
 دراسة بعنوان 

 قياس مؤشرات األداء المؤسسي في» 

  2018والمالية للعام والتعليم لإلدارات اإلدارية وزارة التربية  

 «2019/ 2018واإلدارات التعليمية للعام 

 إعداد 

 قسم األداء المؤسسي / وحدة الرقابة الداخلية 



 مقدمة
ًكفاءةًرفعًعلى2000ًًومنذعامًتعملًالعالميةًالفضلىًالممارساتًلتحقيقًالوزارةًمنًسعيا ً

ًالسنويةًالعملًخططًوتقييمًًإعدادًالعالميةًالتميزًبمعاييرًاإللتزامًخاللًمنًالمؤسسيًاألداء

ً.ًالوزارةًورسالةًرؤيةًيحققًبماًالمعتمدةًواإلستراتيجيةًالوطنيةًاألهدافًلتحقيق

ً

ًقسمًخاللًمنًالداخليةًالرقابةًوحدةًقامتًالمؤسسيًاألداءًفيًالتطورًمدىًمنًوللتحقق

ًً/4ًً/30ًً–1 ) الفترةًخاللًالوزارةًفيًالمقيمينًمنًفريقًمعًوبالتعاونًالمؤسسيًاألداء

ًاإلداراتًوً،2018ًًللعامً(والماليةًاإلدارية)ًلإلداراتًالسنويةًالعملًخططًبتقييمً،(2019

ًالمؤسسيًاألداءًمؤشراتًتقييمًوً،2019ً/ً(أولًتشرينً– أيلول)ًالفترةًخاللًالتعليمية

ً.وأضعفهاًالمجاالتًأعلىًتوضحًبنتائجًوالخروجًبمتابعتهاًاإلدارتًالتزامًومدى

ً

ً

ً
ًاإلرتقاءًبمستوىًاألداءًالمؤسسيًفيًوزارةًالتربيةًوالتعليم

ً

 الدراسة هدف
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%79.3 نعم 84.0% 66.2% 62.3% 58.0% 31.4% 35.3% 39.5% 89.3%

%9.6 ال 4.6% 14.5% 13.7% 26.4% 47.3% 52.9% 51.8% 7.8%

%11.2 أحيانا 11.4% 19.3% 12.4% 15.7% 21.3% 11.8% 8.7% 2.9%

 متوسط المجاالت لكافة اإلدارات على مستوى الوزارة



 آلية العمل
ًالسنويةًالخططًتقييمًعمليةًتنفيذ• ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفترةًخاللًالوزارةًفيًالمقيمينًمنًفريقًقبلًمنً

ًالمعتمدًالتقييمًنموذجًوفق2018ًًللعامً(والماليةًاإلدارية)ًلإلداراتً(2019ً/4ًً/30ً–1ً)

ً.2019/ً(أولًتشرينً– أيلول)ًالفترةًخاللًالتعليميةًواإلدارات

ًإعداد• ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًمجاالتًفيًالمؤسسيًاألداءًمؤشراتلًاألقسامًتحقيقًمدىًلتحديدًتفقديةًقائمةً

ً،ً،المخاطرًالموظفينًمشاركةً،ًالشركاءًاإلنجاز،ً،ًواإلجرءاتًاألنشطةً،ًاألداءًمؤشرً،ًاألهدافً)

ً.ً(التنظيميً،الهيكلً،الخدماتًاإلجتماعيًالنوع

ًًًًًًًًًًًًًًًًًاإلستراتيجيةًالخطةًاطالقًبسببًالتقييمًعمليةًفيًاألهدافًمجالًتقييمًاستثناءًتم•

ً.2018ًالتقيمًعامًنفسًفيً(2018-2022)

ً.إعدادًقاعدةًبياناتًبنتائجًالقائمةًالتفقدية•

ً.تحليلًالنتائجًوإعدادًالدراسة•

ً.عرضًالدراسةًعلىًاإلدارةًالعليا•

ً.تعميمًالتوصيات•



 التوصيات

2022ًًً-2018ًًاإلستراتيجيةًالخطةًمنًاإلستراتيجيًوالهدفًالوطنيًالهدفًتحديد•
ً.األقسامًكافةًعلىًوتعميمهًإدارةًلكل

ً.اإلستراتيجيةًالخطةًمنًقسمًلكلًالفرعيًالمكونًتحديد•

ً.قياسهاًومتابعةً(SMART)ًللقياسًقابلةًأداءًمؤشراتًإعداد•

ًالخطةًفيًالفعليًاإلنجازًومؤشرًاألداءًمؤشرًتحديدًعندًاإلجتماعيًالنوعًمراعاة•
ً.السنوية

ًقسمًكلًعملًعلىًتؤثرًالتيًالمخاطرًوتوثيقًوتحديدًالمخاطرًإدارةًاستراتيجيةًمتابعة•
ًوقائيةًخططًتحديدًضرورةًمعًالخطرًوقوعًمنًللحدًالمتخذةًاإلجراءاتًوتحديد

ً.حدىًعلىًقسمًكلًتواجهًالتيًالمخاطرًمعًللتعاملًبديلةًوسيناريوهات

ًالجديدًالنموذجًوفقًخدمةًبطاقةًالقسمًيقدمهاًخدمةًلكلًيكونًأن• ًويتمًالمعممً ًقياسً
ً.دوريًبشكلًمؤشراتها

ًمعًالتعاملً،ًالمتميزًالشهرًموظفًاختيارً)ً:ًمثلًللموظفينًالداعمةًًالمنهجياتًتفعيل•
ً.توثيقهاًوً(ًوغيرهاً..ًاإلقتراحات

ً.الوزارةًتنفذهاًالتيًوالمشاريعًبالبرامجًالوظيفيةًمستوياتهمًبكافةًالموظفينًتوعية•

ً.السنويةًالعملًخططًإعدادًبآليةًاألقسامًرؤساءًتوعية•

ً

ً





 اإلدارية والمالية اإلدارات 

 فترة التقييم

   2019/نيسان 
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%89.6 نعم 88.9% 75.0% 38.9% 51.0% 13.9% 0.0% 16.7% 88.9%

%6.3 ال 2.8% 19.4% 25.0% 27.1% 61.1% 93.8% 76.7% 0.0%

%4.2 أحيانا 8.3% 5.6% 36.1% 21.9% 25.0% 6.3% 6.7% 11.1%

 إدارة اللوازم والتزويد

 15: عدد األقسام في اإلدارة / قسم  12: عدد األقسام التي تم تقييمها •

حيث كانت معظم مؤشرات األداء مصاغة بطريقة صحيحة و تم تحديد قيمة األساس مؤشرات األداء أعلى تقييم كان في مجال •

 .والمستهدف لمعظم األنشطة في خطط األقسام

ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال الخدمات  لعدم قيام اإلدارة ( و النوع اإلجتماعي الخدمات )أقل تقييم كان في مجالي •

 .لعدم وجود بطاقات خدمة لكافة الخدمات التي تقدمها اإلدارة و  2018باعادة هندسة أو أتمته للخدمات التي تقدمها خالل عام 
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%75.0 نعم 72.2% 83.3% 50.0% 43.8% 66.7% 50.0% 66.7% 66.7%

%0.0 ال 0.0% 0.0% 27.8% 37.5% 16.7% 25.0% 33.3% 33.3%

%25.0 أحيانا 27.8% 16.7% 22.2% 18.8% 16.7% 25.0% 0.0% 0.0%

 مديرية اإلعالم 

 قسمان: عدد األقسام في المديرية/ قسمان : عدد األقسام التي تم تقييمها •

 .االنجاز أعلى تقييم كان في مجال •

اختيار موظف )منهجية تفعيل لجنة اجتماعية  وعدم ويعزى السبب لعدم وجود مشاركة الموظفين أقل تقييم كان في مجال •

 .والماديةالموظفين من خالل كتب الشكر والمكافآت المعنوية أوتحفيز ( الشهر المتميز
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%100.0 نعم 83.3% 66.7% 33.3% 75.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0%

%0.0 ال 16.7% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 25.0% 100.0% 0.0%

%0.0 أحيانا 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%

 العالقات العامة

 قسمان: عدد األقسام في المديرية/ قسمان  : عدد األقسام التي تم تقييمها •

حيث كانت مؤشرات األداء مصاغة بطريقة صحيحة و تم تحديد قيمة ( مؤشرات األداء  ، الهيكل التنظيمي)أعلى تقييم كان في مجالي •

 .األساس والمستهدف لكافةاألنشطة في خطط األقسام

 :ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال المخاطر ( الخدمات ،المخاطر)أقل تقييم كان في مجالي •

 .  وقوع الخطر والخطط الوقائية والسيناريوهات البديلةالمتخذة للحد من اإلجراءات وتحديد األقسام المخاطر التي ثؤثر على عمل لعدم رصد       

 .كما ال يوجد لدى المديرية بطاقات للخدمات التي تقدمها  •



 أقسام 5: عدد األقسام في المديرية/ أقسام 3: عدد األقسام التي تم تقييمها •

حيث أن كافة األنشطة تتوافق مع ضبط العمليات ( االنجاز ،األنشطة واإلجراءات ، الهيكل التنظيمي )أعلى تقييم كان في مجال •

 .وكافة اإلجراءات واضحة وتعكس خطوات تنفيذ النشاط و تم تحقيق القيم المستهدفة لمعظم المؤشرات

 :ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال المخاطر  (النوع اإلجتماعي والمخاطر)أقل تقييم كان في مجال •

وقوع الخطر وتحديد الخطط الوقائية    المتخذة للحد من األقسام وتحديد اإلجراءات التي ثؤثر على عمل لعدم رصد كافة المخاطر       

 .والسيناريوهات البديلة للتعامل مع المخاطر
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%83.3 نعم 88.9% 88.9% 66.7% 75.0% 11.1% 50.0% 77.8% 88.9%

%16.7 ال 0.0% 11.1% 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 22.2% 0.0%

%0.0 أحيانا 11.1% 0.0% 0.0% 8.3% 55.6% 16.7% 0.0% 11.1%

 مديرية الشؤون اإلدارية



 3: عدد األقسام في اإلدارة / أقسام   3: عدد األقسام التي تم تقييمها •

ويعزى السبب لتوفر ضبط عمليات وأوصاف وظيفية لجميع أقسام اإلدارة وكذلك جميع األقسام  الهيكل التنظيمي    أعلى تقييم كان في مجال•

ً.  موجودة على الهيكل التنيظيمي للوزارة 

عند صياغة مؤشرات األداء وكذلك ( ذكور، إناث )ويعزى السبب في عدم مراعاة النوع االجتماعي النوع اإلجتماعي  أقل تقييم كان في مجال •

 .عند قياسها وتحدد االنجاز الفعلي

خطة ، ) وذلك ألنه تم تحديد المخاطر بشكل محدود في المديرية ولم يتم تحديد إجراءات %( 22.2)حقق نسبة متدنية ًالمخاطرمجال •
 .لمواجهة المخاطر ( سيناريوهات وقائية 
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%83.3 نعم 77.8% 77.8% 66.7% 75.0% 22.2% 0.0% 77.8% 88.9%

%0.0 ال 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 22.2% 50.0% 22.2% 0.0%

%16.7 أحيانا 22.2% 22.2% 0.0% 4.2% 55.6% 50.0% 0.0% 11.1%

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
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األنشطة  مؤشر األداء
 واالجراءات

مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%64.7 نعم 72.0% 33.3% 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 91.7%

%18.8 ال 9.5% 39.3% 0.0% 54.8% 95.8% 100.0% 100.0% 8.3%

%16.5 أحيانا 18.5% 27.4% 4.2% 7.7% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%

 إدارة األبنية والمشاريع

 8: عدد األقسام في اإلدارة /  اقسام8: عدد األقسام التي تم تقييمها •

على الرغم من وجود  ضبط عمليات لالقسام  واوصاف وظيفية لغالبية الوظائف في  الهيكل التنظيمي أعلى تقييم كان في مجال •

 .االقسام مع وجود أقسام حديثة بحاجة الى ضبط عمليات

خطط ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال المخاطر لعدم قيام  األقسام بتحديد ( الخدمات والمخاطر)مجالي أقل تقييم كان في •

 .كما اليوجد لدى االدارة بطاقات للخدمات التي تقدمها  .تواجههاوقائية وسيناريوهات بديلة للتعامل مع المخاطر التي قد 
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الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%70.0 نعم 86.7% 26.7% 44.4% 42.5% 6.7% 0.0% 15.0% 60.0%

%20.0 ال 13.3% 43.3% 11.1% 32.5% 80.0% 100.0% 61.7% 40.0%

%10.0 أحيانا 0.0% 30.0% 11.1% 25.0% 13.3% 0.0% 23.3% 0.0%

 إدارة الشؤون القانونية

 6: عدد األقسام في اإلدارة /  اقسام5: عدد األقسام التي تم تقييمها •

حيث كانت  اغلب االنشطة الرئيسية تتوافق مع ضبط العمليات واغلب االجراءات االنشطة واإلجراءات أعلى تقييم كان في مجال •

 واضحة وتعكس خطوات تنفيذ النشاط 

حيث كانت مؤشرات االداء ال تراعي النوع االجتماعي ولم يتم تحديد (  النوع االجتماعي والمخاطر)أقل تقييم كان في مجالي •

خطط مؤشر االنجاز الفعلي حسب النوع االجتماعي  ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال المخاطر لعدم قيام  األقسام بتحديد 

 .  تواجههاوقائية وسيناريوهات بديلة للتعامل مع المخاطر التي قد 
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النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%100.0 نعم 100.0% 100.0% 66.7% 37.5% 55.6% 37.5% 88.9% 91.7%

%0.0 ال 0.0% 0.0% 0.0% 27.1% 11.1% 25.0% 11.1% 0.0%

%0.0 أحيانا 0.0% 0.0% 0.0% 35.4% 33.3% 37.5% 0.0% 8.3%

 العالقات الثقافية والبعثات

 4: عدد األقسام في اإلدارة /  اقسام4: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 (.االنجاز ،األنشطة واإلجراءات ، مؤشرات االداء)أعلى تقييم كان في مجاالت •

ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال مشاركة الموظفين ( الموظفين النوع االجتماعي  ومشاركة )مجالي أقل تقييم كان في •

 .(ًاختيار موظف الشهر المتميز)يقوم رئيس القسم بتفعيل منهجية وال  لجنة اجتماعية في االدارة  ودوجعدم  الى
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النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%80.6 نعم 80.6% 81.5% 59.3% 36.1% 18.5% 0.0% 3.7% 88.9%

%13.9 ال 19.4% 14.8% 7.4% 44.4% 81.5% 100.0% 96.3% 0.0%

%5.6 أحيانا 0.0% 3.7% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1%

 إدارة الشؤون المالية

 12: عدد األقسام في اإلدارة / قسم  9: عدد األقسام التي تم تقييمها •

ذلك النه يوجد ضبط عمليات لالقسام حسب نظام الجودة ووجود اوصاف وظيفية الهيكل التنظيمي تقييم كان في مجال أعلى •

 .لكافة الوظائف في االقسام 

لعدم وجود بطاقة خدمة لكل خدمة يقدمها القسم ولم يتم والسبب ( الخدمات والنوع االجتماعي)أقل تقييم كان في مجال •

 2019-2018عمل واتمتة خدمات تقدمها االقسام لعام 
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%88.6 نعم 97.0% 69.7% 60.6% 34.1% 36.4% 31.3% 48.5% 100.0%

%2.3 ال 3.0% 18.2% 18.2% 30.7% 42.4% 62.5% 39.4% 0.0%

%9.1 أحيانا 0.0% 12.1% 21.2% 35.2% 21.2% 6.3% 12.1% 0.0%

 إدارة الموارد البشرية

 11: اإلدارة عدد األقسام في /   قسم11: تقييمها عدد األقسام التي تم •

بحيث كانت جميع االقسام لها وصف وظيفي وضبط عمليات  وموجودة الهيكل التنظيمي أعلى تقييم كان في مجال •

 .على الهيكل التنظيمي لإلدارة

ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال النوع االجتماعي عدم ( والمخاطر اإلجتماعيالنوع )مجالي أقل تقييم كان في •

مراعاة مؤشرات األداء في الخطط للنوع االجتماعي، أما لمجال المخاطر فيعزى لعدم قيام األقسام بتحديد خطط وقائية 

 .وسيناريوهات بديلة للتعامل مع المخاطر التي قد تواجهها



 6: عدد األقسام في الوحدة/ قسم   6: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 .الهيكل التنظيميمجال أعلى تقييم كان في •

نسبة مرتفعة بسبب اشراك الموظفين في اعداد الخطط السنوية وتحفيزهم من خالل مشاركة الموظفين  كما حقق مجال    •

 .كتب الشكر ومشاركتهم في اللجان الداخلية والخارجية ولجان التحقق والتحقيق

تقدمها الوحدة ولم بطاقة خدمة لكل خدمة ال يوجود بالنسبة للخدمات ، (النوع االجتماعي والخدمات)أقل تقييم كان في مجال •

 .، ولم يتم تحديد مؤشرات للنوع االجتماعي 2019-2018لعام يتم عمل واتمتة خدمات 
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 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%58.3 نعم 66.7% 44.4% 27.8% 81.3% 22.2% 10.0% 11.1% 88.9%

%16.7 ال 0.0% 22.2% 33.3% 14.6% 72.2% 80.0% 88.9% 11.1%

%25.0 أحيانا 33.3% 33.3% 5.6% 4.2% 5.6% 10.0% 0.0% 0.0%

 وحدة الرقابة الداخلية



 14: اإلدارةعدد األقسام في / قسم   12: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 .اإلنجازمجال أعلى تقييم كان في •

ويعزى السبب في انخفاض تقييم مجال المخاطر لعدم قيام  األقسام بتحديد خطط وقائية ، (المخاطر)تقييم كان في مجال أقل •

 .  وسيناريوهات بديلة للتعامل مع المخاطر التي قد تواجهها
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النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%70.8 نعم 91.7% 94.4% 91.7% 91.7% 69.4% 70.8% 50.0% 91.7%

%0.0 ال 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 11.1% 0.0% 0.0% 8.3%

%29.2 أحيانا 8.3% 5.6% 8.3% 2.1% 19.4% 29.2% 50.0% 0.0%

 إدارة التخطيط والبحث التربوي
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 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%80.4 نعم 83.8% 70.1% 55.7% 56.7% 26.9% 25.0% 38.0% 87.2%

%7.9 ال 5.4% 14.0% 10.2% 28.1% 52.3% 57.9% 54.3% 8.4%

%11.8 أحيانا 10.8% 15.8% 14.6% 15.2% 20.8% 17.2% 7.7% 4.4%

 (لإلدارات اإلدارية والمالية) متوسط المجاالت



 اإلدارات التعليمية 

 فترة التقييم

 2019/تشرين أول  –أيلول  



 13: عدد األقسام في اإلدارة / قسم  12: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 وكذلك اإلدارة أقسام لجميع وظيفية وأوصاف عمليات ضبط لتوفر السبب ويعزى التنظيمي الهيكل مجال في كان تقييم أعلى•

ً  .لإلدارة التنظيمي الهيكل على موجودة  األقسام جميع

ويعزى السبب لعدم اعداد بطاقات خدمة في األقسام بالرغم من تقديم خدمات  متعلقة بالمهام ( الخدمات)أقل تقييم كان في مجال •

 .الرئيسية لإلدارة ، ولم يتم  اعادة هندسة  أو أتمتة ألي خدمات تقدمها اإلدارة
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 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%77.1 نعم 72.2% 47.2% 69.4% 49.0% 2.8% 29.2% 0.0% 91.7%

%12.5 ال 11.1% 33.3% 27.8% 30.2% 80.6% 66.7% 90.9% 8.3%

%10.4 أحيانا 16.7% 19.4% 2.8% 20.8% 16.7% 4.2% 9.1% 0.0%

 إدارة التعليم المهني واالنتاج



 9:  عدد األقسام في اإلدارة / أقسام   9: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 وكذلك اإلدارة أقسام لجميع وظيفية وأوصاف عمليات ضبط لتوفر السبب ويعزى  (التنظيمي الهيكل) مجال في كان تقييم أعلى•

ً. لإلدارة التنظيمي الهيكل على موجودة  األقسام جميع

 من المقدمة للخدمات خدمة بطاقات توفر لعدم المجال تقييم انخفاض في السبب ويعزى ( الخدمات) مجال في كان تقييم أقل•

 .2019/ 2018 للعام اإلدارة تقدمها خدمات أتمته أو هندسة اعادة يتم ولم و اإلدارة
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%75.0 نعم 77.8% 59.3% 85.2% 37.5% 0.0% 0.0% 18.5% 92.6%

%19.4 ال 3.7% 3.7% 14.8% 37.5% 22.2% 88.9% 81.5% 7.4%

%5.6 أحيانا 18.5% 37.0% 0.0% 25.0% 77.8% 11.1% 0.0% 0.0%

 إدارة النشاطات التربوية



 9 : اإلدارة في األقسام عدد /  أقسام 9 : تقييمها تم التي األقسام عدد•

 وتوفر األقسام لكافة عمليات ضبط لتوفر السبب ويعزى  (واإلجراءات األنشطة  ، التنظيمي الهيكل) مجالي في كان تقييم أعلى•

  االجراءات واغلب العمليات ضبط مع تتوافق الرئيسية االنشطة كافة أن و ، الوظيفية األوصاف لكافة وظيفي وصف بطاقات

   . النشاط تنفيذ خطوات وتعكس وواضحة محددة

 بعض صياغة عند ( إناث ذكور،) االجتماعي النوع مراعاة عدم في السبب ويعزى ( اإلجتماعي النوع) مجال في كان تقييم أقل•

 .الفعلي االنجاز مؤشرات تحديد وعند األداء مؤشرات
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الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%77.8 نعم 92.6% 85.2% 66.7% 68.1% 59.3% 66.7% 70.8% 92.6%

%2.8 ال 0.0% 0.0% 25.9% 19.4% 29.6% 33.3% 12.5% 7.4%

%19.4 أحيانا 7.4% 14.8% 7.4% 12.5% 11.1% 0.0% 16.7% 0.0%

 إدارة اإلشراف والتدريب التربوي



 12: عدد األقسام في اإلدارة / قسم 11: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 وتوفر األقسام لكافة عمليات ضبط لتوفر السبب ويعزى  (واإلجراءات األنشطة  ، التنظيمي الهيكل) مجالي في كان تقييم أعلى•

  االجراءات واغلب العمليات ضبط مع تتوافق الرئيسية االنشطة اغلب  انتك و ، الوظيفية األوصاف لكافة وظيفي وصف بطاقات

   . النشاط تنفيذ خطوات وتعكس وواضحة محددة

، وعدم توفر   2019/ 2018لعدم اعادة هندسة لخدمات اإلدارة  للعام ويعزى السبب ( الخدمات)أقل تقييم كان في مجال •

 .بطاقات لكافة الخدمات التي تقدمها اإلدارة
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الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%61.4 نعم 87.9% 42.4% 57.6% 53.4% 42.4% 50.0% 33.3% 93.9%

%27.3 ال 9.1% 45.5% 39.4% 40.9% 42.4% 50.0% 54.5% 6.1%

%11.4 أحيانا 3.0% 12.1% 3.0% 5.7% 15.2% 0.0% 12.1% 0.0%

 إدارة االمتحانات واالختبارات



 14: عدد األقسام في اإلدارة / قسم 14: عدد األقسام التي تم تقييمها •

ويعزى السبب إلى  تحديد مؤشرات األداء لكافة األنشطة وتحديد القيم المستهدفة  ( مؤشرات األداء)أعلى تقييم كان في مجال •

 .لكافة المؤشرات في جميع األقسام

 .2018بسبب عدم عمل إعادة هندسة للخدمات التي تقدمها اإلدارة خالل العام ( الخدمات)أقل تقييم كان في مجال •
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%96.4 نعم 88.1% 81.0% 92.9% 85.7% 88.1% 85.7% 66.7% 95.2%

%0.0 ال 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

%3.6 أحيانا 11.9% 19.0% 7.1% 14.3% 11.9% 14.3% 33.3% 4.8%

 إدارة المناهج والكتب المدرسية



 11: عدد األقسام في اإلدارة / أقسام  9: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 تحديد وتم العمليات ضبط مع تتوافق الرئيسية االأشطة كافة أن حيث ،(واإلجراءات األنشطة) مجال في كان تقييم أعلى•

 .األنشطة لكافة الرئيسية االجراءات

 في أو األداء مؤشرات تحديد عند اإلجتماعي النوع مراعاة  لعدم السبب ويعزى (اإلجتماعي النوع) مجال في كان تقييم أقل•

 .الفعلية اإلنجاز مؤشرات تحديد
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الهيكل  الخدمات
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%86.1 نعم 92.6% 48.1% 63.0% 55.6% 37.0% 0.0% 48.1% 88.9%

%5.6 ال 0.0% 3.7% 7.4% 23.6% 22.2% 100.0% 40.7% 11.1%

%8.3 أحيانا 7.4% 48.1% 29.6% 20.8% 40.7% 0.0% 11.1% 0.0%

 إدارة مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات



 11 : اإلدارة في األقسام عدد /قسم 11 : تقييمها تم التي األقسام عدد•

 وصف بطاقات وتوفر األقسام لكافة عمليات ضبط لتوفر السبب ويعزى  (اإلنجاز  ، التنظيمي الهيكل) مجالي في كان تقييم أعلى•

 منهجية على باالعتماد النتائج توثيق يتم كما المؤشرات لكافة المستهدفة القيم تحقيق تم و ، الوظيفية األوصاف لكافة وظيفي

 .النتائج تحديد

 و اختصاصهم مجال في الموظفين لكافة تدريبية دورات اعطاء لعدم السبب ويعزى ( الموظفين مشاركة) مجال في كان تقييم أقل•

 . والمادية المعنوية والمكافآت الشكر كتب خالل من تحفيزهم عدم
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%90.9 نعم 90.9% 97.0% 70.0% 65.9% 69.7% 83.3% 87.5% 93.9%

%2.3 ال 0.0% 0.0% 26.7% 31.8% 30.3% 16.7% 12.5% 6.1%

%6.8 أحيانا 9.1% 3.0% 3.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 إدارة التعليم الخاص



 13: عدد األقسام في اإلدارة / قسم12: عدد األقسام التي تم تقييمها •

 وتوفر األقسام لكافة عمليات ضبط لتوفر السبب ويعزى  (اإلجتماعي النوع  ، التنظيمي الهيكل) مجالي في كان تقييم أعلى•

 معظم تحديد تم و اإلجتماعي النوع تراعي األداء مؤشرات معظم وكانت ، الوظيفية األوصاف لكافة وظيفي وصف بطاقات

 .اإلجتماعي النوع حسب الفعلي اإلنجاز مؤشرات

 وتحديد األقسام عمل على ثؤثر التي المخاطر رصد لعدم السبب ويعزى ( الخدمات ، المخاطر) مجالي في كان تقييم أقل•

 خدمات أتمته أو هندسة اعادة يتم ولم  ، البديلة والسيناريوهات الوقائية والخطط الخطر وقوع من للحد المتخذة اإلجراءات

 .2019/ 2018 للعام اإلدارة تقدمها
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 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%56.3 نعم 72.2% 22.2% 72.2% 63.5% 5.6% 91.7% 8.3% 91.7%

%27.1 ال 2.8% 36.1% 8.3% 6.3% 91.7% 8.3% 91.7% 8.3%

%16.7 أحيانا 25.0% 41.7% 19.4% 30.2% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

 إدارة التعليم
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مشاركة  الشركاء االنجاز
 الموظفين

النوع  المخاطر
 االجتماعي

الهيكل  الخدمات
 التنظيمي

%77.6 نعم 84.3% 60.3% 72.1% 59.8% 38.1% 50.8% 41.7% 92.6%

%12.1 ال 3.3% 15.3% 18.8% 23.7% 39.9% 45.5% 48.0% 6.8%

%10.3 أحيانا 12.4% 24.4% 9.1% 16.5% 22.0% 3.7% 10.3% 0.6%

 (اإلدارات التعليمية) متوسط المجاالت



 فريق العمل 
 اإلدارة اإلسم  الرقم

ًإدارةًالمواردًالبشريةًداناًمامي1ً

ًإدارةًاللوازمًوالتزويدًآفاقًأبوًرمان2ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًمنالًشعبان3ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًدعاءًأبوسعدة4ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًأنغامًمحادين5ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًربيعًالعمري.د6ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًإيادًاللواما7ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًليناًعبيدات8ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًنورًالعمرو9ً

ًإدارةًالمواردًالبشريةًرائدةًهالالت10ً

ًإدارةًالتخطيطًوالبحثًالتربويًوفاءًختاتنه.د11ً

ًوحدةًالرقابةًالداخليةًاللًهواش.د12ً






