمة
School construction, renovation
األبنية املدرسية ،إعادة التأهيل
Jordan Education Reform Program
برنامج تطوير التعليم يف األردن
Support education /Syrian Refugees
دعم التعليم  /الطلبة السوريون
Support education /Syrian Refugees
دعم التعليم  /الطلبة السوريون
Support education /Syrian Refugees
دعم التعليم  /الطلبة السوريون

التقديرات السنوية

53,200,000

2017

املساعدة املالية

4,400,000

2018-2016

املساعدة الفنية

يتم تحديده

2022-2018

53,200,000

2,112,000

1,408,000

املساعدة املالية

2020-2014 285,000,000

40,714,286

40,714,286

40,714,286

القروض

2022-2017 200,000,000

33,333,333

33,333,333

33,333,333

املنح

6,700,000

2018-2016

2,233,333

2,233,333

املنح

8,800,000

2020-2015

1,466,667

1,466,667

1,466,667

املنح

9,600,000

2019-2017

3,200,000

3,200,000

3,200,000

10,210,000

184,431,133 248,859,847 341,948,693

الفصل الرابع  :السيناريوهات الكمية وتكلفة االستراتيجية
وزارة التربية والتعليم
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أوال  :مقدمـــــة
يتمثــل أول مبــدأ مــن مبــادئ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم فــي أن تكــون هــذه الخطــة مل ـ ًكا للوطــن ،وأن تُـــدار علــى المســتوى
الشــمولي .وألنهــا خطــة إســتراتيجية وطنيــة؛ فإنهــا تقــع ضمــن مســؤوليات الحكومــة التــي ســتتخذ القــرار النهائــي فيمــا يخــص االلتــزام
ســا لتوجيــه إســتراتيجية وزارة التربيــة والتعليــم وتداولهــا سياسـيًا
ـدرا رئي ً
بالمــوارد الالزمــة لتنفيذهــا ،عل ًمــا أن هــذه الخطــة تُعَـ ُّد مصـ ً
)(18
مــع شــركاء التنميــة  .ويتمثــل الغــرض مــن هــذا الفصــل فــي تطويــر هيكليــة الشــراكات الفاعلــة وتنســيقها بيــن الحكومــة وشــركائها
فــي التنميــة؛ لضمــان التنفيــذ الفاعــل للخطــة ،ومتابعتهــا ،وتقييمهــا.
)(19
وقــد بلــغ إجمالــي المســاعدات الخارجيــة المقدمــة لــأردن عــام 2016م نحــو ( )3.15مليــار دوالر أمريكــي  .ويُعَ ـ ُّد دعــم
عــا؛ إذ إنــه يشــمل الدعــم علــى مســتويات مركــز الــوزارة ومديريــات التربيــة
ـرا ومتنو ً
شــركاء التنميــة لقطــاع التعليــم األردنــي كبيـ ً
والتعليــم والمــدارس فــي مجــاالت تعزيــز النظــام للتخطيــط والتنفيــذ ،ورفــع القــدرات ،والتنســيق ،والتأييــد ،وتعبئــة المــوارد ،وإدارة
المعلومــات ،والمتابعــة والتقييــم ،والممارســات الشــاملة التــي تراعــي النــوع االجتماعــي ،واألطفــال ذوي اإلعاقــة ،وحمايــة الطفــل،
)(20
ص ِ ّممــت عمليــة تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية لتناســب قطــاع التعليــم األردنــي
وغيــر ذلــك مــن المجــاالت األخــرى العديــدة
 .وقــد ُ
والســياق المؤسســي ،واســتنادًا إلــى مجموعــة مــن الخبــرات والــدروس المســتفادة فــي بلــدان أخــرى ،ومبــادئ الشــراكة العالميــة للتعليــم
مــن أجــل اإلعــداد الفاعــل للخطــط اإلســتراتيجية للتعليــم المراعيــة للنــوع االجتماعــي  (21).وقــد كانــت الخطــة تُـــدار مــن الدولــة،
واشــتملت علــى آليــات واضحــة لشــركاء التنميــة؛ لتضميــن المدخــات فــي عمليــة التخطيــط ،واعتمــاد الخطــة اإلســتراتيجية ،وااللتــزام
بالمســاهمة فــي تقديــم التمويــل لتنفيذهــا.

ثانيا  :الشراكات والتنسيق لخطة استراتيجية التعليم
وقــد بلــغ إجمالــي المســاعدات الخارجيــة المقدمــة لــأردن عــام 2016م نحــو ( )3.15مليــار دوالر أمريكــي  .ويُعَـ ُّد دعــم شــركاء
عــا؛ إذ إنــه يشــمل الدعــم علــى مســتويات مركــز الــوزارة ومديريــات التربيــة والتعليــم
ـرا ومتنو ً
التنميــة لقطــاع التعليــم األردنــي كبيـ ً
والمــدارس فــي مجــاالت تعزيــز النظــام للتخطيــط والتنفيــذ ،ورفــع القــدرات ،والتنســيق ،والتأييــد ،وتعبئــة المــوارد ،وإدارة المعلومــات،
والمتابعــة والتقييــم ،والممارســات الشــاملة التــي تراعــي النــوع االجتماعــي ،واألطفــال ذوي اإلعاقــة ،وحمايــة الطفــل ،وغيــر ذلــك مــن
ص ِ ّممــت عمليــة تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية لتناســب قطــاع التعليــم األردنــي والســياق المؤسســي،
المجــاالت األخــرى العديــدة  .وقــد ُ
واســتنادًا إلــى مجموعــة مــن الخبــرات والــدروس المســتفادة فــي بلــدان أخــرى ،ومبــادئ الشــراكة العالميــة للتعليــم مــن أجــل اإلعــداد
الفاعــل للخطــط اإلســتراتيجية للتعليــم المراعيــة للنــوع االجتماعــي  .وقــد كانــت الخطــة تُـــدار مــن الدولــة ،واشــتملت علــى آليــات
واضحــة لشــركاء التنميــة؛ لتضميــن المدخــات فــي عمليــة التخطيــط ،واعتمــاد الخطــة اإلســتراتيجية ،وااللتــزام بالمســاهمة فــي تقديــم
التمويــل لتنفيذهــا.

ثالثا  :لمحة عامة عن هيكلية الشراكات والتنسيق لخطة استراتيجية التعليم
يقترح تطوير هيكلية الشراكات والتنسيق لتكون األساس لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتعليم ومتابعتها وتقييمها.
علــى المســتوى التنفيــذي للجــان :تتولــى لجنــة توجيهيــة عليــا توفيــر القيــادة التنفيذيــة لتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم
ومتابعتهــا وتقييمهــا ،وتقديــم التقاريــر عــن اإلنجــازات والنتاجــات والمخرجــات ذات الصلــة وصـ ً
ـول إلــى نتائــج هيئــة الديــوان
الملكــي ودالئلهــا التــي تشــرف علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  2025-2016وخارطــة الطريــق
):(18
):(19
):(20
):(21

يستخدم مصطلح «شركاء التنمية» لإلشارة إلى التوسع في الجهات المانحة الوطنية والدولية والمعنيين والوكاالت والهيئات والمؤسسات والمنظمات التي
.تشترك مع وزارة التربية والتعليم لدعم قطاع التعليم األردني
ملخص المساعدات الخارجية المتعاقد عليها في عام  ،2016وزارة التخطيط والتعاون الدولي2017 ،
خطة فريق العمل في قطاع التعليم في األردن لعام 2017
المبادئ التوجيهية إلعداد الخطة اإلستراتيجية للتعليم ،الشراكة العالمية من أجل التعليم  /المعهد الدولي للتخطيط التربوي .2015 ،يرجى مالحظة أن
الخطة اإلستراتيجية للتعليم في األردن كانت قصدًا تحت عنوان الخطة اإلستراتيجية للتعليم  -بدالً من خطة قطاع التعليم – وذلك ألن التعليم العالي غير
.مدرج في الخطة .وعلى هذا النحو ،كانت بعض عناصر مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعليم واإلعداد الفاعل لخطة قطاع التعليم ليست ذات صلة
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لهــدف التنميــة المســتدامة الرابــع .وســتعقد اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة العليــا مرتيــن ســنويًا علــى األقــل لمراجعــة نتاجــات
الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف وتطويــر جــدول األعمــال اإلســتراتيجي المتعلــق بتنفيــذ الخطــة
مسـ ً
عــا للجنــة العليــا للسياســات مــن
ـتقبل .وتســتمر هــذه المراجعــة الســنوية مــدة ثالثــة أيــام ،وتتضمــن اجتماعيــن فنييــن ،ثــم اجتما ً
أجــل تيســير هــذه العمليــة ،ولتكــون هــذه االجتماعــات بمثابــة المنتــدى الرئيــس لتقديــم تقاريــر اإلنجــازات لصانعــي القــرار فــي
المســتويات العليــا حــول الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،وإشــراكهم فــي الخطــوات القادمــة.
علــى مســتوى السياســات والتخطيــط والتنســيق :تتولــى هيئــة السیاســات والتخطیــط والتنســیق المســؤولیة الرئیســة للمهــام
األساســیة الخمــس المطلوبــة لدعــم تنفیــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،وهــي :التخطیــط وإعــداد الميزانيــات ،والمتابعــة وتقديــم
ضــا بتنســيق أنشــطة فــرق
التغذيــة الراجعــة ،والبحــث والتقييــم ،وإدارة البيانــات والمعلومــات ،والتنســيق ) .(22وســتقوم الهيئــة أي ً
العمــل الفنيــة ومتابعتهــا برئاســة وزارة التربيــة والتعليــم ،وتقديــم التقاريــر إلــى اللجنــة التوجيهيــة العليــا عــن أنشــطة البرنامــج
ومخرجاتــه ونتاجاتــه .وسيشــمل ذلــك إعــداد التقريــر الســنوي والمالــي الشــامل المتعلــق بتنفيــذ خطــة التعليــم اإلســتراتيجية بنــا ًء
علــى إطــار المتابعــة والتقييــم للخطــة (الفصــل الثالــث).
علــى مســتوى الفــرق الفنيــة :تتولــى فــرق العمــل الفنيــة الســتة  -لــکل مجــال مــن مجــاالت الخطــة -مســؤولية تنســیق جميــع
أنشــطة الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم المتعلقــة بمجالھــا وتقديــم التقاريــر بخصوصهــا إلــى هيئــة السياســات والتخطيــط والتنســيق.
وليــس شــر ً
طا أن تكــون فــرق العمــل الفنيــة موحــدة ،وإنمــا يمكنهــا اتبــاع هيكليــات وإجــراءات مختلفــة بنــا ًء علــى خصائــص
المجــاالت ومتطلباتهــا.
وقــد أجــرت منظمــة اليونســكو فــي شــهر كانــون الثانــي  2018تقيي ًمــا للقــدرات المؤسســية الحاليــة لــوزارة التربيــة والتعليــم
فــي مجــاالت السیاســة األساســیة الخمســة المطلوبــة لدعــم تنفیــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،وهــي :التخطیــط وإعــداد الميزانيــات،
والمتابعــة وتقديــم التغذيــة الراجعــة ،والبحــث والتقييــم ،وإدارة البيانــات والمعلومــات ،والتنســيق ) .(23ويحــدد التقييــم مواطــن القــوة
والضعــف المتعلقــة بالهيكليــة المؤسســية الحاليــة ،ويقــدم التوصيــات المحــددة الالزمــة لدعــم وزارة التربيــة والتعليــم لمواءمــة هيكلتهــا
مــع التنفيــذ الفاعــل للخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم وتطويــر قدراتهــا علــى المــدى الطويــل فــي هــذه المجــاالت الخمســة الرئیســة .فــي
حيــن يعمــل شــرکاء التنمیــة علــى تنســیق المســاعدة الفنيــة (قصیــرة األمــد وطویلــة األمــد) لــوزارة التربیــة والتعلیــم مــن أجــل دعــم
الهيئــة وتعزیــز القــدرات فــي وزارة التربیــة والتعلیــم عبــر مجــاالت السیاســات الخمســة الرئیســة .وســيتم تطويــر الشــروط المرجعيــة
للمســاعدة الفنيــة واالتفــاق عليهــا بيــن وزارة التربيــة والتعليــم وشــركاء التنميــة.

رابعا  :الشروط المرجعية لهيكليات الشراكة والتنسيق
حيــن يعمــل شــرکاء التنمیــة علــى تنســیق المســاعدة الفنيــة (قصیــرة األمــد وطویلــة األمــد) لــوزارة التربیــة والتعلیــم مــن أجــل دعــم
الهيئــة وتعزیــز القــدرات فــي وزارة التربیــة والتعلیــم عبــر مجــاالت السیاســات الخمســة الرئیســة .وســيتم تطويــر الشــروط المرجعيــة
للمســاعدة الفنيــة واالتفــاق عليهــا بيــن وزارة التربيــة والتعليــم وشــركاء التنميــة.
يقتــرح تطويــر الشــروط المرجعيــة لتوفيــر مرجعيــة مشــتركة بيــن وزارة التربيــة والتعليــم وشــركاء التنميــة حــول تنفيــذ الخطــة
ومتابعتهــا وتقييمهــا ،عل ًمــا أن هــذه الشــروط المرجعيــة لــن تكــون وثيقــة قانونيــة ،وإنَّمــا ستشــمل منهجيــة العمــل المشــتركة .ومــن
المتوقــع أن تقــوم الشــروط المرجعيــة بمــا يأتــي:
تحديــد الشــروط المرجعيــة الفرديــة للجنــة التوجيهيــة العليــا ،وهيئــة السياســات والتخطيــط والتنســيق؛ وفــرق العمــل الفنيــة،
ومنهجيــة تفاعــل هــذه الهيئــات.
):(22

ستدعم مختلف مبادرات المانحين والمساعدة الفنية الوظائف األساسية الخمسة لهيئة السياسات والتخطيط والتنسيق ،بما في ذلك برنامج األبحاث في التعلم
.القائم على األدلة

):(23

خطة فريق العمل في قطاع التعليم في األردن لعام 2017
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تأکیــد التــزام وزارة التربيــة والتعليــم ،وشــرکاء التنمیــة ببرنامــج عمــل مشــترك يُنفَّــذ مــن خاللــه اإلســتراتیجیة ،والسیاســة،
والتطوير ،والتخطیط ،والمتابعة والتقييم بوصفها جهودًا متظافرة ،تُنفَّذ عن طريق المشاورات المتبادلة.
تحديــد التشــاركية بيــن وزارة التربيــة والتعليــم وشــركاء التنميــة فــي الهــدف المشــترك المتمثــل فــي تحقيــق األهــداف المحــددة
لقطــاع التعليــم فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  2025-2016واألهــداف العالميــة ،مثــل الهــدف الرابــع مــن
أهداف التنمية المستدامة ،وتحديد تنسيق الجهود لدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتعليم وفقًا لهذه األهداف
التركيــز علــى تعزيــز جميــع جوانــب الشــفافية والمســاءلة وتحســين القــدرة علــى التنبــؤ وتخصيــص التمويــل ،وتطويــر تنســيق
المدخالت واألنشطة المتعددة التي تدعم قطاع التعليم في األردن؛ بالخطة اإلستراتيجية للتعليم
تحديد التزامات وزارة التربية والتعليم ،التي قد تشمل ما يأتي:
تولــي مهــام القيــادة فــي تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ومتابعتهــا وتقييمهــا ،وضمــان مواءمتهــا مــع اإلســتراتيجية
الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية وهــدف التنميــة المســتدامة الرابــع.
ضمــان توفيــر جمیــع المــوارد الالزمــة للتنفیــذ والمتابعــة والتقييــم لهــذه الخطــة ،وتمثيلهــا فــي الجوانــب المتعلقــة
بالمیزانیــة والتخطيــط لــوزارة التربيــة والتعليــم .وتحقيقًــا لهــذه الغايــة؛ تُرا َجــع هيكليــة ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم
لتمثــل تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،بالتنســيق مــع وزارة الماليــة.
ضمــان االتســاق بيــن الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ومبــادرات ومشــاريع قطــاع التعليــم األخــرى التــي تقــع ضمــن
مســؤولية الــوزارات أو الدوائــر األخــرى.
ضمــان إجــراء المراجعــة الســنویة مــن قبــل هيئــة السياســات والتخطيــط والتنســيق کل عــام ،واإلبــاغ عــن أي أحــداث
رئیســة یمکــن أن یکــون لھــا تأثیــر ســلبي علــی تنفیــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم فــي الوقــت المناســب ،وبشــفافیة تامــة
لشــرکاء التنمیــة.
إجراء المشاورات مع شركاء التنمية حول أي تغييرات رئيسة تتعلق بسياسة التعليم.
إجــراء المشــاورات مــع شــركاء التنميــة حــول أي تغييــرات رئيســة تتعلــق بمخصصــات المیزانیــة والضوابــط الداخليــة
والخارجيــة المتعلقــة بــاإلدارة الماليــة العامــة والمشــتريات الســليمة.
تحديد التزامات شركاء التنمية ،التي قد تشمل ما يلي :
مواءمــة وتنســیق أنشــطتھا الخاصــة بالتخطیــط والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم  -قــدر اإلمــکان -مــع العملیــات التــي حددتهــا
الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم.
االتفــاق علــى اتبــاع اإلجــراءات واألنمــاط الموحــدة لتقديــم التقاريــر الســردية والماليــة وتطويرهــا إلــى أقصــى حــد
ممكــن؛ كــي ال تتحمــل وزارة التربيــة والتعليــم المتطلبــات اإلداريــة المعقــدة المحــددة مــن قبــل الجهــات المانحــة.
تجنب حدوث أي تعارض مع خطط قطاع التعليم الحكومي القائمة وسياساته وإستراتيجياته.
تنســيق حــوارات السياســات والتشــاور وتبــادل المعلومــات؛ بالمشــاركة الفاعلــة والبنــاءة فــي فــرق العمــل الفنيــة ذات
الصلــة بالدعــم والمراجعــة الســنوية.
دعم المنهجية الموحدة للمساعدة الفنية ورفع القدرات بهدف زيادة الكفاءة في الوزارة على المدى الطويل.
تحديد المسؤوليات المشتركة لوزارة التربية والتعليم وشركاء التنمية ،التي قد تشمل ما يأتي:
تمویل األنشطة التي تم تحدیدھا في الخطة اإلستراتيجية للتعليم.
إنفاق التمويل علی النحو المتفق علیه في الوقت المناسب.
ضمــان توفيــر المعلومــات وإتاحتهــا مجانــا لجميــع الشــركاء ،مــن قبــل هيئــة السياســات والتخطيــط والتنســيق ،التــي تتعلــق
بجميــع التدخــات ذات الصلــة بقطــاع التعليــم ،بمــا فــي ذلــك :التشــاورات ،ومبــادرات المشــاريع والبرامــج ،وطلبــات
الدعــم المقدمــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم ،وتقييــم المشــاريع ،وتقاريــر التنفيــذ واإلنجــازات ،وتقاريــر الدعــم الفنــي،
وتقاريــر التقييــم ،والتقاريــر المتعلقــة بالميزانيــات والنفقــات ،ومــا إلــى ذلــك.
الســعي إلــى زيــادة عــدد األنشــطة المشــتركة المنســقة ،مثــل :المشــاركة فــي بعثــات التخطيــط والمتابعــة والتقييــم والتحقــق،
والمســاعدة الفنية واإلســتراتيجية المشــتركة.
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الشكل ( :)1-5ملحة عامة عن هيكلية الرشاكة والتنسيق لخطة التعليم اإلسرتاتيجية
االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية 2025-2016

خارطة الطريق للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة

اللجنة التوجيهية العليا
الرئاسة  :وزارة التربية والتعليم

القيادة التنفيذية لتنفيذ اخلطة االستراتيجية للتعليم ومتابعتها وتقييمها

أمانة السر :وزارة التربية والتعليم

ورشة العمل للمراجعة السنوية للخطة االستراتيجية للتعليم والتحقق منها

يتم التنسيب مبمثلي اجلهات املانحة من قبل وحدة السياسات والتخطيط والتنسيق

جلنة السياسة والتخطيط والتنسيق
رئيس اللجنة :إدارة التخطيط والبحث التربوي

أمانة السر  :وحدة التنسيق التنموي في وزارة التربية

الوظائف الرئيسية
التخطيط وامليزانية

املتابعة والتغذية الراجعة

البحث والتقييم

البيانات واملعلومات

التنسيق

قيادة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

قيادة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

قيادة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

قيادة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

قيادة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

فرق العمل الفنية
تعليم الطفولة املبكرة
وتنميتها
رئاسة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

الوصول واملساواة

اجلودة واملساءلة

املوارد البشرية

دعم النظام

التعليم املهني والتقني

رئاسة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

رئاسة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

رئاسة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

رئاسة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

رئاسة وزارة التربية
والتعليم
دعم المانحين
والمساعدة الفنية

خامسا  :الشروط المرجعية آلليات الشراكة والتنسيق المقترحة

اللجنة التوجيهية العليا
رئيس اللجنة :معالي وزير التربية والتعليم أو عطوفة األمين العام.
أمين سر اللجنة :القيادة التنفيذية لهيئة السياسات والتخطيط والتنسيق.
األعضــاء المشــاركون :ممثلــون عــن الــوزارات األخــرى ذات الصلــة مثــل :وزارة الماليــة ،ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي
واللجــان الوطنيــة والمنظمــات ،بحيــث يتــم تعيينهــم مــن قبــل وزيــر التربيــة والتعليــم ). (24
الجــدول الزمنــي :تعقــد االجتماعــات بنــا ًء علــى طلــب رئيــس اللجنــة بصــورة منتظمــة بحســب الحاجــة لمناقشــة التقــدم الفعلــي فــي
تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ،بحيــث تخصــص ثالثــة أيــام للمراجعــة الســنوية للخطــة.

الشروط المرجعية :قد تشمل هذه الشروط ما يأتي:
التنســيق مــع هيئــة السياســات والتخطيــط والتنســيق لتطويــر الشــروط المرجعيــة؛ لتحديــد نقطــة مرجعيــة مشــتركة لــوزارة التربيــة
والتعليــم وشــركاء التنميــة والمعنييــن بالتعليــم فيمــا يخــص تنفيــذ المشــروع ورصــده وتقييمــه.
ضمــان أن يكــون تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم متناغ ًمــا مــع أهــداف اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية
وأولوياتهــا والهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،وتقديــم التقاريــر عن أنشــطة الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ومخرجاتها
ونتاجاتهــا ذات الصلــة.
):(24

وفقًا لوزارة التربية والتعليم ،يمكن ألعضاء اللجنة التوجيهية العليا المشاركين أن يمثلوا المحافظات والمديريات والمدارس ومجالس التطوير التربوي
على مستوى المديريات ومجالس التربية على مستوى المدارس .
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تولــي الرقابــة وإصــدار التوجهــات االســتراتیجية لتنفیــذ الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم ومتابعتهــا وتقييمهــا بمــا فــي ذلــك قيــادة
الحــوار السياســي رفيــع المســتوى مــدة نصــف يــوم بوصــف ذلــك جــز ًءا مــن المراجعــة الســنوية مــع جميــع شــركاء التنميــة
والمعنييــن فــي مجــال التعليــم .وتشــمل هــذه الجلســة التــي تســتغرق نصــف يــوم مــا يأتــي :تقديــم العــروض التقديميــة مــن هيئــة
السياســات والتخطيــط والتنســيق ،ورؤســاء فــرق العمــل الفنيــة ،وتســليط الضــوء علــى التقــدم الفعلــي والتحديــات ،بمــا فــي ذلــك:
توصيــات السياســات ،والحــوار رفيــع المســتوى حــول السياســات مــع شــركاء التنميــة والمعنييــن فــي مجــال التعليــم ،والقــرارات
ذات الصلــة الصــادرة عــن اللجنــة التوجيهيــة العليــا.

سادسا  :هيئة السياسات والتخطيط والتنسيق
رئيس اللجنة :إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم.
أمين سر اللجنة :وحدة التنسيق التنموي.
األعضــاء المشــاركون :تقــود وزارة التربيــة والتعليــم المهــام األساســية الخمســة المرتبطة بالسياســات (التخطیط وإعــداد الميزانيات،
والمتابعــة وتقديــم التغذيــة الراجعــة ،والبحــث والتقييــم ،وإدارة البيانات والمعلومات ،والتنســيق.
آليــة صنــع القــرار :يتــم اتخــاذ القــرارات؛ بالتشــاور والتوافــق مــن قبــل أعضــاء فريــق الهيئــة .وتعــرض قــرارات الهيئــة علــى
اللجنــة التوجيهيــة العليــا للتشــاور والموافقــة.
آلية تقديم التقارير :يتم إعداد محاضر االجتماعات ومشاركتها مع أعضاء فرق العمل الفنية في الوقت المناسب.
الجدول الزمني :تعقد االجتماعات شهريًّا على األقل ،أو بحسب الحاجة.

الشروط المرجعية :قد تشمل هذه الشروط ما يأتي:
تقديم التقارير إلى اللجنة التوجيهية العليا.
تنسيق عمل مجموعات العمل الفنية الستة.
ً
فضل عن توحيد خطط العمل السنوية
إعداد الشروط المرجعية الموسّعة وخارطة الطريق لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتعليم، ،
لدعم تنفيذ الخطة.
إعداد الشروط المرجعية للمساعدة الفنية ،أو لتعيين المستشارين الخارجيين ،والتقييم والدراسات عند الحاجة ،بالتشاور مع فرق
العمل الفنية ذات الصلة.
تحديد موارد التمويل للمساعدة الفنية ،والتقييم ،والدراسات ،والتوظيف ،واختيار الخبراء ،والشركات االستشارية.
تقديم التعاون والدعم لوزارة التربية والتعليم لإلشراف على جميع إجراءات التنفيذ الكلي الفاعل للخطة اإلستراتيجية للتعليم.
تحدیث اإلنجازات المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية للتعليم وتقدیمها؛ بالتنسیق بین الجھات المانحة والوزارة.
إعداد التقرير السنوي السردي الشامل والتقرير المالي في ضوء إطار المتابعة والتقييم المتفق عليه (الفصل الثالث) بالتنسيق مع
مجموعات العمل الفنية.
إعداد التقرير السنوي وتقديمه ،الذي قد يتضمن:
تقديم اإلنجازات والنجاحات والتحديات يف السنة السابقة ،كام تم قياسها من خالل إطار املتابعة والتقييم املتفق عليه.
توحید توصیات السیاسات وتقدميها إىل اللجنة التوجیھیة العليا.
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سابعا  :فرق العمل الفنية
)(25
رؤساء الفرق :رؤساء الفرق المعنية في وزارة التربية والتعليم .
أمانــة الســر :تقــدم أمانــة الســر الدعــم لرئيــس الفريــق وفريــق العمــل الفنــي ألداء وظيفتــه (كمــا يتــم الترشــيح مــن قبــل الهيئــة ورئيــس
الفريــق) علــى أســاس التنــاوب (يتــم تحديــد اآللية).
األعضــاء المشــاركون :يتألــف األعضــاء المشــاركون مــن ممثلــي وحــدات وزارة التربيــة والتعليــم ذات الصلــة ،مديريــات التربيــة
والتعليــم والمــدارس ،وشــركاء التنميــة ،والمعنييــن بمجــال التعليــم ،بحســب الحاجــة.
الجدول الزمني :تُعقَ ُد االجتماعات كل ثالثة أشهر أو أكثر على األقل بحسب الحاجة.
الشروط المرجعية :قد تشمل هذه الشروط ما يأتي:
تولي مسؤولية الدعوة إلى االجتماعات ،وإعداد جدول األعمال ،وعقد االجتماعات ،وتبادل المعلومات مع هيئة السياسات
والتخطيط والتنسيق.
تحديد الحد األدنى لتكرار عقد االجتماعات.
تقديم التقارير إلى هيئة السياسات والتخطيط والتنسيق.
تطوير خطة العمل السنوية للمجال بدعم من تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتعليم.
تنسيق العمليات الفنية والمالية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتعليم ضمن المجاالت ذات الصلة.
تحديــد متطلبــات المســاعدة الفنيــة أو الخبــراء االستشــاريين الخارجييــن والتقييمــات والدراســات واألبحــاث لهيئــة السياســات
والتخطيــط والتنســيق.
العمــل مــع هيئــة السياســات والتخطيــط والتنســيق إلعــداد مســودة الفصــل الخــاص بالمجــال للتقريــر الســنوي الســردي والمالــي
فــي ضــوء بيانــات ( ،)EMISوتحديــد أنشــطة التقييــم والمســاءلة فــي مركــز وزارة التربيــة والتعليــم ومديرياتهــا ومدارســها،
والتقييمــات ذات الصلــة والتقاريــر والدراســات.

):(25

.يتم تحديد رؤساء الفرق الفنية يف وزارة الرتبية والتعليم عند إطالق الخطة اإلسرتاتيجية للتعليم أثناء ورشة العمل الفنية
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مالحق
المتابعة والتقييم
ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)2سلسلة النتائج بحسب املجال
ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)3إطار النتائج :مؤشرات األداء الرئيسة للخطة اإلستراتيجية
ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)4املؤشرات اإلضافية التي سيتم تقديم التقارير عنها
كجزء من إطار املتابعة والتقييم يف إطار النتائج املشتركة ضمن خطة إستراتيجية للتعليم

123

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

وزارة التربية والتعليم

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
وزارة التربية والتعليم

ملحق المتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة المؤشرات بحسب المجال والمشروع
اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

االلتحاق برياض األطفال
الحكومية والخاصة

التعليم
املبكر
وتنمية
الطفولة

نسبة إمتام مقدمي
الرعاية يف مرحلة
الحضانة واملرحلتني
األوىل والثانية من رياض
األطفال للتدريب ما قبل
الخدمة

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

معدل االلتحاق برياض األطفال

معدل االلتحاق اإلجاميل برياض
األطفال.

نسبة األطفال الذين أعامرهم ترتاوح
بني ()4.8سنة و( )5.8سنة الذين
ميكنهم الوصول إىل املرحلة الثانية من
رياض األطفال ذات الجودة

معدل االلتحاق الصايف برياض
األطفال

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

مؤرش الهدف التنموي
للمرشوع رقم  :1نسبة
األطفال األردنيني والالجئني
السوريني امللتحقني برياض
األطفال واالطفال ذوي االعاقة
واملتا مفصلة بحسب الجنسية
والجنس ونوع املدرسة.

 :7عدد األطفال السوريني
امللتحقني برياض األطفال

عدد األطفال من الذكور
عدد األطفال من الذكور
واإلناث واإلناث امللتحقني يف مرحلة
وتنمية
امللتحقني مبرحلة تعليم
مرحلة ما تعليم الطفولة املبكرة وتنميتها
الطفولة املبكرة أو
أو مرحلة ما قبل املدرسة -
الثانية
املرحلة
قبل املدرسة -
املرحلة الثانية لرياض األطفال
(املرخصة)
األطفال
لرياض
(املرخصة)

نسبة األطفال الذين تقل
أعامرهم عن خمس سنوات
ممن هم عىل املسار الصحيح
يف مجال الصحة والتعليم
والرفاه النفيس واالجتامعي،
بحسب الجنس

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 : 2.1عدد األطفال الالجئني
السوريني امللتحقني باملرحلة
الثانية من رياض األطفال يف
املدارس املستهدفة

أنظر مؤرش إطار النتائج
املشرتكة أدناه الذي يتضمن
كال من املرحلة األوىل
واملرحلة الثانية من رياض
األطفال.

عدد األطفال من الذكور
واإلناث امللتحقني مبرحلة
تعليم الطفولة املبكرة وتنميتها
أو مرحلة ما قبل املدرسة -
املرحلة الثانية لرياض األطفال
(املرخصة)

معدل املشاركة يف التعلم
املنظم (قبل سنة واحدة من
سن الدخول االبتدايئ الرسمي)،
بحسب الجنس

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
امللتحقني مبرحلة تعليم وتنمية
الطفولة املبكرة أو مرحلة ما
قبل املدرسة  -املرحلة الثانية
لرياض األطفال (غري املرخصة)

مؤرش التفاوت بني الجنسني يف التعليم

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
( :)2عدد األطفال اإلضافيني
امللتحقني برياض األطفال
الحكومية والخاصة

النسبة املئوية لألطفال دون
سن الخامسة الذين يعيشون
يف بيئات تعلم منزيل إيجابية
ومحفزة.

نسبة معلمي رياض األطفال الذين
يطبقون املعارف واملهارات املتمحورة
حول الطالب بنجاح يف التعليم.

املؤرش  :1.1الوحدات
التدريبية للتدريب أثناء
الخدمة التي تم تطويرها
ملعلمي رياض األطفال.

معدل االلتحاق اإلجاميل يف
مرحلة تعليم الطفولة املبكرة
يف (أ) التعليم ما قبل األسايس،
و (ب) تعليم الطفولة املبكرة
وتنميتها.

نسبة معلمي رياض األطفال
الحكومية ومعلمي رياض
األطفال الخاصة املستهدفني
الذين أمتوا الوحدات التدريبية
للتدريب أثناء الخدمة.

املؤرش  :2.1نسبة معلمي
رياض األطفال الحكومية
الذين أمتوا الوحدات
التدريبية للتدريب أثناء
الخدمة.

عدد السنوات (أ) غري
اإللزامية( ،ب) اإللزامية
يف التعليم ما قبل األسايس
التي تضمنها األطر
الترشيعية.
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مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية
نسبة إمتام مقدمي
الرعاية يف مرحلة
الحضانة واملرحلتني
األوىل والثانية من رياض
األطفال للتدريب ما قبل
الخدمة

اجملال

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

نسبة رياض األطفال الحكومية
والخاصة املستهدفة التي تحقق معايري
الجودة الفنية ومعايري الجودة اإلدارية.

نسبة رياض األطفال التي تطبق
معايري الجودة.

التعليم
املبكر
وتنمية
الطفولة

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

املؤرش  :3.1عدد رياض
األطفال الحكومية والخاصة
التي ط ّورت خطط تحسني
الجودة ونفذتها.
النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 : 1.3نظام توكيد الجودة
الشامل املتناغم املعتمد
للمدارس التي تضم رياض
األطفال الحكومية والخاصة.
النتيجة املرتبطة باألنفاق
رقم  2.3نسبة املدارس التي
تضم رياض األطفال التي تم
تقييمها من خالل نظام توكيد
الجودة الذي تم تطويره
حديثًا.
النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :4.3نسبة املدارس التي تضم
رياض األطفال الحكومية ،التي
حسنت من مجاالت الجودة
ّ
وفقًا لنظام تقييم الجودة.

تقييم الحساب يف
الصفوف املبكرة
( )EGMAوتقييم
القراءة يف الصفوف
املبكرة( )EGRAمتوسط
الدرجات للمكونات
الفرعية ونسبة الطلبة
الحاصلني عىل درجة صفر.
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القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
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أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة
املؤرش  :1.5.4مؤرشات التفاوت
(ذكور  /إناث ،مدن  /ريف،
أعىل  /أدىن خمس الرثوة،
وغريها ،مثل اإلعاقات ،والسكان
األصليني ،واملتأثرين باألزمة،
وذلك عند توافر البيانات)

النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم  :3.3نسبة معلمي رياض
األطفال الحكومية الذين أمتوا
الوحدات التدريبية للتدريب
أثناء الخدمة لرياض األطفال.

نسبة رياض األطفال الحكومية
والخاصة املعتمدة.
نسبة رياض األطفال
والحضانات التي
ُصـ ِّنـفت كـ "جيدة" أو
"متميزة" .

وزارة التربية والتعليم

 .10تحسني نتاجات
التعلم للطلبة السوريني يف
االختبارات الدولية للصفوف
الثالثة األوىل.
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اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

الرجوع لنتائج  EGRAو
 EGMAيف مدرسة معينة
للصفوف الثالثة األوىل.
.7نسبة األطفال السوريني
امللتحقني برياض األطفال

االلتحاق يف املرحلة األوىل
من رياض األطفال.
االلتحاق يف الحضانات
الحكومية والخاصة.

التعليم
املبكر
وتنمية
الطفولة

الدرجات يف تقييم أداة
التنمية املبكرة

نسبة األطفال الذين يتمتعون
باالستعداد للتعلم بنا ًء عىل نتائج أداة
التنمية املبكرة

نسبة أولياء األمور
ومقدمي الرعاية
األساسيني ،الذين يظهرون
املعارف واالتجاهات
واملامرسات نحو التعلم
يف الطفولة املبكرة،
والصحة والتغذية
والحامية االجتامعية.

نسبة أولياء األمور ومقدمي الرعاية
األساسيني ،الذين يظهرون املعارف
واالتجاهات واملامرسات نحو التعلم
يف الطفولة املبكرة ،والصحة والتغذية
والحامية االجتامعية.

عدد املدارس الجديدة
التي تم افتتاحها والتي
تلبي قوانني البناء
الوطني ،وتلتزم مبعايري
التفتيش الخاصة بوحدة
جودة التعليم واملساءلة.

مؤرش استخدام املعدات

استعداد األطفال للتعلم

املؤرش  4.1تصميم نظام
الرشاكة بني القطاع الحكومي
والخاص ،وإعداد الخطة
التنفيذية لتعميم هذه
الرشاكة

الوصول
واملساواة

نسبة املدارس التي تضم جميع
صفوف املرحلة األساسية

·

عدد املدارس من النوع الثاين
التي تم افتتاحها للطلبة
السوريني لتحسني وصولهم
للتعليم

·

املؤرش  :1.5.4مؤرشات التفاوت
(ذكور  /إناث ،مدن  /ريف،
أعىل  /أدىن خمس الرثوة،
وغريها كاإلعاقات ،والسكان
األصليني ،واملتأثرين باألزمة،
وذلك عند توافر البيانات)
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اجملال

وزارة التربية والتعليم

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

 .نسبة األطفال يف
الصفوف من ()10-1
امللتحقني باملدارس

مؤرش املدرسة اآلمنة

نسبة توزيع املدارس بحسب فئات
الجنس :مدارس البنني ،مدارس
البنات ،املدارس املختلطة

مؤرش البنية التحتية املادية للمدرسة
(مبا يف ذلك املساحات املخصصة
للطلبة ذوي االعاقة )

معدل حجم الصف بحسب
مستوى التعليم

الوصول
واملساواة
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البنك الدولي

املؤرش  :1.2اعتامد نظام
الصيانة املحسن

نسبة املدارس الحكومية املستأجرة
وذات الفرتتني

نسبة املدارس التي فيها معدل
حجم الصف املعياري بحسب
الصف

املؤرش  :2.4نسبة العطاءات
للبضائع واألعامل ،التي تحتاج
إلعادة طرحها.

عدد ونسبة الطلبة ذوي اإلعاقات
امللتحقني باملدارس

نسبة االستيعاب يف املدارس
املستأجرة (الغرف الصفية وغري
الصفية)

املؤرش  :3.4نسبة عقود
البضائع واألعامل التي تحتاج
لتمديد.

عدد ونسبة الطلبة امللتحقني يف برامج
التعليم غري النظامي

نسبة املدارس ذات الفرتتني

عدد املدارس الجديدة التي تم بناؤها
والتي تلبي مواصفات األبنية.

نسبة توزيع املدارس بحسب
مساحة الغرفة الصفية وفئات
الطلبة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

 :2التعليم النوعي املقدم
للطلبة السوريني يف املدارس
من النوع األول والثاين
والثالث من املدارس،مقارنة
باملعايري األردنية املوافق عليها
يف الدولة\ .
الجزء  2أ :العدد املطلق
للطلبة يف النوع األول والثاين
والثالث من املدارس (باستثناء
رياض األطفال).

نسبة الزيادة يف عدد املدارس
التي تؤهل كبيئة تعلمية آمنة

 :5تحسني الوصول للتعليم
لتوفري الخدمات األساسية
واالستفادة منها يف النوع
األول والنوع الثاين من
املدارس للمكتبات ومختربات
العلوم والحاسوب

عدد املدارس الجديدة التي
تم بناؤها

عدد املدارس الجديدة التي تم
بناؤها وتأثيثها وتجهيزها

عدد املدارس التي تم بناؤها،
والتي تضم صفوفًا إضافية
ومرافق ( WASHوإتاحتها
للطلبة ذوي اإلعاقات)

عدد الغرف الصفية الدامجة
الجديدة التي تم بناؤها (مبا يف
ذلك األثاث واملالعب)

نسبة القبول اإلجاملية يف
الصف األخري (املرحلة األساسية،
مرحلة التعليم الثانوي الدنيا)

عدد مرافق  WASHاإلضافية
الدامجة التي تم بناؤها حديثًا

معدل اإلمتام يف ( مرحلة
التعليم األسايس ،مرحلة التعليم
الثانوي الدنيا ،مرحلة التعليم
الثانوي العليا)

نسبة انخفاض العنف يف
املدارس

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

نسبة األطفال واليافعني (أ) يف
الصف الثاين أو الثالث( ،ب)
يف نهاية املرحلة األساسية( ،ج)
يف نهاية املرحلة الثانوية الدنيا
والذين يحققون الحد األدىن من
مستوى اإلتقان يف )i( :القراءة،
( )iiالحساب ،بحسب الجنس

إدارة تقييم التعلم عىل املستوى
الوطني (أ) يف الصف الثاين أو
الثالث( ،ب) يف نهاية املرحلة
األساسية( ،ج) يف نهاية املرحلة
الثانوية الدنيا.

معدل الطلبة خارج املدرسة
عدد املدارس التي تم إضافة
التوسعة لها واملستفيدة من (مرحلة التعليم األسايس ،مرحلة
إعادة التأهيل والصيانة الخفيفة التعليم الثانوي الدنيا ،مرحلة
التعليم الثانوي العليا)
(مبا يف ذلك مرافق )CWD
النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :2.6اإلطار القانوين املوافق
عليه للسامح بنقل الصيانة
عىل مستوى املدارس وميزانية
الصيانة إىل املدارس.

نسبة الطلبة الذين تتجاوز
نسبة عدد املدارس التي متت
أعامرهم العمر املحدد للمرحلة
إضافة التوسعة لها وتقديم دعم
األساسية ،املرحلة الثانوية
الصيانة لها .
الدنيا)

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

وزارة التربية والتعليم

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

نسبة املدارس يف املرحلة األساسية التي
تضم غرف مصادر التعلم للطلبة ذوي
صعوبات التعلم

نسبة الغرف الصفية غري املستغلة

النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم  :3.6عدد املدارس التي
تستخدم ميزانية الصيانة.

معدل االلتحاق الصايف

معدل االلتحاق الكيل يف مرحلة
التعليم األسايس

معدل االلتحاق الصايف

معدل االلتحاق الصايف يف مرحلة
التعليم األسايس

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

عدد املدارس التي تضم الغرف
الصفية ومرافق WASH
واملالعب التي متت إعادة
تأهيلها وصيانتها

الوصول
واملساواة
معدل التفاوت بني الجنسني يف التعليم
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خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

عدد األطفال امللتحقني يف
املدارس التي متت إضافة
التوسعة لها واملستفيدين من
أعامل التوسعة.

عدد السنوات (أ) غري اإللزامية،
(ب) اإللزامية يف مرحلتي
التعليم األسايس والثانوي التي
تضمنها األطر الترشيعية.

عدد األطفال السوريني
واألردنيني الذين يتملكون
الوصول إىل التعليم ،الرسمي من
خالل الغرف الصفية الجديدة
التي تم بناؤها.

نسبة األطفال واليافعني الذين
ميتلكون مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بحسب
املهارة.

عدد املدارس التي تضم الغرف
الصفية ومرافق WASH
واملالعب التي متت إعادة
تأهيلها وصيانتها

عدد األطفال واليافعني الذين
حققوا املستوى األدىن من
مهارات القراءة الرقمية.

نسبة اإلناث يف مرحلة التعليم
األسايس

عدد املدارس التي متت إعادة
تأهيلها والتي تم تقديم دعم
الصيانة لها بـِ (التدريب،
واألنشطة الصفية ،والتوعية،
وتشكيل لجان الصيانة يف
املدارس)

معدل الرتفيع إىل الصف التايل
بحسب الصف

عدد األطفال امللتحقني يف
املدارس التي متت إعادة تأهيلها
واملستفيدين من أعامل إعادة
التأهيل يف هذه املدارس.

معدل إعادة الصفوف بحسب
الصف.

مؤرش الهدف التنموي
للمرشوع رقم  :2نسبة
االنخفاض يف نقاط الترسب
للطلبة الالجئني السوريني
مصنفة بحسب الجنس.

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًأ)
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًأ)
 8أ :عدد الطلبة السوريني
امللتحقني بالربنامج االستدرايك .امللتحقني بالتعليم العام الرسمي امللتحقني بالتعليم العام الرسمي

نسبة املدارس التي متتلك
الوصول إىل( :أ) الكهرباء( ،ب)
اإلنرتنت ألغراض التدريس( ،ج)
الحاسوب ألغراض التدريس،
(د)ال ُبنى التحتية واملواد التي
متت مواءمتها للطلبة ذوي
االعاقة( ،ه) دورات املياه
األساسية الخاصة للذكور أو
لإلناث( ،و) املرافق األساسية
لغسل األيدي وذلك وفقًا
لتعريف مؤرش .WASH

·
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مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اجملال

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
وزارة التربية والتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

معدل الترسب بحسب الصف

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :1.1عدد األطفال الالجئني  8ب ::نسبة خريجي الربنامج
السوريني امللتحقني باملدارس االستدرايك امللتحقني بالتعليم
الرسمي
املستهدفة يف مرحلتي التعليم
األسايس والثانوي.

معدل االلتحاق اإلجاميل يف املرحلة
الثانوية
 .9معدل النجاح للطلبة
السوريني بحسب الصف.
معدل االلتحاق الصايف يف املرحلة
الثانوية مبا يف ذلك الفرع املهني.
معدل التخرج اإلجاميل يف الصفني
العارش والثاين عرش.

الوصول
واملساواة

الزيادة يف عدد األطفال الالجئني
امللتحقني بحسب الفصل.

النسبة املئوية للطلبة
ذوي اإلعاقات املسجلني
يف املدارس الحكومية
الشاملة ،مقابل املدارس
الحكومية الدامجة
بحسب املوقع الجنس
والعمر ونوع االعاقة .
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نسبة املعلمني املدربني عىل
اإلسرتاتيجيات املناسبة للطلبة من
ذوي االعاقة.

 .1العدد الكيل للعاملني
(املعلمني واإلداريني) يف
املدارس التي تضم الطلبة
السوريني من النوع األول
والثاين والثالث.
الزيادة يف عدد األطفال
الالجئني امللتحقني بحسب
الفصل.

نسبة األطفال الالجئني امللتحقني يف
سن املدرسة.

نسبة األطفال الالجئني
امللتحقني يف سن املدرسة.

التغري يف عدد الطلبة من ذوي
االعاقة امللتحقني باملدارس.

التغري يف عدد الطلبة من ذوي
اال عاقة مللتحقني باملدارس.

نسبة الطلبة من ذوي االعاقة
امللتحقني يف الفروع التعليم
الرئيسة يف املدارس

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

نسبة الزيادة يف معدل إمتام
الصف السادس.

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
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وزارة التربية والتعليم

اجملال

الوصول
واملساواة

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

عدد املعلمني الجدد
والحاليني املدربني عىل
مامرسات التعليم الدامج
وتعليم الطلبة ذوي
اإلعاقة (مصنفة بحسب
الجنس).

عدد الطلبة الذين تم تحديدهم
كـ "موهوبني" يف البيئات التعليمية
التي متت مواءمتها.

معدل رضا أولياء األمور
عن الدعم الذي يحصل
عليه األطفال ذوي
اإلعاقة يف املدرسة (من
خالل الدراسة املسحية)

عدد الطلبة الذين تم تحديدهم
"من ذوي اإلعاقات" يف البيئات
التعليمية التي متت مواءمتها.

عدد املدارس القادرة عىل
استيعاب الطلبة ذوي
اإلعاقات (مصنفة بحسب
الجنس ،واملوقع ،و نوع
املدرسة أي أساسية /
ثانوية إلخ)

نسبة الطلبة بحسب السلطة
املرشفة (وزارة الرتبية والتعليم،
الثقافة العسكرية ،وكالة الغوث،
القطاع الخاص)

أداء الطلبة ذوي اإلعاقة
واالحتياجات التعلمية
يف مجاالت القراءة
والحساب ،عىل سبيل
املثال يف EGRA،
EGMA، TIMSS،
(PISAالبيانات مصنفة
بحسب اإلعاقة أو
االحتياجات الخاصة)

نسبة الطلبة يف الغرف الصفية
املستأجرة.

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

نسبة الطلبة يف املدارس ذات
الفرتتني
نسبة الطلبة يف الصفوف املج ّمعة
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مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اجملال

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

وزارة التربية والتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

تعليم الكبار

الوصول
واملساواة

النسبة املئوية لألطفال
خارج املدرسة وامللتحقني
بربامج التعليم غري
الرسمي والتعليم غري معدل إمتام برامج التعليم غري النظامي
النظامي( ،مصنفة
بحسب الجنس والعمر
واملوقع).
معدل التحاق الالجئني
نسبة مراكز ثقافة املترسبني الفاعلة
السوريني يف التعليم
واملجهزة كليًأ
األسايس والثانوي
النسبة املئوية ملديري
املدارس املرشدين
الرتبويني واملعلمني
نسبة املعلمني وامليرسين الذين تم
الذين تلقوا تدري ًبا عىل
تدريبهم يف برامج التعليم غري النظامي
توفري الدعم النفيس
والرتبوي املناسب لالجئني
السوريني
الدورات عرب اإلنرتنت واملنصات
اإللكرتونية التي تم إعدادها للتعليم
غري النظامي
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عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
عدد األطفال والكبار املستفيدين
امللتحقني بربامج التعليم غري
من خدمات التعليم البديلة
النظامي املعتمدة وبرامج ثقافة
كالتعليم غري النظامي (وبرامج
املترسبني للفئة العمرية (-13
ثقافة املترسبني)
 )18للذكور و( )20 - 13لإلناث

نسبة السكان يف فئة عمرية
معينة الذين يحققون مستوى
ثابت عىل األقل من املهارات
الوظيفية يف (أ) القرائية( ،ب)
مهارات الحساب بحسب
الجنس.

عدد املعلمني واملوظفني املدربني
(ذكو ًرا وإناث ًا) عىل برنامج ثقافة معدل القرائية للكبار  /اليافعني
املترسبني.
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية من ()17-5
الحاصلني عىل دعم املواصالت
للمدارس  -برنامج ثقافة
املترسبني.
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) يف
الفئة العمرية ( )12-9امللتحقني
عدد املعلمني واملوظفني املدربني
بربامج التعليم غري النظامي
(ذكو ًرا وإناث ًا) .
املعتمدة (برنامج التعليم
االستدرايك.
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) يف عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) يف
الفئة العمرية ( )12-9الذين
الفئة العمرية ( )12-9الذين
تخرجوا من برامج التعليم غري تخرجوا من برامج التعليم غري
النظامي املعتمدة (برنامج
النظامي املعتمدة (برنامج
التعليم االستدرايك) والتحقوا
التعليم االستدرايك) والتحقوا
بالتعليم الرسمي.
بالتعليم الرسمي.
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) يف
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
الفئة العمرية (  )18-6امللتحقني
يف الفئة العمرية من ()12-9
بربامج التعليم غري النظامي غري
الحاصلني عىل دعم املواصالت.
املعتمدة والذين هم يف املدرسة.

معدل مشاركة األميني من
اليافعني والكبار يف برامج محو
األمية .

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
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وزارة التربية والتعليم

اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) يف
الفئة العمرية (  )18-6امللتحقني
بربامج التعليم غري النظامي غري
املعتمدة والذين هم يف املدرسة.

عدد مراكز التعليم االستدرايك
التي تم استحداثها وتجهيزها.

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ( )18-6
امللتحقني بربامج التعليم غري
النظامي غري املعتمدة والذين
هم يف املدرسة.

الوصول
واملساواة

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ( )18-6
امللتحقني بربامج التعليم غري
النظامي غري املعتمدة والذين
هم خارج املدرسة.

عدد املعلمني واملوظفني املدربني
(ذكو ًرا وإناث ًا)
عدد األطفال والبالغني املؤهلني
املشار إليهم يف برامج التعليم
النظامي وغري النظامي املعتمدة
(التعليم األسايس ،التعليم
االستدرايك وثقافة املترسبني)
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا) يف
الفئة العمرية ( )18-6الذين
استفادوا من حصص الربامج
العالجية يف مدارس املخيامت
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اجملال

املوارد
البرشية

وزارة التربية والتعليم

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

معدل درجات الثانوية
العامة للمعلمني الجدد.

نسبة املعلمني الذين تم تصنيفهم كـ
"جيد" وفقًا ملعايري املعلمني الوطنية.

معدل طالب :معلم

املؤرش  :2.2عدد معلمي
الصفوف من (رياض األطفال
 الصف الثاين عرش) املدربنيواملعتمدين

 6أ :نسبة املعلمني الجدد
يف املدارس من النوع األول
والثاين الذين أمتوا تدريب ما
بعد التعيني (برنامج تهيئة
املعلمني الجدد)

عدد املعلمني واإلداريني الذين
تم توظيفهم وتعيينهم لدعم
التعليم الرسمي يف مدارس DS
ومدارس املخيامت.

عدد املعلمني واملوظفني (ذكو ًرا
وإناث ًا) املدربني عىل الربامج
العالجية (العدد ملدارس
املخيامت)

نسبة املعلمني يف( :أ) مرحلة
التعليم ما قبل األسايس؛ (ب)
مرحلة التعليم األسايس؛ (ج)
مرحلة التعليم الثانوي الدنيا؛
و(د) مرحلة التعليم الثانوي
العليا ،الحاصلني عىل الحد
األدىن من التدريب املنظم
للمعلمني (مثل التدريب عىل
أساليب التدريس) قبل الخدمة
أو أثناء الخدمة الالزم للتدريس
عىل مستوى محدد يف بلد
معني ،بحسب الجنس

نسبة املعلمني املرخصني.

نسبة املعلمني الذين يطبقون
منهجيات التدريس الحديثة يف الغرف
الصفية ويف التعليم

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :1.4معايري الوطنية املهنية
للمعلمني التي تم اعتامدها
وتوزيعها.

 6ب :تحسني نوعية برنامج
تهيئة املعلمني

نسبة املعلمني الذين
حرضوا ( )80ساعة
تدريبية سنويًا.

نسبة القادة الرتبويني يف القطاع
الحكومي والخاص املرخصني وفقًا
للنظام الجديد.

النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم  :2.4إطار تقييم املعلمني
الذي تم اعتامده وتوزيعه.

نسبة املعلمني الجدد املؤهلني
وفقًا للمعايري الوطنية بحسب
املرحلة التعليمية ونوع
املؤسسة.

نسبة املعلمني الجدد
للصفوف من الرابع
إىل العارش الذين أمتوا
التدريب ما قبل الخدمة
خالل مدة مثانية شهور
عىل األقل.

نسبة املعلمني واملرشدين (ذكو ًرا
وإناث ًأ) الحاصلني عىل رخصة مامرسة
املهنة.

النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم  :3.4عدد املعلمني
الجدد الذين تم تقييمهم يف
ضوء املعايري الوطنية املهنية
للمعلمني باستخدام إطار
تقييم املعلمني

معدل طالب :معلم مؤهل
بحسب املرحلة التعليمية

نسبة القادة املدرسيني
املرخصني.

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحوافز
املرتبطة باألداء

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :4.4عدد معلمي الصفوف
من رياض األطفال إىل
الصف الثاين عرش املدربني
واملعتمدين
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العدد الكيل للموظفني
(املعلمني واإلداريني) العاملني
يف املدارس التي تضم الطلبة
السوريني من النوع األول
والثاين والثالث.

معدل طالب :معلم مد ّرب
بحسب مستوى املعلمني

معدل رواتب املعلمني نسب ًة
إىل املهن األخرى التي تتطلب
قابل للمقارنة من
مستوى ً
املؤهالت

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

نسبة املعلمني املؤهلني الجدد (ذكو ًرا
وإناث ًا) يف القطاع الخاص.

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

وزارة التربية والتعليم

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

املؤرش رقم  :4.2متابعة
التغذية الراجعة من املعلمني
حول التدريب ونظام االعتامد
وتحليلها وتضمنيها يف تقارير
اإلنجازات واملتابعة السنوية
التي يتم تطويرها من قبل
إدارة التدريب واإلرشاف
الرتبوي.

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

معدل تناقص املعلمني بحسب
املرحلة التعليمية

نسبة املعلمني الذين تلقوا
التدريب أثناء الخدمة يف االثني
عرش شه ًرا األخرية بحسب نوع
التدريب.

تطوير آليات اختيار القيادات الرتبوية
وتطويرها عىل جميع املستويات
اإلدارية
 :2التعليم النوعي املقدم
للطلبة السوريني يف املدارس
من النوع األول والثاين
والثالث مقارن ًة باملعايري
األردنية املعتمدة يف األردن.
من غري الصحيح وضع هذا
املؤرش الذي يتكون من
جزأين هنا؛ إذ إنه يركّز عىل
العدد املطلق للطلبة (وليس
املوظفني) يف الجزء األول (أي
الوصول والعدالة) ويف جودة
التعليم يف جزئه الثاين.

املوارد
البرشية

نسبة املعلمني املشاركني يف برنامج
التنمية املهنية أثناء الخدمة.

حزم الكتب املدرسية املجانية
للطلبة السوريني يف املدارس
من النوع األول والثاين
والثالث.

سياسات حوافز املعلمني املط ّورة
واملعتمدة.
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اجملال

الجودة

وزارة التربية والتعليم

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

درجات األردن يف دراسة
(.)TIMSS

نتائج األردن يف االختبارات الوطنية

متوسط معدل مختربات الحاسوب
والغرف الصفية واملكتبات

املؤرش  :1.3تنفيذ االختبار
التشخييص للصف الثالث يف
مجال القراءة والحساب يف
الصفوف املبكرة

 :10تحسني نتاجات
التعلم للطلبة السوريني يف
االختبارات الدولية للصفوف
الثالثة األوىل.

درجات األردن يف دراسة
(.)PISA

ترتيب األردن يف االختبارات الدولية
()TIMSS

نسبة املدارس التي متتلك اتصاالً
جيدًا باإلنرتنت

نسبة املعلمني الذين
يدمجون تكنولوجيا
التعليم يف الغرفة الصفية
بشكل منتظم

ترتيب األردن يف االختبارات PISA -

نسبة أولياء األمور
الذين يقومون بالقراءة
ألطفالهم بشكل منتظم.

نسبة املدارس التي تم تصنيفها كـ
"جيدة" أو أكرث وفقًا ملعايري التقييم
الخاصة بوحدة جودة التعليم
واملساءلة.

عدد املدارس الجديدة
التي تم افتتاحها والتي
تلتزم بقوانني األبنية
الوطنية ومبعايريالتقييم
الخاصة بوحدة جودة
التعليم واملساءلة.

نسبة الطلبة الذين يظهرون التعلم
القائم عىل القيم املناسبة لفئتهم
العمرية الصفني الثالث والسادس)
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متوسط معدل مختربات العلوم
للغرف الصفية

معدل النجاح للطلبة
السوريني بحسب الصف.
:2أ توفري التعليم الجيد
للطلبة السوريني يف املدارس
من النوع األول والثاين
والثالث مقارنة باملقاييس
األردنية املعتمدة يف البالد.
الجزء  2ب :تقييم املدارس يف
النتيجة املرتبطة باإلنفاق  :1.7ضوء املواصفات املحددة عىل
مقياس من أربع نقاط من
إسرتاتيجية التقييم الوطنية
( 1أفضل أداء ممكن) إىل 4
املعتمدة
(أدىن أداء) ،مصنفة إىل ثالثة
فئات (أ) جيدة؛ (ب) كافية،
(ج) بحاجة لتحسني ،وترجمته
إىل درجات أداء الجودة التي
تقدم التفاصيل عن كل معيار
أداء موزعة إىل املجاالت
الفرعية.
النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :2.7تنفيذ االختبار التشخييص
للصف الثالث األسايس يف
مجال القراءة والحساب يف
جميع املدارس املستهدفة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد
عدد األطفال يف الفئة العمرية
من ( )18-6الذين تم تزويدهم
باملواصالت يف مدارس املخيامت
(الحصص العالجية)
عدد األطفال وأولياء األمور
وأعضاء املجتمع الذين تم
الوصول إليهم؛ بجلسات التوعية
يف املجتمعات املستضيفة

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

عدد األطفال يف الفئة العمرية
( )17-5الحاصلني عىل األدوات
املدرسية

نسبة اليافعني والكبار الذين
ميتلكون مهارات تكنولوجيا
املعلومات بحسب نوع املهارة.

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()17-5
املستفيدين من برامج التغذية
املدرسية

نسبة األطفال واليافعني الذين
ميتلكون الحد األدىن من إتقان
مهارات القراءة الرقمية

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف املرحلة العمرية ()17-5
الحاصلني عىل دعم املواصالت
للمدرسة

عدد الحمالت الرتويجية "تحت
الخط" التي تم تنفيذها

عدد  WGBMالتي تحصل
عىل املعلومات حول الخدمات
الرتبوية

نسبة الطلبة الذي مروا بتجارب
تتضمن التنمر ،والعقوبة
البدنية ،والتحرش ،والعنف،
والتمييز عىل أساس الجنس،
واإلساءة.

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
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وزارة التربية والتعليم

اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

نظام املساءلة املطبّق عىل جميع
املستويات اإلدارية يف وزارة الرتبية
والتعليم

املؤرش رقم  :2.3اعتامد اإلطار
القانوين المتحان التوجيهي
للفصل بني شهادة الثانوية
العامة ووظيفتها كآلية للقبول
يف الجامعات.

إسرتاتيجية التقييم الوطنية املعتمدة
للصفني الثالث والتاسع

النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم  :3.7إمتام املرحلة األوىل
لتطوير امتحان الثانوية
العامة وإعداد خطة العمل
لتعميم التطوير

تنفيذ االمتحان التشخييص يف مجايل
القراءة والحساب للصف الثالث
األسايس يف جميع املدارس املستهدفة.

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :4.7اعتامد اإلطار القانوين
المتحان التوجيهي للفصل
بني شهادة الثانوية العامة
ووظيفتها كآلية للقبول يف
الجامعات.

اعتامد اإلطار القانوين المتحان
التوجيهي للفصل بني شهادة الثانوية
العامة ووظيفتها كآلية للقبول يف
الجامعات.

املؤرش  :3.3يتم توجيه
خطة تعميم تطوير امتحان
التوجيهي؛ بالتغذية الراجعة
من املعلمني والطلبة حول
املرحلة األوىل من تطوير
امتحان التوجيهي

نسبة املدارس التي تقدم التقارير
حول جميع أشكال العنف والتمييز
ضد األطفال

املؤرش  :3.2نسبة املدارس
التي تضم نسبة عالية من
الطلبة السوريني الذي
ينفذون برنامج التعلم
االجتامعي االنفعايل

نسبة املدارس التي تنفّذ برنامج
املهارات الحياتية

النتيجة املرتبطة باإلنفاق رقم
 :1.5تصميم الربامج املدرسية
لتحسني التعلم االنفعايل
العاطفي للطلبة واختبارها
يف املدارس

الجودة

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة
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مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اجملال

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

نسبة املدارس التي تف ّعل الرشاكة
املجتمعية

الجودة

وزارة التربية والتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

 :3حزم الكتب املدرسية
للطلبة السوريني يف املدارس
من النوع األول والثاين
والثالث.
املؤرش  :1.4يقدم كال من
نظام املعلومات الجغرافية
( )GISونظام إدارة املعلومات
الرتبوية ( )EMISاملعلومات
الدقيقة يف الوقت املناسب
املفصلة بحسب الجنس
ّ
الالزمة ملتابعة الربنامج
وتقييمه
النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم :1.8تفعيل نظام
املعلومات الجغرافية وتحديثه
بأحدث البيانات املطلوبة
إلدارة النظام الرتبوي

نسبة أطر العمل اإلسرتاتيجية
واإلجراءات والسياسات والخطط
املوافق عليها

نسبة مؤرشات القطاع التي
تم إنتاجها من قاعدة بيانات
نظام إدارة املعلومات الرتبوية
()EMIS

بيانات االلتحاق باملدرسة للعام
الدرايس  2018/ 2017متاحة
للعامة بحلول كانون األول
. 2018

عدد املدارس التي أمتت إدخال
بيانات  OpenEMISبحلول
الربع الثالث سنويًا

تقوم إدارات الوزارة بدورها وفقًا
ملعايري األداء املؤسيس

عدد الربامج املنفّذة لتحسني
جمع البيانات يف الحاالت
اإلنسانية

تعزيز كفاءة الوزارة يف مجال
تنسيق برنامج االستجابة
لألزمات املتضمن يف خطة
االستجابة األردنية ومتابعته
وتقديم التقارير بخصوصه.

عدد املخاطر التي تم تحديدها
والتخفيف منها

عدد الجهات الفاعلة يف مجال
التعليم التي تم تدريبها يف
مجاالت السياسة والتخطيط
وأنظمة جمع البيانات

نسبة املدارس التي تطبق معايري
الجودة ()ISO

عدد مديريات الرتبية التي تم تفويض
الصالحيات الالمركزية املتعلقة بصنع
القرار لها وفقًا لسياسات الالمركزية

 34أ) عدد  /نسبة الجهات املانحة
التي تستخدم نظام  EMISألغراض
السياسات والربامج
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خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

النتيجة املرتبطة باإلنفاق
رقم  2.5نسبة املدارس التي
تضم نسبة عالية من الطلبة
السوريني الذي ينفذون
برنامج التعلم االجتامعي
االنفعايل

مراجعة املناهج واعتامدها

تعزيز
النظام

إطار النتائج املشتركة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

وزارة التربية والتعليم

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

34ب) عدد  /نسبة طلبات املعلومات
الروتينية وغري الروتينية التي يتم
تلبيتها.
عدد  /نسبة األنشطة املرتبطة
بالالمركزية التي استكملت
تحديث الهيكيلة الجديدة يف النظام
الرتبوي وتبنيها وتنفيذها.

تعزيز
النظام
االلتحاق يف الصفني
الحادي عرش والثاين عرش
/الفرع املهني كجزء من
االلتحاق الكيل يف الصفني
الحادي عرش والثاين عرش

التعليم
املهني

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS
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االلتحاق يف الفرع املهني
والتقني من املرحلة
الثانوية كجزء من
االلتحاق الكيل يف املرحلة
الثانوية
نسبة الطلبة الذين
يستكملون تعليمهم يف
املسارات التقنية واملهنية
يف التعليم ما بعد الثانوي

معدل النجاح يف الصف الثاين عرش
(التوجيهي) /الفرع املهني

نسبة املدارس املهنية /
الصناعية التي تم بناؤها

نسبة الطلبة الناجحني من الفرع
املهني الناجحني يف امتحان الثانوية
العامة والعاملني يف أعامل كرمية
ومربحة أو يف األعامل الحرة.

نسبة ورش العمل التي تم
تحديثها يف املدارس املهنية

نسبة الطلبة الناجحني يف امتحان
التوجيهي للفرع املهني وامللتحقني
بالتخصصات املهنية

نسبة الرشكات التي تقدم نسبة أصحاب العمل الذين يشعرون
بالرضا عن أداء خريجي التعليم املهني
التدريب الرسمي

نسبة املدارس املهنية /
الصناعية التي تم بناؤها
وتأثيثها وتجهيزها باملعدات
الالزمة والوسائل التعليمية
والتعلمية

معدل مشاركة اليافعني والكبار
يف التعليم النظامي وغري
النظامي والتدريب يف األشهر
االثني عرش بحسب الجنس

عدد الطلبة امللتحقني يف
املدارس املتخصصة التي تم
بناؤها

معدل االلتحاق الكيل يف
التعليم العايل بحسب الجنس

نسبة املعلمني املدربني يف مجال
التعليم التقني

معدل املشاركة يف الربامج
املهنية  -التقنية للفئة العمرية
( )24-15سنة بحسب الجنس

نسبة ورش العمل التي تم
تحديثها يف املدارس املهنية

نسبة الرشكات التي تقدم منح
التدريب لطلبة التعليم املهني
نسبة األفراد الذين شملتهم الدراسة
املسحية والذين أظهروا توجهاتهم
اإليجابية نحو التعليم املهني
االلتحاق يف الفرع املهني والتقني من
املرحلة الثانوية كجزء من االلتحاق
الكيل يف املرحلة الثانوية
سياسة التعليم املهني املحدّثة
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اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع
وزارة التربية والتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

عدد املدارس املهنية (للذكور واإلناث)
التم تم تجهيزها الستيعاب ودمج
األفراد ذوي االعاقة
االلتحاق يف الصفني الحادي عرش
والثاين عرش /الفرع املهني كجزء من
االلتحاق الكيل يف الصفني الحادي عرش
والثاين عرش

التعليم
املهني

االلتحاق يف الفرع املهني والتقني من
املرحلة الثانوية كجزء من االلتحاق
الكيل يف املرحلة الثانوية
نسبة املعلمني الذين تلقوا التدريب
أثناء الخدمة
نسبة املدربني املرخصني واملعتمدين يف
املستوى الذي يعملون فيه
عدد املعلمني واإلداريني الذين
تلقوا تدريب ًيا يف مجايل املهارات
الحياتية واملواطنة
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()17-5
املستفيدين من الربامج الرسمية
يف مجاالت املهارات الحياتية
واملواطنة
عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()18-10
املستفيدين من الربامج غري
الرسمية يف مجاالت املهارات
الحياتية واملواطنة
عدد اليافعني (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()24-19
املستفيدين من الربامج غري
الرسمية يف مجاالت املهارات
الحياتية واملواطنة

أخرى
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األطفال والشباب املعرضون
للخطر الذين اكتسبوا املهارات
الحياتية واإلبداع من أجل
املشاركة يف املجاالت االجتامعية
واملدنية واالقتصادية
األطفال والشباب املعرضون
للخطر الذين اكتسبوا املهارات
الحياتية واإلبداع من أجل
املشاركة يف املجاالت االجتامعية
واملدنية واالقتصادية

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)1مصفوفة املؤشرات بحسب املجال واملشروع

اجملال

مؤشرات األداء
الرئيسة في تنمية
املوارد البشرية

اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم

املؤشرات الرئيسة لنظام
EMIS
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وزارة التربية والتعليم

البنك الدولي

إطار النتائج املشتركة

خطة االستجابة األردنية -
القطاع احملدد

خطة االستجابة األردنية
 -املشروع احملدد

أهداف التنمية املستدامة
ذات العالقة

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()17-5
املستفيدين من الربامج الرسمية
يف مجاالت املهارات الحياتية
واملواطنة
عدد املعلمني واإلداريني الذين
تلقوا تدريبيًا يف مجايل املهارات
الحياتية واملواطنة

أخرى

عدد األطفال (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()18-10
املستفيدين من الربامج غري
الرسمية يف مجاالت املهارات
الحياتية واملواطنة
عدد اليافعني (ذكو ًرا وإناث ًا)
يف الفئة العمرية ()24-19
املستفيدين من الربامج غري
الرسمية يف مجاالت املهارات
الحياتية واملواطنة
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وزارة التربية والتعليم

ملحق المتابعة والتقييم رقم ( :)2سلسلة النتائج بحسب المجال

المجال :التعليم المبكر وتنمية الطفولة
الهدف االستراتيجي

زيــادة فــرص الوصــول إىل التعليــم النوعــي لألطفــال (ذكــو ًرا وإناثًــا) يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة،
وزيــادة اســتعدادهم للتعلــم مــن أجــل الحيــاة.
النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني
( )4.8سنة و( )5.8سنة الذين يتمكنون من الوصول
إىل املرحلة الثانية من رياض األطفال ذات الجودة.
النسبة املئوية لغرف املرحلة الثانية من رياض
األطفال املتوفرة مقارنة بالعدد الكيل املستهدف.

الوصول والتوسع
الوصــول والتوســع :زيــادة معــدل االلتحــاق يف املرحلــة الثانيــة مــن
ريــاض االطفــال مــن  ٪59إىل  ٪80يف عــام 2022
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معدل االلتحاق يف املرحلة الثانية من رياض األطفال.
نسبة األطفال املصنفني عىل أنهم «مستعدين» يف أداة تنمية الطفولة املبكرة

النسبة املئوية لرياض األطفال الحكومية والخاصة املستهدفة التي تحقق مبعايري الجودة اإلدارية ومعايري الجودة الفنية.
النسبة املئوية ملعلامت رياض األطفال اللوايت يطبقن بنجاح املعارف واملهارات الجديدة املتمحورة حول الطفل يف التدريس.
النسبة املئوية لرياض األطفال الحكومية والخاصة التي تحقق معايري االعتامد.
نسبة أولياء األمور ومقدمي الرعاية الذين يظهرون املعارف واالتجاهات واملامرسات ذات الصلة بالتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة والصحة والتغذية والحامية االجتامعية.
تطوير ضامن الجودة للمرحلة الثانية من رياض األطفال املطورة التي تحقق معايري االعتامد بحلول نهاية عام 2022
اعتامد معايري التميز واإلبداع لرياض األطفال والتي تم تنفيذها اعتبارا ً من عام .2019
النسبة املئوية للمدارس التي تضم رياض األطفال والتي شاركت يف جائزة التميز.
املوافقة عىل املبادئ التوجيهية العتامد رياض األطفال بحلول عام .2019
نسبة أولياء األمور ومقدمي الرعاية الذين يظهرون املعارف واالتجاهات واملامرسات املرتبطة بتعلم الطفولة املبكرة ,والصحة والتغذية والحامية االجتامعية.
النسبة املئوية للمرحلة الثانية من رياض األطفال الحكومية التي تستخدم التكنولوجيا.
النسبة املئوية ملعلمي رياض األطفال الروضة الحكومية والخاصة الذين أمتوا وحدات التدريب أثناء الخدمة.
اعتامد نظام املساءلة لرياض األطفال بحلول نهاية .2019

جودة التعليم والتنمية في الطفولة املبكرة
رفع كفاءات املعلمني :االبتكار :زيادة نسبة
املساءلة:
زيادة نسبة معلمي غرف املرحلة الثانية من
اعتامد نظام
املرحلة الثانية من رياض األطفال التي متتلك
املساءلة لرياض
الوصول إىل التكنولوجيا
رياض األطفال
األطفال بحلول
املؤهلني من  ٪92إىل من  ٪26إىل  ٪50يف عام
نهاية .2019
.2022
 ٪98يف عام .2022

أمناط التفكري :رفع مستوى الوعي حول
الصحة والتغذية والحامية االجتامعية يف
املنزل واملدرسة من خالل الوصول إىل
 10000من أولياء األمور لربنامج التوعية
الوالدية و  2000أم وطفل لربنامج رفع
استعداد األطفال للتعلم

ضامن الجودة:
التميز واإلبداع :تبني
اعتامد إطار
معايري االعتامد:
معايري التميز واإلبداع
ضامن الجودة
معايري االعتامد التي
لرياض األطفال
لرياض األطفال
سيتم تطويرها بحلول
وإطالقها وتنفيذها
بحلول نهاية
عام 2019
ابتدا ًء من عام 2019
عام 2022
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المجال :الوصول والمساواة

معدل االلتحاق الصايف واإلجاميل
مؤرش التفاوت بني الجنسني
معدل أمية الكبار.
معدل إمتام برامج التعليم غري النظامي.
عدد ونسبة الطلبة من ذوي اإلعاقات امللتحقني يف املدارس الدامجة واملتخصصة.

الهدف االستراتيجي

ضامن الوصول واملساواة لتحقيق العدالة لكال الجنسني من خالل رفع معدل االلتحاق باملدارس واستيعاب
جميع الفئات العمرية يف التعليم لجميع املقيمني يف اململكة األردنية الهاشمية

عدد ونسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة
امللتحقني باملدارس.
نسبة مراكز تعزيز الثقافة للمترسبني الفاعلة واملجهزة
بالكامل.
نسبة املعلمني وامليرسين الذين تم تدريبهم يف مجال
التعليم غري النظامي.
الدورات واملنصات اإللكرتونية التي تم استحداثها
للتعليم غري النظامي.

نسبة الطلبة امللتحقني بربامج التعليم
غري النظامي.
مراكز التشخيص الرتبوي الوظيفي التي تم استحداثها
وتجهيزها باملصادر الالزمة وعدد الطلبة من ذوي اإلعاقة
الذين تم تحديد اإلعاقة لديهم بشكل صحيح.
النسبة املئوية للمعلمني املدربني يف أساليب التدريس
للطلبة من ذوي اإلعاقة.

التعلم مدى احلياة
توسيع فرص برامج التعليم غري النظامي (برامج تعليم
الكبار ومحو األمية ,وبرنامج تعزيز الثقافة
الحصول
للمترسبني ,وبرنامج الدراسات املنزلية,
عىل التعليم
وبرنامج مراكز الدراسات املسائية ,وبرنامج
الجامع
التعليم االستدرايك).

مؤرش استخدام التجهيزات.
مؤرش البيئة املدرسية اآلمنة.
مؤرش البنية التحتية املادية للمدارس (مبا يف ذلك املساحات املتوفرة للطلبة املوهوبني وذوي
اإلعاقة).
نسبة املدارس الحكومية املستأجرة وذات الفرتتني.
عدد املدارس الجديدة التي تم بناؤها حديثًا والتي تلبي مواصفات األبنية.
النسبة املئوية ملدارس التعليم األسايس التي تتضمن غرف املصادر للطلبة ذوي اإلعاقة.

التعليم الدامج /
االحتياجات اخلاصة

توفري فرص التعليم غري
النظامي

توسيع فرص
الحصول
عىل التعليم
الدامج

الوعي

تطوير
القدرات
لتشخيص
اإلعاقة

البنية التحتية

تحسني البيئة املادية للمدارس من
خالل الصيانة الوقائية وتوفري تكييف
الهواء

توفري مدارس آمنة ،يتم صيانتها
بشكل جيد ومتاحة للجميع
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المجال :الموارد البشرية
الهدف االستراتيجي

توفري املوارد البرشية وتطويرها واستدامتها املؤهلة للنظام الرتبوي.

نسبة القادة الرتبويني يف القطاعني الحكومي والخاص والذين تم ترخيصهم وفقًا للنظام الجديد.
النسبة املئوية للمعلمني (ذكو ًرا وإناث ًا) الذين ميتلكون رخصة مامرسة مهنة التعليم
نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحوافز املرتبطة باالداء.

املتابعــة والتقييــم وضبــط
جــودة سياســات املعلمــن

مكافــآت وحوافــز
املعلمــن

التنمية املهنية أثناء
اخلدمة وترخيص املعلمني

تحســن آليــات املتابعــة والتقييــم
وضبــط الجــودة لسياســات املعلمــن

الهيكلية القامئة عىل ربط
األداء بالحوافز

تعزيز وضع إدارة
التنمية املهنية
التدريب واإلرشاف
للمعلمني أثناء الخدمة
الرتبوي
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نسبة املعلمني الذين تم تصنيفهم كـ «جيد» وفقًا ملعايري املعلمني الوطنية.
نسبة املعلمني الذين يطبقون املنهجيات الجديدة يف الغرف الصفية ويف التعليم.

النسبة املئوية للمعلمني الجدد املؤهلني (ذكو ًرا وإناث ًا) يف القطاع الحكومي.
تطوير آلية اختيار وتطوير القيادات الرتبوية عىل جميع املستويات اإلدارية.
نسبة املعلمني الذين شاركوا يف برنامج التنمية املهنية أثناء الخدمة.
وضع سياسات مطورة ومعتمدة بربط األداء بالحوافز

اختيار وتطوير القيادة على
جميع املستويات اإلدارية

الرتخيص املهني
للقادة الرتبويني

التنمية املهنية للقادة
الرتبويني

اختيار املعلمني وتعيينهم
وتأهيلهم قبل اخلدمة

برنامج التدريب ما
قبل الخدمة

تحسني عمليات
اختيار املعلمني
وتوظيفهم
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المجال :الجــودة
الهدف االستراتيجي

نتائج األردن يف االختبارات الوطنية.
تصنيف األردن يف االختبارات الدولية .TIMSS -
تصنيف األردن يف االختبارات الدولية .PISA -

تحسني نوعية التعليم إلعداد املواطن الصالح واملنتج واملنتمي لبلده.
نسبة الطلبة الذين يظهرون التعلم القائم عىل القيم املناسبة لفئتهم
العمرية (الصف الثالث والصف السادس).
النسبة املئوية للمدارس التي يتم تصنيفها كـ «مقبول» أو أفضل وفقا
ملعايري التفتيش الخاصة بوحدة جودة التعليم واملساءلة

املناهج الدراسية والتقييم
إضفاء الطابع
تطوير /تنقيح
املؤسيس عىل عملية
نظام التقييم
التخطيط لالختبارات
الوطني للوصول
الدولية (PISA,
إىل تقييم شامل
 )TIMSSلتحسني
ملهارات الطلبة
ترتيب األردن يف
وسلوكياتهم
هذه االختبارات
وقدراتهم
وتوسيع املشاركة يف
ومعارفهم وفقًا
الدراسات الدولية
للمعايري الدولية
األخرى

مراجعة
املناهج
وتنقيحها

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت في التعليم
مواصلة تطوير
إدارة التعلم ،وإدارة
املحتوى ،ونظم
املحتوى
توفري
إدارة التقييم (ل اإللكرتوين
الحلول
 LMS, CMS andواملوارد
 )AMSبالتعاون التعليمية التكنولوجية
الفعالة
مع السلطات
املحسنة
املختصة املحلية
والدولية

نظام املساءلة املطبق عىل جميع املستويات اإلدارية (املدرسة  ،املديرية  ،مركز الوزارة ) .
اسرتاتيجية التقييم الوطنية املعتمدة للصفني الثالث والتاسع.
تنفيذ االمتحان التشخييص يف مجايل القراءة والحساب للصف الثالث األسايس يف جميع املدارس املستهدفة
اعتامد اإلطار القانوين المتحان الثانوية العامة للفصل بني شهادة الثانوية العامة و وظيفتها كآلية للقبول يف الجامعات
نسبة املدارس التي تقدم التقارير حول جميع أشكال العنف ضد األطفال.
نسبة املدارس التي تنفذ برنامج املهارات الحياتية.
نسبة املدارس التي تفعل الرشاكة املجتمعية.
القيادة املدرسية
واملشاركة
اجملتمعية
تفعيل دور
املرشف
العام
تحفيز
املشاركة (الذي تم
املجتمعية إنشاؤه
يف املدارس مؤخرا) يف
شبكات
املدارس

تفعيل
مجالس
التطوير
الرتبوي
للمشاركة
يف إدارة
املدارس

املساءلة
(وحدة
جودة
التعليم
واملساءلة)

تنفيذ نظام
للمساءلة عىل
جميع املستويات
اإلدارية ( املدرسة
 ،املديرية  ،مركز
الوزارة )

بيئة مدرسية آمنة ومحفزة
توظيف «برنامج
بصمة» واألنشطة
برنامج
تطوير
الالمنهجية
ترشيعات إرشادي
(الرياضة والفنون
املجالس ملكافحة
واملوسيقى)
الربملانية تعاطي
لتطوير قدرات
الطالبية املخدرات
الطلبة يف
وآليات والعنف
جميع املدارس
والتنمر
عملها
الحكومية وتعزيز
شخصياتهم

تنفيذ
برنامج
عالجي
للطلبة
املعرضني
للخطر يف
املراحل
األساسية
والثانوية.

زيادة عدد
تنفيذ
املدارس
املهارات
املشاركة يف
برامج التغذية الحياتية
املدرسية لتشمل يف جميع
املدارس
جميع مناطق
جيوب الفقر التي تضم
داخل مديريات املرشدين
الرتبويني.
وزارة الرتبية
والتعليم
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المجال :دعم النظام
الهدف االستراتيجي

تعزيز النظام الرتبوي لالبتكار والتميز بناء عىل السياسات التعليمية الفعالة التي
تعتمد عىل تحقيق أولويات قطاع التعليم األردين

عدد املدارس التي تطبق نظام إدارة الجودة
عدد مديريات الرتبية والتعليم التي تم تفويضها باملسؤوليات ،واتخاذ القرارات الفعالة وفقا لسياسات الالمركزية.
تؤدي إدارات وزارة الرتبية والتعليم عملها وفقًا ملعايري األداء املؤسيس.
عدد ونسبة املخاطر التي تم تحديدها والتخفيف من حدتها.
عدد املعنيني الذين يستخدمون نظام  EMISألغراض السياسات والربامج
عدد ونسبة طلبات املعلومات (الروتينية وغري الروتينية) التي يتم تلبيتها.

عدد ونسبة األنشطة املتعلقة بالالمركزية التي تم تنفيذها.
الهيكلية الجديدة لنظام التعليم و التي تم تحديثها و تبنيها.
األداء املؤسيس للوحدات التنظيمية بحسب معايري التميز الوطنية (جوائز امللك عبدالله الثاين لألداء املؤسيس).
استحداث وحدة إدارة املخاطر.
يقدم نظام املعلومات الجغرافية ( )GISو ( )Open EMISالبيانات الدقيقة املفصلة الالزمة ملتابعة الربنامج وتقييمه يف الوقت املناسب.

إدارة اخملاطر واألزمات

بناء
القدرات

الوعي /
الرشاكة
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ماسسة نظام
إدارة املخاطر

إدارة نظام املعلومات
التربوية

الجاهزية
بناء القدرات اإللكرتونية
(نظام
(أنظمة
تكنولوجيا
املعلومات) تكنولوجيا
املعلومات)

البنية
التحتية

إدارة األداء املؤسسي
متكني املوظفني من
املهارات الالزمة يف مجال
السياسة االسرتاتيجية
والتخطيط واملتابعة
والتقييم والعالقات مع
الجهات املانحة وإعداد
التقارير

اعتامد
أنظمة
الضبط
اإلداري
واملايل
والتقني
املتطورة.

تطبيق نظام إدارة االنتقال إىل
الجودة للخدمات تقديم الخدمات
عرب اإلنرتنت
والعمليات
اإلدارية يف وزارة (وفقا لربنامج
الحكومة
الرتبية والتعليم،
اإللكرتونية
واملديريات
الوطنية)
واملدارس

تحسني
تقديم
الخدمات
ملتلقي
الخدمة
يف النظام
الرتبوي

رفع مستوى
تطوير السياسات
األداء
الرتبوية ،ملواكبة
املؤسيس
التغريات
لوزارة الرتبية
والتعليم

الالمركزية
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المجال :التعليم المهني
الهدف االستراتيجي

تحسني نوعية التعليم املهني من خالل إعادة هيكلة النظام عىل املستويني
املركزي واملحيل؛ وتوفري بيئة آمنة لكال الجنسني؛ ووضع معايري الختيار املوظفني
املتخصصني واملوظفني اإلداريني واملدربني؛ ورفع قدرة املوظفني الحاليني عىل
املستويني املركزي واملحيل ،وتنويع متويل قطاع التعليم املهني وتعزيزه.
نسبة أصحاب العمل الراضني عن أداء خريجي التعليم املهني .
نسبة الرشكات التي تقدم منح التدريب لطلبة التعليم املهني.
نسبة األفراد الذين شملتهم الدراسة املسحية والذين أظهروا توجهاتهم
اإليجابية نحو التعليم املهني.
االلتحاق يف التعليم املهني والتقني من املرحلة الثانوية كجزء من االلتحاق
الكيل يف املرحلة الثانوية

حتسني اجلودة

بيئة مدرسية آمنة
ودامجة

تحسني اآلالت
واملعدات واستخدام
املواد الخام

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

نسبة النجاح يف الصف الثاين عرش (التوجيهي)  /التعليم املهني
نسبة الناجحني يف الصف الثاين عرش (التوجيهي)  /التعليم املهني الذين يعملون يف أعامل كرمية ومربحة أو يف
األعامل الحرة.
النسبة املئوية للناجحني يف الصف الثاين عرش (التوجيهي)  /التعليم املهني وامللتحقني يف التخصصات املهنية.

سياسة التعليم املهني املحدثة.
عدد املدارس املهنية (للذكور ولإلناث) التي تم تجهيزها الستيعاب ودمج االفراد من ذوي اإلعاقة
االلتحاق يف الصفني الحادي عرش والثاين عرش /التعليم املهني كجزء من االلتحاق الكيل يف الصفني الحادي عرش والثاين عرش
االلتحاق يف التعليم املهني والتقني من املرحلة الثانوية كجزء من االلتحاق الكيل يف املرحلة الثانوية.
نسبة املعلمني الذين تلقوا التدريب أثناء الخدمة.
نسبة املدربني املرخصني واملعتمدين يف املستوى الذي يعملون فيه.
نسبة الطلبة الحاصلني عىل التدريب من الرشكات الخارجية
تنويع برامج التعليم املهني للطلبة من ذوي اإلعاقة

زيــادة الوصول

جودة وفعالية معلمي
التعليم املهني

أنشطة التوعية وبرامج اإلرشاد
زيادة عدد املدارس املهنية
املهني املقدمة لطلبة الصف
وتخصصاتها
العارش

حتسني األداء

نظام الحوافز والبدالت
لتخصص التعليم املهني

إعادة هيكلة  /تحديث
نظام التعليم املهني.
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التعليم
املبكر
وتنمية
الطفولة

سنة
األساس
2018 2017

#

املؤرشات الرئيسة

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش

1

معدل االلتحاق االجاميل يف رياض األطفال
KG2

التحاق الفئة العمرية الرسمية مبستوى معني من
التعليم مع ًربا عنها كنسبة مئوية من السكان يف الفئة
املقابلة.

2

نسبة األطفال يف مرحلة رياض األطفال الذين
لديهم استعداد للتعلم بناء عىل أداة EDI
(اداة التطور املبكر)

أداة التنمية املبكرة تقيس استعداد الطفل لدخول
املدرسة و التعلم من خالل القياس النفيس و الصحة
الجسمية.

%76

3

نسبة األطفال الذين أعامرهم بني ( )4.8سنة
و( )5.8سنة الذين يستطيعون الوصول لرياض
األطفال  KG2ضمن كيلومرتين من أماكن
سكنهم

عدد األطفال الذين أعامرهم بني ( )4.8سنة و()5.8
سنة الذين يستطيعون الوصول لرياض األطفال KG2
ذات الجودة ضمن كيلومرتين من أماكن سكنهم إىل
إجاميل عدد االطفال الذين أعامرهم من نفس الفئة

-

4

نسبة رياض األطفال  KG2الحكومية والخاصة "عدد رياض األطفال  KG2امللتزمة
مبعايري الجودة إىل إجاميل عدد
املستهدفة التي تحقق معايري الجودة اإلدارية
املدارس"
ومعايري الجودة الفنية.

حكومية

خاصة
نسبة معلمي رياض األطفال الذين يطبقون املعارف
واملهارات الجديدة املتمحورة حول الطفل يف عملية
التعليم إىل إجاميل عدد املعلمني.

%93

%73

-

%94

التكرار  /املسؤولية

مصدر البيانات

سنوياً  /مركز امللكة رانيا،
دائرة االحصاءات العامة

مركز امللكة رانيا

%80

كل ثالث سنوات /إدارة
مركز امللكة رانيا ،إدارة
التعليم و املركز الوطني
لتنمية املوارد البرشية

املدارس

سنة االساس
2014

-

سنويا  /دائرة اإلحصاءات
العامة

دائرة اإلحصاءات
العامة ،إدارة
التخطيط -قسم
الخريطة املدرسية

مل يتم
حسابه بعد

سنويا /وحدة الرقابة
الداخلية قسم املعايري
والجودة

التقرير الوطني لنتائج
التدقيق االداري
والفني للجودة يف
رياض االطفال
إدارة التدريب  ،مركز
امللكة رانيا

2022 2021 2020 2019

%75.60 %70.40 %65.20 %62.40 %59.90

-

-

-

-

-

-

%80

%95

%96

%97

%98

%20

%30

%40

%50

%92

%94

%96

%97

%98

%98

سنوياً  /إدارة التدريب،
مركز امللكة رانيا

-

-

%1

%1

%2

الجهة املخولة باالعتامد
/سنوياً

قاعدة بيانات االعتامد

سنوياً  /مديرية الرتبية
و التعليم ،إدارة التعليم
العام

املدارس

-

5

نسبة معلمي رياض األطفال الذين يطبقون
املعارف واملهارات الجديدة املتمحورة حول
الطفل يف عملية التعليم

6

عدد مدارس رياض األطفال (املرحلة الثانية) الحكومية
نسبة مدارس رياض األطفال (املرحلة الثانية)
والخاصة املحققة ملعايري االعتامد إىل إجاميل عدد رياض
الحكومية والخاصة املحققة ملعايري االعتامد.
األطفال (املرحلة الثانية) الحكومية والخاصة.

-

7

عدد أولياء األمور و مقدمي الرعاية الذين تلقوا دعام
عدد أولياء األمور ومقدمي الرعاية الذين
يظهرون املعرفة واملواقف واملامرسات ذات و تعزيزا للمعارف واملامرسات ذات الصلة نحو التعلم
الصلة نحو التعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مجال الصحة والتغذية
والحامية االجتامعية
مجال الصحة والتغذية والحامية االجتامعية.

40000
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املستهدف

50000

60000
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90000 80000

مالحظات
سنة االساس
2016

معايري
االعتامد
العاملية
تقريبا %3

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)3إطار النتائج

املجال

الوصول
واملساواة

#

املؤرشات الرئيسة

8

معدل االلتحاق الصايف

9

معدل االلتحاق اإلجاميل

10

مؤرش املساواة بني الجنسني يف التعليم

وزارة التربية والتعليم

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش
االلتحاق للفئة العمرية الرسمية
للمرحلة الدراسية (رياض االطفال،
رياض االطفال  ،KG2والتعليم
األسايس والثانوي) واملعرب عنها
كنسبة من عدد السكان من تلك
الفئة العمرية
االلتحاق الكيل يف مستوى معني
من التعليم ،بغض النظر عن
العمر ،معربا عنه كنسبة مئوية من
السكان الرسميني املؤهلني يف سن
الدراسة املقابلة ملستوى التعليم
نفسه يف سنة دراسية معينة.

سنة
األساس
2018 2017
%34

%37

2022 2021 2020 2019

%58.80

%60

%78

املستهدف

رياض االطفال
رياض االطفال
KG2
أسايس

%93.30

%94

%95

%96

%97

%98

ثانوي

%68.20

%70

%72

%74

%76

%78

رياض االطفال

%35.10

%39

%42

%45

%48

%52

رياض االطفال
KG2

%75.60 %70.40 %65.20 %62.40 %59.90

%40

%43

%46

%73.60 %68.40 %63.20

أسايس

%97.30

%98

%98.50

%99

%99.50

ثانوي

%74.50

%77

%80

%83

%86

معدل البنني والبنات امللتحقني وامللتحقات مبستوى
تعليمي (رياض االطفال ورياض االطفال KG2و
%1.02
األسايس والثانوي) .ويتم حساب هذا كنسبة من
للذكور
معدل االلتحاق االجاميل لإلناث إىل الذكور يف املستوى
التعليمي

%1.02

%1.02

%5.20

%5.10

%5.00

تراكمي تراكمي

تراكمي

نسبة األمية

النسبة املئوية للسكان الذين تبلغ أعامرهم  15سنة
فأكرث ذكورا ً وإناثاً ممن ال يجيدون القراءة والكتابة
والحساب

12

عدد الخريجني من برنامج تعزيز الثقافة
للمترسبني

عدد الطالب الذين تخرجوا من برنامج تعزيز الثقافة
للمترسبني وحصلوا عىل وثيقة تؤهلهم للدخول
للتدريب املهني أو اكامل دراستهم األكادميية (دراسة
منزلية) او االثنني معا

13

نسبة املدارس الحكومية املستأجرة وذات
الفرتتني

11

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

عدد املدارس الحكومية املستأجرة
وذات الفرتتني إىل إجاميل عدد
املدارس.

400

300

300

%1.02

%1.02

التكرار  /املسؤولية

مصدر البيانات

%50

سنوياً  /مدراء املدارس ،سجل املدرسة ،التعداد
املدريس ،التعداد
دائرة اإلحصاءات
السكاين العام
العامة

 %80سنوياً  /مدراء املدارس ،سجل املدرسة ،التعداد
املدريس ،التعداد
دائرة اإلحصاءات
السكاين العام
العامة
%100
%89

 %1.01سنوياً  /مدراء املدراس

التعداد املدريس
والسكاين

سنويا /دائرة
%4.60 %4.80 %4.90
اإلحصاءات العامة،
دائرة اإلحصاءات العامة
إدارة التعليم ،مركز
تراكمي تراكمي تراكمي
امللكة رانيا
نصف سنوي  /قسم
التعليم غري النظامي التعليم غري النظامي،
300
300
300
open EMIS
( إدارة التعليم ) ،إدارة
مركز امللكة رانيا

املستأجر

%22

%21

%20

%19

%18

%17

الفرتتني

%19

%18

%16

%14

%12

%10

مستأجر وذات فرتتني

%3

%3

%3

%2

%2

%2

سنوياً /مدير املدرسة،
إدارة مركز امللكة رانيا،
إدارة التخطيط

السجالت املدرسية،
التعداد املدريس

145

مالحظات
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الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

املجال

#

املؤرشات الرئيسة

14

مؤرش البنية املادية التحتية املدرسية لذوي
االحتياجات الخاصة (يشمل املساحة املتوفرة
لالطفال املوهوبني و ذوي االعاقة)

وزارة التربية والتعليم

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش

سنة
األساس
2017

املستهدف
2018

2019

2020

2021

2022

مؤرش يتضمن مدارس امللك عبدالله الثاين
للتميز
املساحة و البنية
املادية التحتية غرف املواهب يف املدارس 2500م3000 2م3500 2م4000 2م4500 2م5000 2م2
(مرافق صحية و مدارس متخصصة و مدارس
مختربات حاسوب
دامجة لذوي االعاقة
و علوم و مكان
47500م58000 2م58500 2م59000 2م59500 2م60000 2م2
املجموع
اجتامعات)
45000م55000 2م55000 2م55000 2م55000 2م55000 2م2

الوصول
واملساواة

دعم
النظام

15

عدد الطلبة ذوي االعاقة املسجلني يف املدارس

إجاميل عدد األطفال ذوي اإلعاقة امللتحقني
باملدارس

16

عدد الطالب املسجلني يف برنامج تعزيز الثقافة
للمترسبني

عدد الطالب املترسبني املسجلني يف "برنامج
تعزيز الثقافة" للمترسبني ممن اعامرهم (-13
 )18ذكور و ( )20-13اناث

17

عدد املدارس التي تطبق نظام الجودة

عدد املدارس التي تطبق نظام الجودة

15

18

مؤرش تطبيق الخطط التطويرية يف املدارس
واملديريات

درجة تطبيق الخطط التطويرية يف املدارس
واملديريات

%70

19

نسبة التطوير و التحسن يف تطبيق معايري االداء
املؤسيس (تقييم خارجي :جائزة امللك عبد الله
الثاين لتميز االداء الحكومي و الشفافية)

عالمة الوزارة يف جائزة امللك عبد الله الثاين
لتميز االداء الحكومي و الشفافية

%51

20

نسبة املخاطر التي تم تحديدها و الحد من
اثارها

املخاطر و االزمات التي تم تحديدها ،وإعداد
خطة املخاطر ،ونسبة املخاطر التي تم االقالل
من حدتها

%50

146

2370

2390

2615

2745

2880

3000

1000

1000

1000

1000

1000

15

57

99

141

141

%72

%74

%76

%78

%80

%55
%60

%70

%57
%80

%90

%60
%100

التكرار  /املسؤولية

مصدر
البيانات

سنويا  /األبنية و
املشاريع ،إدارة
التخطيط /قسم
الخريطة املدرسية،
open EMIS

open EMIS

مالحظات

0

مديريات
سنويا /مديريات الرتبية
الرتبية
والتعليم،إدارة الرتبية
والتعليم،إدارة
الخاصة
الرتبية الخاصة
سنويا /مديريات الرتبية إدارة التعليم/
والتعليم،إدارة التعليم /التعليم غري
النظامي
التعليم غري النظامي
سنويا /قسم املعايري
و الجودة ،املدرسة،
املديرية

تقارير
التدقيق
الداخيل

سنة دراسية /قسم
املتابعة و التقييم
(البحث) ،قسم
تطوير املدرسة و
املديريه(التدريب)،

املديرية

سنة األساس
2016

كل سنتني /وحدة الرقابة
الداخلية -قسم األداء
املؤسيس

التقرير التقييمي
لجائزة امللك عبد
الله الثاين

سنة األساس
2016

سنويا /وحدة الرقابة
الداخلية  -قسم األداء
املؤسيس

مديريات الرتبية
و التعليم ،إدارات
الوزارة و املدارس

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)3إطار النتائج
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وزارة التربية والتعليم

املجال

دعم
النظام

#

21

22

الجودة

املؤرشات الرئيسة

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش

سنة
األساس
2017

أ -نسبة املعنيني الذين يستخدمون
نظام املعلومات الرتبوي ألغراض
السياسات

نسبة املعنيني الذين يستخدمون نظام
املعلومات الرتبوي بفاعلية

%50

ب -نسبة طلبات الحصول عىل
معلومات (الروتينية وغري الروتينية)
التي يتم تلبيتها من خالل نظام
املعلومات الرتبوي

نسبة الطلبات التي تم تلبيتها من خالل
نظام املعلومات الرتبوي (بيانات و تقارير)
"نسبة املعلمني الذين تم مالحظة
استخدامهم للمعدات العلمية وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بشكل فاعل يف
التعليم يف املدارس.

%65

املستهدف
2018
%60

%75

2019
%70

%85

2020
%80

%95

2021
%90

%95

2022
%100

%100

نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
املعلمني :املعلمني :املعلمني :املعلمني :املعلمني :املعلمني:
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر

نسبة املعلمني و الطلبة الذين
يستخدمون معدات العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بفاعلية.
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة الطالب الذين تم مالحظة استخدامهم نسبة
الطلبة :الطلبة :الطلبة :الطلبة :الطلبة :الطلبة :غري
للمعدات العلمية وتكنولوجيا املعلومات
غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر متوفر
واالتصاالت بشكل فاعل يف التعلم.

23

بيئة مدرسية آمنة

24

نتائج األردن يف االختبارات الوطنية.

"مؤرش مركب من مؤرشات
الطلبة الذين يشعرون
باألمان يف املدارس
"

نسب العنف
بكافة
أشكاله
عدد حاالت
التنمر
عدد مجالس
الضبط

نسب النجاح يف االختبارات الوطنية

%24.9

%21

%%17

%14

%11

%8

126

106

86

66

46

26

1007

850

700

550

400

250

%50

%55

%60

%60

%60

%65

التكرار  /املسؤولية

مالحظات

مصدر البيانات

سنويا /قسم منظومة
التعلم الرتبوي  -إدارة
مركز امللكة رانيا ،إدارة
التخطيط الرتبوي
سنويا /قسم منظومة
نظام املعلومات
التعلم الرتبوي  -إدارة
الرتبوي -مركز امللكة
مركز امللكة رانيا ،إدارة
رانيا
التخطيط الرتبوي
قاعدة بيانات نظام
املعلومات الرتبوي
Open EMIS

خالل دورة املساءلة
لكل ثالث سنوات/
وحدة جودة التعليم و
املساءلة

تقارير وحدة جودة
التعليم واملساءلة

سنويا /إدارة التعليم،
مديرية اإلرشاد ،إدارة
مركز امللكة رانيا،
مديريات الرتبية و
التعليم

"إداة املسح الشهري
االلكرتوين للعنف و
التنمر
 سجالت مجالسالضبط يف املديريات
"

سنوياً  /إدارة
االمتحانات -مديرية
االختبارات و املركز
الوطني لتنمية املوارد
البرشية

االختبارات – إدارة
االمتحانات
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املجال

#

املؤرشات الرئيسة

25

تصنيف األردن يف االتجاهات
 االختبارات الدولية يف دراسةالعلوم والرياضيات و القرائية
الدولية

وزارة التربية والتعليم

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش

سنة األساس
2017

درجات دراسة العلوم
والرياضيات الدولية TIMSS

الجودة

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)3إطار النتائج

درجات دراسة العلوم
والرياضيات و القرائية
الدولية PISA

2018

2019

2020

2021

2022

علوم

" 39/32دوليا
 10/5عربيا "

-

-

-

-

-

رياضيات

" 39/36دوليا
 10/8عربيا "

-

-

-

-

-

علوم

" 72/63دوليا
 6/3عربيا "

-

رياضيات
قرائية

-

-

-

-

" 72/66دوليا
 6/4عربيا "

-

-

-

-

-

" 72/60دوليا
 6/2عربيا "

-

-

-

-

-

26

نسبة املدارس املقيمة كمدارس
بأداء مقبول أو أفضل وفقًا
ملعايري وحدة جودة التعليم
واملساءلة.

عدد املدارس املقيمة كمدارس بأداء
مقبول أو أفضل وفقًا ملعايري التقييم إىل
إجاميل عدد املدارس

%5

27

ننسبة الطالب ذوي العمر
املناسب للتعلم عىل أساس
القيم و االتجاهات (الصف
الثالث والسادس).

عدد الطالب ذوي العمر املناسب
للتعلم عىل أساس القيم و االتجاهات
(الصف الثالث والسادس) إىل إجاميل
عدد الطالب املستجيبني لهذه الدراسة
االستقصائية

مل يتم حسابه

148

املستهدف

%15

مل يتم
حسابه

%20

مل يتم
حسابه

%25

مل يتم
حسابه

%30

مل يتم
حسابه

التكرار  /املسؤولية

كلام تم إجراء
االختبار – كل اربع
سنواتTIMSS/
إدارة االمتحانات و
االختبارات
وكل ثالث سنوات
PISA

مصدر البيانات

درجات TIMSS

درجاتPISA

خالل دورة املساءلة
لكل ثالث سنوات/
وحدة جودة التعليم و
املساءلة

تقارير الزيارات
التقييمية

منوذج الدراسة املسحية
 كل سنتني /وحدةمل يتم
حسابه التنسيق التنموي(املركز
الوطني للدراسات)

الطالب -املدرسة
(صف ثالث و
سادس)

%35

مالحظات

سنة االساس
2016/2015

سنة االساس
2016/2015

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)3إطار النتائج

املجال

املستهدف

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش
إجاميل عدد املعلمني الذين تم تقييمهم
بدرجة جيد وفقا للمعايري الوطنية إىل
إجاميل عدد املعلمني الذين شملتهم
الدراسة

-

-

29

نسبة املعلمني الذين يطبقون
املنهجيات الجديدة يف الغرف
الصفية ويف مجال التعليم.

إجاميل عدد املعلمني الذين يطبقون
منهجيات جديدة يف الغرف الصفية إىل
إجاميل عدد املعلمني

-

-

30

النسبة املئوية للقادة (يف القطاع
العام والخاص) املرخص لهم
مبزاولة املهنة مبوجب النظام
الجديد

عدد القادة (يف القطاع العام والخاص)
املرخص لهم مبزاولة املهنة مبوجب النظام
الجديد إىل إجاميل عدد القادة

-

31

#

النسبة املئوية للمعلمني املقيمني
28
وفقًا ملعايري املعلمني الوطنية.

املوارد
البرشية

وزارة التربية والتعليم

سنة األساس
2017

املؤرشات الرئيسة

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

2018

%0

التكرار  /املسؤولية

مصدر البيانات

%40

%30

%20

%10

فصليا /املوارد البرشية
و إدارة اإلرشاف و
التدريب الرتبوي

نظام تقييم األداء -
املوارد البرشية

%25

%50

%75

%85

كل  3سنوات /وحدة
الجودة و املساءلة

تقارير وحدة الجودة
و املساءلة /الدراسة
املسحية

2019

%0

2020

%2

2021

%6

2022

%10

مالحظات

سنوياً  /إدارة املوارد
إدارة املوارد البرشية
البرشية /إدارة التدريب

عدد املعلمني (الذكور واإلناث) املرخص
نسبة املعلمني (ذكورا ً وإناثاً)
الذين يحملون رخصة مامرسة لهم مبوجب النظام الجديد مع إجاميل عدد
املعلمني
املهنة

-

%0

%0

%7

%15

%35

سنوياً  /إدارة املوارد
البرشية /إدارة التدريب

إدارة املوارد البرشية

سنة االساس
2016/2015

32

نسبة املعلمني الحاصلني عىل
الحوافز القامئة عىل األداء

عدد املعلمني الحاصلني عىل الحوافز
القامئة عىل األداء إىل إجاميل عدد املعلمني

%0

%0

%0

%0

%0

%5

سنوياً  /إدارة املوارد
البرشية

إدارة املوارد البرشية

سنة االساس
2016/2015

33

نسبة املعلمني الجدد املؤهلني
(الذكور واإلناث) يف القطاع
العام

"عدد املعلمني املؤهلني (الذين أكملوا
التدريب قبل الخدمة أو التدريب البديل)
إىل إجاميل عدد املعلمني الجدد"

%13

%20

%40

%50

%60

%70

سنوياً  /إدارة املوارد
البرشية

ديوان الخدمة
املدنية /إدارة
التدريب وإدارة
املوارد البرشية

سنة االساس
2016/2015
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املجال

وزارة التربية والتعليم

سنة
األساس
2017

2018

2019

2020

2021

2022

34

نسبة النجاح يف التعليم املهني
للصف الثاين عرش (التوجيهي).

عدد الطلبة الناجحني يف التعليم املهني للصف الثاين
عرش اىل اجاميل عدد الطلبة الكيل يف التعليم املهني
للصف الثاين عرش و لجميع الفروع املهنية

%51

%55

%56

%57

%58

%60

35

نسبة الطلبة الذين اجتازوا
امتحانات التوجيهي  /فرع التعليم
املهني ،ويعملون يف أعامل كرمية
مربحة أو يعملون يف عملهم
الخاص

عدد الطالب الذين تقدموا المتحانات التوجيهي /
فرع التعليم املهني الحاصلني عىل عمل ،إىل إجاميل
عدد الطالب الذين تقدموا امتحانات التوجيهي /
فرع التعليم املهني

37

نسبة أصحاب العمل الراضني عن
أداء خريجي التعليم املهني

38

#

املؤرشات الرئيسة

تعريف املؤرش  /حساب املؤرش

عدد الطالب الذين اجتازوا امتحان التوجيهي لفروع
نسبة الطالب الذين اجتازوا امتحان
التعليم املهني  /التوجيهي إىل إجاميل عدد الطالب
36
التوجيهي فرع التعليم املهني
املتقدمني المتحان الثانوية العامة /التوجيهي.

التعليم
املهني

39
40

املستهدف

-

-

-

%10

-

%12

%9.10

%10.00

%10.50

%11.00

%11.50

%12.00

سنويا /مديرية
االمتحانات

ادارة االمتحانات و
االختبارات

إدارة التعليم املهني/
كل سنتني -إدارة
التعليم املهني /مديرية قسم التوجيه املهني
و متابعة الخريجني
الخدمات املهنية
سنويا /مديرية
االمتحانات

إدارة االمتحانات
واالختبارات

عدد أصحاب العمل الراضني عن أداء خريجي
التعليم املهني إىل إجاميل عدد أصحاب العمل
املستجيبني للدراسة .

-

-

%30

%40

%50

%55

سنويا /قسم التوجيه
املهني و متابعة
الخريجني

إدارة التعليم املهني

عدد املؤسسات التي تقدم
التدريب لطالب التعليم املهني.

املؤسسات التي تقدم التدريب لطالب التعليم
املهني.

-

2

5

8

10

15

سنويا /إدارة التعليم
املهني و اإلنتاج

نسبة األشخاص (املجتمع املحيل)
الذين شملتهم الدراسة املسح ّية
والذين قدموا انطبا ًعا إيجابيًا نحو
التعليم املهني.
االلتحاق باملرحلة الثانوية من
التعليم املهني كنسبة من إجاميل
امللتحقني باملدرسة الثانوية.

عدد األشخاص (املجتمع املحيل) الذين شملتهم
الدراسة املسح ّية والذين قدموا انطبا ًعا إيجاب ًيا
نحو التعليم املهني إىل إجاميل عدد األشخاص الذين
شملتهم الدراسة املسحية.

إدارة التعليم املهني
و االنتاج /قسم
العالقات املهنية

-

-

-

%30

%35

%40

سنويا /إدارة التعليم
املهني

إدارة التعليم املهني

إجاميل عدد الطالب املسجلني يف التعليم املهني إىل
إجاميل عدد طالب املدارس الثانوية

%11

%12

%14

%16

%18

%20

سنويا /التعليم املهني

التعليم املهني
ومديرية الثانوية
العليا

تقوم إدارة التخطيط والبحث الرتبوي بجمع مؤرشات سنة األساس ،حيثام كانت مفقودة ،أثناء السنة األوىل من تنفيذ خطة إسرتاتيجية التعليم.
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مصدر البيانات

مالحظات

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2022-2018

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)4املؤشرات اإلضافية
وزارة التربية والتعليم

ملحق المتابعة والتقييم رقم ( :)4المؤشرات اإلضافية التي سيتم تقديم التقارير عنها
كجزء من إطار المتابعة والتقييم في إطار النتائج المشتركة ضمن خطة إستراتيجية للتعليم
املستهدف
#

املؤشر

التعريف

قيم األساس

1

( 2017/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2018/ 2017

( 2018/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2019/ 2018

( 2019/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2020/ 2019

( 2020/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2021/ 2020

إجاميل عدد املوظفني
(املعلمني وغري املعلمني)
العاملني يف املدارس التي تضم
الطلبة السوريني (املدارس من
النوع األول والثاين والثالث)

العدد املطلق للمعلمني ومديري املدارس
العاملني يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم
التي تضم الطلبة السوريني (املدارس
من النوع األول والثاين والثالث).
يضم اإلداريني موظفي التفتيش والسكرتارية
وقيمي مختربات الحاسوب وأمناء املكتبات
وعامل التنظيف والحراس .....الخ

سنة األساس 2017

النوع األول من
املدارس:
( ) 1,325معلمون
()%83.9
( )254إداريون

النوع األول من
املدارس:
( )1,443معلمون
()%85.0
( )254إداريون

النوع األول من
املدارس:
( )1,561معلمون
()%85.1
( )274إداريون

النوع األول من
املدارس:
( )1,566معلمون
()%85.1
( )274إداريون

النوع األول من
املدارس:
( ) 1،253معلمون
()٪82.11
( )273إداريون النوع الثاين والثالث النوع الثاين والثالث النوع الثاين والثالث النوع الثاين والثالث
من املدارس:
من املدارس:
من املدارس:
من املدارس:
( )7,700معلمون ( )7,857معلمون ( )8,014معلمون ( )8,284معلمون
النوع الثاين من
()%84.0
()%83.6
()%83.3
()%83.0
املدارس) 3،544( :
 1,576إداريون
معلمون ( )1,576( )٪81.25إداريون ( )1,576إداريون ( )1,576إداريون
( )818إداريون
املجموع الكيل:
املجموع الكيل:
املجموع الكيل:
املجموع الكيل:
 9,300معلمون  9,575معلمون  9,850معلمون
 9,025معلمون
النوع الثالث من
()%84.2
()%83.8
()%83.6
()%83.1
املدارس)3،961( :
 1,850إداريون
معلمون ( )1,830( )٪83.31إداريون ( )1,830إداريون ( )1,850إداريون
( )793إداريون

التكرار /
املسؤولية

مصدر
التحقق
بياناتEMIS
عقود العمل
تقرير التحقق
من قبل الخرباء
الخارجيني.

املجموع الكيل:
 8،758معلمون
()٪82.30
( )1،884إداريون
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وزارة التربية والتعليم

املستهدف
#

املؤشر

التعريف

قيم األساس

2

( 2017/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2018/ 2017

( 2018/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2019/ 2018

( 2019/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2020/ 2019

( 2020/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2021/ 2020

التعليم النوعي املقدم
للطلبة السوريني يف
املدارس من النوع األول
والثاين والثالث مقارنة
باملعايري األردنية املعتمدة
يف األردن.

العدد املطلق للطلبة يف املدارس من النوع
األول والثاين والثالث (باستثناء رياض
األطفال).

سنة األساس
)2017
مجموع أنواع
املدارس من النوع
األول – الثالث:
 124،781طالباً
سورياً ملتحقني
فعليا (باستثناء
رياض األطفال)

130,000

135,000

140,000

145,000

3

تقييم املدارس يف ضوء املواصفات املحددة (االتحاد األورويب)
سنة األساس
عىل مقياس من أربع نقاط من ( 1أفضل
الجديدة التي
أداء ممكن) (( )4أدىن مستوى من األداء)،
مصنفة إىل ثالث فئات (أ) جيدة؛ (ب) كافية؛ سيتم تطويرها يف
(ج) بحاجة لتحسني ،وترجمتها إىل نتائج أداء نيسان  /أيار
الجودة التي تقدم التفاصيل الالزمة حول كل
معيار أداء مقسم إىل مجاالت فرعية».
(سنة األساس
العدد املطلق للطلبة السوريني الذين
حزم الكتب املدرسية
)2017
املجانية للطلبة السوريني يحصلون عىل الكتب املدرسية املجانية ،جنبا
يف املدارس من النوع األول إىل جنب مع العدد املطلق للكتب  /حزم  125،000حزمة من
الكتب املدرسية،
الكتب
والثاين والثالث.
 ٪100جديدة
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التكرار /
املسؤولية

مصدر
التحقق
بيانات EMIS
تقارير وزارة الرتبية
والتعليم
الجداول املدرسية.
األدلة عىل تحويل
 20دينارا أردنيا
لكل طالب
تقرير التحقق
من قبل الخرباء
الخارجيني

تقرير تقييم
متابعة الجودة
الخارجي (االتحاد
األورويب)

 130،000حزمة
من الكتب
املدرسية٪100 ،
جديدة

 135،000حزمة
من الكتب
املدرسية٪100 ،
جديدة

 140،000حزمة
من الكتب
املدرسية٪100 ،
جديدة

 145،000حزمة
من الكتب
املدرسية٪100 ،
جديدة

بيانات EMIS
تقارير وزارة الرتبية
والتعليم.
تقارير التفتيش
تقارير التحقق
من قبل الخرباء
الخارجيني
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وزارة التربية والتعليم

املستهدف
#

املؤشر

4

عدد مدارس النوع الثاين
املتاحة للطلبة السوريني
لتحسني فرص الوصول
للتعليم.

5

التعريف

قيم األساس

( 2017/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2018/ 2017

( 2018/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2019/ 2018

( 2019/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2020/ 2019

( 2020/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2021/ 2020

(سنة األساس )2017

196

190

175

160

العدد املطلق للمدارس
من النوع الثاين املتاحة
 196مدرسة ذات الفرتتني (النوع الثاين
للطلبة السوريني.
من املدارس) متاحة

العدد املطلق للمكتبات
تحسني الوصول إىل
ومختربات الحاسوب
التعليم لتوفري الخدمات
ومختربات العلوم يف
اإلضافية واالستفادة منها
يف املدارس من النوع األول املدارس من النوع األول
والثاين والثالث ( .املكتبات والثاين والثالث ،إىل
والحاسوب والعلوم) .جانب العدد املطلق من
املوظفني املتخصصني
املعينني لهذه املرافق.

(سنة األساس )2017
النوع األول من املدارس1 :
مكتبة عدد  ،1مخترب علوم  0 :مخترب
حاسوب 0 :الوصول 0.00 :FCR
النوع الثاين من املدارس210 :
مكتبة عدد  ،83مخترب علوم  80 :مخترب
حاسوب 75 :الوصول 0.16 :FCR
النوع الثالث من املدارس9,842 :
مكتبة عدد 2,184
مخترب علوم 3,664 :
مخترب حاسوب3,994 :
الوصول 0.32 :FCR

النوع األول:
النوع األول:
النوع األول:
النوع األول:
املقرتح قيد
املقرتح قيد
املقرتح قيد
املقرتح قيد
االنتظار
االنتظار
االنتظار
االنتظار
النوع الثاين :يتم النوع الثاين :يتم النوع الثاين :يتم النوع الثاين :يتم
تحديده بعد
تحديده بعد تحديده بعد تقييم تحديده بعد
تقييم االحتياجات .تقييم االحتياجات.
االحتياجات.
تقييم االحتياجات.

التكرار /
املسؤولية

مصدر
التحقق
بيانات EMIS
تقارير اليونيسيف
الجداول الزمنية
لكل مدرسة عىل
أساس خطط
الدروس
تقرير التحقق
من قبل الخرباء
الخارجيني

بيانات EMIS
تقارير التفتيش
تقارير وزارة
الرتبية والتعليم
التي تؤكّد
مخصصات
امليزانية
تقرير التحقق
من قبل الخرباء
الخارجيني
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ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)4املؤشرات اإلضافية
وزارة التربية والتعليم

املستهدف
#

املؤشر

التعريف

قيم األساس

6

( 2017/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2018/ 2017

( 2018/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2019/ 2018

( 2019/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2020/ 2019

( 2020/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2021/ 2020

 .6أ :النسبة املئوية للمعلمني
الجدد يف املدارس من النوع
األول والثاين الذين أكملوا
التدريب األويل بعد التعيني
(برنامج تهيئة املعلمني
الجدد).

العدد املطلق للمعلمني
الجدد يف املدارس التي
تضم الطلبة السوريني
الذين استكملوا برنامج
تهيئة املعلمني الجدد يف
السنة التالية لتعيينهم،
معربا عنه كنسبة مئوية
من العدد املطلق
للمعلمني الجدد يف تلك
السنة املحددة.

(سنة األساس )2017

%100

%100

%100

%100

 .6ب :تحسني جودة برنامج
تهيئة املعلمني الجدد.

تقييم أثر الربنامج عىل
إطار منهجي يشمل سبع
مجموعات مواضيعية
(تنظيم التدريب؛ املواد
التدريبية؛ األهمية
العملية للربنامج  /نوعية
الربنامج؛ تدريب املدربني،
عملية االختيار؛ عملية
إسناد املعلمني الجدد؛
التأثري الكيل للتدريب)،
مع ًربا عنه يف درجات أداء
الجودة التي تتامشی إلی
حد کبیر مع املنھجیة
املطبقة لتقييم العنرص
النوعي للمؤرش .2

(سنة األساس )2015

درجات أداء
الجودة الكلية:
4.22
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درجات أداء الجودة الكلية3.98 :
املرشفون الرتبويون4.03 :
املساندون3.89 :
املعلمون الجدد3.95 :

املرشفون
الرتبويون4.19 :
املساندون4.11 :
املعلمون الجدد:
4.32

التحسن بنسبة ٪5
من سنة األساس
الجديد (التي تم
تطويرها بحلول
كانون األول
)2017

التكرار /
املسؤولية

مصدر
التحقق
تقرير مركز
التدريب الرتبوي

التقرير اإلحصايئ
ملركز التدريب
الرتبوي  /وزارة
الرتبية والتعليم

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)4املؤشرات اإلضافية
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وزارة التربية والتعليم

املستهدف
#

املؤشر

7

عدد األطفال السوريني
امللتحقني برياض األطفال.

8

التعريف

قيم األساس

العدد املطلق لألطفال النوع األول من املدارس 216سوريون (0
غري سوريني).
السوريني امللتحقني برياض
النوع الثاين من املدارس 107 :سوريون
األطفال
( 20غري سوريني)
النوع الثالث من املدارس  88سوريون.
( 28،325غري سوريني)
( ٪1.43من إجاميل االلتحاق يف األردن)

( 2017/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2018/ 2017

( 2018/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2019/ 2018

( 2019/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2020/ 2019

املجموع الكيل:
 1,200سوري

املجموع الكيل:
 1,600سوري

املجموع الكيل:
 2,000سوري

( 2020/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2021/ 2020

التكرار /
املسؤولية

مصدر
التحقق
بيانات EMIS

النوع الثاين من املدارس:
 107سوريون ( 20غري
سوريني)

العدد املطلق للطلبة
السوريني امللتحقني
بالتعليم االستدرايك.

(سنة األساس )2017
943

1,500

2,000

2,500

3,000

سجالت التعليم غري
النظامي  /وزارة
الرتبية والتعليم

النوع الثالث من املدارس
 88سوريون 28،325( .غري
سوريني)

العدد املطلق من خريجي
التعليم االستدرايك يف
سنة دراسية معينة
الذين يلتحقون بالتعليم
الرسمي ،مع ًربا عنه كنسبة
مئوية من العدد املطلق
لجميع خريجي التعليم
االستدرايك.

سنة األساس 2017
943

%30

%40

%45

%50

سجالت التعليم غري
النظامي  /وزارة
الرتبية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم

املستهدف
املؤشر

#

9

10

التعريف

معدل نجاح الطلبة السوريني العدد املطلق للطلبة
السوريني يف سنة دراسية
بحسب الصف.
معينة ودرجة نجاحهم يف
الصف ،معربا عنها كنسبة
مئوية من إجاميل العدد
املطلق للطلبة السوريني
يف هذا الصف C17 +

تحسني نتائج التعلم للطلبة
السوريني يف االختبارات
الدولية للصفوف الثالثة
األوىل.

قيم األساس

( 2017/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2018/ 2017

( 2018/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2019/ 2018

( 2019/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2020/ 2019

سنة األساس املقرر تطويرها يف عام
( 2017آب  /أيلول) للعام الدرايس
2017/2016

نتائج  EGRAو  EGMAسنة األساس الذي سيتم إنشاؤه بعد
نتائج الدراسة املسحية لعام 2017
يف السنة الدراسية
املحددة للصفوف الثالثة (الذي ستكتمل يف أيار  ،)2017ثم تظهر
أيضا قيم منفصلة للطلبة السوريني
األوىل.

بيانات EMIS

_

التحصيل يف مجال
القراءة للمعايري
بنسبة %55
التحصيل يف مجال
الحساب للمعايري
بنسبة %55

تعريف نوع املدارس :املصدر :بيانات EMIS
النوع األول من املدارس :مدارس اخمليمات
النوع الثاني من املدارس :مدارس الفترة الثانية للسوريني فقط
النوع الثالث من املدارس )i( :الفترة الصباحية في املدارس التي تضم الفترة املسائية )ii( ،املدارس ذات الفترة الواحدة.
النوع الرابع من املدارس :مدارس الفترة الثانية التي تضم طلبة من عدة جنسيات وقدر قليل من الطلبة السوريني.
مالحظة :يشير تقرير إطار النتائج املشتركة إلى النوعني الثالث والرابع حتت نوع واحد من املدارس وهو النوع الثالث.
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( 2020/ 12تغطي
السنة الدراسية
)2021/ 2020

التكرار /
املسؤولية

مصدر
التحقق

بيانات مرشوع
RAMP

ملحق املتابعة والتقييم رقم ( :)4املؤشرات اإلضافية
وزارة التربية والتعليم
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