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 تقديم

تؤمن وزارة التربية والتعليم إيماًنا راسًخا بعظم 
األمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها والرسالة 
السامية التي تحملها، وتؤمن أيًضا بدورها األساسي، 
مع مؤسسات الدولة جميعها، في صناعة المجتمع 
التربوّي الريادّي الذي ينتمي أفراده للوطن وقيادته، 
ويلتزمون قيم الحرية والعدالة والمساواة، ويتمثلون 
المواطنة الصالحة خير تمثيل، ويرون في الوسطية 

اآلخر والشفافية مبادئ أساسية  واحترام الرأي والرأي
في حفظ النسيج االجتماعي، ويخدمون وطنهم بكل 

 معاني المسؤولية والريادة والتشاركية.

لذا تعمل الوزارة بكافة إداراتها ووحداتها من 
أجل تحقيق مخرجات تربوية تكون نموذًجا متقدًما 
وقياديًّا في اإلقليم الذي نحيا فيه بالرغم من التحديات 

بيرة التي تواجه قطاعات التعليم، وهذا ال يتحقق إال الك
بهمة المخلصين المتفانين في خدمة األوطان من 
تربويين وطلبة ومجتمع محلي داعم ومتحلٍّّ بالمسؤولية 

 وعلى قدر عالٍّ من الكفاءة.

وقد جاءت إنجازات وزارة التربية والتعليم 
م منسجمة مع 9102وبرامجها ومشروعاتها للعام 

اني ابن هللا الث الملكية السامية لجاللة الملك عبد الرؤى 
الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه، وتجسيًدا لما أسندته 

كتب التكليف السامي للحكومات األردنية في ما يتعلق 
بقطاع التعليم، وسعًيا لتحقيق ما تضمنته الورقة 

لتي ا -حفظه هللا –النقاشية السابعة لجاللة الملك 
لى أردن قوي يقدم ألبنائه خير تعليم يتطلع فيها إ

يؤهلهم لمواجهة تحديات الحياة، وبناء مجتمع متماسك 
متآلف، وأن يتبوأ األردن مرتبة متميزة ومركًزا متقدًما 
في مصاف الدول في التعليم النوعي الذي يعد بوابتنا 

 نحو المستقبل.

ذ تضع وزارة التربية والتعليم بين يدي  وا 
ام ن والمهتمين بإنجازاتها ثمرة جهد عالباحثين والدارسي

من العمل الدؤوب واإلنجاز والعطاء التربوي في كامل 
كافة المجاالت التربوية فإنها تؤمل أن يكون هذا 

بما يحويه من البيانات النوعية  ،الكتاب السنوي 
ن موالكمية والمؤشرات التربوية والنتاجات المتحققة 

هم إلثراء معارف وسيلة ،خطة التعليم االستراتيجية
بأفكار وخبرات جديدة، ومعيًنا لهم على ابتكار األفكار 
الخالقة، وا عداد البرامج والدراسات والبحوث التربوية، 

ألردن، التعليمية في االتعلمية لتكون في خدمة العملية 
في ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجاللة الملك 

 حفظه هللا -ابن الحسين المعظم هللا الثاني  عبد
 .-ورعاه

 ـمـــــــــــة والتعليـــــــــــــــر التــــربــيـــــــــــــــــــوزيـــ                                                   
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 مقدمة 
الكتاب السنوي وثيقة مهمة إلبراز  يعدّ 

عليم لتربية والتاإلنجازات التي حققتها إدارات وزارة ا
جل أووحداتها، وهو وسيلة للمراجعة والدراسة من 

 قبل.للتطوير والتخطيط للمستالتقييم؛ ليكون منطلًقا 
تعزيز التواصل الفاعل بين األجهزة  بهدفو 

الفنية واإلدارية في الوزارة بمستوياتها كافة، يلقي 
الكتاب السنوي الضوء على أهم المؤشرات التربوية 

التطويرية التي قامت بها الوزارة في كافة  والمشروعات
المجاالت وبما يسهم في تحقيق التعلم األفضل 

 للطالب.
 أربعةفي السنوي  وقد جاء هذا الكتاب

تناول الفصل األول منها لمحة عن النظام يفصول، 
 .التربوي التعليمي في المملكة األردنية الهاشمية

رة التربية اوالفصل الثاني يعرض الهيكل التنظيمي لوز 

المؤشرات التربوية والرسوم البيانية أهم والتعليم و 
 والمقارنات المتعلقة بالنظام التعليمي.

أبرز البرامج  فيحوي  الثالثأما الفصل 
والمشروعات التي نفذتها إدارات الوزارة ووحداتها في 

كانت منسجمة مع محاور خطة التعليم و م 9102العام 
هم الرابع صوًرا أل الفصل ويعرضاالستراتيجية. 
النشاطات والمناسبات واالحتفاالت التي المشروعات و 

 نظمتها إدارات الوزارة ووحداتها في العام نفسه.
إننا نؤمل أن يكون هذا الكتاب وثيقة يرجع 

بالشأن التربوي وصانعو القرارات  إليها المهتمون 
وراسمو السياسات التعليمية بهدف التطوير في 

م ووضع الخطط االستراتيجية بما التخطيط والتقيي
وبما  ،يواكب متطلبات العصر وحاجات المواطن

ينسجم مع رؤى جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين 
 المعظم حفظه هللا ورعاه.

 
 لجنة اإلعداد
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لدستور ملكة األردنية من: اتنبثق فلسفة التربية في الم

األردني، والحضااارة العربية اإلسااالمية، ومبادئ الثورة 
العربياااة الكبرى، والتجرباااة الوطنياااة األردنياااة. وتتمثااال 

 : اآلتيةهذه الفلسفة في األسس 
 األسس الفكرية:  -أ

 اإليمان باهلل تعالى. .0
 اإليمان بالمثل العليا لألمة العربية. .9
ي حترم اإلنسان ويعلاإلسالم نظام فكري سلوكي ي .3

على العلم والعمااااال  من مكااااااناااااة العقااااال ويحاااااثّ 
 والخلق.

اإلساااااااالم نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ  .4
 الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة.

 العالقة بين اإلسالم والعروبة عالقة عضوية. .5
 الوطنية والقومية واإلنسانية: األسس -ب
ولة عربية، ونظام المملكة األردنية الهاشاااااااااااااامية د .0

الحكم فيهاا نيابي ملكي وراثي، والوالء فيها هلل ثم 
 الوطن والملك.

األردن جزء من الوطن العربي، والشعب األردني  .9
 جزء ال يتجزأ من األمة العربية واإلسالمية.

الشااااااااااااااعاب األردني وحادة متكااملاة، وال مكاان فيه  .3
للتعصاااااب العنصاااااري أو اإلقليمي أو الطائفي أو 

 أو العائلي.العشائري 
اللغة العربية ركن أساسي في وجود األمة العربية  .4

 وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها.

الثورة العربيااااااة الكبرى تعبر عن طمو  األمااااااة  .5
العربياة وتطلعاتها لالسااااااااااااااتقالل والتحرر والوحدة 

 والتقدم.
التمساااااااااااااااااك بعروباااة فلسااااااااااااااطين وبجميع األجزاء  .6

المغتصاااااااااااااابااااة من الوطن العربي، والعماااال على 
 استردادها.

القضااااااية الفلسااااااطينية قضااااااية مصاااااايرية للشااااااعب  .7
 األردني، والعدوان الصااهيوني على فلسااطين تحدٍّّ 
ساااااااااياساااااااااي وعساااااااااكري وحضااااااااااري لألمة العربية 

 واإلسالمية بعامة واألردن بخاصة.
األماة العربياة حقيقاة تااريخياة راسااااااااااااااخاة، والوحدة  .8

 العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.
الشااخصااية الوطنية والقومية التوازن بين مقومات  .2

واإلسااااااااااااااالميااة من جهااة واالنفتااا  على الثقااافااات 
 العالمية من جهة أخرى.

التكيف مع متغيرات العصاااااااااااااار، وتوفير القاادرة  .01
 الذاتية لتلبية متطلباته.

التفاهم الدولي على أساااااااااااس العدل والمساااااااااااواة  .00
 والحرية.

المشاااااااااااااااركة اإليجابية في الحضااااااااااااااارة العالمية  .09
 وتطويرها.

 سس االجتماعية:األ -ج
األردنيون متسااااااااااااااااااااوون في الحقو  والواجبااااااات  .0

السااياسااية واالجتماعية واالقتصااادية، ويتفاضاالون 
 بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له.
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 احترام حرية الفرد وكرامته.  .9
تماسااااااااااااك المجتمع وبقاؤه ضاااااااااااارورة لكل فرد من  .3

أفراده، ودعائمه األسااااااااساااااااية: العدل االجتماعي، 
قااااااماااااة التوازن  بين حااااااجاااااات الفرد وحااااااجاااااات وا 

المجتمع، وتعاااااااون أفراده وتكااااااافؤهم بمااااااا يحقق 
الصاااااااااااااااالا العاااام، وتحماال المسااااااااااااااؤوليااة الفردياااة 

 واالجتماعية.
تاقااااااادم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بماااااااا يحفظ  .4

 المصلحة الوطنية والقومية.
المشااركة السياسية واالجتماعية في إطار النظام  .5

 ه.إزاء مجتمع الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه
التربية ضاااااااااااارورة اجتماعية، والتعليم حق للجميع  .6

 كلُّ وفق قابلياته وقدراته الذاتية.

تنبثق األهداف العامة للتربية في المملكة من فلسااااااافة 
التربياااااة، وتتمثااااال في تكوين المواطن المؤمن بااااااهلل 

ائاال بااالفضاااااااااااااا حّليعااالى المنتمي لوطنااه وأمتااه، المتت
النااامي في مختلف جوانااب  ،ت اإلنساااااااااااااااانيااةوالكماااال

الشااااااااخصااااااااية الجساااااااامية والعقلية والروحية والوجدانية 
واالجتماعية، بحيث يصااابا الطالب في نهاية مراحل 

  التعليم مواطًنا قادًرا على:
اسااااااااااااااتخااادام اللغاااة العربياااة في التعبير عن الاااذات  .0

 سر وسهولة.واالتصال مع اآلخرين بي  
المفااهيم والعالقات االسااااااااااااااتيعااب الواعي للحقاائق و  .9

المتصاااااااااااالة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسااااااااااااكانية 
واالجتماعية والثقافية محليًّا وعالميًّا، واسااااااااااتخدامها 

 بفاعلية في الحياة العامة.
اسااتيعاب عناصاار التراث، واسااتخالر العبرة لفهم  .3

 الحاضر وتطويره.

اسااااتيعاب اإلسااااالم عقيدة وشااااريعة، والتمثل الواعي  .4
 من قيم واتجاهات.لما فيه 

االنفتاا  على ماا في الثقاافات اإلنسااااااااااااااانية من قيم  .5
 واتجاهات حميدة.

التفكير الرياضااااااااااااااي، واسااااااااااااااتخدام األنظمة العددية  .6
والعالقات الرياضااية في المجاالت العلمية وشااؤون 

 الحياة العامة.
اسااااااااااااااتيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات  .7

فساااااااااير الظواهر والتعامل معها، واساااااااااتخدامها في ت
الكونية وتسااااخيرها لخدمة اإلنسااااان وحل مشااااكالته 

 وتوفير أسباب سعادته.
االساااااااتيعاب الواعي للتكنولوجيا، واكتسااااااااب المهارة  .8

نتاجها، وتطويرها، وتساااااخيرها  في التعامل معها، وا 
 لخدمة المجتمع.

جمع المعلوماااااات، وتخزينهاااااا، واسااااااااااااااتااااادعااااااؤهاااااا،  .2
نتاجها، واسااااااااااااااتخدامها في  تفسااااااااااااااير ومعاالجتها، وا 

الظواهر وتوقع االحتماااااااالت المختلفااااااة لألحااااااداث 
 واتخاذ القرارات في شتى المجاالت.

التفكير النقدي الموضااااااااااوعي، واتباع األساااااااااالوب  .01
 العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكالت.

مواجهااة متطلبااات العماال، واالعتماااد على النفس  .00
باااااااكتسااااااااااااااااااااب مهااااااارات مهنيااااااة عااااااامااااااة وأخرى 

 متخصصة.
عد الصااااااااحية وممارسااااااااة العادات اسااااااااتيعاب القوا  .09

 النشاط الرياضي لتحقيقممارسة و  ،المتصالة بها
 نمو جسمي متوازن.

تاذو  الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي  .03
 مظاهر الحياة.

التمساااااااااك بحقو  المواطنة وتحمل المساااااااااؤوليات  .04
 المترتبة عليها.
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 االعتزاز اإلسالمي والقومي والوطني. .05
صاااااااااة واألوقات الحرة في اساااااااااتثمار القدرات الخا .06

ب اإلبااداع واالبتكااار ورو  تنميااة المعااارف وجواناا
 ة بالعمل واالستمرار فيه والترويا البريء.ر المباد

تقدير إنساااااااانية اإلنساااااااان، وتكوين قيم واتجاهات  .07
إيجااااابيااااة نحو الااااذات واآلخرين والعماااال والتقاااادم 
االجتماااااعي، وتمثاااال المبااااادئ الااااديمقراطيااااة في 

 جتماعي.السلوك الفردي واال
التكيف الشااااااااخصااااااااي واكتساااااااااب قواعد الساااااااالوك  .08

االجتماااعي واألخالقي، وتمثلهااا في التعاااماال مع 
 اآلخرين ومتغيرات الحياة.

 :بأتيما  تتمثل مبادئ السياسة التربوية في
تاوجاياااااااه النظاااااااام التربوي ليكون أكثر مواءماااااااة  .0

قامة التوازن بين  ما.هلحاجات الفرد والمجتمع وا 
توفير الفرر لتحقيق مبادأ التربياة المسااااااااااااااتديمة،  .9

واساااااااااااتثمار أنماط التربية الموازية بالتنسااااااااااايق مع 
 الجهات المختصة.

تأكيد أهمية التربية الساااياساااية في النظام التربوي،  .3
وترسااااايد مبادئ المشااااااركة والعدالة والديمقراطية، 

 وممارستها.
ية صتوجيه العملية التربوية توجيًها يطور في شخ .4

المواطن القااااادرة على التحليااااال والنقاااااد والمباااااادرة 
واإلبداع والحوار اإليجابي، وتعزيز القيم المستمدة 

 من الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية.
تارسااااااااااااااياد الامانهج العلمي في النظاااااااام التربوي  .5

ا، وتطوير نظم البحاااث  ا وتنفياااًذا وتقويماااً تخطيطاااً
 والتقويم والمتابعة.

ربية في المؤسااااااااسااااااااات التربوية توساااااااايع أنماط الت .6
لتشااااامل برامج التربية الخاصاااااة والموهوبين وذوي 

 االحتياجات الخاصة.
تأكيد مفهوم الخبرة الشاااااملة بما في ذلك الخبرات  .7

 المهنية والتكنولوجية.
تأكيد أن التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية  .8

 والمهنية.
ياااة ز توجياااه النظاااام التربوي بماااا يكفااال تحقيق مرك .2

 التخطيط العام والمتابعة والالمركزية في اإلدارة.
االعتزاز بمكااانااة المعلم العلميااة واالجتماااعيااة  .01

 لدوره المتميز في بناء اإلنسان والمجتمع.
  تأكيد أهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية. .00

 اتصانف المؤساسات التعليمية من حيث مراحله    أ.
 :اآلتيةإلى األنواع 

مرحلة رياض األطفال، ومدتها سااااااانتان على  .0
 األكثر.

مرحلة التعليم األساااااااااااسااااااااااي، ومدتها عشاااااااااار  .9
 سنوات.

 مرحلة التعليم الثانوي، ومدتها سنتان. .3
 يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير: ب.

تساااااااااااريع الطلبة المتفوقين، باختصاااااااااااار عدد  .0
الساااااااااانوات الدراسااااااااااية الالزمة إلنهاء الطالب 
المتفو  مرحلة التعليم األسااااااااااااساااااااااااي بمدة ال 

 تتجاوز سنتين دراسيتين.
اختصااااااااار عدد الساااااااانوات الدراسااااااااية الالزمة  .9

إلنهااااااء مرحلاااااة التعليم الثاااااانوي وفق نظاااااام 
الفصاااااااول أو وفق البرامج األجنبية، على أال 
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تقل عن ثالثة فصاااااااااااااول دراساااااااااااااية وال يكون 
 الفصل الصيفي منها.

 مرحلة التعليم األساسي:
ا     أ. يعتبر التعليم األساااااسااااي قاعدة للتعليم وأساااااسااااً

لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول 
 الذاتية وتوجيه الطلبة في ضوئها.

تهادف هاذه المرحلاة إلى تحقيق األهاداف العامة  ب.
للتربية، وا عداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته 

جااااااادانياااااااة، الجساااااااااااااامياااااااة، والعقلياااااااة، والروحياااااااة، والو 
 واالجتماعية، ليصبا قادًرا على أن:

يلّم إلماًما واعًيا بتاريد اإلساااالم ومبادئه وشاااعائره  .0
 وأحكامه وقيمه، ويتمثلها خلًقا ومسلًكا.

يتقن المهارات األساااااااااااااسااااااااااااية للغة العربية بحيث  .9
 سر.يتمكن من استخدامها بسهولة وي  

يعرف الحقائق والوقائع األساسية المتعلقة بتاريد  .3
مة اإلساااااااالمية والعربية والشاااااااعب األردني في األ

عمقه العربي واإلسااالمي بوجه خار واإلنساااني 
 بوجه عام.

يعي الحقائق األسااااساااية المتعلقة بالبيئة الطبيعية  .4
 والجغرافية األردنية والعربية والعالمية.

يتمثل قواعد الساااااااالوك االجتماعي، ويراعي تقاليد  .5
 مجتمعه وعاداته وقيمه الحميدة.

وطنااه ويعتز بااه، ويتحماال المسااااااااااااااؤوليااات يحااب  .6
 المترتبة عليه تجاهه.

يحب أسااااااااااارته ومجتمعه، ويتحمل المساااااااااااؤوليات  .7
 المترتبة عليه تجاههما.

يتقن المهارات األساااسااية للغة أجنبية واحدة على  .8
 األقل.

يتعاااااماااال مع األنظمااااة العاااادديااااة والعمليااااات  .2
الرياضاااااية األسااااااساااااية واألشاااااكال الهندساااااية، 

 اة العملية.ويستخدمها في الحي
يسااااااااااااااتوعاااااب الحقاااااائق والتعميماااااات العلمياااااة  .01

األساااسااية وأسااسااها التجريبية، ويسااتخدمها في 
 تفسير الظواهر الطبيعية.

 يفكر بأسلوب علمي مستخدًما في ذلك  .00
عمليااااااات المشااااااااااااااااااااهاااااادة، وجمع البيااااااانااااااات، 
وتنظيمها، وتحليلها، واالسااااااتنتاج منها، وبناء 

 أحكام وقرارات مستندة إليها.
سااس العلمية ألشااكال التكنولوجيا يسااتوعب األ .09

التي تعرض له في حياته اليومية، ويحساااااااااااان 
 استخدامها.

يحرر على سااااااالمة بيئته ونظافتها وجمالها  .03
 وثرواتها.

يدرك أهمية لياقته البدنية والصااحية، ويمارس  .04
 النشاطات الرياضية الصحية المناسبة.

يتاذو  الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة،  .05
 ميوله الفنية الخاصة.ويعبر عن 

يقوى على أداء مهااااارات حرفيااااة تتناااااساااااااااااااااااب  .06
وقدراته وميوله، ويساااااعى لتنميتها، ويعزز في 

فة العمل وظي عدّ نفساااااااه احترام العمل اليدوي ب
 أساسية في الحياة االجتماعية.

يتمثاال قيم الجااد والعماال، والمثااابرة، واالعتماااد  .07
على النفس في اإلنجااااااااز، وتحقيق القااااااادرة 

 وكسب العيش، واالكتفاء الذاتي.الذاتية، 
يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصااااااااااااااة وجوانب  .08

 اإلبداع لديه.
يااتااقاابااااااال ذاتاااااااه، ويااحااتاارم اآلخاارياان، ويااراعااي  .02

 ر مزاياهم ومنجزاتهم.مشاعرهم، ويقدّ 
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ر قيمة الوقت، ويحسااااان اساااااتثمار أوقاته يقدّ  .91
 الحرة.

ينّمي نفسااااااااه، ويسااااااااعى للتعلم الذاتي وزيادة  .90
 كفايته.

ألسااااااااااااااااسااااااااااااااي تعليم إلزامي ومجاااني في التعليم ا ج.
 المدارس الحكومية.

يقبل الطالب في السااااااانة األولى من مرحلة التعليم  د.
األساااسااي إذا أتّم الساانة السااادسااة من عمره في نهاية 

 كانون األول من العام الدراسي الذي يقبل فيه.
ال يفصاال الطالب من التعليم قبل إتمام السااادسااة  ه.

ى من ذلك من كانت به حالة عشر من عمره، ويستثن
صاااااااااحية خاصاااااااااة بناء على تقرير من اللجنة الطبية 

 المختصة.
 مرحلة التعليم الثانوي:

أ. التعليم الثاانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم 
وميولهم، ويقوم على تقااااديم خبرات ثقااااافيااااة وعلميااااة 
ومهنية متخصاااااااصاااااااة تلبي حاجات المجتمع األردني 

رة بمساااااااااااتوى يسااااااااااااعد الطالب على القائمة أو المنتظ
 مواصلة التعليم العالي أو االلتحا  بمجاالت العمل.

تهادف هاذه المرحلاة إلى تحقيق األهاداف العامة  ب.
للتربية، وا عداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته 
الجساااااااااااااامياااااااة، والعقلياااااااة، والروحياااااااة، والوجااااااادانياااااااة، 

 واالجتماعية، ليصبا قادًرا على أن:
لعربياااة في تعزيز قااادرتاااه على يسااااااااااااااتخااادم لغتاااه ا .0

االتصااااااااال وتنمية ثقافته العلمية واألدبية ومراعاة 
مقومااات البناااء اللغوي الصااااااااااااااحيا للغااة وتااذو  

 فنونها.
يتكيف مع المتغيرات البيئيااة الخاااصاااااااااااااااة بوطنااه  .9

وأبعاااادهاااا الطبيعياااة والسااااااااااااااكاااانياااة واالجتمااااعياااة 

والثقاااافياااة، ويعمااال على حساااااااااااااان اسااااااااااااااتثماااارهاااا، 
 انياتها، وتطويرها.وصيانتها، وتحسين إمك

يكّون ذاًتا ثقافية مساااااااتمدة من حضاااااااارة أمته في  .3
الماضااااااااي والحاضاااااااار، ويدرك ضاااااااارورة االنفتا  

 الواعي على الحضارة العالمية واإلسهام فيها.
يتفااعال مع البيئاة الثقاافياة الخاصااااااااااااااة بمجتمعه،  .4

 ويعمل على تطويرها.
يعي أهمية األساااااارة وتماسااااااكها ودورها في الحياة  .5

 .االجتماعية
يعزز ثقته بنفسااااااااااه وتقديره إلنسااااااااااانية اإلنسااااااااااان  .6

 واحترامه لكرامة اآلخرين وحرياتهم.
يسااااااااااااااتوعاب مباادئ العقيادة اإلسااااااااااااااالمية وأحكام  .7

شاااريعتها وقيمها، ويتمثلها في سااالوكه، ويتفهم ما 
 في األديان السماوية األخرى من قيم ومعتقدات.

يسااااااااااااااعى إلى تقدم وطنه، ورفعته، واالعتزاز به،  .8
المشاااااااااااااااركاة في حل مشااااااااااااااكالته  والحرر على

 وتحقيق أمنه واستقراره.
يعرف واقع أمتااه وقضااااااااااااااااياااهااا، ويعتز بااانتمااائااه  .2

 إليها، ويسعى إلى وحدتها وتقدمها.
 يؤدي واجباته، ويتمسك بحقوقه. .01
يعمااااال برو  الفريق، ويعي أسااااااااااااااس الشااااااااااااااورى  .00

والديمقراطية وأشاااكالها، ويمارساااها في تعامله مع 
 ة االجتماعية.اآلخرين، ويؤمن بمبادئ العدال

يعي القضااااااااااااايا والمشااااااااااااكالت الدولية، ويدرك  .09
أهمية التفاهم الدولي والسالم القائم على الحق 

 والعدل.
 يتقن لغة أجنبية واحدة على األقل. .03
يسااااااااااااااتوعااب المفاااهيم والعالقااات الرياااضاااااااااااااايااة  .04

 والمنطقية، ويستخدمها في حل المشكالت.
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يتقصاااى مصاااادر المعلومات، ويتقن العمليات  .05
جمعهااا، وتخزينهااا، ومعااالجتهااا، المتصاااااااااااااالااة ب

 وطر  االستفادة منها.
يسااااااااااااتوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها،  .06

ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي 
 ومعرفة دورها في صنع التقدم اإلنساني.

يحافظ على البيئة ونظافتها، وينمي إمكانياتها  .07
 وثرواتها.

علقة تيستوعب المعلومات والقواعد الصحية الم .08
 بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.

يتااذو  العماال الفني، ويعبر عن ميولااه الفنيااة  .02
في إنتاااج أعمااال فنيااة إيجااابيااة في مسااااااااااااااتوى 

مكانياته.  قدراته وا 
يسااااااااااااااعى إلى تحقيق متطلباات تاأهيله المهني  .91

واساااااااااااااتقالله االقتصاااااااااااااادي ومقومات االكتفاء 
 الذاتي.

مسااااااااتمر ليم الينمي نفسااااااااه بالتعلم الذاتي والتع .90
 مدى الحياة.

يساااااااااااتثمر أوقات فراغه في ممارساااااااااااة هوايات  .99
 نافعة، ويعمل على تطويرها.

يتمثل في ساااااااااالوكه القيم العربية واإلسااااااااااالمية  .93
 والكماالت اإلنسانية.

 
يسااااتخدم العقل في الحوار والتساااااما في التعامل  .94

 واألدب في االستماع.
 ا:ميتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين ه  ج.
مسااااااااااار التعليم الثانوي الشااااااااااامل الذي يقوم على  .0

قاعدة ثقافية عامة مشااااتركة وثقافة متخصااااصااااة، 
 أكاديمية أو مهنية.

مساااااااااااار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على  .9
 اإلعداد والتدريب المهني.

تحدد شااااااااااااااروط القبول في التعليم الثانوي بموجب  د.
ي التتعليمات يصااااااااااااادرها الوزير بناء على األساااااااااااااس 

 يقررها المجلس.
 التبرعات المدرسية:

يجوز جمع التبرعات المدرساااااااااااية في المؤساااااااااااساااااااااااات 
التعليمياااااة الحكومياااااة لتعزيز العمااااال التربوي، وذلاااااك 

 بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
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 كان من أبرزها ما يأتي: ،نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات والبرامج
 مديرية البحث والتطوير التربوي 

 سم البحث التربوي ق
 :تم إنجاز الدراسات اآلتية 
  تدني التحصاااااااااايل الدراسااااااااااي في مدارس مديريتي

 التربية والتعليم في: دير عال، واألغوار الجنوبية.
  دراساااااااااة تقييمية حول واقع حصااااااااار األنشاااااااااطة

 المدرسية الموجهة في المدارس.
 .دراسة تقييمية لنظام الجودة في رياض األطفال 
 خدمة )الطلبة( عن الخدمات درجة رضا متلقي ال

 المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم.
  درجااااة رضااااااااااااااااااا المراجعين )الجمهور( في وزارة

التربياة والتعليم وماديريااتها عن الخدمات المقدمة 
 لهم.

  درجااة رضاااااااااااااااا العاااملين في وزارة التربيااة والتعليم
 عن الخدمات المقدمة لهم.

 .تقييم دور المشرف العام 
 ج التفااااعلي في وزارة التربياااة والتعليم أثر المنهاااا

 في األردن )المرحلة الثانية(.
  :يجري العمل على إنجاز الدراسات اآلتية 
 .تعليم الالجئين السوريين 
 .تفعيل التكنولوجيا 

 .دور أولياء األمور في سنوات الطفولة المبكرة 
 .المسا الوطني للمعلمين 
 دعم تطوير اإلطار الوطني للمجالس المدرسية. 
 .تقييم الدور الجديد للمشرف التربوي 
  تقييم تأنيث كوادر الهيئة التدريساااااية في المدارس

األسااااااااااساااااااااية الحكومية من الصاااااااااف األول حتى 
 السادس األساسي.

 ( تسااااااااااااااهياااال مهمااااة لباااااحثين وطلبااااة 352منا )
تقديم االساااااتشاااااارات البحثية لهم و  ،دراساااااات عليا

قرارها.  بعد االطالع على األدوات البحثية وا 
 منظمات.لعدة راجعة أدوات دراسات م 
  المشااااااااااااركة في التدريب على الخطة التشاااااااااااغيلية

 الشاملة لنظام إدارة المعلومات التربوية.
  تنفياذ دورة االبحاث العلميا التدريبية بالتعاون مع

 الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واإلبداع.
  المشاااااااركة في الدورة التدريبية الخاصااااااة بإشااااااراك

لاة والسااااااااااااااياااسااااااااااااااات من أجاال اتخاااذ القرارات األد
 التعليمية.

 قسم التطوير التربوي 
  دراسااااااااااااااااة مقترحاااات تطويرياااة من الميااادان، والرد

 عليها حسب األصول.
  المشاااااااااااااااركة في دراسااااااااااااااة التشااااااااااااااريعات الناظمة

 للمقصف التعاوني المدرسي.

  المشااااااااااركة في ورشاااااااااة بناء إساااااااااتراتيجية التغذية
 المدرسية مع إدارة التعليم.

 لمشااركة في بناء أدوات خاصاة بدراسااة توظيف ا
التكنولوجيا في التعليم بالتعاون مع إدارة مؤساسة 

 هللا. رانيا العبد
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  المشاااااااااااااااركاة في تقييم خطاة وزارة التربية والتعليم
 .9199-9108ستراتيجية اال

 مااحااور الااتااعاالااياام فااي خااطاااااااة الااوزارة  مااتاااااااابااعاااااااة
سااااااتراتيجية بالتعاون مع المجلس االقتصااااااادي اال

 ماعي.االجت
  ي ف للتعليم والتنميةمشااااركة مؤساااساااة الملكة رانيا

 أبحاث عدة.

  إعداد الخطط التنفيذية لتوصاااااااايات دراساااااااااة تدني
التحصاااااايل الدراسااااااي في مدارس مديريتي التربية 

 والتعليم في: دير عاّل، واألغوار الجنوبية.
 .مراجعة منهاج الهدهد الذكي وبيان الرأي فيه 
  ظيفي بجميع إعداد تقرير مساااااااااااااحي للساااااااااااااكن الو

جوانباااااه )القاااااانونياااااة، والماااااالياااااة، والتشااااااااااااااغيلياااااة، 
 واإلدارية(.

 قسم الترجمة والمطبوعات التربوية
  9108إصااااااااااااادار الكتاب السااااااااااااانوي للوزارة لعام ،

ورفعه إلكترونيًّا على موقع الوزارة الرسمي بنسخة 
pdf. 

 ( من مجلة رساااااااااااالة المعلم 56إصااااااااااادار المجلد )
 ره االذكرى العشرون بعدديه: األول، والثاني ومحو 

 هللا الثاني ابن الحسااااين لجلوس جاللة الملك عبد
 إنجازات وطموحاتا. -على العرش

  التحرير اللغوي لمواد وموضوعات خاصة بمكتب
 معالي الوزير واألمينين العامين.

  المشااااااااااااااااااركااااة في ورش عماااال ومؤتمرات المركز
دارة األزمات.  الوطني لألمن وا 

 ابقة اتحدي القراءةالمشااااركة في لجان تحكيم مسااا 
على مسااااااااااااتوى األقاليم الموساااااااااااام الرابع  /العربيا

 والمملكة. 
  ترجمة بحوث ودراسااااااااااات وأدلة وتقارير واتفاقيات

ومذكرات تفاهم بين الوزارة والشركاء والمستشارين 
 األجانب من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية.

  ثبات ترجمة شااااااهادات خبرة، وكشااااااوف رواتب، وا 
اللغة العربية إلى اإلنجليزية للمعلمين موظف من 

 والعاملين في وزارة التربية والتعليم.
  المشااااااااااركة في تأليف منهاج مبحث اللغة العربية

لااااااادعم التعليم غير النظاااااااامي )تعزيز الثقاااااااافاااااااة 
للمتسااااااااااااربين( في الحلقتين الدراساااااااااااايتين: الثانية، 

إدارة  –والثالثة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم 
لمناهج والكتب المدرساااااااية ومؤساااااااساااااااة كويسااااااات ا

 سكوب.
  المشااااااااااااااااركااة في التحرير اللغوي للميثااا  الوطني

مدونة قواعد الساااااااااااالوك وأخالقيات  -لمهنة التعليم
المهنة، ووثائق المعايير المهنية التخصااااااااااصاااااااااااية 
لاماعالاماي الصاااااااااااااافاوف الثالثاااااااة األولى ومعلمي 

 المباحث المختلفة.
  لتي لتدريبية ادورة االبحث العلميا االمشااااركة في

نفذها قساااااااام البحث التربوي بالتعاون مع الجمعية 
ع.ة للبحث العلمي والريادة واإلبدا األردني

 قسم المتابعة والتقييم
  جية سااتراتياال الوزارة خطةمتابعة برامج ومشاااريع

 وا عااااداد تقرير المتااااابعااااة والتقييم 9108-9199
 .الخار

  

 بية تر متابعة أولويات الحكومة الخاصاااااااااة بوزارة ال
 والتعليم مع رئاسة الوزراء.

 .متابعة اإلنجازات المتحققة لجميع إدارات الوزارة 
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  تنساااااااااااااايق أنشااااااااااااااطاة المتابعة والتقييم على جميع
المسااااااااااااااتويااات اإلداريااة في الوزارة )إدارات مركز 
الاوزارة، ماراكاز ماااااااديارياااااااات الاتارباياااااااة والاتاعالايم، 

 والمدارس(.
  زارة و متابعة البرنامج التنفيذي التنموي لمشاااااااااريع

الاتربياااااااة والتعليم مع وزارة التخطيط والتعااااااااون 
 الدولي.

  تعميم تقااارير المتااابعااة والتقييم على أصااااااااااااااحاااب
 العالقة.

  /تنساااااااااااااايق أنشااااااااااااااطااة المتااابعااة والتقييم للبرنااامج
المشااااروع المنفذة من قبل الجهات المختلفة، مثل 

 اليونسكو ومبادرة القراءة والحساب.
 ارة. يم في الوز بناء القدرات في المتابعة والتقي 

 مديرية األمالك واالستئجار
 قسم االستئجار

 ( مدرساااااة عن طريق االساااااتئجار 06اساااااتحداث )
 ألول مرة. 

 ( بناء بدياًل. 06استئجار ) 
 ( سكنات وظيفية للمعلمين.6استئجار ) 
 ( ملحًقا لمدارس.08استئجار ) 
 ( مدرسة. 73إخالء ) 
 ( ملحق مدرسة.93إخالء ) 

 ( سكن وظيف3إخالء ).ي للمعلمين 
  .إخالء مبنيين إداريين 
  ،قبول تبرع بمدرساااااة واحدة، وملحقين لمدرساااااتين

 ومستودع واحد لمديرية.
  الكشاااااااف على عدة أبنية مدرساااااااية إلعداد تقارير

 فنية.
 .تحديث قاعدة البيانات للمدارس المستأجرة 

 قسم االستمالك
  دفع المطااالبااات الماااليااة من موازنااة وزارة التربيااة

بدل قيمة قطع األراضاااااااااااااي المساااااااااااااتملكة  والتعليم
 ( ديناًرا.2652608.91بقيمة )

 ( معاملة استمالك.65إنجاز )  

 ( مواقع3الموافقة على رفع إشاااااااااارة الحجز عن ) 
)مباااانٍّ عااااماااة/ مااادارس( محجوزة على المخطط 

  التنظيمي؛ لعدم حاجة الوزارة إليها.
  الموافقة على تخصااير عدة مواقع لصااالا وزارة

  تعليم.التربية وال
 ستراتيجيمديرية السياسات والتخطيط اال
 قسم اإلحصاء التربوي 

 سااااااااااااااتراتيجياااااة لوزارة التربياااااة مراجعاااااة الخطاااااة اال
 والتعليم، وتعديلها.

  شااااااارات مؤ مشااااااااركة في إعداد ومتابعة بطاقات ال
 ستراتيجية.األداء الرئيسة في الخطة اال

  المشاااااااااااااااااااااركااااااة في دورةmonitoring and 
evaluation)بعة المؤشرات.( لمتا 

  إعااداد الخطااة التنفيااذيااة الساااااااااااااانويااة لوزارة التربيااة
 9102/9108والاااااااتاااااااعااااااالااااااايااااااام لااااااالاااااااعاااااااامااااااايااااااان: 

 .9191/9102و
  دعم التخطيط والساااااياساااااات المشااااااركة في دورات

 ستراتيجية.والخطة اال
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  عماااال الواقع التربوي لكاااال األقاااااليم في المملكااااة
 والمحاااااافظااااااات والماااااديريااااااات للعاااااام الاااااادراسااااااااااااااي

9102/9108. 
  ية لمدارس وزارة الترب كة في زيارات ميدانيةالمشار

والتعليم لدعم مشااااريع بناء مدارس وتقييم مدارس 
 وريين.الفترة المسائية للس

  المشااااااااااااااااااااااركاااااااة معEMIS  في إعاااااااداد التقرير
 .9102/9108اإلحصائي 

 لية اساااااتخراج التقارير التربوية باساااااتخدام آ تطوير
 .(MICROSOFT ACCESS)برمجية 

 اإلحصااااااااااءات العامة  ت دائرةالمشاااااااااركة في دورا
ساااااتراتيجية الوطنية لاحصااااااءات لدعم الخطة اال

 في ربط الوزارات والدوائر الحكومية.
  تزويد المؤساااااااااساااااااااات والدوائر الحكومية والوزارات

وطلبااااااة الجااااااامعااااااات بااااااالبيااااااانااااااات والمعلومااااااات 
 اإلحصائية حسب األصول.

  المشاااااركة في إعداد الكتاب اإلحصااااائي مع دائرة
 العامة ضمن مجال التعليم.اإلحصاءات 

 قسم النوع االجتماعي
  الفوز بمشااااااااااااااروع ممول من اليونسااااااااااااااكو )بقيماااة

دوالر( على مشاااااريع برنامج المساااااهمة  08111
لتنفياااااذ الحملاااااة  9108/9102والميزانيااااة للعاااااام 

 الوطنية للتوعية بأضرار تزويج األطفال.
  تنفيذ الجزء النوعي من دراسااة التحليل المؤسااسااي

( 79النوع االجتماااعي بمشااااااااااااااااركااة )من منظور 
مناصفة  94موظًفا وموظفة من الوزارة والميدان )

مناصاافة بين رؤساااء  94بين مديرين ومديرات، و
ناًثا، و مناصااااافة بين أعضااااااء  94أقساااااام ذكوًرا وا 

ناًثا(، وتنفيذ ست مجموعات تركيز  أقسام ذكوًرا وا 
لمااااادة سااااااااااااااااااااعتين مع كااااال مجموعاااااة، وتااااادوين 

 المناقشات.
 يااادات )موظفاااات ومعلماااات( من وزارة تكريم ساااااااااااااا

التربية والتعليم برعاية معالي الوزير بمناسااابة يوم 
 .7/3/9102المرأة العالمي في 

  يااوم  تـنميـــــة الطفولـــــة المبكرةتانافاياااااااذ ماجاااااااال
، ومناااقشااااااااااااااة األهااداف الرئيساااااااااااااااة 04/3/9102

والمكونات واألنشطة مع الشركاء، وتطوير الجزء 

 يااذيااة للنوعالخااار بهااذا المجااال من الخطااة التنف
 االجتماعي.

  الارد عالاى تاقاريار باياجاين امحور التعليما بعااااااااد
رساااااااااااااااله  التعميم على اإلدارات وجمع البيانات، وا 

 إلى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
  عقد اجتماعين لمناقشاااااة محوري الموارد البشااااارية

والتعليم المهني من محااااااور الخطاااااة التنفياااااذياااااة 
ن بحضور الداعمي ،اعيالساتراتيجية النوع االجتم

 لمعنيين من الوزارة. او 
  تنفيذ حملة التوعية باألضااارار الناتجة عن الزواج

مدرسااااااة في أقاليم المملكة الثالثة  21المبكر في 
طيلة شااااااااهر نيساااااااااان وبشاااااااااكل يومي ومساااااااااتمر، 
وتوبعت بزيارات ميدانية لقسااااااااام النوع االجتماعي 
لبعض المادارس التي قادمت فيها المحاضاااااااااااااارات 

 ية.التوعو 
 ( اجتمااااعاااات لمراجعاااة الخطاااة التنفياااذياااة 6عقاااد )

الساتراتيجية النوع االجتماعي بدعم من اليونسكو 
 (.99/5/9102-8في الفترة بين)
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  المشااااااااااركة في تقديم عرض تقديمي في السااااااااافارة
الكندية بحضاااور عدد من الناشاااطين والناشاااطات 
في مجااال النوع االجتماااعي، ومناااقشاااااااااااااااة بعض 

 وع االجتماعي على مساااتوى القضاااايا المتعلقة بالن
 القطاعات جميعها.

  تنفيااذ ورشااااااااااااااة المتااابعااة والتقييم من منظور النوع
االجتماعي لألقساااام المعنية بالمتابعة والتقييم في 
مركز الوزارة بدعم فني من المفوضااااااااية السااااااااامية 

 .UNHCRلشؤون الالجئين 
  تنفيذ الورشااااااااااااااة اإلضااااااااااااااافية للمتابعة والتقييم من

ماااااااعي لألقسااااااااااااااااااااام المعنيااااااة منظور النوع االجت
باالمتاابعااة والتقييم في مركز الوزارة بادعم فني من 

 .UNHCRالمفوضية السامية لشؤون الالجئين 
  تنفيذ ورشااااااااة التعليم والنوع االجتماعي للمجموعة

األولى من مااااديريااااات الوسااااااااااااااط باااادعم فني من 
 .UNHCRالمفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 عقااد اجتماااع بينUNWOMEN طوير ومركز ت
المناهج وقساااااام النوع االجتماعي لمناقشااااااة عملية 

المرأة في األمن والساااااااااااالما  -0395إدماج قرار ا
في المناهج، عن طريق ورشااة توعية لمدة يومين 
عرضات فيها استراتيجية النوع االجتماعي وخطة 

، إضاااااااااااااااااااااافاااااااة إلى مفااااااااهيم النوع 0395قارار 
 االجتماعي.

 رة بين تالمشااااااااااركة في دورة تدريب مدربين في الف
مع اللجنة الوطنية لشؤون 9102( آب 95-92)

حول التاااادريااااب على قرار  UNwomenالمرأة و
المرأة في األمن والساااالما للمؤساااساااات  – 0395ا

الحكوميااة وغير الحكوميااة والقطاااع العسااااااااااااااكري؛ 
لمناااقشاااااااااااااااة أوجااه التعاااون مع هااذه المنظمااة. وتم 
االتفااا  على احتياااجااات بناااء القاادرات في مجااال 

 لنوع االجتماعي في المناهج.إدماج ا
  تنفيااااذ ورشااااااااااااااااااة عماااال لموظفي وموظفااااات إدارة

المناهج والكتب المدرساااااااااااااية وبمشااااااااااااااركة المركز 
الاوطاناي لاتطوير المنااااااااهج حول إدمااااااااج النوع 

إدمااااااج اقرار  االجتمااااااعي في المنااااااهج وأهمياااااة
المرأة في األمن والسالما، بدعم من األمم  0395

 المتحدة للمساواة بين الجنسين.
  االجتماااااااع مع كااااااافااااااة مااااااديري التربيااااااة والتعليم

إلطالعهم على نتائج التحليل المؤسسي في وزارة 
التربياااااة والتعليم من منظور النوع االجتماااااااعي، 
باالتعاااون مع اتكاااماالا واللجنااة الوطنيااة لشااااااااااااااؤون 

 المرأة.
 قسم تخطيط الموارد المالية

  تجهيز نماذج إعداد مشااااااااروع موازنة وزارة التربية
بماااااااا يتفق  9199 – 9191يم لألعوام والتعل

واإلنفااااا  متوسااااااااااااااط الماااادى والموازنااااة الموجهااااة 
 بالنتائج.

  9108إعاداد تقرير اإلنفا  الفعلي للعام المالي ،
 وتحليله.

  إعداد مشاااااااروع موازنة ضاااااااريبة المعارف لألعوام
ومتااااااابعااااااة إيرادات ونفقااااااات  9190 - 9102

ضاااااريبة المعارف والمجمعات االساااااتثمارية لوزارة 
 لتربية والتعليم.ا
 :المشاركة في 
  متابعة تنفيذ اسااااااااااااااتراتيجية التوسااااااااااااااع في مدارس

 9106الثقافة العسااكرية وخطة التوسااع لألعوام )
( بإنشاااااااااااااء أبنية جديدة، أو نقل ملكية 9190 –

مدارس من مالك وزارة التربية والتعليم إلى مالك 
وزارة الااادفااااع/ ماااديرياااة التربياااة والتعليم والثقاااافاااة 
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ودراساااااااة اآلثار المالية المترتبة على  العساااااااكرية،
 نقل الملكية.

  )متاااابعاااة القروض والمنا )الخاااارجياااة والاااداخلياااة
الخاصاااااااااااة بتنفيذ مشااااااااااااريع للوزارة، وا عداد تقرير 
شاااااااهري يبين مدى تقدم ساااااااير العمل بالمشااااااااريع 

 الممولة عن طريق المنحة الخليجية.
  إعداد التقرير التحليلي نصااااف الساااانوي من العام

 .9102الحالي المالي 
  متااابعاااة وا عاااداد الكتاااب الرساااااااااااااامياااة لبااادل تنقالت

الطلبااااة في المناااااطق التي دمجاااات ماااادارسااااااااااااااهااااا 
بماااادارس أخرى، وطلبااااة الماااادارس النااااائيااااة التي 

ووفق على صااااااارف بدل تنقالت لها من الموازنة 
 أو من جهات مانحة.

  استالم نماذج مشروع موازنة المديريات واإلدارات
لكترونيًّا.( و 9199 – 9191لألعوام )  رقيًّا وا 

 ( 9191إعداد مشااروع الموازنة للوزارة لألعوام – 
(، ومنااقشااااااااااااااتاه مع دائرة الموازنة العامة  9199

 ومجلسي األعيان والنواب.
  ،إعداد دراساات وتقارير ولجان خاصة في الوزارة

 وتقديم دراساتها المالية للمعنيين.
 

 :ما يأتيناهج والكتب المدرسية مجموعة من المشروعات والبرامج والمشروعات، كان من أبرزها نفذت إدارة الم
 لمباحث: اللغة ة طبااعاة الكتب المدرسااااااااااااااية إعااد

العربيااااة، واإلنسااااااااااااااااااانيااااة، واألجنبيااااة، والعلميااااة، 
والمهنيااة، والطفولااة المبكرة وبعض المصااااااااااااااااادر 

 م.9102التعليمية في طبعة 
 ثي: التربيااااااة المهنيااااااة إعااااااداد أدلااااااة المعلم لمبح

)للصاااااااااااااافوف: الرابع، والخااااامس، والسااااااااااااااااااادس، 
والتاسااااااااااااااع(، والتربية الفنية )للصاااااااااااااافين: الثامن، 

 والعاشر(، وتوزيعها على الميدان التربوي.
  تطوير كتاب الثقافة المالية ودليل المعلم للصااف

 الحادي عشر.
  إعداد دليل المعلم للصف التاسع للمباحث: اللغة

ة د، والجغرافياااا، والتربياااة الوطنياااالعربياااة، والتااااري
والمدنية، ومبحث التربية اإلسااااااااالمية للصاااااااافوف 

 الثالثة األولى.
  متاااااااابعاااااااة تاااااااأليف كتاااااااب التعليم الصاااااااااااااانااااااااعي

للتخصااااااااصااااااااات: الكهرباء، وميكانيك المركبات، 

والنجااارة والااديكور، واللحااام وتشااااااااااااااكياال المعااادن، 
والتكييف والتبريد، وكهرباء المركبات للصاااااااااافين: 

شاااااااااااااار والثاااني عشاااااااااااااار بااالتعاااون مع الحااادي ع
قرار كتاااااب  الوكاااااالتين: الكورياااااة، واأللماااااانياااااة، وا 
 الصف الحادي عشر من مجلس التربية والتعليم.

 اماااااة المشاااااااااااااااااااركااااة في إعااااداد وتقييم األطر العاااا
معايير ومؤشاااااارات والنتاجات العامة والخاصااااااة و 

األداء لمباااااحااااث: التربيااااة اإلسااااااااااااااالميااااة، واللغااااة 
ة، ية، والتربية الرياضاااااااااااااايالعربياة، واللغة اإلنجليز 

والتربية المهنية، والحاسااااااااااااااوب، ورياض األطفال 
 بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

  :المشااااااااااااااركة في تأليف ومواءمة ومراجعة كتابي
العلوم والريااااضااااااااااااااياااات )كتااااب الطاااالاااب وكتااااب 
التمارين( ودليل المعلم للصااااااااافين: األول والرابع، 

 مع المركز الوطني وتحريرها لغويًّا وتصااااااااااااميمها
 لتطوير المناهج.
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  إعاااداد وثيقاااة اإلطاااار العاااام والنتااااجاااات العااااماااة
والخااصااااااااااااااة لبرناامج تعزيز الثقاافة للمتسااااااااااااااربين 
لمباااحااث: التربيااة اإلسااااااااااااااالميااة، واللغااة العربيااة، 
واللغااة اإلنجليزيااة، والتربيااة االجتماااعيااة، والتربيااة 
المهنياة، والعلوم، والريااضاااااااااااااايات، والحاسااااااااااااااوب 

قراره  من مجلس التربية والتعليم. اوا 
  :تااأليف كتااب الحلقتين: األولى والثااانيااة لمباااحااث

التربيااااة اإلسااااااااااااااالمياااااة، واللغاااااة العربياااااة، واللغاااااة 
اإلنجليزية، والتربية االجتماعية، والتربية المهنية، 
والعلوم، والرياضاايات، والحاسااوب لبرنامج تعزيز 
قرارهاا من مجلس التربية  الثقاافاة للمتسااااااااااااااربين، وا 

 ليم.والتع
  إعاااداد دليااال مهاااارات القرن الحاااادي والعشاااااااااااااارين

طال   المشااااااااااااااروع للصاااااااااااااافوف الثالثة األولى، وا 
 .برعاية عطوفة األمين العام للشؤون التعليمية

  دراساااة القصااار الواردة من أكاديمية الملكة رانيا
لتادرياب المعلمين في شااااااااااااااأن برناامج التربياة من 
أجل بيئة مسااتدامة، ومواد مسااابقات مجمع اللغة 
العربية األردني لدعم العربية واالحتفاء بها وبيان 
الرأي فيهاااا، وكتاااب مركز اإلباااداع التربوي وبياااان 

 الرأي فيها.
  إعداد مقتر  لمبادرة مدرسااااااااية بعنوان )لغتي رمز

هويتي( ورفعااااااه لمكتااااااب معااااااالي وزير التربيااااااة 
 والتعليم.

  اسااتمرار العمل في دراسااة قصاار مشااروع )توتة
ساااااااساااااااة الملكة رانيا للتعليم توتة( بالتعاون مع مؤ 

 وقصر مشروع )نحن نحب القراءة(. ،والتنمية
  المشاااااااااااااركة في اجتماع لجنة دبي مع المحكمين

لمسااااااااااااااااابقاااة تحااادي القراءة العربي وتوزيعهم إلى 
 لجان.

  مقابلة تلفزيونية مع قناة المملكة بمناسااااااااابة إجراء
 .االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

 التي عقدتوع االجتماعي المشاركة في ورش الن 
 unبااااالتعااااااون مع في مفوضااااااااااااااياااااة الالجئين، 

women،  واساااتمرار العمل في مساااا الكتب في
وكتابة تقارير بذلك لكل  ،شاااااأن النوع االجتماعي

 كتاب.
  المشااركة في ورش تحساين كفاءة استخدام المياه

الاماجاتاماعاي مان خالل التعااااااااون مع الهيئااااااااات 
وان التربيااة الاادينيااة، وا عااداد دلياال إرشاااااااااااااااادي بعن

المائية من منظور إسااااااااااااااالمي بالتعاون مع وزارة 
 المياه والري. 

  متابعة تحقيق المشاااروعات والمبادرات واألنشاااطة
والمؤشاااارات المرتبطة بالمناهج والكتب المدرسااااية 
وفق الهاااااادف الرابع اضاااااااااااااامااااااان التعليم الجيااااااد 
المنصاااااف والشاااااامل للجميع وتعزيز فرر التعّلم 

أهاااااااداف التنميااااااااة مااااااادى الاحايااااااااة لالجميعا من 
 م.9131المستدامة للتعليم بحلول 

  المشاااااااااااااااركة في تحليل وتفسااااااااااااااير النتائج األولية
 لمشروع )القرائية والحساب(.

  المشااااااااااااااااركااة في دراساااااااااااااااة ماادى جاااهزيااة الطلبااة
 Pisaوالمااااادارس للمشااااااااااااااااااااركاااااة في اختباااااارات 

ا، وا عاااداد خطاااة إجرائياااة بشااااااااااااااااأن ذلاااك  إلكترونياااًّ
 والمشاركة في تنفيذها.

 االقتنااااء في المكتباااات والمنااااهج  دراسااااااااااااااااة كتاااب
 ،اإلضااافية والدورات والسااالساال والبرامج اإلثرائية

 والتنسيب بشأنها.
  ،تجريب كتاب الثقافة المالية للصااااافوف: الساااااابع

والثامن، والعاشااااار، وكتابي العلوم والرياضااااايات/ 
 الجزء األول للصفين: األول والرابع.
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  بمراجعة وثيقة أساااااس اإلكمال والنجا  والرسااااااو 
 م.9102/9191لعام 

 تأليف دروس ووحدات تتعلق بالتربية اإلعالمية، 
وتضاااااااااااااامينهاا في كتاابي التربية الوطنية والمدنية 
للصفين السابع والثامن وكتاب الحاسوب للصف 

 العاشر.
  إعداد أنشطة تتعلق بالتربية اإلعالمية وتضمينها

في دليااااال األنشااااااااااااااطاااااة التفااااااعلي لتوظيفهاااااا في 
 حصر النشاط.

 اهيم: حقو  اإلنسان، والصحة اإلنجابية مسا مف
والجنساااااااااااية، والنزاهة ومكافحة الفسااااااااااااد، والمياه، 
والتوعية المرورية، والتساااااااااما والسااااااااالم، وتعزيز 
الفرر التعليميااااة للجنسااااااااااااااين في جميع الكتااااب 
المدرسااااااااااااااية؛ للوقوف على مدى تضاااااااااااااامين هذه 

 المفاهيم فيها.
 دراسااااااااااااااااااااااة الاااااااافاااااااايااااااااديااااااااوهااااااااات فااااااااي مااااااااوقااااااااع 

-http://kolibridemo
ar.learningequality.org  لاامااعاارفاااااااة مااااااادى

( 00-7توافقهاا مع نتااجات التعلم للصاااااااااااااافوف )
 ،والكيميااااء ،لكااال من مبااااحاااث: العلوم، والفيزيااااء

 ،والحاسااااااااااااااوب ،والرياضاااااااااااااايات ،والعلوم الحياتية
وعلوم األرض والبيئاااااااة في مشااااااااااااااروع مباااااااادرة 

 رستي. مد
  متابعة العمل على مشروع التوعية بأهمية الطاقة

النووياة وتطبيقاااتهاا في الحياااة باالتعاااون مع هيئااة 
 الطاقة الذرية األردنية.

  ابتعاث اثنين من أعضااااااء المناهج إلى جمهورية
كوريا الجنوبية لحضاااااااااااور الدورة التدريبية بعنوان 

، اتطوير المناهج الدراسااااية لتحسااااين تعلم الطلبةا
ثنين إلى جمهورية الصاااااين الشااااااعبية لحضااااااور وا

الحلقاااااة الااااادراسااااااااااااااياااااة المتعلقاااااة باااااالتعليم المهني 
Vocational Education for Jordan"ا ،

وتكليف المبتعثين كتااابااة التقااارير الالزمااة وعماال 
ورشااااات لنقل الخبرة المكتساااابة إلى بقية العاملين 

 في اإلدارة.
  يا جالمشاااااركة في إعداد اسااااتراتيجية تفعيل تكنولو

لتعليم هللا ل التعليم مع مؤسااااسااااة الملكة رانيا العبد
والتنمية، واستراتيجية الصحة اإلنجابية والجنسية 
مع المجلس األعلى للسااكان، واسااتراتيجية التعليم 

 والتعلم والتقويم لرياض األطفال.
  المشاااااااااااركة في إعداد الخطة التنفيذية الخاصااااااااااة

-9102باسااااااااااااتراتيجية السااااااااااااالمة على الطر  )
9193). 

  حضااااااااااااااور المؤتمر الساااااااااااااانوي لجمعية الخريجين
( باالتعااون مع الوكالة الكورية KAAJاألردنيين )
KOICA. 

  حضاااااور االجتماع السااااانوي ألعضااااااء شاااااير نت
األردن والمجلس األعلى للساكان بهدف االطالع 

، 9102على إنجازات المشااااااااااااروع المتحققة لعام 
الذي  واالطالع على عرض موجز حول المؤتمر

هولندا والذي تضاااااااااامن حقو  الصااااااااااحة  ع قد في
 .اإلنجابية والجنسية في األوضاع الهشة

  مراجعة الخطة التشااااااااااااغيلية لالسااااااااااااتيعاب الكامل
لريااااااض األطفاااااال/ المرحلاااااة الثاااااانياااااة، واألدوار 
والمسااااااااااااااؤولياااااااات المنوطاااااااة بااااااااإلدارات وتعليق 

 المالحظات عليها.
  المشااااااااااااركة في مشاااااااااااروع تفعيل تعلم الموسااااااااااايقا

ألولى بالتعاون مع مؤسااااااسااااااة للصاااااافوف الثالثة ا
 نهر األردن ضمن مشروع مبادرة مدرستي.

http://kolibridemo-ar.learningequality.org/
http://kolibridemo-ar.learningequality.org/
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  تحمياال الكتااب الماادرساااااااااااااايااة على مكتبااة المناااهج
 دمركز الملكة رانيا العبإدارة الرقمية بالتعاون مع 

 هللا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
  ،تحمياال الكتااب الماادرساااااااااااااايااة وبعض أدلااة المعلم

ة المقررة والخطط الادراسااااااااااااااياة، والمواد الدراسااااااااااااااي
المتحان دراساااااااااااة الثانوية العامة، وكافة التعاميم 
على موقع وزارة التربيااااة والتعليم/ إدارة المناااااهج 

 والكتب المدرسية.
  دراسااااة المصاااااادر اإلثرائية المتوافرة على منصاااااة

(Kolibriضامن مشروع )  مبادرة مدرستي وكتابة
 التقارير الالزمة.

   ى التعلم إل تصوير ومونتاج افتتاحية برنامج أتو
 هللا باااالتعااااون مع إدارة مركز الملكاااة رانياااا العباااد

صااااة وتصااااوير ح لتكنولوجيا التعليم والمعلومات،
في مركز خاااار باااالمتسااااااااااااااربين لغااااياااات إعاااداد 

 ، وتصاااااااااااااويربرنامج خار بالطلبة المتساااااااااااااربين
حصااااااااااااااة نموذجياة لبرنااامج الهاادهاد باالتعاااون مع 

ا ياااااهللا لتكنولوج إدارة مركز الملكاااااة رانياااااا العباااااد
التعليم والمعلومات؛ لغايات رفع مساااااتوى كفايات 

وتصااااااااااااااوير ومونتاااج المقااابالت  الطلبااة القرائيااة،
لغااااايااااات تعيين الفئااااة الثااااالثااااة في وزارة التربيااااة 

ديوان الموارد البشرية و  إدارةوالتعليم بالتنسيق مع 
 الخدمة المدنية.

  متاااابعاااة طر  العطااااءات إلعاااادة طبااااعاااة الكتاااب
م، ولتااااأليف كتااااب 9102الماااادرساااااااااااااايااااة بطبعااااة 

 الرياضيات والعلوم للصفين: األول والرابع.
  ،تصاااااااااااااانيف الكتااب في مكتبااة المناااهج وتبويبهااا

 وتفعيل اإلعارة في المكتبة.
 .متابعة المكتبات المدرسية في الميدان التربوي 

فني واإلداري وفق العمليات المنوطة بأقسااااااااااااااامها نفاذت اإلدارة مجموعة من المشااااااااااااااروعات والبرامج في الجانبين ال
 ومديرياتها، كان من أبرزها ما يأتي:

 مديرية سياسات التنمية المهنية:
  إعاااااداد وطبااااااعاااااة الميثاااااا  الوطني لمهناااااة التعليم

بأجزائه المتعددة المتمثلة في: مدونة قواعد السلوك 
وأخالقيااااات المهنااااة للمعلمين، والمعااااايير الوطنيااااة 

علمين مهنيًّا، والمعايير التخصااااااااااااصااااااااااااية لتنمية الم
(،  KG1، KG2لاماعالماااااااة ريااااااااض األطفاااااااال )

والمعايير التخصااااااااصااااااااية لمعلم الصاااااااافوف الثالثة 
األولى، والمعاااايير التخصااااااااااااااصااااااااااااااياااة لمعلم علوم 
الحاسااااااااوب، والمعايير التخصاااااااااصاااااااااية لمعلم اللغة 
العربياة، والمعاايير التخصااااااااااااااصااااااااااااااية لمعلم الثقافة 

ت، معلم الرياضااياالمالية، والمعايير التخصااصااية ل

والمعايير التخصاااااااااااصاااااااااااية لمعلم العلوم، والمعايير 
التخصاااااصاااااية لمعلم التربية اإلساااااالمية والدراساااااات 
االجتماعية، والمعايير التخصاااااصاااااية لمعلم اللغات 

 األجنبية.
  مراجعااااة وا عااااداد إسااااااااااااااتراتيجيااااات التنميااااة المهنيااااة

للمعلمين أثناااء الخاادمااة المتمثلااة في: تقرير تحلياال 
التنمية المهنية، وتقرير الممارسااااااااات  فجوات برامج

الرائدة في تقييم المعلم، واإلطار العام لساااااااااااياساااااااااااة 
التنمية المهنية واإلجراءات، واإلطار العام لساياسة 
تقييم المعلم، ودليااال االعتمااااد، ودليااال ضااااااااااااااماااان 
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الجودة، واإلطاااار العاااام لمنااااهج التنمياااة المهنياااة، 
، ةومناهج التنمية المهنية للتخصااااااااصاااااااااات المختلف

وبطاقات وصف برامج التنمية المهنية )اإلجبارية، 
 واالختيارية(.

 .مراجعة وثيقة معايير القيادة التربوية في األردن 
  إعااداد وثااائق المعااايير المهنيااة للمعلم في مباااحااث

األنشااااااااااااااطاة وهي: التربياة الفنياة، والتربية المهنية، 
والتربية الرياضااية، والتربية الموساايقية، وصااعوبات 

، والموهوبين. وهي في طور المراجعااااااااات الاتعلم
 الفنية تمهيًدا لطباعتها.

  إعاااااااداد المعاااااااايير المهنياااااااة للعااااااااملين في المهن
التعليمية المسااااااااندة وهي: المرشاااااااد التربوي، وأمين 

عالاوم، وفاناي ماختبر الاالاماكاتاباااااااة، وفاناي ماخاتابار 
حاسااوب. وهي في طور المراجعات الفنية تمهيًدا ال

 لطباعتها.
 تفااهم واتفااقياات التعااون لعدد من إعاداد ماذكرات ال

مشااااااااااااااااااااريع التنمياااااة المهنياااااة الموجهاااااة للمعلمين 
 والمشرفين التربويين. 

  تكريم مجالس التطوير التربوي في إطار المشاركة
المجتمعياااااة في ماااااديريااااااات التربيااااااة والتعليم على 

.مستوى المملكة
 مديرية اإلشراف واإلسناد التربوي:

  9191التربوي لعام إعداد مسودة وثيقة اإلشراف. 
  اعتماد أدوات ونماذج إشااااااااارافية مبنية على معايير

 التنمية المهنية للمعلم )العامة والتخصصية(.
 ( ا ومعلماااااة على برامج 46485تااااادرياااااب ( معلماااااً

التنميااااااة المهنيااااااة المختلفااااااة، حيااااااث تم تاااااادريااااااب 
 ( متدربة. (33367)متدرًبا و (03008)
 االسااتعداد للمشاااركة في الدراسااة الدولية ((PIZA ،

من حياااث تشااااااااااااااكيااال اللجاااان الفنياااة وا عاااداد خطط 
 متابعة استعداد عينة المدارس المشمولة بها.

  التعاون مع إدارة الموارد البشااااااارية في تنفيذ الورش
 التقييمية للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة.

  تنفيذ العمليات اإلدارية بتفعيل مواد وثيقة اإلشراف
كادر اإلشاااراف ما يتعلق ب في 9108التربوي لعام 

التربوي من حيااااااث: تحااااااديااااااد المالكااااااات، وتعميم 
طلبااات االنتقااال للمشاااااااااااااارفين التربويين، وعمليااات 

 اختيار المشرفين التربويين، والتعيين.
  اإلشااااااااااااااراف على تفعيال الوحادات اإلشاااااااااااااارافية في

ماخايمي األزر  والزعتري لالجئين السااااااااااااااوريين، 
 واإلشراف على المدارس المسائية للسوريين.

 ية المتابعة والتقييم وتوكيد الجودة:مدير 
 ( شهادة لمجتازي برامج التنمية 09063إصدار )

المهنية المختلفة الخاضااااااعة للرتبة األولى والثانية 
 من نظام رتب المعلمين.

 ( شهادة تنمية مهنية بدل فاقد.0104إصدار ) 
 ( شااااهادة تنمية مهنية صااااادرة عن 0337تدقيق )

 ليها.شركاء الوزارة، والمصادقة ع

 ( اسااااااااااااااتماااااارة لرتاااااب المعلمين 05111تااااادقيق )
جازتها لغايات الحصول على الرتبة المستحقة.  وا 

 ( 50170تطبيق امتحاااانااات التنميااة المهنياااة ل )
في برامج التنمية  المشاااااااااااااركينمعلًما ومعلمة من 
 المهنية المختلفة.

 .إجراء دراسة تقييمية لبرنامج المعلمين الجدد 
 دريبية.تقييم مدربي البرامج الت 
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  تقييم برنامج تدريب مدربين(ToT). 
  متااابعااة جميع البرامج التاادريبيااة التي نفااذتهااا إدارة

 التدريب.
  تنفيااذ زيااارات مياادانيااة لمتااابعااة إنجااازات أقساااااااااااااااام

 اإلشراف في مديريات التربية والتعليم.
  عمااااال تقييم إلكتروني لجميع البرامج التااااادريبياااااة

 عن طريق إدارة التدريب. المنفَّذة

 مراكز  ييملتقفيذ زيارات ميدانية للبرامج جميعها تن
 تدريبية وجلسات تدريبية.

 تفعياال عمليااة التقييم اإللكتروني للبرامج التاادريبيااة 
ل للمتاااادربين  والماااادربين عبر رابط إلكتروني يفعااااَّ

 عند قيامهم بعملية التقييم.

 كان من أبرزها ما يأتي: ،والبرامج نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات
 مديرية االمتحانات العامة
 امتحان الثانوية العامة

  إجراء امتحاااان الثاااانوياااة العااااماااة للااادورة الشااااااااااااااتوياااة
م بدًءا من 9102للعام  واالمتحان العام والتكميلي

اساااااااتالم طلبات االشاااااااتراك، ومروًرا بإعداد األورا  
 راف علىاالمتحاانية، وتنفيذ االمتحانات، واإلشاااااااااااااا

قااااعاااات االمتحاااان، وتصااااااااااااااحيا دفااااتر إجاااابااااات 
المشاااااااااااتركين، وغيرها من العمليات، وصاااااااااااواًل إلى 
إعالن النتااااااائج، وتسااااااااااااااليم كشااااااااااااااوف العالمااااااات 
والشااااااهادات للطلبة الناجحين، وكشااااااوف العالمات 

 لغير مستكملي متطلبات النجا .
  تعديل تعليمات امتحان شااااااااااهادة الدراسااااااااااة الثانوية

م ئالتإدارة الشااااااااااؤون القانونية لالعامة بالتعاون مع 
 اإلجراءات الجديدة الم قّرة على االمتحان.

  إعداد إرشاااااااااااادات تقديم طلبات االشاااااااااااتراك ونماذج
طلبات االشااتراك للدورات المذكورة سااابًقا وتعميمها 

 على مديريات التربية والتعليم.
  إعداد إرشاااااااااااااادات تنظيم العمل في قاعات امتحان

العامة، وتعميمها على شاااااااااااهادة الدراساااااااااااة الثانوية 
 المعنيين.

  إعداد إرشااااااادات رؤساااااااء لجان التصااااااحيا؛ لتنظيم
العمل في مراكز تصحيا دفاتر إجابات المشتركين 
في امتحااان شااااااااااااااهااادة الاادراسااااااااااااااة الثااانويااة العااامااة، 

 وتعميمها على المعنيين.
  إعاااداد الااادليااال اإلرشااااااااااااااااادي لالمتحاااان العاااام لعاااام

ي م ف)الخاار باالطلباة المسااااااااااااااتنفدين حقه 9191
 (.9107 - 9115األعوام 

  إعداد أسس النجا  واإلكمال والرسوب في مرحلتي
التعليم األساسي والتعليم الثانوي الشامل األكاديمي 

، وتعميمها 9108/9102والمهني للعام الدراساااااي 
 على الميدان للعمل بها.

  إعاااااااداد التقويم المااااااادرسااااااااااااااي للعاااااااام الااااااادراسااااااااااااااي
لكترون 9102/9191 صااااااداره ورقيًّا وا  ره يًّا، ونشااااااوا 

على موقع الوزارة، وتعميمااه على مااديريااات التربيااة 
 والتعليم.

  عقد امتحان للطلبة المرشااااااااحين للقبول في مدارس
هللا الثااااني للتميز، واإلشااااااااااااااراف على  الملاااك عباااد
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تنفياذه، وتصااااااااااااااحيا أورا  إجاابات المشااااااااااااااتركين، 
 وا عالن نتائجه بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة.

 ة البرامج األجنبيااة السااااااااااااااتكمااال عقااد امتحااان لطلباا
متطلبات معادلة شااهاداتهم واإلشااراف على تنفيذه، 
وتصااااااااااااااحيا دفاتر إجابات المشااااااااااااااتركين، وا عالن 

 النتائج.

  معااادلااة شااااااااااااااهااادات طلباااة البرامج األجنبيااة بعاااد
إعالن نتاااااااائجهم من الجهاااااااات ذات العالقاااااااة، 

صدار شهادة المعادلة على مدار العام.  وا 
 ئق الصاااااااااااااادرة عن تصاااااااااااااديق الشاااااااااااااهادات والوثا

المؤسااااسااااات التعليمية األردنية والعربية واألجنبية 
 على مدار العام. 

 مديرية االختبارات
 :االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم 
  إعداد قاعدة بيانات لجميع طلبة الصاااااااااف الثامن

في مااادارس المملكاااة )الحكومياااة، والخااااصااااااااااااااااة، 
 والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث(.

 ختباااار الوطني للصااااااااااااااف الثاااامن في طبااااعاااة اال
المباااااحااااث: اللغااااة العربيااااة، واللغااااة اإلنجليزيااااة، 
والعلوم، والرياضاايات بصااورته النهائية، وسااحبه، 
وتغليفه، وتوزيعه، وتحويل االختبار إلى صاااااااااورة 

 إلكترونية )حوسبة االختبار(.
  تاطاباياق االختباااااااار الوطني على جميع طلبااااااااة

ا(، لكترونيًّ الصااااااااااااااف الثامن في المملكة )ورقيًّا وا  
حيث طبق االختبار بصاااااااااااورته اإللكترونية على 

( طاااالاااب وطاااالباااة وفق 05111ماااا يزياااد على )
في المااااديريااااات، في حين  اإلمكااااانااااات المتوافرة

طبق االختبااااار بصااااااااااااااورتااااه الورقيااااة على باااااقي 
 الطلبة.

  تصاااحيا أورا  إجابات الطلبة إلكترونيًّا، وتحليل
 البيانات، واستخراج النتائج.

 قرير إحصاائي يتضمن نتائج الطلبة على إعداد ت
مسااتوى الطالب، والمدرسااة، والمديرية، والمملكة، 
وتوزيعاه على ماديرياات التربياة والتعليم، ومتاابعاة 
تنفيذ المديريات التوصااااااااايات التي وردت فيه عن 

طريق زيارات ميدانية لمشرفي مديرية االختبارات 
 لعينة من مدارس المملكة.

 ني للصف العاشر )بصورته إعداد االختبار الوط
 األولية(، وتجريب فقراته.

  االختبار التقييمي للصف الثالث 
  إعداد قاعدة بيانات لجميع طلبة الصاااااااااف الثالث

 في مدارس المملكة.
  طباااعااة االختبااار الوطني للصااااااااااااااف الثااالااث في

مبحثي: اللغة العربية، والرياضااااااااااايات، وساااااااااااحبه 
 وتغليفه وتوزيعه.

 لى جميع طلبااااااااة تاطاباياق االختباااااااار الوطني ع
الصااااااااااااف الثالث في المملكة، وتصااااااااااااحيا أورا  
ا، وتحلياااال البيااااانااااات  إجااااابااااات الطلبااااة إلكترونيااااًّ

 واستخراج النتائج. 
  إعداد تقرير إحصاائي يتضمن نتائج الطلبة على

مساااااتوى المدرساااااة، والمديرية، والمملكة، وتوزيعه 
على ماااديرياااات التربياااة والتعليم، ومتاااابعاااة تنفياااذ 

صاااااااااااااايات التي وردت في التقرير، الماديريات التو 
عن طريق زياااارات ميااادانياااة لمشاااااااااااااارفي ماااديرياااة 

 االختبارات لعينة من المدارس.
 التقويم الصفي:  
  متابعة تنفيذ التقويم الصفي في الميدان )سجالت

العالمات، وأدوات التقويم، واالختبارات الصااافية، 
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وجاااااااداول الاامااواصااااااااااااااافاااااااات، وجاااااااداول تااحاالاايااااااال 
 االختبارات(.

 ين على التقويم الصاااااااااااااافي في تااااااادرياااااااب المعني
  الميدان، وتوظيفه في الغرفة الصفية.

 معايير ومؤشرات األداء:  
  :مراجعة أدلة معايير ومؤشااارات األداء للصااافوف

الثاااامن، والتااااسااااااااااااااع، والعااااشاااااااااااااار في المبااااحاااث 
األسااااااااااااااسااااااااااااااية: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، 

 والرياضيات، والعلوم، وتطويرها.
  ر كيفية تنفيذ أدلة معاييتدريب المعنيين على 

ومؤشاااااارات األداء، ومتابعة تنفيذها وتوظيفها في 
  الغرفة الصفية.

 بنك األسئلة واالختبارات اإللكترونية: 
  تحويل فقرات مبحث الحاسااااااااااوب للصااااااااااف الثاني

عشااااااااار إلى صاااااااااورة إلكترونية، وتخزينها في بنك 
 األسئلة.

  تحويااال االختباااار الوطني للصااااااااااااااف الثاااامن إلى
لكترونية، وا عداد كل ما يلزم لتطبيق الصاااااااااااورة اإل

ا )كلمااااة مرور لكاااال طااااالااااب،  االختبااااار إلكترونيااااًّ
..(، ونشاااااااااااااار االختبار على موقع .قااعادة بياانات

 الوزارة اإللكتروني.

 كان من أبرزها ما يأتي: ،نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات والبرامج
 لغةقسم صعوبات التعلم واضطرابات النطق وال

 ( غرفة مصاااااادر صاااااعوبات تعلم 95اساااااتحداث )
فاي ماخاتالاف ماااااااديارياااااااات الاتربياااااااة والتعليم في 

 القطاعين: العام، والخار.
 ( زيارة ميدانية تفقدية لغرف مصاااااااااادر 35تنفيذ )

صاااااعوبات تعلم وغرفة اضاااااطراب نطق ولغة في 
 المدارس الحكومية والخاصة.

  تطوير واسااااااااااااااتحاااداث نمااااذج غرف مصاااااااااااااااااادر
لملف األكااااااديمي والملف صااااااااااااااعوبااااات التعلم )ا

اإلداري( ونماذج القسااااام، بما فيها نموذج معايير 
 تقييم تفعيل غرف المصادر.

  توفير قااااعااادة بيااااناااات محااادثاااة للعاااام الااادراسااااااااااااااي
لغرف مصااااادر صااااعوبات التعلم  0102/9191

واضااااااااااااااطراباااات النطق واللغاااة، وقااااعااادة بيااااناااات 
ألعاداد الطلباة فيهاا في مديريات التربية والتعليم، 

 يثها.وتحد

 قسم اإلعاقات/ مديرية برامج الطلبة المعوقين
  التعميم على ماديريات التربية والتعليم بتسااااااااااااااهيل

ضاااااااااااااامن الصاااااااااااااافوف  قبول الطلبة ذوي اإلعاقة
 المناسبة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرر في التعليم.

  تحديث إحصاااااااااااااائيات وبيانات أعداد الطلبة ذوي
ت الاإلعاقة والمدارس التي تتوافر فيها التساااااااااااااهي

 البيئية لهم.

  افتتا  مدرساااة األمل للصااام/ الزرقاء المقدمة من
 (.USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

  اساااااااتحداث غرف اإلعاقة السااااااامعية والذهنية في
مااااديريااااات التربيااااة والتعليم ل: الزرقااااااء األولى، 

 والزرقاء الثانية، والقويسمة.
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 ( مااادارس لتنفياااذ برناااامج دمج الطلبااا3تحااادياااد ) ة
 ذوي اإلعاقة في محافظة الكرك.

  تقااديم خاادمااة تكبير المناااهج الماادرساااااااااااااايااة للطلبااة
 ضعاف البصر باستمرار.

  متااااابعااااة طباااااعااااة المناااااهج الاااادراساااااااااااااايااااة للطلبااااة
( ماجلاااااااد للمنهااااااااج القااااااااديم 811الاماكافاوفايان: )

( مجلاااد للفصاااااااااااااااال األول من المنهااااج 0711و)
الجااديااد لكااافااة طلبااة المملكااة بطريقااة ابراياالا من 

ل األسااااااساااااي وحتى الصاااااف الثاني الصاااااف األو 
 عشر.

  التعااااااون مع جمعياااااة الحسااااااااااااااين/ مركز األردن
للتدريب الشااامل والدمج لتدريب مديري ومرشاادي 
ومعلمي الماادارس الاادامجااة للطلبااة ذوي اإلعاااقااة 
حول دمج الطلباااااة ذوي اإلعااااااقاااااة الحركياااااة في 

 المدارس. 
  تخصااااااااااااااير مبالز مالية في موازنة إدارة التربية

لشاااااااااراء األلعاب  9108/9102الخاصااااااااة للعام 
والقرطاسااااية المناساااابة لتفعيل هذه البرامج للطلبة 
ذوي اإلعاقة )السااااااااامعية، والبصااااااااارية، والذهنية، 

 وغرف ملحقة للصم(.
  دراسااااااااااة وعقد االتفاقيات وتجديد الشااااااااااراكات مع

المنظمات والمؤساااساااات العاملة مع ذوي اإلعاقة 
)منظمة ميرسااااااي كور، والمجلس األعلى لحقو  

خااار ذوي اإلعاااقااة، والوكااالااة األلمااانيااة األشاااااااااااااا
للتعاون الدولي، وجمعية الحسااااين/ مركز األردن 

 للتدريب والدمج الشامل(.
 ( طالًبا وطالبة من ذوي 85تسااهيل دمج وقبول )

اإلعاااقااة في الماادارس، بااالتنساااااااااااااايق مع اإلدارات 
دارة   المعنية في الوزارة )إدارة الشؤون القانونية، وا 

 التعليم الخار(.

 ( مشااارًكا ومشاااركة من 91د دورة تدريبية ل )عق
 جمعية رعاية الطفل الخيرية/ البادية الشمالية.

  ية سااتراتيجية العشاار لخطة االلإعداد خطة تنفيذية
للتعليم الااااادامج باااااالتعااااااون مع المجلس األعلى 
لحقو  األشخار ذوي اإلعاقة والوكالة األلمانية 

 (.gizللتعاون الدولي )
  التخطيط والبحاااث التربوي في التعااااون مع إدارة

( لمتخصصي دعم 05إعداد مؤشر الرصد رقم )
( فااي وزارة الااتااربااياااااااة 9199-9108الااتااعاالااياام )

 والتعليم األردنية في مجال المساواة والوصول.
  رصاااااااااااااااااد عاااادد الطلبااااة ذوي اإلعاااااقااااة الملتحقين

 ( طالًبا وطالبة.8549بالمدارس الحكومية )
 الحتياجاتتنفيذ اللقاء اإلرشااااااااااااادي األول لدمج ا 

الخاصااااااة بالحركة الكشاااااافية )كلنا مًعا( في المدة 
( للفتيااااات من ذوات 9/5/9102- 98/4من )

 اإلعاقة.
  التنساااااايق مع شااااااركة النجار الصااااااناعية التجارية

وتوزيع أجهزة ساامارتيو على الطلبة ذوي اإلعاقة 
 البصرية، وتدريبهم على استخدامها.

 رة إعااداد مااادة تاادريبيااة حول )تعليم لغااة اإلشاااااااااااااااا
التواصلية واألكاديمية(؛ بهدف رفع كفاءة الكادر 
التعليمي في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السااااامعية 

 داخل الغرفة الصفية.
  عقااد دورة تاادريبيااة اإنتاال التعليم للجميعا لمعلمي

الصااااّم، وتقديم قساااام اإلعاقات الترجمة اإلشااااارية 
 لهم في أثناء الدورة التدريبية.

 ت واالختباااااارات قاااااائماااااة تزوياااااد إدارة االمتحااااااناااااا
 ملتقديبأساااااااماء مترجمي لغة اإلشاااااااارة المعتمدين 

خدمة الترجمة الفورية بلغة اإلشااااااااااارة في المجال 
 األكاديمي )امتحان الثانوية العامة(.
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 قسم التعليم النظامي
  عقد جلسااااااة حوارية لرؤساااااااء ومساااااااؤولي المجالس

البرلماااانياااة الطالبياااة في ماااديرياااات التربياااة والتعليم 
 ها.جميع

  عقاااد اجتمااااع للمااادارس المشاااااااااااااااااركاااة في برناااامج
التوكاااسااااااااااااااتو المقاادم من منظمااة أطفااال بال حاادود 

، واالطالع على األنشااااااااااطة المطبقة knkاليابانية 
 في كل مدرسة.

  االسااتمرار في وضااع أنشااطة خاصااة بمسااودة دليل
تفعيااااال الااااادليااااال التااااادريبي للمجاااااالس البرلماااااانياااااة 

 الطالبية.

 ساااااااؤولي المجالس عقد جلسااااااة حوارية لرؤساااااااء وم
البرلماانياة الطالبياة في مقر هيئاة النزاهة ومكافحة 

 الفساد.
  التعميم على الميدان التربوي بتساااهيل قبول الطلبة

غير األردنيين على مقاعد الدراسااااااااااااة وتصااااااااااااويب 
أوضااااااااااااعهم، والطلبة الساااااااااااوريين ممن ال يحملون 

 بطاقات.
  تأجيل امتحانات المساااااااااااتوى إلى بداية مطلع العام

 القادم مع امتحانات اإلكمال.الدراسي 
  إطال  منصاااااااااااااة تساااااااااااااجيل طلبة الصاااااااااااااف األول

 األساسي اإللكترونية.
 قسم التعليم غير النظامي

  المساااااااااهمة في خفض نساااااااابة األمية في المملكة
( مركًزا من 045( عن طريق فتا )%5.9إلى )

مراكز تعليم الكباااااار ومحو األمياااااة في مختلف 
 سااااية والسااااجالتمناطق المملكة وتأمينها بالقرطا

والالاوازم والاكتاااااااب، وقاااااااد التحق بهاااااااذه المراكز 
 ( متعلًما. 0256)

 ( مركًزا لتعزيز الثقاااافاااة للمتسااااااااااااااربين 051فتا )
 ( متعلًما.0311التحق بها ما يزيد على )

 ( مركًزا من مراكز تعزيز 73تاااااأثياااااث وتجهيز )
 الثقافة للمتسربين.

 ( مركًزا لبرناااامج التعليم االسااااااااااااااتااادراكي 20فتا )
 ( متعلًما.0125ق بها ما يزيد على )التح

 ( ا في برناااااااامج التعليم 737إحاااااااالاااااااة ( متعلماااااااً
 االستدراكي على التعليم النظامي. 

  توفير فرر تعليمياااااة منااااااسااااااااااااااباااااة لنزالء مراكز
( مادارس في هذه 3اإلصااااااااااااااال  والتاأهيال بفتا )

 المراكز.
 ( ا 5251توفير الفرر التعليمياااااااة ل ( متعلماااااااً

 ألكاديمي.إلكمال تعليمهم في المسار ا

 قسم التغذية والصحة
  تنفيذ مشااااااااااااااروع تغذية أطفال المدارس الحكومية

( األساااااسااااية ورياض 6-0لطلبة الصاااافوف من )
األطفاال الحكومياة في مناطق جيوب الفقر، وقد 
 بلز عاااااادد الطلبااااااة المشاااااااااااااامولين بااااااالمشااااااااااااااروع

( طااااااالااااااب وطااااااالبااااااة موزعين على 450111)

، م( مديرية تربية وتعلي34( مدرسة في )9978)
 وثالثة مخيمات تابعة لوكالة الغوث.

  سااااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة للتغاااذياااة االالبااادء باااإعاااداد
 المدرسية.

  تانافاياااااااذ بارناااااااامج االعتمااااااااد الوطني للمااااااادارس
( مدرسة 074الصحية، وقد شارك في البرنامج )
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( مااااااادرساااااااااااااااااااااة في جميع 000اعتماااااااد منهاااااااا )
المسااااتويات. وقد عّدلت صاااايغة البرنامج ليشاااامل 

معززة للصااااااااااااااحاااة.  مااادارس صااااااااااااااحياااة ومااادارس

وأضاااااايفت برامج مرافقة لمساااااااعدة المدارس على 
 التطبيق؛ مثل برنامج اأجيال سليمةا.

 لمقاصف المدرسية والهالل األحمرا
 قرارات الصااااااااارف المتعلقة بحصاااااااااة الوزارة  إعداد

 والمديرية والميدان.
  تأمين الميدان بالساااااجالت والمساااااتندات المطلوبة

 حسب االحتياجات.
 يااااة على المااااديريااااات تتعلق تعميم كتااااب رساااااااااااااام

بتعليمات المقصاااااااااااااف المدرساااااااااااااي وبحساااااااااااااابات 
 المقاصف وتقاريرها السنوية.

  ،نقل قسااااام المقصاااااف المدرساااااي إلى إدارة التعليم
 .وتعديل تعليماته

  متابعة تحصيل حصة الوزارة من رسوم الهالل 

األحمر للمدارس الخاصااااااااااة بالتنسااااااااااايق مع إدارة 
 التعليم الخار.

 لصااحية المتعلقة بالمقاصااف تعميم االشااتراطات ا
 المدرسية، ومتابعة تطبيقها.

  عمااااال جااااادول زياااااارات ميااااادانياااااة للتااااادقيق على
حسااااااابات مقاصااااااف المدارس الحكومية والتزامها 

 بالتعليمات واالشتراطات الصحية.
  ر ما يخ التنساااايق مع قسااااام التدقيق المالي في

المدارس المنتجة )االساااااااتثمار المدرساااااااي( والذي 
 ع مبادرة امدرستيا.ينفذ بالتعاون م

 
 قسم برامج التفوق 

  إعداد مقتر  إساااااااتراتيجية لتطوير منظومة التميز
 وخطتها التنفيذية. 9191-9193

  تعزيز العالقااات مع الشااااااااااااااركاااء الااداخليين )مثاال
الماادارس ومااديريااات التربيااة والتعليم( والخااارجيين 
)ماثااااااال الااااااادياوان الملكي العاااااااامر والمنظمااااااااات 

 األجنبية(. 
 س اختيار الكوادر التعليمية واإلدارية مراجعة أساااا

هللا الثااااااااني للتميز  في مااااااادارس الملاااااااك عباااااااد
 باستمرار.

  المشااااااااااااااااااركااااة بااااأورا  عماااال في مؤتمرات تعنى
باااااااالاماوهاوباين والمتفوقين وعرض تجرباااااااة وزارة 

 التربية والتعليم في رعايتهم.

   المشاركة في مسابقات دولية وعالمية في مجال
المشااااااااااركات في  الروبوت، والتنسااااااااايق لتساااااااااهيل

 الدول العربية واألجنبية.
 هللا الثاااني  مراجعااة أسااااااااااااااس ماادارس الملااك عبااد

 باستمرار.  للتميز والتسريع األكاديمي
 هللا الثاااااني للتميز  متااااابعااااة ماااادارس الملااااك عبااااد

 وبرنامج التسريع األكاديمي عن طريق: 
التعميم على الميادان لترشاااااااااااااايا طلباة الصااااااااااااااف  -

ز هللا الثاني للتمي الساااااااااادس لبرنامجي الملك عبد
والتسااااااااااااااريع األكاديمي وفق األسااااااااااااااس والمعايير 

 المقررة.
 استالم أسماء المرشحين وتدقيقها. -
اعتماد القائمة النهائية للطلبة ممن تنطبق عليهم  -

 معايير الترشيا.
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 اختبار الطلبة واستخراج النتائج. -
 إصدار كتاب بأسماء الطلبة المقبولين. -
 متابعة الطلبة المسّرعين. -
 تااابعااة الطلبااة المقبولين في ماادارس الملااك عباادم -

هللا الثاني للتميز وتسااااهيل آلية النقل بين مدارس 
 التميز في المحافظات.

  تنفيذ برنامجي المسااااااااا التربوي والتشااااااااخير في
 محافظتي الزرقاء والبلقاء وفق اآلتي:

 .تشكيل اللجان العاملة في المسا والتشخير 
 وي.البدء بتنفيذ عملية المسا الترب 
  تفريز االستمارات، وتحليلها، وا عداد تقرير المسا

 النهائي.
  عرض التقرير النهاااائي مع النتاااائج على اللجناااة

 االستشارية. 
  تحديد الطلبة المراد تشااااااااخيصااااااااهم ومكان وتاريد

 تشخيصهم.
 مديرية اإلرشاد والتوجيه

 نحو بيئة مدرسااااااااية آمنة .تنفيذ برنامج ا مًعا .." 
ليونيساااااايف؛ لخفض نسااااااب بالتعاون مع منظمة ا

حااادوث العنف بكاااافاااة أشااااااااااااااكاااالاااه في المااادارس، 
أداة مسااااااااا ق تطبَّ ولمعرفة نسااااااااب حدوث العنف 

إلكتروني شاااهري )اساااتبانة( لطلبة الصااافوف من 
الرابع وحتى الحاااادي عشاااااااااااااار. وقاااد تم في هاااذا 
البرنامج تطوير أداة المسااااا الشااااهري اإللكتروني 
لتشاااااااااااامل جميع أنواع العنف المدرسااااااااااااي )العنف 

موجه من طالب إلى طالب، والعنف األساااااري، ال
والعنف الجنسااااااااااااااي، وتخرياااب الممتلكاااات(. كماااا 
يجري إعااااداد دلياااال اإلجراءات الااااداخليااااة للوزارة 
للتعامل مع حاالت العنف األسااااااااري والمدرسااااااااي 
بالتعاون مع المجلس الوطني لشااااااااااؤون األساااااااااارة 
ومنظمة اليونيساايف. وتم مراجعة المواد التدريبية 

 رنامج، وتحديثها، وتطويرها.المتعلقة بالب
  تنفيذ مبادرة ا تحصاااااااااااااينا لحماية الشاااااااااااااباب من

إدماان المخادرات والتادخين بالتعاون مع الجمعية 
الملكية للتوعية الصااااحية، وقد أطلقها ساااامو ولي 

دف به هللا الثاني العهد األمير حسااااااااااااين بن عبد
توعياة الطلباة بخطر إدماان المخدرات والتدخين، 

كساااااااااااااااااابهم الحيااااتياااة وانخراطهم في المهاااارات  وا 

األنشااااطة المنتجة التي تحمي من خطر اإلدمان 
بكافة أشااااااكاله. وتشااااااتمل المبادرة على محورين؛ 
األول: برنامج افواصااااالا، ويطبق على الصااااافين 
األساااااساااايين: السااااابع، والثامن. والثاني: أنشااااطة 
منهجية ال صاااافية للصاااافوف األساااااسااااية: الرابع، 

سااااااااااااااومااات والخااامس، والساااااااااااااااادس، تتمثاال في ر 
وقصاااااااااار وألعاب خاصااااااااااة بالوقاية من أخطار 
التااادخين، ينفاااذهااااا المرشاااااااااااااااااد التربوي مع طلبااااة 
الصاااااااااااااافوف الماااااذكورة. وقاااااد دّرب في المباااااادرة 

( مرشًدا تربويًّا ومرشدة تربوية، وتم توعية 465)
ألف طاااااالاااااب وطاااااالباااااة للعاااااام الااااادراسااااااااااااااي  05

، وساااااااايسااااااااتكمل التنفيذ في جميع 9108/9102
 طة توسع مرحلية.المدارس الحكومية وفق خ

  تنفيذ مشاااااااااااروع دراساااااااااااة تقييم احتياجات لبرنامج
التعلم االجتماااعي االنفعااالي بااالتعاااون مع البنااك 
الدولي لانشاااااء والتعمير بوصاااافه أحد األنشااااطة 
األسااااااااسااااااااية من أجل تحسااااااااين البيئة المدرسااااااااية 
)الجااااااانااااااب المتعلق بااااااالمهااااااارات االجتماااااااعيااااااة 

نك د البالمناخ المدرساااااااااااي(. وقد تعاق -االنفعالية
لتنفيذ المشااروع  (ASK) اســ لالدولي مع شااركة 
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في ماااادارس وزارة التربيااااة والتعليم. وتم في هااااذا 
 المجال:

  وضااااااااااااااع منهجيااة العماال وخطااة المشااااااااااااااروع
  التنفيذية.

  عقد ورشاة تدريبية لرؤسااء وأعضاء قسم اإلرشاد
 التربوي وعدد من المرشاااااادين التربويين المتميزين

يها ف تلوساط، ع رض( مديرية في إقليم ا08في )
أطر ونمااااذج عاااالمياااة توضااااااااااااااا مهاااارات التعلم 
االجتماااااااعي االنفعااااااالي؛ الختيااااااار اإلطااااااار أو 

واقع التعليم في المنااااااسااااااااااااااااااب لالنموذج األمثااااال 
 المدارس.

  تصااااااااااااااميم نماااذج جمع البيااانااات )االسااااااااااااااتبااانااات
الخاصاااااااااة بالبيئة المدرساااااااااية وتكييفها وترجمتها، 

 جمتها(.ا وتر وأداة لتقييم مهارات الطلبة وتكييفه
  تحااديااد القواعااد التوجيهيااة والمنهجيااة الخاااصاااااااااااااااة

 والورش ،باختيار العينة )المؤشااااااااااااارات الرئيساااااااااااااة
 التدريبية(.

  تحادياد معايير اختيار اجامعي البياناتا/ اإلطار
 الخار بمنهجية التدريب.

  تحااااادياااااد عيناااااة المااااادارس وفق المعاااااايير المتفق
 عليها.

  ام أقساا تدريب فريق جامعي البيانات من رؤساااء
اإلرشاد التربوي في جميع مديريات المملكة على 
آلياااة جمع البيااااناااات بااااسااااااااااااااتخااادام نمااااذج جمع 

 البيانات.
  .البدء بتطبيق االستبانات وجمع البيانات 
  ( مدرساااااة 35تنفيذ مجموعات نقاش مركزة في )

 لجمع البيانات.

 ( تحليال شااااااااااااااركاةASK نتاائج البيااناات، وتقديم )
لتوصااايات الشااااملة تقرير يتضااامن مجموعة من ا

 لمعالجة نقاط الضعف وتلبية االحتياجات.
  تنفيااذ مشااااااااااااااروع تقييم األثر لتوفير فرر التعليم

( Power- Jللطلباااااة األردنيين والسااااااااااااااوريين )
باالتعاااون مع البنااك الاادولي لانشاااااااااااااااء والتعمير، 

( كآلية CBTبإدخال العالج الساااااااالوكي المعرفي)
ياااة فعااااللتعزيز مهاااارات الطلباااة االجتمااااعياااة واالن

 المرتكزة على العاطفة. وقد تم في هذا المجال:
دارة اإلشااراف  - مراجعة المعنيين في إدارة التعليم وا 

والتاااااادريااااااب التربوي محتوى المااااااادة التاااااادريبيااااااة 
ومواءمتها بما يتناساااااااااااب وفلسااااااااااافة الوزارة والبيئة 

وتحديد الموضاااوعات الرئيساااة للمحتوى  ،األردنية
منهااا،  التاادريبي، وتحضااااااااااااااير النسااااااااااااااخااة األولى

رسااااالها إلى فريق العمل في البنك الدولي ألخذ  وا 
 التغذية الراجعة عليها.

 ( مدرسااااااااة عينة مسااااااااتهدفة ضاااااااامن 901تحديد )
 معايير محددة.

  مراجعااااااة المواد المتعلقااااااة بمجموعااااااات النقاااااااش
المركزة التي سااااااااااااااتطبَّق على العينااااة، والتعااادياااال 
رسااااااااااااااااالهاااا إلى فريق العمااال في البناااك  عليهاااا، وا 

 التغذية الراجعة عليها.  الدولي ألخذ
  مراجعااة االسااااااااااااااتبااانااة االسااااااااااااااتطالعيااة حول أثر

األنشاااطة المنهجية الصااافية والالصااافية في طلبة 
  المدارس والتعديل عليها.

  تطبيق االسااااااااااااااتبانة على عينة تجريبية من طلبة
 ( طالًبا وطالبة.31المدارس البالز عددها )

  ،جمع بيااااناااات االسااااااااااااااتبااااناااة المطبقاااة، وتحليلهاااا
رساااااااااااااااااا ل النتااااائج إلى فريق العماااال في البنااااك وا 
 الدولي. 
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  تنفيذ مبادرة اعينك على المساااااتقبلا بالتعاون مع
مؤسااااسااااة بادر وساااااهم للعمل التطوعي؛ للتوعية 
المبكرة بجوانب اختيار التخصاااصاااات األكاديمية 
والاماهانياااااااة، والمواءماااااااة بين مخرجاااااااات التعليم 
الماادرسااااااااااااااي والجااامعي، وساااااااااااااااد الفجوة المعرفيااة 

عند االنتقال من المرحلة المدرسية إلى  والمهارية
المرحلة الجامعية وساااااو  العمل. وقد تم في هذا 

 المجال:
عقد ثالثة لقاءات تعريفية لرؤسااء أقسام اإلرشاد  -

التربوي ومجموعة من المرشااااااااااااادين التربويين في 
مااديريااات التربيااة والتعليم المسااااااااااااااتهاادفااة للتوعيااة 

 بالمبادرة.
ية وظيفية لطلبة إقامة خمسااااااة كرنفاالت إرشاااااااد  -

المرحلااة األسااااااااااااااااساااااااااااااايااة العليااا للتوعيااة بااالفروع 
والمسااااااااااارات األكاديمية والمهنية وتحديد الميول، 
ولطلبة الثانوية العامة للتوعية بالتخصاااااااااصاااااااااات 
الجاااااااامعياااااااة األكااااااااديمياااااااة والمهنياااااااة في خمس 
رباااد، والعقباااة،  محاااافظاااات )عماااان، والزرقااااء، وا 

 والكرك(.
 عاون روني بالتتنفيذ مشاااااااااااااروع بوابة فرر اإللكت

مع صاااااااااااااانااادو  الملاااك عباااد هللا الثااااني للتنمياااة؛ 
لمسااااااعدة الشاااااباب على بناء مساااااتقبلهم المهني، 
بإتاحة فرصااااااة للحصااااااول على اسااااااتشااااااارة مهنية 
وتطوير الااااااذات، والتطوع في المجتمع بتقااااااديم 
 ،خمس خدمات رئيساااااااااااة هي: اإلرشااااااااااااد المهني

والتاااااادريااااااب، والتطوع، وفرر التطوع، وريااااااادة 
 وقد تم في هذا المجال:األعمال. 

توقيع ماذكرة تعااون بين الوزارة وصااااااااااااااندو  الملك  -
عبد هللا الثاني للتنمية حول آلية تنفيذ المشااااااااروع 

 مع الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم.

عقاد لقاءات تعريفية بآلية تطبيق اختبار تسااااااااااااااتيلو  -
للميول المهنية، لرؤساااااء أقسااااام اإلرشاااااد التربوي 

ين التربويين في المدارس المسااااااااااتهدفة والمرشااااااااااد
 .09/9/9102بالمشروع، بتاريد 

 ( من طلبة الصااف العاشاار األساااسااي511دخول ) -
 لى الموقعإفي المدارس المسااااااااتهدفة بالمشااااااااروع 

اإللكتروني لبوابة فرر، وتطبيق اختبار تسااتيلو 
للميول المهنية، والحصااااول على نتيجة االختبار 

-07يااة مااا بين )لكاال طااالااب خالل الماادة الزمن
98 /9/9102 ) 

  تنفيذ خطة التوعية بالتخصااصااات ضاامن برنامج
إرشاااااااااد وظيفي يهدف إلى توعية طلبة الصاااااااااف 
العاااشاااااااااااااار وطلبااة المرحلااة الثااانويااة الراغبين في 
اسااااااااااااااتكماال دراسااااااااااااااتهم الجامعية وأولياء أمورهم 
بالتخصاااااصاااااات الراكدة والمشااااابعة والمطلوبة في 

 :سو  العمل. وقد تم في هذا المجال
إعداد قساام اإلرشاااد الوظيفي المادة التدريبية حول  - 

التخصاااااااصاااااااات الراكدة والمشااااااابعة والمطلوبة في 
 سو  العمل. 

( ورش عماال إلعااداد فريق محوري تاادريبي 4عقاد ) -
من رؤسااااء وأعضااااء أقساااام اإلرشااااد التربوي في 

( 79مختلف مااديريااات التربيااة والتعليم وعااددهم )
كدة والمشااااابعة مشاااااارًكا، حول التخصاااااصاااااات الرا

والمطلوباة في سااااااااااااااو  العمال في أقاااليم المملكااة 
 (. 00/09/9108-5الثالثة )

( ورشاااااااااااة عمل 89عقد الفريق المحوري التدريبي ) -
توعوية لجميع المرشااااااادين التربويين العاملين في 
مااااااادارس وزارة الااتااربااياااااااة والااتااعاالااياام؛ لاالااتااوعااياااااااة 
بالتخصاااااصاااااات الراكدة والمشااااابعة والمطلوبة في 

 (. 96/3/9102-3سو  العمل )
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 مديرية الطفولة
  تقييم برنااااامج التوعيااااة الوالااااديااااة؛ بهاااادف تطويره

 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
  تنفيذ جلساة الخصاائر النمائية لبرنامج مشاركة

األطفااال والصاااااااااااااافوف الثالثااة  األهاال في رياااض
( مدرسااة من الروضااة 9924، بمشاااركة )األولى

 للصف الثالث.
 تعداد األطفال للتعلم الذيتنفيذ برنامج رفع اسااااااااااااا 

يهاااادف إلى تحقيق مباااادأ تكااااافؤ الفرر وتحقيق 
العااااادالااااااة بين جميع األطفااااااال، عن طريق رفع 
اساااااااااتعداد األطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحا  
برياض األطفال الحكومية أو الخاصة؛ إلكسابهم 
أكبر قاااادر من الخبرات والفرر التعليميااااة التي 

حقوا برياااض األطفااال، تمكنهم من مجاااراة من الت
وذلااااك عن طريق حقيبااااة تعليميااااة كاااااملااااة معااااّدة 

( شااااااااااااااعباااااة 26لألطفاااااال وأهااااااليهم، من خالل )
 ( طفاًل.0806( أمًّا و)0734بمشاركة )

  إصااادار العدد الحادي عشاااار من نشااارة روضااااتي
  .التربوي  مستقبلي، وتوزيعه على الميدان

 ( ماااديرياااات تربياااة 3( معلماااة في )69تااادرياااب )
برنامج كيد سمارت الذي يهدف إلى  وتعليم على

تزويد األطفال بفرر متساوية الكتساب مهارات 
التعاااااماااال مع التكنولوجيااااا الحااااديثااااة، بعيااااًدا عن 
يجاااد  الفرو  في الثقااافااة والحااالااة االجتماااعيااة، وا 
بيئاااااة تعليمياااااة محفزة السااااااااااااااتخااااادام التكنولوجياااااا 

 .الحديثة
   ،تاااأثياااث ريااااض األطفاااال الحكومياااة وتجهيزهاااا

  :اوذلك ب
  شعبة رياض أطفال. 0669ل قرطاسية توفير  -
( غرفااااة رياااااض 951توفير ركن حاااااسااااااااااااااوب ل ) -

 أطفال.
 ( غرفة رياض أطفال.995تأثيث ) -

 نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات والبرامج، كان من أبرزها ما يأتي:
  إعداد الخطة الساااااااااااااانوية حسااااااااااااااب أهداف الجودة

 9102/9191راتيجية الوزارة للعام الدراسي واست
ومتابعة تنفيذ جميع أقساااااااااااام اإلدارة لها، ومتابعة 
ماااحاااور الاااتاااعااالااايااام الاااماااهاااناااي فاااي خاااطاااااااة الاااوزارة 

سااااااااااااااتراتيجيااااة، وا عااااداد لجنااااة اإلنتاااااج/ مركز اال
 .9191األجهزة المخبرية الخطة السنوية للعام 

  متابعة إعداد القوائم المعيارية للتخصاااااااااااااصاااااااااااااات
 المناهج المطورة.المهنية حسب 

  تنفيااااااذ الزيااااااارات المياااااادانيااااااة للماااااادارس المهنيااااااة
وتقييمها، وا عداد التقارير والتوصااااااااااايات، ومتابعة 

تطبيق المناهج المطورة مع الجهات ذات العالقة 
لمختلف المااادارس المهنياااة في ماااديرياااات التربياااة 

 والتعليم.
  جراءات عقااااد امتحااااان مبحااااث تعميم أسااااااااااااااس وا 

لطلباااااة  9102/9191التااااادرياااااب العملي للعاااااام 
الدراسااااااااااااااة الخاصااااااااااااااة المعيدين، واختيار قاعات 

، وتنفيااذ الزيااارات المياادانيااة لهماالمتحااان العملي 
لمتااابعااة امتحااان مبحااث التاادريااب العملي للاادورة 

 الصيفية وا عداد تقارير حولها.



 

 

 61 

  المشااااااااااااااااركااة مع إدارة التخطيط والبحااث التربوي
وأقساااااااااااااااام التخطيط في مااديريااات التربيااة والتعليم 
إلعداد خطة قبول طلبة الصااااااف الحادي عشاااااار 

 . 9102/9191المهني الشامل للعام 
  المشااااااااااااااااركااة مع إدارة التخطيط والبحااث التربوي

 لمناقشة خطة الصف العاشر.
  دراسااااااااااة طلبات اسااااااااااتحداث فروع التعليم المهني

واتخاذ ما يلزم  9190/ 9191 للعام الدراساااااااااااي
 بشأنها.

 يااة ربتعميم أسااااااااااااااس وتعليمااات تاادريس مبحااث الت
 المهنية ومشاغل التربية المهنية.

  المشاااااااااااااااركااة في إعااداد أسااااااااااااااس التاادريااب العملي
الصاااااااااااااايفي، وتعميم إجراءات التااااادرياااااب العملي 
الصااااااااااايفي لطلبة الفروع المهنية للعام الدراسااااااااااااي 

9102 /9191. 
  إعااااداد مواصاااااااااااااافااااات التجهيزات والمواد األوليااااة

والعطاءات الدولية وصاااااااايانة األثاث المدرسااااااااي، 
 لتقارير المالية وتدقيقها حسب األصول.واستالم ا

  دراساااااااااااااااة تقااارير نفو  حيوانااات زراعيااة، وتوزيع
حيوانااات زراعيااة زائاادة عن الحاااجااة إلى ماادارس 
محتاجة، وبيع حيوانات زراعية زائدة عن الحاجة 

 حسب األصول وبالتعاون مع وزارة المالية.
  ،متاااااااابعاااااااة امتحاااااااان المعلمين الجااااااادد )النظري

لماادارس في اقوائم الشااااااااااااااواغر  والعملي(، وا عااداد
 المهنية.

  التنساااااااااااايب بصاااااااااااارف العالوة اإلضااااااااااااافية لكادر
 المهندسين في التعليم المهني والتربية المهنية.

  تعميم البطاقات اإلحصائية على مديريات التربية
واسااااااااااااتقبال الردود، وعمل خالصااااااااااااة حول فروع 

التعليم المهني، وتعميم بطاقة حصااااااااار مشااااااااااغل 
 طاقة المعلمين.التربية المهنية وب

  المشاااااااااااركة والحضااااااااااور في محاضاااااااااارات وورش
 . التربوي  اإلرشاد المهني التي ينفذها الميدان

  ورش عمال في مجال التوجيه المهني، عادة عقاد
 ،تتعلق بااااااالتوجيااااااه المهنيوعماااااال منشااااااااااااااورات 
 .التربوي  وتوزيعها على الميدان

  اساااااتضاااااافة قصااااار نجا  وأشاااااخار اعتباريين
العمااال المتااااحاااة  للحااادياااث مع الطلباااة عن فرر

 للتعليم المهني.
  اعتماد نموذج ساااااااااااجل ميول وقدرات الطالب من

 .األساسي الصف الرابع
 ا )التعليم  تنفياذ الادورات التادريبياة للمعلمين ميادانياًّ

ا إلقليمي  08الفنااادقي والساااااااااااااايااااحي بواقع  معلماااً
الوساااط والشااامال على برنامج تطبيقات حاساااوبية 

 في السباحة )اماديوس((.
 دورات التدريبية لمعلمي التعليم الصاااناعيتنفيذ ال 

ا، والااااادورات التااااادريبياااااة 030وعاااااددهم ) ( معلماااااً
( 311لمعلمي تعليم االقتصاااد المنزلي وعددهم )

 معلًما.
  المشاركة في حلقة دراسية بعنوان االتعليم المهني

في األردنا لمدة شااااااااااااهر في جمهورية الصااااااااااااين 
 الشعبية.

  تربية يات المتاابعة تطبيق برنامج إنجاز في مدير
 والتعليم. 

  إتمام مشااااروع الحديقة المدرسااااية والزراعة المائية
 بالتعاون مع مبادرة نجمة.

  متابعة تطبيق برنامج ريادة األعمال مع شاااااااااااركة
مااادخااال إلدارة المشاااااااااااااااااريع في ماااديرياااات التربياااة 

 والتعليم. 
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  التشااااااااركية من خالل مشاااااااروع االتحاد األوروبي
االنااااااادمااااااااج )الااااااادعم الفني لمهاااااااارات العمااااااال و 

االجتماعي(، وذلك بإعداد ساااياساااة لضااابط جودة 
التعليم في مااااااادارس التعليم المهني عن طريق 

 المكون الثالث للمشروع والبدء في تطبيقها.
  عقد ورشااااااااااااااات تدريبية لمناقشااااااااااااااة مناهج التعليم

المهني، ودورات تاادريبيااة في مجااال الساااااااااااااايناااريو 
 التعليمي من خالل المكون الثاني للمشروع.

 ركية مع القطاع الخار للتعليم والتدريب التشااااااااااااا
 )تعليم صناعي(.

  تنفيذ زيارات لبعض الكليات الجامعية الخاصااااااااااة
 والمرتبطة بالتعليم المهني.

 .متابعة تنفيذ أعمال مبادرة اشركتناا في الميدان 
 .استكمال مشروع التوأمة مع الدفاع المدني 
  عقااااد ورش تاااادريبيااااة لمعلمي المشااااااااااااااااااغاااال على

 موردة.التجهيزات ال
  توزيع الساااااااااااالف لصاااااااااااايانة معدات وأجهزة التعليم

المهني واألعمااال الكهربااائيااة والصااااااااااااااحيااة وتنفيااذ 
 الصيانة في مشاغل التعليم المهني.

  حصااااااااار احتياجات المدارس المهنية والمشااااااااااغل
المهنية من الصااااااااايانة ومعدات الحريق واإلنذار، 

 ومتابعة أعمال الصيانة فيها.
 ات الطلبة ومعلميتفعيل عقد التأمين عن إصااااب 

 التعليم المهني.
  توزيع المخصصات المالية على مديريات التربية

والتعليم لشااااااااااااااراء معااااادات السااااااااااااااالماااااة المهنياااااة 
 وصيانتها.

  إعااداد لجااان اإلنتاااج والمشااااااااااااااتريااات، ودراساااااااااااااااة
العطاءات األولية واالساااااااااااااتالم، وتشاااااااااااااكيل لجنة 

مختصااااااااااااااة باالعمال المخبري، وا عداد النشاااااااااااااارات 
 جهزة المخبرية.العلمية الخاصة باأل

  تحاديد مواصاااااااااااااافة عطاء المواد األولية المطلوبة
 ووضع المواصفات لشرائها. 9102للخطة 

 .إنتاج نماذج تعليمية خاصة وتغليفها 
  تصاانيع عدد من األجهزة، وتسااليمها لقساام اللوازم

 المخبرية لتوزيعها على مديريات التربية والتعليم.
 .المشاركة في لجان تحكيم مسابقات االبتكار 
  شاااااراء عدد من األجهزة واألدوات لمشااااااغل قسااااام

نتاج األجهزة المخبرية.  تصميم وا 
  توزيع المواد األولياااااة على مشااااااااااااااااااااغااااال المركز

 واألدوات المقررة في الخطة.
  تخزين األجهزة واألدوات المنتجااة في مشااااااااااااااااغاال

دخالها في السجالت حسب األصول.  المركز، وا 
  تسااااااااااليم مندوبي مديريات التربية والتعليم األجهزة

 المخصصة لها حسب األصول.
  المشاااااااااااااااركة في إعداد الورش التدريبية التي تعقد

في مركز األجهزة المخبرياااة لفني المختبرات في 
 مديريات التربية والتعليم. 

  تزويد فنيي المشااااااااااغل بأدوات الساااااااااالمة المهنية
 والمستلزمات الطبية. 

 لبات الشراء المحلية مع قسم المشتريات متابعة ط
 في الوزارة.

  توزيع مخصااااااااااصااااااااااات لصاااااااااايانة أجهزة ومعدات
مشااااااااااااااااااااغاااااال التعليم المهني والتربيااااااة المهنيااااااة، 
ومخصااااااااااااااصااااااااااااااااااات حمالت التوعياااااة المهنياااااة، 
ومخصاااااااااصاااااااااات صااااااااايانة أجهزة ومعدات األمن 
والساااااااالمة المهنية وسااااااالف شاااااااراء معدات األمن 

نظفات والساااالمة، ومخصاااصاااات القرطاساااية والم
 لفروع التعليم المهني.
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  ،توزيع ساااالف المواد األولية لفروع التعليم المهني
وسااالف الصااايانة في المديريات، وسااالف متممات 
اإلنتاج على المديريات المنتجة، وساااااااالف شااااااااراء 
الاامااواد األولااياااااااة لااتااااااادرياااااااب الااطااالااباااااااة لااجاامااياااع 

 التخصصات.
 ( 61تسليم أثاث الجمارك بنسبة) %  من العطاء

 كاتبمم هيئة تنظيم االتصاالت المطلوب، وتسلي
 حسب العطاء المتفق عليه.

  طر  عطاء مؤسااسااة الغذاء والدواء والمواصاافات
والخااااااار باااااااألثاااااااث  9102والمقاااااااييس للعااااااام 

 المكتبي.
  إنااتااااااااج األثااااااااث الاامااكااتاابااي لاامااخااتاالااف الااوزارات

 والمؤسسات الحكومية.
 ( ألف مقعد موزعة على مسااااااااااتوى 71صاااااااااايانة )

ثاث المدرسااااااي في مدارس المملكة، وصاااااايانة األ
 جميع مديريات التربية والتعليم.

 ( مشااااغل مهنية، وتجهيز مشاااغل ي  7اساااتحداث )
تربيااااة مهنيااااة في مااااديريااااة التربيااااة والتعليم للواء 

 الجامعة.

  الموافقاااة على اسااااااااااااااتحاااداث فرع التعليم الفنااادقي
)التعليم الخااار/ ماادرساااااااااااااااة االتحاااد في مااديريااة 

حداث لى اسااااااااااااااتالتربياة والتعليم للواء العقبة(، وع
( 4شاااعب فرع تعليم اقتصااااد منزلي )اساااتحداث )

 ( شعب(.3مشاغل وتوسع في )
  /إنهاء الدراساااااااة الفنية لعطاء االقتصااااااااد المنزلي

إلكترونيااات / ميكااانيااك اإلنتاااج/ التربيااة المهنيااة/ 
التعليم الفناااادقي والسااااااااااااااياااااحي/ التعليم الزراعي، 
حالة واسااااااااااااتالم التجهيزات حسااااااااااااب العطاءات  وا 

حالة عطاء التأمين.المذكور   ة، وا 
  /دراسااااااااااااااااة عطاااءات )الكهربااااء/التكييف والتبرياااد

الفندقي والسااااااااااااياحي(، والمشاااااااااااااركة في دراسااااااااااااة 
عطااااااءات وزارة التربياااااة والتعليم، واالنتهااااااء من 

 دراسة عطاء مدرسة الموقر.
  إجراء مناقلة وسااااااااااالف طارئة للمشااااااااااااغل المهنية

المسااااااااااااااتحاااادثااااة، وتجهيز عطاااااءات تناااااسااااااااااااااااااب 
 االستحداث.

 راء مساااااااااابقة طلبة التعليم الفندقي والساااااااااياحي إج
المهنية ومسااااااااااااااابقة طلبة التعليم الزراعي المهنية 

 على مستوى المملكة.
 

 كان من أبرزها ما يأتي: ،نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات والبرامج
 ( مدرسة جديدة.08استالم ) 
 ( 482( إضاااااااافة لمدرساااااااة تحتوي )66اساااااااتالم )

  غرفة صفية.
 ( مشاااااااااااااروع رياض أطفال44اساااااااااااااتالم )  تحتوي

 ( غرفة روضة. 26)

  يتم عمل صاااااااااااايانة وا عادة تأهيل مبان لما يقارب
ا من خالل الموازنااة 811) ( ماادرساااااااااااااااة ساااااااااااااانويااًّ

 المانحة. والجهات
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  كان من أبرزها ما يأتي: نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات والبرامج،
 مديرية البعثات:

  بعثات الطلبة: صاااااادرت اإلرادة الملكية السااااااامية
بأن تكون االمكرمة الملكية الساااامية  9101عام 

المخصاصة ألبناء معلمي ومعلمات وزارة التربية 
والتعليم في الجاامعات األردنية الرسااااااااااااااميةا بعثة 
كااااملاااة على نفقاااة الحكوماااة، وشاااااااااااااارعااات الوزارة 

فاااااادة منهاااااا ابتاااااداًء من العاااااام الااااادراسااااااااااااااي بااااااإل
(. وقاااااااد بااالاااز عااااااادد الاااطااالاااباااااااة 9101/9100)

المسااااااااااااتفيدين من المكرمة الملكية السااااااااااااامية مع 
  .( طالًبا وطالبة43202) 9102نهاية العام 

  بعثاات الموظفين: تهادف مهماات قساااااااااااااام بعثات
الموظفين في إدارة العالقااااات الثقااااافياااة والعااااامااااة 

إلى المسااهمة  0286واإلعالم التربوي منذ عام 
فااي رفااع كاافااااااااءة ومساااااااااااااااتااوى أداء الاامااوظاافااياان 
والموظفاات في وزارة التربيااة والتعليم من الناااحيااة 
كسااااااااااااااااابهم خبرات ومهاااارات  العلميااة والعمليااة، وا 
ا على العملياااة التربوياااة برّمتهاااا،  تنعكس إيجاااابياااًّ
بااطالعهم على أفضاااااااااااااال المماارسااااااااااااااات العربية 

الدراسااااااااااية  والعالمية عن طريق اإلفادة من المنا
والتادريبياة التي ترد إلى الوزارة من ديوان الخادمة 
المادنياة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، أو من 

 أية جهات أخرى، وذلك على النحو اآلتي:
 المنا الدراسية: -أ

( موظًفا وموظفة للحصاااااول على مؤهالت 99أوفد )
علمية عليا )ماجسااااااااااااااتير، دكتوراه( بناًء على تعاميم 

( للحصول 7يوان الخدمة المدنية، منهم )واردة من د
( للحصااااااااااااااول على درجااة 4على درجااة الاادكتوراه و)

( 00الماااااااجسااااااااااااااتير في دول عربيااااااة وأجنبيااااااة، و)
للحصاول على درجة الماجستير في جامعات أردنية 
ا إلى كلية  رساااااااااااااامياة. وأوفادت موظفتاان إيفااًدا داخلياًّ
الاادفاااع الوطني التااابعااة للقوات المساااااااااااااالحااة األردنيااة 

 ول على درجة الماجستير.للحص
 الدورات التدريبية الخارجية: -ب

تعّزز وزارة التربيااااااة والتعليم مباااااادأ تبااااااادل الخبرات 
التربوية وأفضاااااااااااال الممارسااااااااااااات التعليمية مع الدول 
العربياااة واألجنبياااة ضاااااااااااااامن إطاااار تفعيااال الااادورات 
التدريبية التي تزيد مدتها عن شهر، والتي تسهم في 

والعامالت في الوزارة، إذ رفع مساااااتوى أداء العاملين 
ا 09بلز عاادد الموفاادين من موظفي الوزارة ) ( موظفااً

، وقاااااد خوطاااااب ديوان 9102وموظفاااااة في العاااااام 
الخدمة المدنية بشااااااأن ثالثة موظفين ساااااايوفدون في 

. وتسااااااااااااااعى اإلدارة إلى إحاداث تطوير 9191العاام 
نوعي للخاادمااات التي تقاادم للعاااملين والعااامالت في 

فعيل التواصاال مع الموفدين عبر الوزارة عن طريق ت
البريااااااد اإللكتروني، وتحااااااديااااااث قاااااااعاااااادة البيااااااانااااااات 
الحاساااااوبية بهدف تبسااااايط اإلجراءات وتساااااريع وتيرة 
اإلنجااز، وتحسااااااااااااااين آليااة العمال على إعااداد نماااذج 
طلبات الترشاااااااااايا للمنا والدورات الخارجية وأسااااااااااس 
ا عن طريق موقع الوزارة  المفاااااااضاااااااااااااالااااااة إلكترونيااااااً

 اإللكتروني.
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 مذكرات التفاهم والشراكات: -ج
تعزيًزا لمبدأ الشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات 
المجتمع المدني، فإن وزارة التربية والتعليم تسااااااااااااااعى 
إلى تعميق جساور االتصال والتواصل عبر مذكرات 
واتفاااقيااات ثقااافيااة وعلميااة، فقااد وّقعاات الوزارة اتفاااقيااة 

وجمعياااة  )مااذكرة تفااااهم( مع ديوان الخااادماااة المااادنياااة
فااااد هللا للتميز التربوي باااإي جاااائزة الملكاااة رانياااا العباااد

الموظفين والموظفات )مدير مدرسااااااة، معلم، مرشااااااد 
تربوي( والحاصاالين على جوائز تمّيز إلى الجامعات 
الرساامية للحصااول على درجة الماجسااتير والدكتوراه. 

( موظًفا وموظفة للحصاااااااااااول على 00وقد تم إيفاد )
 تخصصات تربوية.درجة الماجستير في 

 االلتزامات: -د 
ا لتعليمااات عماال  يرد قساااااااااااااام بعثااات الموظفين وتبعااً
القساااااااااااااام وللخطاة الساااااااااااااانوياة على كاافة المخاطبات 
الرساااااااااااامية ساااااااااااااواًء أكانت مذكرات داخلية في مركز 
الوزارة أو كتاب رساااااااااااااامياة واردة من ماديريات التربية 
والتعليم أو من الجهااااات الرساااااااااااااامياااة األخرى )وزارة 

عالي والبحث العلمي(؛ بخصااور تزويدهم التعليم ال
بااالتزام الموظفين أو الموظفااات من عاادمااه بااالخاادمااة 
لااادى الوزارة لقااااء بعثاااات علمياااة أو دورات تااادريبياااة 
سابقة، وذلك في حال تقديم االستقالة أو إجازة بدون 
راتاب أو إحالة على التقاعد بناًء على الطلب المقدم 

 مية.جراءات الرسمن المعنيين، تمهيًدا للسير في اإل
 مديرية العالقات الثقافية:

التعاااون الثقااافي مع الاادول العربيااة واإلسااااااااااااااالمياااة  .0
 واألجنبية والهيئات والمنظمات الدولية:

  بلز عدد االتفاقيات مع الدول العربية واإلساااااااااالمية
( 61التي تتضاااامن بنوًدا خاصااااة بالتربية والتعليم )

 اتفاقية.
  ( برنامًجا تن09العمال على )رة فيذيًّا واتفاقية ومذك

تفاااهم للتعاااون الثقااافي والتربوي؛ لتوقيعهااا مع دول 
 عربية وأجنبية.

   ترتيااااب لقاااااءات مع ممثلي المنظمااااات والهيئااااات
الاادوليااة في أوجااه التعاااون معهااا وبااالتنساااااااااااااايق مع 

 اإلدارات المعنية.
   المشاااااااااااااااركاة في اجتماعات اللجان العليا األردنية

زية يكية/ العراقية/ الماليالكويتية/ المصاااااارية/ التشاااااا
 التي أقيمت في وزارة الصناعة والتجارة بعمان.

 تبادل الخبرات التربوية: .9

عززت الوزارة التباااادل الثقاااافي ضاااااااااااااامن إطاااار تفعيااال 
البرامج التنفياااااذياااااة الموقعاااااة مع عااااادد من الااااادول 

 العربية واإلسالمية واألجنبية، وذلك عن طريق:
  ت ة في المجاالتسااويق الخبرات والكفاءات األردني

 التربوية للعمل لدى المؤسسات الدولية والعربية.
   التعميم عن الوظاااائف الشاااااااااااااااااغرة في المنظماااات

 والهيئات الدولية واإلقليمية والعربية واإلسالمية.
   تسااهيل مهمة مشاااركة وفود طالبية في مسااابقات

 في بعض الدول.
   التنميااة المهنيااة للمعلمين والمعلمااات بااالتعميم عن

وائز المختلفااااة ونشاااااااااااااار ثقااااافااااة التميز للمياااادان الج
التربوي، والمشااااااركة على مساااااتوى الوطن العربي، 

 وحّث المعلمين لالشتراك بهذه الجوائز.
   اسااااتقبال وفد من دولة اإلمارات العربية وانضاااامام

المملكة ألول مرة في جائزة محمد بن زايد ألفضااال 
 معلم خليجي.
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  ن جمهورية اسااااااااااااااتقباال عادد من الوفود التربوية م
الصاااااين الشاااااعبية وجمهورية رومانيا، وتم االطالع 

 على تجربة الوزارة في عدة مجاالت تربوية.
 الدورات والبرامج التدريبية والمنا: .3
  مشاااااركة عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم في

فعاااااليااااات تربويااااة )دورات وبرامج تاااادريبيااااة وورش 
ساااااااااية عمل ومؤتمرات خارجية وداخلية وزيارات درا

واجتماعات( والتي تقل مدتها عن شهر، حيث بلز 
عدد الموظفين المشااااااااركين في فعاليات تربوية في 

( موظًفا وموظفة/ قسم العالقات 02) 9102العام 
الثقافية، وعدد الموظفين المشاااااااااااااااركين من قساااااااااااااام 

( وداخاااال 65المنظمااااات الاااادوليااااة خااااارج األردن )
 ( موظًفا وموظفة.93األردن )

 ة عماال الفريق المحوري لمتااابعااة اسااااااااااااااتمرار متااابعاا
-9106الخطة الوطنية الشااملة لحقو  اإلنسان )

( ومتابعة كافة األمور المتعلقة بموضااااااااااااوع 9195
حقو  اإلنسااااااااااااااااان وا عااداد التقااارير المتعلقاااة بااذلاااك 

 ورفعها للجهات ذات العالقة.
  :برامج المنا والتبادل الطالبي 
( من طلبة الصاااااااف الثامن للحصاااااااول 7ترشااااااايا ) -

نحة دراسية الستكمال دراستهم في المدارس على م
 التركية.

للااادراسااااااااااااااااة في  (YES)التعميم عن منا برناااامج  -
الاوالياااااااات الاماتاحااااااادة األمريكياااااااة، وفرز طلباااااااات 

 المتقدمين، ورفعها لألمديست للمفاضلة بينهم.
استكمال اإلجراءات الالزمة الستضافة وفد طالبي  -

ا و)47يتااااألف من )  ( مرافقين من وزارة3( طااااالبااااً
التعليم التركية لدراسااااااااااااااة اللغة العربية في الجامعة 

 األردنية.

 مديرية العالقات العامة
  تنظيم عقاااد المؤتمر الصااااااااااااااحفي إلعالن نتاااائج

امتحااااان الثااااانويااااة العااااامااااة/ الاااادورة الشااااااااااااااتويااااة، 
2/9/9102 

  المشاااااااركة في تنظيم الورشااااااة اإلقليمية للمرصااااااد
 2/9/9102-08إلسالمي للعلوم والتكنولوجيا، ا
 لمشااااااااااااركة في تنظيم االحتفال بمناسااااااااااابة مرور ا

ا على العالقاااات األردنياااة األلماااانياااة 61) ( عااااماااً
 94/9/9102مدرسة القدس، 

  ،7/3/9102تنظيم احتفال يوم المرأة العالمي. 
 ،2تنظيم زيااااارة وفااااد بنااااك اإلعمااااار األلماااااني-

04/3/9102 
  تنظيم حفل افتتا  اإلضاافات على مدرسة ماركا

 07/3/9102 للتحديات السمعية،

  المشاركة في تنظيم احتفال الوزارة بمناسبة مرور
 93/3/9102( عاًما على معركة الكرامة، 50)

  المشاااااااااااااااركة في تنظيم الورشااااااااااااااة اإلقليمية )بناء
 06/4/9102-09السلوك اإليجابي(، 

  المشاااااااااااااركة في تنظيم الدورة التدريبية اإلقليمية ا
دور المرشااااااادين الساااااااياحيين في تنمية الساااااااياحة 

-06قاااااااافاياااااااة فاي العاااااااالم اإلسااااااااااااااالمي ا، الاثا
08/4/9102 

  المشاااركة في تنظيم حفل افتتا  الدورة الرياضااية
( / دورة االسااااااااااااااتقالل / إربااد، 02الماادرساااااااااااااايااة )

08/4/9102 
  المشاااااااااااااااااركاااة في تنظيم االجتمااااع فريق الخبراء

العربي لتصميم مؤشرات االبتكار العربية الثاني، 
99-93/4/9102 
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 يااااال عااااالميااااة الختااااامي، تنظيم حفاااال برنااااامج أج
98/4/9102 

 هللا المشااااااااااااركة في تنظيم حفل جائزة الملك عبد 
 31/4/9102للياقة البدنية الختامي، 

  المشااااااركة في تنظيم حفل مشاااااروع تحدي القراءة
 4/5/9102 العربي الختامي،

  المشااااااااااااااااركااة في تنظيم حفاال تخريج ا الشاااااااااااااااارة
 99/5/9102الخشبيةا مخيم دبين الكشفي، 

  في تنظيم زيارة الوفد الطالبي التركي، المشاااركة
31/6-2/8/9102 

  تنظيم حفل وضااااااااااااع حجر األساااااااااااااس لمدرسااااااااااااة
 7/7/9102البياضة قصبة إربد، 

  الحملاااة الوطنياااة التطوعياااة لصاااااااااااااايااااناااة وتجميااال
 .مستمرة 03/7المدارس )لتزهو مدارسنا(، 

  المشاااااااااااااااركاة في تنظيم زياارة وفاد الدورة التدريبية
 96/7/9102 -02)المسر  المدرسي(، 

  تنظيم عقاااد المؤتمر الصااااااااااااااحفي إلعالن نتاااائج
 95/7/9102الثانوية العامة وتكريم األوائل، 

  ،المشاركة في تنظيم حفل تخريج القادة الكشفيين
0/8/9102 

  المشاااااااااااااااركااة في تنظيم حفاال إطال  المشااااااااااااااروع
 07/8/9102الوطني )بصمة( السلط، 

  حفل إطال  مشااااااروع الربط والحماية اإللكترونية
 98/8/9102رة التربية والتعليم، لوزا

 ( مدرساااااااة 05تنظيم حفل إطال  مشاااااااروع بناء )
باااالشااااااااااااااراكاااة بين القطااااعين: العاااام، والخاااار، 

08/2/9102 
  ،09تنظيم زياااارة الوفاااد التربوي الفلسااااااااااااااطيني-

03/00/9102 

  المشاااااااااااركة في تنظيم اللقاء الوطني اإلرشااااااااااادي
 04/00/9102)لقاء الوفاء للحسين(، 

 ا  مدرساااااااااة األمل للغة اإلشاااااااااارة فتتتنظيم حفل ا
 08/00/9102الزرقاء، 

  المشاااركة في تنظيم حفل تكريم المنتساابين لنادي
 98/00/9102معلمي عمان، 

  ،03المشاركة في تنظيم زيارة وفد قافلة الخير-
02/09/9102 

  المشااااااااااااااركة في تنظيم الدورة الساااااااااااااابعة للمنتدى
 07العربي للبحث العلمي والتنمية المسااااااااااتدامة، 

02/09/9102 
  المشااركة في تنظيم حفل ختام بطولة المناظرات

 99/09/9102المدرسية، 
  المشاااااااااااااركة في تنظيم حفل إدماج مهارات القرن

الحادي والعشرين في المناهج والكتب المدرسية، 
93/09/9102 

 ( تأشايرات من السافارات للمسااؤولين 01إصادار )
 والموظفين.

 ( تأشايرة من وزارة الداخلية03إصادار ) لضيوف 
 الوزارة.

  وداع واسااااااااااااااتقباااااال في المطاااااار لمعاااااالي الوزير
 77وعطوفة األمينين العامين وضاااايوف الوزارة )

 رحلة طيران(.
 ( اجتماًعا 070اإلشااااااااااراف على )داخل  رسااااااااااميًّا

 الوزارة.
  مرافقااة معااالي الوزير وعطوفااة األمينين العااامين

 79في الجوالت المياادانيااة والفعاااليااات المختلفااة )
 فعالية(.

  استقبال ووداع كبار ضيوف معالي الوزير داخل
 ضيًفا(. 038مبنى الوزارة )
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 مديرية اإلعالم:
نشااااااااار الوعي حول القضاااااااااايا الوطنية، السااااااااايما  -

التربوياااة والتعليمياااة منهاااا، حياااث اسااااااااااااااتخااادمااات 
صافحات الصاحف ووساائل التواصل االجتماعي 
والمواقع اإللكترونية وفضااااءات التلفزة واإلذاعات 

ساااااااائلها التوعوية كأخبار ومقاالت في إيصاااااااال ر 
وصااااااااااااااور وفيديوهات، ومنشااااااااااااااورات. ومن أبرز 
جهودهاا في هذا المجال: التوعية بمرض كورونا 
اصاااحتك بتهمنا ا، وحشاااد الدعم لمشاااروع الوقف 
التعليمي وللمباااادرات الملكياااة؛ منهاااا صااااااااااااااياااانااااة 
المااادارس ا لتزهو مااادارسااااااااااااااناااا، ا أردن النخوة ا، 

كالمناهج المطورة، ومشاااااااااااااااريع الوزارة التطويرياة 
وامتحااان الثااانويااة العااامااة، واالسااااااااااااااتعاادادات لباادء 

 العام الدراسي، وأحوال الطقس، وغيرها.

رصااااااد القضاااااااايا المنشاااااااورة حول العملية التربوية  -
بمجااااالتهاااا جميعهاااا، والتواصااااااااااااااااال مع الجهاااات 
المعنية إليجاد الحلول المناساااابة لها، ونشاااار تلك 

 الحلول على وسائل اإلعالم.
يااة اإلعالم بوابااة آمنااة لتوفير المعلومااة تعااد ماادير  -

للنشاااااااااااااار حول أداء وحااااادات الوزارة في المركز 
والميدان، حيث تعمل على التنساااااااااااايق لوسااااااااااااائل 
اإلعالم وتساااااهيل مهمتها في الوصاااااول للمعلومة 
ونشرها بالشكل الذي يخدم أهداف الوزارة التربوية 

 والتعليمية.
اتها از مسااااندة إدارات الوزارة ووحداتها بتغطية إنج -

وفعالياتها إعالميًّا، وتساليط الضاوء على قصر 
 النجا ، بهدف تعميمها.

 نفذت اإلدارة مجموعة من المشروعات والبرامج، كان من أبرزها ما يأتي:
 (  عطااااءات كتاااب بمبلز إجماااالي مقاااداره 2طر )

 ( ديناًرا أردنيًّا.03551780.011)
 (  عطااااءات لالمت7طر ) حااااناااات بمبلز إجماااالي

 ( ديناًرا أردنيًّا.989،991،861مقداره )
   دراساااااااااااااة احتياجات الوزارة ومديرياتها من أجهزة

الحااااااااسااااااااااااااوب وملحقااااااااتاااااااه مع المركز الوطني 
لتكنولوجيااا المعلومااات، والمشاااااااااااااااااركااة في لجااان 

 دراسة العطاءات.

  بلغاااات قيمااااة اإلهااااداءات العينيااااة المقاااادمااااة لمراكز
( ديناًرا 9،039،273) 9102الوزارة نهااياة العاام 

 ( هدية.976أردنيًّا بواقع )
  بلغااات قيماااة اإلهاااداءات النقااادياااة المقااادماااة لمراكز

ا 358321) 9102الوزارة للعاااااام  ( دينااااااًرا أردنياااااًّ
 ( هدية.61بواقع )
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  حسب الجدول اآلتي:طر  عطاءات متنوعة 
 األثاث

 الكمية الصنف الكمية الصنف
 100 رفوف 3ة خشبية درفتين وخزان 3000 3-0مقعد ثنائي 
 200 مكتب مدير  6000 7-4مقعد ثنائي 
 200 مكتب رئيس قسم 3000 09-8مقعد ثنائي 

 600 كنب خشب مورس 10000 كرسي متعدد األغراض منّجد القاعدة والظهر
 200 طاولة خشبية متعددة األغراض 1200 كرسي معلم دوار 
 200 مكتب معلم 200 كرسي مدير دوار 

 200 مكتب موظف 200 عين وباب 09خزانة خشبية 
 الكهربائيات/ سكنات

 الكمية الصنف الكمية الصنف
 89 صوبة غاز  61 شاشة تلفزيون 

 60 عيون  5فرن غاز  60 لتر  511ثالجة 
   60 غسالة أوتوماتيك

 صوبات الكاز
 الكمية الصنف
 5000 صوبة

  اإلتالف والبيع بحسااااااااااااااااب األصااااااااااااااول اللوازمياااة
مااديريااات التربيااة والتعليم ل: األثااااث، والنمااااذج ل

 المالية، وبيع الحيوانات، ونفو  الحيوانات.
  تجميع احتيااااجاااات الماااديرياااات ومركز الوزارة من

األثاث واللوازم واألجهزة، وتأمينها ال ساااااااااااايما في 
 المفتتحاااةامتحااااناااات الثاااانوياااة العااااماااة والمااادارس 

 بداية العام الدراسي.
  م اللوازم الموردة واسااااتالمها تشااااكيل لجان اسااااتال

في جميع المسااااااااااااااتودعاااات وتوزيعهاااا بحسااااااااااااااااب 
 األصول.

  رصد احتياجات المديريات من اللوازم واألثاث 
 

واألجهزة وتزويااادهاااا باااالمطلوب في باااداياااة العاااام 
 .9191-9102الدراسي 

  تشكيل لجان استالم لجميع العطاءات المطروحة
 )محلية/ دولية/ تبرعات(.

 ( فااتو 611إرسااااااااااااااال )( 83026رة بقيمة بلغت )
ديناًرا أردنيًّا إلى إدارة الشااااااااؤون المالية إلجراءات 

 صرف المطالبات المالية.
 ( قرارات إحاالة خاصااااااااااااااة 01الحصااااااااااااااول على )

بالكتب المدرسااااااااااااااية من قساااااااااااااام عطاءات الكتب 
 المدرسية.
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 ( معاملة بيع وا هداء 34تنفيذ )جمعيات الخيرية لل
 ا مدرسية.والمدارس والمنظمات الخارجية كتبً 

ويوضااااااااااااااا الجااادول اآلتي الفواتير المقااادماااة من 
 المطابع لمستودعات الكتب الرئيسة الثالثة:

 القيمة/ دينار أردني العدد المستودع
 8249660.655 407 كتب العاصمة

 9582746.967 992 كتب إربد
 9458252.078 931 كتب الزرقاء

 ( 03768032.011( فاتورة بقيمة بلغت )864إرساااااال ) ديناًرا أردنيًّا إلى إدارة الشاااااؤون المالية إلجراءات
  صرف المطالبات المالية للمطابع.

 :طر  عطاءات محلية على النحو اآلتي 
 القيمة/ دينار أردني العدد نوع العطاء

 007103 36 فرعي
 061898 03 محلي

 9647513 08 لوازم عامة
 34421 02 الصيانة
 911051 0 الخاصة
 5791 9 التلزيم

 95714 06 صيانة مركبات
 :طر  عطاءات دولية على النحو اآلتي 

عدد العطاءات  المؤشر الجهة التمويلية الرقم
 المطروحة

 قيمة التمويل/
 دينار أردني

 0271727.86 06 استيعاب اللجوء السوري  المنحة المشتركة 0
 2143 3 تطوير وتجهيز قسم الخريطة المدرسية الوكالة األمريكية 9
 - - األجهزة والمعدات الالزمة لمشاغل االتصاالت الصندو  السعودي 3

 البنك الدولي 4
البرنامج الموجه نحو النتائج إلصااااااااااااااال  التعليم 

 722976.6 5 في األردن

 384614 9 مهارات التشغيل واالندماج االجتماعي االتحاد األوروبي 5

 المنحة الكندية 6
دارة التخطيط وحادة جودة التعليم والمساااااااااااااااءلة و  ا 

 والبحث التربوي 
01 450341 

 CRAالوكالة األمريكية  7
 واللغة العربيةطبااعة كراسااااااااااااااات الرياضاااااااااااااايات 

 (3-0للصفوف األساسية )
0 069111 

 الوكالة األمريكية 8
هللا  مركز الملكااااااة رانيااااااا العبااااااددارة معااااادات إل

 51111 0 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات
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 اسبة المخزون:يبين الجدول اآلتي مح  
 العدد البيان

 708 عدد المواد المرّمزة على نظام محاسبة المخزون 
 708 عدد حركات فتا القيود على نظام محاسبة المخزون 

 396975 عدد الحركات التزويدية من ترحيل المواد للمديريات والمدارس على نظام محاسبة المخزون 
 33 ن موظفي المديريات والمدارسعدد المتدربين على نظام محاسبة المخزون م

 31 عدد المدارس التي أضيفت على نظام محاسبة المخزون 
 6364 المجموع الكلي لمسميات المواد في المستودعات الرئيسة

 3 المستودعات الرئيسة/ الفرعية التي ف ّعل فيها النظام 

  إعاداد المواصاااااااااااااافاات الفنية لجميع الطلبات الواردة
مااديريااات وماادارس وزارة التربيااة من جميع إدارات و 

( مواصاااااااااااااافاااة معتمااادة 911والتعليم بعااادد يقاااارب )
 حسب نماذج األيزو للقسم.

  وضااااااااااااااع الكلفااة التقااديريااة لالحتياااجااات الواردة من
 الجهات الطالبة.

  دراساااااااااااااااة احتياااجااات الوزارة ومااديرياااتهااا من أجهزة
الحاساااوب وملحقاته ومناقشاااتها مع وزارة االقتصااااد 

 الرقمي.
 في لجان الدراسة الفنية للعطاءات المشاركة. 
 .المشاركة في لجان استالم العطاءات 

  ( 08إعداد المواصااااافات والشاااااروط الخاصاااااة ب )
 اتفاقية.

  تجهيز المواصاااااااافات على نسااااااااد إلكترونية لتكوين
 قاعدة بيانات.

  القيااااام بزيااااارات وجوالت مياااادانيااااة لبعض المواقع؛
ا لالطالع على المواد واللوازم التي تم شااااااااااااااراؤهااااا

 وتقديم التوصيات الالزمة.
   دراسااااة ومراجعة أي مالحظات على المواصاااافات

ق والرد عليها وف للقسام من الجهات المعترضاة ترد
 (. -QF38 92النموذج )

  ،تشاااااااكيل لجان تحديث المواصااااااافات الفنية لألثاث
 مثل لجنة إعداد اتفاقية صيانة المركبات، وغيرها.

 ارة مجموعة من المشروعات والبرامج، كان من أبرزها ما يأتي: فذت اإلدن
 مديرية النشاطات الثقافية والفنية

وتعنى بااااااااإلعاااااااداد والتخطيط لالحتفااااااااالت الوطنياااااااة 
جراء المسابقات الثقافية والفنية والموسيقية  والمحلية، وا 
والمسااااارحية والعلمية، وتمثيل الوزارة لدى المؤساااااساااااات 

ى المهنية والثقافية ذات العالقة عل والهيئاات والنقاابات

تقساااااام مديرية النشاااااااطات  المسااااااتوى المحلي والدولي.
قسااااااام النشااااااااط  :أقسااااااام وهي الثقافية والفنية إلى ثالثة

وقساااااااااااام  ،وقساااااااااااام االحتفاالت والفنون  ،الثقافي والبيئي
 المسر  والموسيقا.
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 قسم النشاط الثقافي البيئي
نية والعلمية والديتنفيذ المسااااااااااابقات الثقافية والبيئية  •

في مراحلهاا المختلفاة في العام الدراسااااااااااااااي )مرحلة 
( 95111المديرية، واإلقليم، والمملكة( بمشاااااركة )

 طالب وطالبة.
تنفياذ مشااااااااااااااروع تحاادي القراءة العربي بمشاااااااااااااااركااة  •

( طالب وطالبة للنساااااااااخة الخامسااااااااااة 0511111)
( ماادرساااااااااااااااة 3111ومشااااااااااااااااركااة ) 9102/9191

 ( ميسر وميسرة.6511و)
مبااادرة المناااظرات الماادرساااااااااااااايااة في مراحلهااا تنفيااذ  •

( 5( فر  من كل مديرية و)4المختلفة بمشاااااااركة )
  ( طالب وطالبة9411ميسرين بمجموع كلي )

 ( ميسًرا وميسرة.541و)
تااااأليف دليااااال المنااااااظرات الاااااذي يعاااااد األول على  •

 مستوى الوطن العربي.
 تنفيذ األندية البيئية بالشراكة مع الجمعيات البيئية. •
ذ برنامج اأنا أشاااااااااااااااركا مع المعهد الديمقراطي تنفي •

 األردني.
التعاون مع مؤسااااااااااااااسااااااااااااااة ولي العهد ومجمع اللغة  •

العربية لتنفيذ مبادرة )الضاااااااد( في مديريات التربية 
 والتعليم.

تنفياااذ مسااااااااااااااااابقاااات ثقاااافياااة وبيئياااة مع الجاااامعاااات  •
 والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

 قسم االحتفاالت والفنون 
ابقة الرسااااااااام الوطني الشاااااااااامل للطالب تنفيذ مسااااااااا •

والمعلم على مساااتوى المدرساااة والمديرية واألقاليم 
 والمملكة.

تنفيذ ورشااااااة في الخزف والفساااااايفساااااااء بمشاااااااركة  •
 ( معلًما ومعلمة.61)

تنفيذ ورشااااااااة تدريبية في الخط العربي بمشاااااااااركة  •
 ( معلًما ومعلمة.85)

تنفيذ ورشاااااااة في التصاااااااوير الضاااااااوئي بمشااااااااركة  •
 ا ومعلمة.( معلمً 51)

 معلًما ومعلمة. 31تنفيذ ورشة غرافيك بمشاركة  •
تنفيذ االحتفاالت الدينية وحفل االساااااااااااتقالل على  •

 مستوى مديريات التربية والتعليم.
 تنفيذ جداريات )وطن( في كل مديرية. •
تجهيز المراسااااااام المدرساااااااية باألدوات والتجهيزات  •

 الالزمة.
 قسم المسرح والموسيقى

لمسااااارحية والموسااااايقية المبرمجة تنفيذ المساااااابقات ا •
 ضمن الخطة السنوية.

ة   المدرسااي بمشاااركتنفيذ مسااابقة ومهرجان المساار  •
 ( عرًضا.951وطالبة في ) ( طالب7511)

تنفيذ مسااااابقة ومهرجان مساااارحة المناهج بمشاااااركة  •
 ( عرًضا.973( طالًبا وطالبة في )8021)

تنفيذ مسااابقة الموساايقى لألعمال الغنائية بمشاااركة  •
 ( طالب وطالبة.93111)

تنفيذ مساااااااااااابقات مهرجان األغنية التراثية واألغنية  •
( طالًبا 7291الوطنية وأغنية الطفل بمشااااااااااركة )

 وطالبة.
تنفيذ ورش للمهتمين بالمساااار  المدرسااااي بالشااااراكة  •

مع الهيئة العربية للمساااااااار / الشااااااااارقة بمشاااااااااركة 
 ( معلًما ومعلمة.971)

جازة ) • ا من القطاع ( عرًضا مسرحيًّ 051مشاهدة وا 
 الخار ونقابة الفنانين والمدارس الخاصة.
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تنفياااذ مهرجاااان الفنون الفلكلورياااة باااالشااااااااااااااراكاااة مع  •
 جامعة البتراء.

ل مبحث لتفعي )موسااايقا في مدرساااتي(تنفيذ برنامج  •
( 38الموسااااااااااااايقا للصااااااااااااافوف الثالثة األولى في )

)مؤسااااسااااة مدرسااااة بالشااااراكة مع مبادرة مدرسااااتي 
 نهر األردن(.

أعزف وأغني تراثي( باااالتعااااون مع ) تنفياااذ مباااادرة •
 مبادرة أعزف.

تجهيز غرف موساايقى بالتعاون مع مبادرة صااالون  •
 وطن للموسيقا )مؤسسة ألنني أهتم(.

 مديرية الكشافة والمرشدات
تعنى مديرية الكشااااااااااافة والمرشاااااااااادات بإقامة الفعاليات 

)مخيمات، ودورات، ودراساااااات، الكشااااافية واإلرشاااااادية 
تغرس في الطلبااة حااب الوطن  تيولقاااءات وطنيااة( ال

والمواطنة الساااااااااااليمة، وتعلم االعتماد على النفس عن 
طريق مجموعة من النشاااطات التي تقوم عليها برامج 
المخيمااات وبمااا يتواءم مع رؤيااة وزارة التربيااة والتعليم 
ورساااااااااااااااالتهااا، وا عااداد القااادة القااادرين على قيااادة الفر  

 العمل علىالكشااااااافية واإلرشاااااااادية بالشاااااااكل الساااااااليم، و 
توسااااعة المشااااااركة في األنشاااااطة والمؤتمرات الكشااااافية 
واإلرشااااااااااااااادياة المحلياة والعربية والدولية، والعمل على 

تطوير المخيمات الكشااااااااااافية الدائمة وحجز المخيمات 
الكشاااااااااااااافياة للجهااات الراغبااة باالحجز من داخال الوزارة 
وخااااااارجهااااااا، وتنساااااااااااااايق عمليااااااة الحجز مع مااااااديري 

 والفعاليات والمبادرات طةنشااالتخطيط لألالمخيمات، و 
المختلفاااة، والعمااال على توفير متطلباااات إنجاااا  هاااذه 
النشااااااطات وا عداد الكوادر البشااااارية الالزمة لاشاااااراف 
على الفعاااليااات وتطويرهااا بااالتاادريااب واللقاااءات وورش 

 العمل.
 ،قسم الكشافة :منمديرية الكشاافة والمرشادات  تتكون 

 لرحالت.وقسم العمل التطوعي وا ،وقسم المرشدات
 قسما الكشافة والمرشدات

يعنى القسااام بالتخطيط لألنشاااطة الكشااافية واإلرشاااادية 
للقادة والكشااااافة والمرشاااادات، وتوفير فرر المشاااااركة 
للقادة والكشاااااااافة والمرشااااااادات في األنشاااااااطة التي تقام 

ق ،على المسااااااااااااااتوياات المحلياة والعربياة والادولياة امة وا 
دريب وقائد دورات الشااااااااارة الخشاااااااابية ومساااااااااعد قائد ت

قااماة الادراسااااااااااااااات والادورات التاأهيلية  تادرياب دولي، وا 
لقائدي وقائدات الكشاااااااااافة والمرشااااااااادات. ومن البرامج 

 واألنشطة التي يشرف عليها القسم:
  الااااادراسااااااااااااااااااات والااااادورات التاااااأهيلياااااة )دورة المهاااااارات

والمشاروعات الكشافية، ودراساة مسااعد/ة قائد تدريب، 
 ودراسة قائد تدريب(.

 اءات الوطنية والتجمعات الكشفية واإلرشادية إقامة اللق
(، ولقاء الوفاء للحسااين، 33)اللقاء الوطني الكشاافي )
 ولقاء االنتماء والوالء(.

  االحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة )احتفال كشافة
ومرشااااااااااااااادات الوزارة بااذكرى معركااة الكرامااة الخااالااادة، 

 ومسيرة الشهيد والكرامة(.
 ري والتربية الوطنية )المرحلةمشاااااروع التدريب العساااااك 

الثالثة عشاااااااار(، ويشاااااااامل تدريب طالبات الصاااااااافوف: 
السااااااااااااااادس، والسااااااااااااااابع، والثامن على منهاج التدريب 
قااااماااة مخيم التااادرياااب  العسااااااااااااااكري والتربياااة الوطنياااة وا 

 العسكري لاناث.
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  المشاااااركة في النشاااااطات والفعاليات الخارجية العربية
والمشاااااااااركة في والعالمية )البرنامج الوطني بصاااااااامة، 

لثااااني هللا ا حفااال تخريج الفاااائزين بجاااائزة الملاااك عباااد
 للياقة البدنية(.

 قسم العمل التطوعي والرحالت
يساااااااااااهم القسااااااااااام في النهوض بمساااااااااااتوى وعي الطلبة 
الوطني وتااأكيااد أهميااة التربيااة في تعزيز رو  االنتماااء 
والوالء وتحقيق األهاااداف التربوياااة والوطنياااة والعلمياااة 

 والثقافية.
 ويشرف القسم على األنشطة اآلتية:

 معسكرات العمل التطوعي. -
 جائزة الحسن للشباب. -
 .(حققمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ) -

  التوعية المرورية. -
 زيارات قصر رغدان واألضرحة الملكية. -
 زيارات متحف األطفال والمتحف المتنقل. -
 الرحالت والزيارات المدرسية الخارجية. -
 و  األمان لأليتام.تبرعات صند -
 (.بسبنك المالتبرعات الهيئة الخيرية الهاشمية ) -
 

 مديرية الرياضة
تجري هذه المديرية المسااااااابقات والبطوالت الرياضااااااية 
وتنظيمهااا في جميع األلعاااب الفرديااة والجماااعيااة على 

رنامج وتطبق ب ،المساتويات المحلية والعربية والعالمية
من  للياااقااة الباادنيااة والتيجااائزة الملااك عبااد هللا الثاااني 

ة لوجود ضااااااافشااااااأنها رفع اللياقة البدنية عند طلبتنا، إ

أقسااااااااااااااام خاااصااااااااااااااة لاشااااااااااااااراف على أنادياة المعلمين 
 وتتكون المديرية من والصااااالت الرياضاااية وحاجاتها.

نية واللياقة البد ،ثالثة أقساااام هي: الرياضاااة المدرساااية
 ،دنية(بهللا الثاني للياقة ال والصاحية )جائزة الملك عبد

 وأندية المعلمين والصاالت الرياضية.
 قسم الرياضة المدرسية

يعمل القساام على تنظيم الدورات والبطوالت الرياضااية 
المختلفة للمديريات والمدارس على مسااااااااااااااتوى الوزارة، 
وتشااااااااكيل اللجان الفنية واإلدارية الخاصااااااااة بالدورات، 
 واختيار عناصار المنتخبات الوطنية المدرسية وتوفير
المساااااااتلزمات واألدوات الخاصاااااااة بالبرامج الرياضاااااااية 
وعقد الورشاااااات والدورات التدريبية والتحكيمية لتطوير 
أداء المعلمين، وتفريز المدربين والالعبين والمصااادقة 
على شااااااااااااااهااااادات التفو  الرياااااضااااااااااااااي. ومن البرامج 

 واألنشطة التي يشرف عليها القسم:
تنظيم األلعاب الرياضااااااااااااية السااااااااااااادسااااااااااااة ألبطال  •

 األقاليم.

 الدورة الرياضية للمدارس الخاصة. •
األلعاب الرياضاااااااااااية لمدارس الصااااااااااام في ألعاب:  •

الخماسااااااااااي، والجري، والوثب الطويل، والريشاااااااااااة 
 الطائرة، وتنس الطاولة.

 دورة االستقالل )الدورة الرياضية المدرسية(.  •
 دورة األمير فيصل األولمبية للناشئين. •
مرحلتين بطولااااة القااااائااااد الخترا  الضااااااااااااااااااحيااااة لل •

 األساسية: الدنيا، والثانوي.
ورشاااااااااااااااااااااات تاحاكايام للمعلمين لجميع األلعاااااااااب  •

 الرياضية.
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 قسم اللياقة البدنية والصحية
لياقة هللا الثاني ل يشاااارف القساااام على جائزة الملك عبد

البدنية التي تهدف إلى تحفيز الطلبة على ممارساااااااااااااة 
النشاااااااطات الرياضااااااية المختلفة وصااااااواًل لتحقيق رؤى 

ب الجاللة في إكسااااب الطلبة سااالوكات صاااحية صاااح
وأنماًطا حياتية بممارسة األنشطة الرياضية، يقوم من 
خاللها الطلبة بممارساااااة برنامج رياضاااااي لمدة سااااااعة 
واحدة يوميًّا بواقع خمس مرات أساااااااابوعيًّا وأيام العطل 
الرسااامية. ويطبق البرنامج لمدة ثمانية أساااابيع متتالية 

من خمسااااااااة محاور في نهاية ثم يطبق اختبار يتكون 

-0: ررة وفق معايير خاصاااة والمحاور هيالمدة المق
ثني الذراعين من  -9 ثني الجذع من وضاااااااع الرقود.

الجري  -4 المرونة. -3  وضااااااااااع االنبطا  المائل.
ميل/ نصااااااااااااااف ميل. وبنتائج  0جري -5 االرتدادي.

االختبار يقّيم مسااتوى المشااارك ويساالَّم جائزة، وقد بلز 
اركين بالدورة الرابعة عشااااار للعام الدراساااااي عدد المشااااا

ا وطااااالبااااة وعاااادد 700781) 9108/9102 ( طااااالبااااً
( مدرسااااااااااااااة. وبلز عدد 9777المدارس المشاااااااااااااااركة )

( طالًبا وطالبة.5103الفائزين بالجائزة )
 قسم أندية المعلمين والصاالت الرياضية

( أندية 01أندية المعلمين البالغة )يشاارف القساام على 
شاااااااااااااراف على انتخاب مهام أهمها: اإل من خالل عدة

الهيئاات اإلداريااة ألنااديااة المعلمين، واإلشااااااااااااااراف على 
دورة ميالد القائد الساااااانوية للمعلمين، واإلشااااااراف على 
الملتقياااات اإلباااداعياااة، وحجز مرافق الناااادي للجهاااات 
الخارجية، ومتابعة انتسااااااااب األعضااااااااء وانساااااااحابهم. 

لوزارة  ةعالصااالت الرياضية التابويشارف القسام على 
التربية والتعليم بتهيئة الصااااالت والمالعب الرياضاااية 
إلقامة األنشااااااطة الرياضااااااية المدرسااااااية والوقوف على 

تاااأمين احتيااااجاااات الصاااااااااااااااااالت من األثااااث واألجهزة 
والمعدات، والعمل على اسااااااااتمرارية الصاااااااايانة الدورية 
نشااااااااء صااااااااالت  للصااااااااالت والمالعب الرياضاااااااية، وا 

رس في المناااطق ذات ومالعااب رياااضاااااااااااااايااة في الماادا
الكثافة العددية، علًما بأن عدد الصااالت التي يشرف 

( ملعًبا 00( صاااااااااالة رياضاااااااااية و)90عليها القسااااااااام )
( ملعًبا عشااااااااابيًّا داخل المدارس فتحت 73عشااااااااابيًّا و)

 أمام المجتمع المحلي.

 مجموعة من المشروعات والبرامج، كان من أبرزها ما يأتي:نفذت اإلدارة 
 :مشروع الربط والحماية اإللكتروني للمدارس 
  حاسااااااوبية متكاملة إليصااااااال خدمات بناء شاااااابكة

 نترنت للمدارس.نترانت واإلاإل
  بناء نظام متكامل لضااااااااااااابط الدوام الرسااااااااااااامي في

 جميع المدارس الحكومية والمواقع اإلدارية.
 اماااال لمراقبااااة مااااداخاااال الماااادارس بناااااء نظااااام متكاااا

 وساحاتها الخارجية لضمان أمنها وسالمتها.

بنااااء نظاااام اتصاااااااااااااااااالت مجااااني لجميع المااادارس  -
 .VOIPباستخدام تقنية 

  دارة المعلومااااااات التربوي إبناااااااء وتطوير نظااااااام
Open EMIS: 

  بنااااء قااااعااادة بيااااناااات شاااااااااااااااااملاااة لبيااااناااات الطالب
 والمدارس والكوادر العاملة في المدارس.
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 ريب فر  فنية متخصاااااصاااااة في جميع مديريات تد
 دارة وتشغيل النظام. إالتربية على 

  بناء جميع مؤشاااااااارات الخطة االسااااااااتراتيجية لوزارة
 التربية.

  قيد اإلنجاز –تطوير خدمات النظام 
 بانااااااااء وتاطاويار ناظاااااااام إدارة الاتاعالم اإللكتروني 

Noor Space: 
  تااطااوياار مااجاامااوعاااااااة ماان األدوات والااخااااااادماااااااات

 الب والمعلم ومدير المدرس.اإللكترونية للط

  تطوير خدمات خاصااة للتواصاال ما بين المدرسااة
 وأولياء األمور.

  تدريب فر  فنية متخصاااااصاااااة في جميع مديريات
 التربية على إدارة وتشغيل النظام.

  قيد اإلنجاز –تطوير خدمات النظام 
 :خدمات الحكومة اإللكترونية 
بنااااااء وتطوير الخااااادماااااات، ويجري العمااااال على  -

دارة المعلومات التربوي.إبنظام ربطها 

 لكترونيمبادرات التعلم اإل 
 تقييم جميع المبادرات التي أظهرت نتائجها أثًرا إيجابيًّا في العملية التعليمية: وهي على النحو اآلتي: -

المواد  المبادرة
 التعليمية

عدد 
المدارس 
 المشمولة

المعدات واألجهزة  وصف المبادرة
 المستخدمة

ماااااااااانااااااااااهاااااااااااجااااااااااي 
 عليالتفا

الااااااااااعاااااااااالااااااااااوم 
 والرياضيات

37 
 

توفير الكتااب الماادرساااااااااااااايااة لمااادتي العلوم والرياااضاااااااااااااايااات 
بصيغة إلكترونية تفاعلية، وتوفير نظام ( 6-0للصفوف )

 متكامل إلدارة الصف.

21  Tablet لااااااااااكاااااااااال
، الشحن اتعرب مدرساة،
Server 

 411 اللغة العربية الهدهد الذكي
 

ضااافة شااائق، إنظام متكامل لتعليم اللغة العربية بأساالوب 
 .3 – 0إلى نظام تقييم ومتابعة أداء الطلبة للصفوف 

جهااااااااز كمبيوتر   لو  
 تفاعلي

الرياضااااااايات  أتو  إلى التعلم
والاااااااااالااااااااااغااااااااااة 

 العربية

31 
 

ألعااب إلكترونياة صااااااااااااااممات وطورت بالتوافق مع محتوى 
 .3 – 0المنهاج للصفوف 

Tablet  لكل طالب في
 الشحن ات، عربالصف

أكاااااااااادياااااااااماااااااااياااااااااة 
Cisco 

لتدريب  Ciscoتدريب مدربين تمهيًدا لفتا أكاديميات من  84 كنولوجياالت
 الطلبة على برامج متقدمة

تطبَّق المبااادرة باادعم من 
Cisco 

قصااااااااااااااااااااار  لنحيا بسعادة
 األطفال

011 
 

قصاااااار إلكترونية لألطفال لتنمية مهارات حياتية تمكنهم 
 .3 –من القراءة واالستماع، للصفوف من الروضة 

Tablet لب في لكل طا
 الشحن اتعرب الصف،
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 برزها ما يأتي:أمن المشروعات والبرامج، كان من نفذت اإلدارة مجموعة 
 ( صاااااااااااااادار موافقات مبدئية ل ( 948تأساااااااااااااايس وا 

ارس، ورياض أطفال، مؤسسة تعليمية خاصة )مد
 (.ومراكز ثقافية

 ( رخصااااااااااااااة ساااااااااااااانوية ألول مرة 955إصاااااااااااااادار )
 صة. لمؤسسات تعليمية خا

 ( إنذارات لمدارس خاصاة في العاصمة 6توجيه )
( إنااااذارات لماااادارس خاااااصاااااااااااااااااة في باااااقي 01و)

( إناااذاًرا لريااااض أطفاااال في 81المحاااافظاااات، و)
 العاصمة والمحافظات. 

 (  مادارس خاصااااااااااااااة01إغال )  في العاصاااااااااااااامة
 والمحافظات.

 ( مركًزا بساااااااااااااابااب عاادم تجااديااد 07إلغاااء رخر )
 الرخر في موعدها. 

 ارة التعليم الخااار على موقع تحااديااث بيااانااات إد
 وزارة التربية والتعليم اإللكتروني.

 السااااااااانوية للعام  اساااااااااتحداث خدمة تجديد الرخر
عن طريق موقع وزارة  9191/9190الدراسااااااااااااي 

 التربية والتعليم اإللكتروني. 
  استقبال معامالت قبول الطلبة وانتقالهم وتصديق

نجازها  .الشهادات وجداول العالمات المدرسية، وا 
  متاااااابعاااااة إجراءات السااااااااااااااالماااااة العااااااماااااة وتطبيق

 االشتراطات الصحية داخل المدارس الخاصة. 
  ( منهااااااااج دورات في مجاااااااااالت 05تارخير )

 متعددة.
 ( كشاااااااااااف بداية ونهاية للدورات في 011اعتماد )

 المراكز الثقافية. 

  عقااااد دورات تاااادريبيااااة للماااادارس الخاااااصاااااااااااااااااة في
 Openمحااااافظااااة العاااااصاااااااااااااامااااة على منظومااااة 

EMIS . 
 بين وزارة التربيااااة  مااال مسااااااااااااااودة ماااذكرة تفااااهمع

 والتعليم واإلميديست في األردن مع كولج بورد. 
 يفالبريطاني  اعتماد مؤهالت بيرسااون وكامبردج 

 ( مدارس.4)
  إعاداد قااعادة بيااناات باأعداد المدارس الخاصااااااااااااااة

)البرناااااااامج الوطني واألجنبي( وأعاااااااداد ريااااااااض 
 األطفال والمراكز الثقافية.

 ى اعتمااد مؤهالت البرنامج البريطاني الموافقاة عل
باااالتعااااون مع إدارة االمتحااااناااات  BTECالمهني 

دارة التعليم المهني واإلنتاج.   واالختبارات وا 
 ( اجتمااااااعاااااات للجناااااة البرامج األجنبياااااة 8عقاااااد )

لمعاالجاة قضااااااااااااااايا طلبة البرامج األجنبية مراجعة 
 األسس والتعليمات الناظمة لها. 

 ت والتشااااااااكيالت، وا عداد المصااااااااادقة على التعيينا
قااعاادة بيااانااات بااالهيئاة اإلدارياة والتادريساااااااااااااايااة في 
المؤسااااااسااااااات التعليمية )مدارس، ورياض أطفال، 

 ومراكز ثقافية(.
  رفاااااع كفاياااااة المرشااااادين الترباااااويين العااااااملين فاااااي

 المدارس الخاصة. 
  المشاااااااركة فااااااي ورشااااااات تعليميااااااة فااااااي المملكااااااة

 المتحدة تتعلق بالبرامج األجنبية.
 التوعيااااااااة المتعلقااااااااة بجااااااااائزة الحساااااااان  عقااااااااد ورش

بااااااااان طاااااااااالل للتمياااااااااز العلماااااااااي بالتعااااااااااون ماااااااااع 
 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا. 
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  إعداد النشااااااارات التربوية عن الجودة الشااااااااملة في
 المؤسسات التعليمية الخاصة.

   متابعة لجان التحقيق في الشاااااااااااااكاوى وقضاااااااااااااايا
 الطلبة في المدارس الخاصة.

  ات المدرساااااااااااااية إلكترونيًّا أرشااااااااااااافة جداول العالم
 للسنوات السابقة.

  المتابعة الدورية بالزيارات الميدانية للمؤساااااااساااااااات
التعليميااة الخاااصاااااااااااااااة )ماادارس، ورياااض أطفااال، 

 ومراكز ثقافية(.

سااااام ق نفذت اإلدارة مجموعة من المشاااااروعات والبرامج، كان من أبرزها ما حققته مديرية القضاااااايا القانونية/
 التحقيق اإلداري والمتابعة مثلما هو موضا في الجدول اآلتي:

 اإلنجاز الفعالية
 971 تشكيل لجان تحقيق 

 73 االشتراك في لجان التحقيق 
  79 تقديم االستشارات القانونية

 011 تنفيذ توصيات لجان التحقيق
 8 تعاميم صادرة عن القسم

 73 التحقيق مخاطبة وزارة المالية/ بتنسيبات لجان
 081 كتب مخاطبات مديريات التربية والتعليم

 كان من أبرزها ما يأتي:مجموعة من المشروعات والبرامج،  نفذت اإلدارة
 مديرية الحسابات

  صااارف المكرمة الملكية ألبناء العاملين في وزارة
 التربية والتعليم.

  نااااة العاااامااااة مخااااطباااة وزارة الماااالياااة ودائرة المواز
وتساااااااااااااااادياااد العجوزات بعمااال المنااااقالت الالزماااة 

 وطلب سلف خاصة بذلك.
  إجراء المنااااااااقالت الماااااااالياااااااة الالزماااااااة لتغطياااااااة

العجوزات في المخصاااااااااصاااااااااات المرصاااااااااودة في 
قااانون الموازنااة العااامااة وقااانون المؤسااااااااااااااساااااااااااااااات 

 المستقلة.

  متابعة السااااير في نظامGFMIS  وتحليل جميع
 .9102ازنة عام المواد والمشاركة في إعداد مو 

  ضاااابط عمليات اإلنفا  بااللتزام بالمخصااااصااااات
 على المواد سواء الرأسمالية أو الجارية.

  إعاااداد الكشااااااااااااااوفاااات الخااااصااااااااااااااااة بقرار االقتنااااء
والتنقالت ساااااانويًّا للمديريات واإلدارات بعد التأكد 
من درجااااات الموظفين، ومطااااابقتهااااا، وتوزيعهااااا 

 حسب الفئة ضمن األسس والمعايير.
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 لكشاااااااااااااوفات الخاصاااااااااااااة بالمنا الخليجية، إعداد ا
وتزويد وزارة التخطيط ووزارة المالية بالمسااااتندات 
بعد توفير المخصاصااات الالزمة لصاارفها حسااب 

 األصول.
  إعداد الخطة الشاهرية لتوفير الحواالت والسقوف

المالية وضاااااااااابط العمليات الحسااااااااااابية من خالل 
 .GFMISنظام 

 ب تااأديااة المطااالبااات الماااليااة كااافااة على حساااااااااااااااا
ضاااااااريبة المعارف سااااااااواء الجاري أو الرأساااااااامالي 

 ديناًرا. 8،019،498والبالز موازنتها 
  ،تسااااااااديد جميع الذمم الخاصااااااااة بفواتير الكهرباء

 ومخاطبة الشركات للحصول على براءة ذمة.

  :صاااااارف المعامالت الخاصااااااة بالنشاااااااطات مثل
هللا الثاااااني للياااااقااااة الباااادنيااااة،  جااااائزة الملااااك عبااااد

كرات التطوعية، وسلف ومشاروع بصامة، والمعسا
 النشاطات، وتدقيقها وصرفها حسب األصول.

  صاااااااااااااارف أجور العااااملين في امتحاااان الثاااانوياااة
العااامااة للاادورة الصاااااااااااااايفيااة والبااالز قيمتهااا حوالي 

ديناااااااار وتحويلهاااااااا إلى البنوك  99،111،111
 التجارية.

  بلز مجموع المقبوضااااااااااااااات في قساااااااااااااام األماانات
ه ديناااًرا، وتم صاااااااااااااارف مااا قيمتاا 71،968،619
 ديناًرا. 64،784،958

 صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم -
 العدد البيان
 437 عدد المرشحين للقرض

 318 عدد الحاصلين على القرض 
 923 عدد المنسحبين

 93 عدد الوفيات من المشتركين
 43 عدد الوفيات من المقترضين

 016 عدد المنتسبين

 برزها ما يأتي:أمن المشروعات والبرامج، كان من نفذت اللجنة مجموعة 
  إعاااداد التقرير الوطني للهااادف الرابع من أهاااداف

بجهود الفريق ( 9106-9102التنمية المساااااااتدامة )
م ومشااااااااااااااورتااااه 9131الوطني للتعليم بحلول العااااام 

 : اللجنةودعمه الفني، وجهود اللجان المتخصاااااصاااااة
م، ولجناااة المؤشاااااااااااااارات 9131الفنياااة للتعليم بحلول 

الخاصاااااااااااااة بالهدف الرابع، ولجنة صاااااااااااااياغة التقرير 
الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المسااتدامة، 

وبشااااااااااااااراكااة مع جميع الجهااات ذات العالقااة بقطاااع 
التعليم في المملكة األردنية الهاشاااااااااااامية في سااااااااااااابيل 

ي رابع الذي يفضاااااارصااااااد التقدم في تحقيق الهدف ال
إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، 
وتعزيز فرر التعلم ماادى الحياااة للجميع منااذ العااام 

 م.9106
  المشااركة في المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية
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ة الاذي نظمتاه المنظماة العربياة للتربي والتعليم العرب
والثقااااافااااة والعلوم في مملكااااة البحرين تحاااات عنوان 

لسياسات التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع اا
ا. وشااااااااااااااارك 9131من أهدف التنمية المسااااااااااااااتدامة 

معالي السااااااااااايد رامي وريكات/ السااااااااااافير األردني في 
ا عن معااااالي وزير التربيااااة  مملكااااة البحرين مناااادوبااااً
والتعليم/ رئيس اللجناااااة الوطنياااااة األردنياااااة للتربياااااة 

 والثقافة والعلوم.
 لممارساااااااااات في مجال تنظيم جائزة أفضااااااااال ا

لمااا لهااا من أهميااة في تحقيق  التنميااة المسااااااااااااااتاادامااة
التكاااماال بين الجوانااب االقتصااااااااااااااااديااة واالجتماااعيااة 
والبيئياة للبشاااااااااااااارياة. وقيمت لجنة تقييم مشاااااااااااااااركات 
المدارس، وفازت مدرساااااااااة قصااااااااار الحالبات الغربي 
الثااانويااة المختلطااة/ الزرقاااء الثااانيااة بااالمركز األول، 

 الثانوية الشاملة للبنات/ قصبةومدرسة نور الحسين 
الكرك بالمركز الثاني ومدرساااااااااة بيوضاااااااااة الشااااااااارقية 
الثاااانوياااة المختلطاااة/ الساااااااااااااالط في المركز الثاااالاااث، 
ومنحاات الماادارس الفااائرة جوائز ماااليااة وشااااااااااااااهااادات 

 تقدير.
  مشااااااااااااااروع إدمااااج مهاااارات القرن الحاااادي تنفياااذ

والعشاااارين في المناهج والكتب المدرسااااية بطريقة 
 احااااث الصاااااااااااااافوف الثالثااااة األولىتفاااااعليااااة لمباااا

دارة المنااااااهج والكتاااااب  باااااالتعااااااون بين اللجناااااة وا 
المدرسااااااية في إطار برنامج مساااااااهمة اليونسااااااكو 

 م.9102/9108لعامي 
  عقاااااااد الااااااادورة التااااااادريبياااااااة اإلقليمياااااااة حول دور

المرشااادين الساااياحيين في تنمية الساااياحة الثقافية في 
 ةوالمنظماابااالتعاااون بين اللجنااة  العااالم اإلسااااااااااااااالمي

اإلساااااالمية للتربية والعلوم والثقافة )ايسااااايساااااكو(، في 
 المملكة األردنية الهاشمية.  -عمان

  حملاة توعياة باأهمياة التراث الثقاافي المادي تنفياذ
 )لواء ذيباااان( –وغير الماااادي في محاااافظاااة ماااأدباااا 

بالتعاون مع وزارة الثقافة والشااااااااااااباب ومديرية التربية 
ثقاااافاااة للواء ماااديناااًة للوالتعليم للواء ذيباااان؛ احتفااااًء باااا

م(. وتضااامنت الحملة أنشاااطة 9102األردنية للعام )
وفعاااااليااااات تراثيااااة تسااااااااااااااعى إلحياااااء التراث الثقااااافي 
قااامااة  األردني وحمااايتااه من االناادثااار والتالشااااااااااااااي، وا 
ماعارض لالصااااااااااااااور وعارض المالبس والمنتجاااااااات 
التراثيااة، وبااازاًرا للمااأكوالت والمشااااااااااااااروبااات التراثيااة، 

ورية قام بها عدد من طلبة إضااااافة إلى عروض فلكل
 المدارس. 

 دورة تدريبية بعنوان اأسااااااس بناء السااااااالوك  عقد
اإليجابي وتنمية المسااااؤولية المجتمعية لدى الشااااباب 

المنظماااااة العربياااااة العربيا باااااالتعااااااون بين اللجناااااة و 
لدورة األردن. استهدفت ا -للتربية والثقافة، في عّمان

ومن  سااااانة 35-08التدريبية فئة الشاااااباب من عمر 
الجنسين، وكرزت على تعزيز مفاهيم ريادة األعمال 

 لدى الشباب.
  اللقاااء الثقااافي لمعلمي ومشاااااااااااااارفي اللغااة تنفيااذ

العربياااة في ماااديرياااات التربياااة والتعليم في محاااافظاااة 
إدارة في  إبداع الشاااااااااعراء وجمالية اللغةا“العاصااااااااامة 

مركز الملكااااااة رانيااااااا العبااااااد هللا لتكنولوجيااااااا التعليم 
بهاادف التوعيااة بااأهميااة التراث الثقااافي  والمعلومااات،
 غير المادي. 

  إدراج نخياااال التمر على القااااائمااااة التمثيليااااة للتراث
 وذلك في اجتماعاتالثقافي غير المادي للبشااااااااارية، 

اللجناة الدولية الحكومية التفاقية التراث الثقافي غير 
 -م( التي عقااااااادت في بوغوتاااااااا 9113الماااااااادي )

م(. 9102/09/04-2كولومبيااا في الماادة مااا بين )
دولة عربية وهي  04تحقق هذا اإلنجاز بمشااااااااااااركة 
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)سلطنة ع مان، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة 
العربياااة السااااااااااااااعودياااة، ومملكاااة البحرين، وجمهورياااة 
مصاااار العربية، وجمهورية العرا ، والمملكة األردنية 
الهاشاااااااااااامية، ودولة الكويت، وجمهورية اإلسااااااااااااالمية 

المملكااة المغربيااة، ودولااة فلسااااااااااااااطين، الموريتااانيااة، و 
وجمهورياااااة السااااااااااااااودان، والجمهورياااااة التونسااااااااااااااياااااة، 

 والجمهورية اليمنية(.
  اعتماد تسااااااااجيل قلعة عجلون على القائمة النهائية

لجنااة التراث في للتراث في العااالم اإلسااااااااااااااالمي من 
العالم اإلسااااااااالمي المنبثقة عن المنظمة اإلسااااااااالمية 

 يسااااااااااااااكو(، وذلااك فييسااااااااااااااإللتربيااة والعلوم والثقااافااة )
اجتماع اللجنة االسااتثنائي الثامن الذي عقد في مقر 

-9الاماناظاماااااااة فاي الربااااااااط في المااااااادة ماااااااا بين 
م، وسااايتم منا قلعة عجلون الشاااعار  3/09/9102

الرساااااااااااااامي للتراث في العاالم اإلسااااااااااااااالمي الذي عن 
طريقه ساااتحصااال القلعة على أهمية كبيرة، بالتعريف 

لهاااا، وربطهاااا  بهاااا والترويج الساااااااااااااايااااحي واإلعالمي
 بالمعالم السياحية العالمية.

  تنفيذ مشااااروع االمحافظة على الموارد المائية من
خالل إدخاااااال مفهوم الزراعاااااة المعمرة في منااااااطق 

بااااالتعاااااون مع خبراء من المركز ريفيااااة في األردنا 
الوطني للبحوث الزراعيااااة. يهاااادف المشااااااااااااااروع إلى 

دامة(، تتعريف الطلبة بمفاهيم الزراعة المعمرة )المسا
كماا يهادف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من 
أجاااال التكيف مع تغير المناااااخ والتخفيف من آثاااااره 
نظًرا لتوافر قااااعااادة جينياااة كبيرة من المحااااصاااااااااااااايااال 
الغااذائيااة المحليااة في األردن. كمااا يهاادف إلى تنميااة 
القدرات وتشاااااااااااارك المعرفة بين المعنيين مع التركيز 

ذ وبناااء القاادرات المحليااة بتنفيااعلى تعزيز دور المرأة 
دورات تااااادريبياااااة محلياااااة لعااااادد كبير من المهتمين 

بالعمل في هذا المجال وال ساااايما من النساااااء ورّبات 
المنازل بالتعاون مع الجهات المتخصااااااااااااااصااااااااااااااة في 

 األردن. 
  عقاااد نااادوة تعريفياااة بااااللجناااة الوطنياااة ألخالقياااات

العلوم والتقااانااة لمشاااااااااااااارفي ومعلمي العلوم الحياااتياااة 
التربيااة اإلسااااااااااااااالميااة في مااديريااات التربيااة والتعليم و 

باااااالتعااااااون مع اللجناااااة الوطنياااااة  إلقليم الشااااااااااااااماااااال
ألخالقيااااات العلوم والتقااااانااااة. وتضاااااااااااااامناااات الناااادوة: 
التعريف بااللجناة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة، 
وورقاااة عمااال بعنوان االجينوم البشااااااااااااااري وتطبيقااااتاااه 

األخالقياااااااة  الطبياااااااةا، وأخرى بعنوان ااالعتباااااااارات
المتعلقاة بنقال وزراعة األعضاااااااااااااااء البشاااااااااااااارية وآخر 
المستجدات حولهاا، وورقة ثالثة بعنوان ااألخالقيات 

 الحيوية من المنظور اإلسالميا. 
  الااادورة السااااااااااااااااابعاااة للمنتااادى العربي للبحاااث عقاااد

ة برعاية سمو األميرة سمي العلمي والتنمية المستدامة
ي الملكية، فبنت الحسااااااان، رئيساااااااة الجمعية العلمية 

م( في عّمان، 9102/ 09/ 02-07المدة ما بين )
بتنظيم من المنظمااة العربيااة للتربيااة والثقااافااة والعلوم 
األكسااوا بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم.
 إنشااااااااء كرساااااااي اليونساااااااكو ألخالقيات البيولوجيا 

لجنااة بااالتعاااون مع اللجنااة والجااامعااة الهاااشااااااااااااااميااة وال
الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة. ويهدف الكرسااااي 

( 081العلمي والبحثي الذي تصل قيمة دعمه إلى )
ألف دوالر إلى استحداث برنامج ماجستير أخالقيات 
البيولوجيا، وتأسااااااااااااايس مركز متميز للبحوث العلمية 

 الرصينة في الجامعة الهاشمية.
 كو:سااااااااالفوز بمنا برامج الزمالة المشااااااااتركة لليون 

حصاااااااال األردن على منحة لمشااااااااارك ببرنامج زمالة 
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اليونسااااااكو والمركز العالمي لتطوير الطاقة المتجددة 
((ISEDC/2019-2020- روساااااااااااايا، للمشاااااااااااااركة

باادورة تاادريبياااة في المركز الاادولي للطااااقااة المتجاااددة 
والتطوير. كما حصااال مشاااارك آخر من دائرة اآلثار 

كااة بين العاامااة على منحااة برنااامج الزمااالااة المشااااااااااااااتر 
الاايااونساااااااااااااااكااو وبااولاانااااااادا فااي عاالاام اآلثاااااااار والااحاافااظ 

 Adamم( للدراسااااااااااااااة في جامعة )9191/9102)
Mickiewicz University in Poznan في كلية )

علم اآلثار/ بولندا لمدة ثمانية شاااااااهور. ويتم سااااااانويًّا 
فتا بااااب التقاااديم لهاااذه المنحاااة للمهتمين من الااادول 

رية جمهو العربية اآلتية: جمهورية مصااااااااار العربية، و 
والمملكااة األردنيااة الهاااشااااااااااااااميااة، وجمهوريااة  العرا ،

 السودان، والجمهورية العربية السورية. 
  تنفيذ مشاااااااااااروع االحملة الوطنية للتوعية بأضااااااااااارار

دارة التخطيط  تزويج األطفالا بالتعاون بين اللجنة وا 
ومؤساااااااااساااااااااة نور الحساااااااااين واللجنة الوطنية  التربوي 

ه مشاااروع بتمويل قيمتاألردنية لشاااؤون المرأة. وفاز ال
( ألف دوالر أمريكي من برنااامج المساااااااااااااااااهماااة 08)

 م(. 9102-9108والميزانية لليونسكو لألعوام )
 تعاون بال تنفيذ مشاااااروع امساااااتقبل أفضااااال لألميينا

بين اللجنة ووزارة التنمية االجتماعية. وفاز المشروع 
( ألف دوالر أمريكي من برنااامج 91بتموياال قيمتااه )
-9108زانية لليونساااااااااكو لألعوام )المسااااااااااهمة والمي

م(. ويهدف المشااااااااروع المذكور إلى تشااااااااجيع 9102
وتوعية وتوجيه األشاخار األميين من فئتي الذكور 
واإلناااااااث من مختلف األجيااااااال إلى أهميااااااة القراءة 

والكتااابااة من خالل مراكز محو األميااة، ودورهااا في 
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاااادية والثقافية في 

تمع. واسااااااااااتهدف المشااااااااااروع الذي تم تنفيذه في المج
( فرًدا من خالل تقديم 0497أقاليم المملكة الثالث )

 ( ورشة عمل. 010)
  تنظيم الورشاااة التدريبية حول االمفاهيم التكنولوجية

رعاية ب الحاديثاة وتطبيقااتهاا في وزارة التربية والتعليما
معااالي وزير التربيااة والتعليم/ رئيس اللجنااة الوطنيااة 
األردنياااااة للتربياااااة والثقاااااافاااااة والعلوم، لموظفي وزارة 

 9-0التربية والتعليم، التي ع قدت في المدة ما بين )
م( بالتعاون مع إدارة مركز الملكة رانيا  9102/09/

 العبد هللا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات. 
  الاااادورة األربعين للمؤتمر العااااام المشااااااااااااااااااركااااة في

بياااااة والثقاااااافاااااة والعلوم لمنظماااااة األمم المتحااااادة للتر 
بوفد ترأساااااه معالي السااااافير األردني في  )اليونسااااكو(

باريس/ المندوب الدائم لدى اليونساااااااااااكو وعضاااااااااااوية 
أمين ساااااااااااااار اللجناة الوطنياة األردنياة للتربية والثقافة 
والعلوم وعدد من موظفي السفارة األردنية والمندوبية 

تشاااااااااااااارين ثاااني  97إلى  09في الماادة من  الاادائمااة
فاي مقرهاااااااا ببااااااااريس. ويحااااااادد المؤتمر م، 9102

السااياسااات العامة والخطوط الرئيسااة لعمل المنظمة، 
ويتولى وضع البرامج واعتماد ميزانية المنظمة. وفي 
هذه الدورة اعتمدت الدول األعضاااااااااااااااء اتفاقية دولية 
ترمي إلى تيساااااير االعتراف بمؤهالت التعليم العالي 

  والتنقل الحر للطلبة والمدرسين.
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  نفذت الوحدة مجموعة من المشروعات والبرامج تديرها وفًقا للجهات الممّولة، كان من أبرزها ما يأتي:
 البنك الدولي -أ

  البرنامج الموجه نحو النتائج إلصااااااااااال  التعليم
 في األردن:

توقيع العقود اآلتية لالسااتشااارات الفنية ومباشاارة  -
 العمل فيها:

 رياض األطفال.تطوير نظام جودة ل .0
تقييم السااياسااات المتاحة لزيادة نطا  الوصااول  .9

 لرياض األطفال في األردن.
تطوير إطااااار التنميااااة المهنيااااة المسااااااااااااااتاااادامااااة  .3

 للمعلمين.

 التحقق من مؤشرات قرض البنك الدولي.  .4
تنفيذ دراساااااااااة لوحة ساااااااااياساااااااااة التعليم العالمية/  -

 المسا المدرسي.
ويم قتطوير مسااودة الشااروط المرجعية لتطوير ت -

تعلم الطلباااة وتطوير امتحاااان الثاااانوياااة العااااماااة 
 )التوجيهي(.

 

 (USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) -ب
 ( مبااادرة القراءة والحساااااااااااااااابRAMP التي تنفااذ )

(، وقد DFID( و)USAIDبدعم مشااااااااااااترك من )
 تم في هذا المجال:

اكتمااال تاادريااب كااافااة معلمي الصاااااااااااااافوف الثالثااة  -
المملكااااة على مبااااادرة  األولى في جميع ماااادارس

 القراءة والحساب.
 .9102تنفيذ المسا الوطني الختامي في أيار  -
تمديد عمل المبادرة بهدف تأكيد مأساااااااساااااااة عمل  -

المبادرة في الوزارة واسااااااااااااتدامتها، حيث يسااااااااااااتمر 
بكلفااااة  9190العماااال فيهااااا حتى نهااااايااااة العااااام 

 مليون دوالر. 02مقدارها 
  مشااااااااااااااروع تاااااااأهيااااااال المعلمين قبااااااال الخااااااادماااااااة

(PRESIJ:) 
تم تشكيل فريق عمل يتكون من اإلدارات المعنية 
في الوزارة ووزارة التعليم العاااالي والبحاااث العلمي 
هيئاااة االعتمااااد، حياااث تم العمااال باااالتعااااون مع 

أكااااااديمياااااة الملكاااااة رانياااااا العباااااد هللا على تطوير 
معايير الختيار الجامعات التي سااااااااااينفذ البرنامج 

 فيها.
 ( اتفاقية تسديد الكلفCRA:) 
 معلماااة على المحتوى الثاااالاااث  (0134) تااادرياااب

 ستراتيجية مبادرة القراءة والحساب.امن 
 ( ورشااااااااااااااة تعزيزية على 2تنفيذ )سااااااااااااااتراتيجيات ا

( 00176) مبادرة القراءة والحسااب، اساتفاد منها
 معلًما ومعلمة.

  تنفيااااذ برنااااامج رفع االسااااااااااااااتعااااداد للطلبااااة الجاااادد
ن مالملتحقين بالصااااااااااااااف األول الذين لم يتمكنوا 

االلتحاااا  بريااااض األطفاااال، حياااث اسااااااااااااااتهااادف 
ا وطاالباة، وتم تنفيذه في 1800البرناامج ) ( طاالباً
 .9102آب/ –شهر تموز 

  تسااديد االشااتراكات المترتبة على مشاااركة األردن
 (.PISA( و)TIMSSفي الدراسات الدولية )
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 ( مااااادرساااااااااااااااااااة بااااااأللوا  التفااااااعلياااااة 81تزوياااااد )
 الستخدامها في برنامج الهدهد.

 تعزيز ا( إلدارة المدرسيةESMP.) 
  إطااال  مشااااااااااااااااروع تااعااازيااز اإلدارة والاااتااخاااطااياااط

دوالر أمريكي  ماليين( 2المدرسي، وذلك بكلفة )
 ويستمر لمدة خمس سنوات.

  مدارس جديدة ضاامن مشااروع  6اسااتالمSKEP 
 (.SKEPبدعم الوكالة األمريكية )

 :الدعم الفني 
الباادء بتنفياااذ الااادعم المقااادم لوزارة التربياااة والتعليم  -

عن طريق ثالث مسااااااااااااااااعاادات فنيااة ماادتهااا عااام 
 كامل تتمثل باآلتي:

 .تطوير مشروع المدرسة والمديرية 
  .تطوير إطار لألنشطة اإلثرائية 

 .تعزيز استخدام األدلة والبيانات للبرامج التربوية 
  اتفاقية المنحة النقدية المخصاااصاااة لدعم الموازنة

CP: 
تحقيق المؤشاااااااااارات المساااااااااابقة والمرتبطة بالمنحة 
النقااااديااااة لألردن ومقاااادارهااااا حوالي مليون دوالر، 
حيااااااث تمكناااااات الوزارة من تحقيق المؤشاااااااااااااارات 
المطلوباااة والمتمثلاااة بتصااااااااااااااميم لوحاااات بيااااناااات 

-9108سااتراتيجية )خاصاة بمؤشارات الخطة اال
باحاياااااااث تكون  Open EMIS( عالاى 9199

متاااااااحااااااة لصاااااااااااااااااااانع القرار والموظفين المعنيين 
من  والاجاهاااااااات الامااااااااناحاااااااة، وتمكين الموظفين

اسااااااااتخراج تقارير البيانات والوصااااااااول إليها على 
مسااااااااااااااتوى المادرسااااااااااااااة وماديرياات التربية والتعليم 

 والوزارة.
 (9199-9108المنحة الكندية/ دعم الموازنة ) -ج

  ماليين 4توزيع المنا الماادرساااااااااااااايااة )مااا يقااارب 
 ( مديرية.49مدرسة و) (3869) دينار( على

 ( حااافلااة بكلفااة 44شااااااااااااااراء )(011111)  دينااار
الا وحدة جودة التعليم والمسااااااءلة؛ لتساااااهيل لصااااا

ماهاماتاهاااااااا في تقييم جودة التعليم في مااااااادارس 
 المملكة.

 متدرًبا على برنامج القيادة  (286) تدريب 
 
 

 .المدرسية 
 ا على برنااامج المعلمين  (5481) تاادريااب متاادربااً

 الجدد.
  المساهمة في دفع رواتب المعلمين العاملين على

ة لفترة الصاااااااباحيحسااااااااب التعليم اإلضاااااااافي في ا
دينار  (9411111) )اساااااااااااتثنائيًّا( بكلفة مقدارها

 أردني.
 

 (AAIمبادرة تسريع وصول الطلبة للتعليم ) -د
ياادعم هااذه المبااادرة كاال من: االتحاااد األوروبي، 
والوكاااالاااة األمريكياااة، وبناااك اإلعمااااار األلماااااني، 

. وقااااااد تم في هااااااذا DFIDوالنرويج، وكناااااادا، و
 المجال:

  حزماة كتاب مادرسااااااااااااااية على  (035111)توزيع
 الطلبة الالجئين السوريين.

  ديناًرا لتزويد المدارس  (9690051)إنفاا  مبلز
 ورياض األطفال باألثاث.
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 لتنفياااذ برامج  دناااانير (9694212) إنفاااا  مبلز
التنمياااة المهنياااة للمعلمين العااااملين في المااادارس 
التي تستضيف الطلبة السوريين، حيث تم تدريب 

ا 060) ومعلمااااة في ماااادارس المخيمااااات ( معلمااااً

ا ومعلماة في مادارس الفترة الثانية 346و) ( معلماً
 على برنامج تدريب المعلمين الجدد. 

تنفيذ دراساة ترشيد مدارس الفترة الثانية للطلبة  -
السااااااااااااااوريين وتخفيض عاااددهاااا بنااااء على نتاااائج 

 مدرسة. 910الدراسة إلى 
 (KOICA)الوكالة الكوريةه_

  ثالث مدارس جديدة موزعة تدشاااين مشااااروع بناء
على ثالث محااااااافظااااااات هي: إربااااااد، والمفر ، 

ر بمااااا يزيااااد على ) ( 00والزرقاااااء، وبتكلفااااة تقاااادَّ
 مليون دوالر.

 ( 6االنتهااء من تنفياذ المرحلاة الثانية في المدة-
 المبنيااةتاادريااب كوادر الماادارس ل( 98/7/9102

باااادعم من الوكااااالااااة الكوريااااة، حيااااث تم تاااادريااااب 
( ماادير ومااديرة 51و) ماااتمعلمين ومعل( 914)

 مدرسة.
 (:KfWبنك اإلعمار األلماني ) -و

  رواتب المعلمينTSP: 
االنتهاااء من المرحلااة الثااالثااة من مشااااااااااااااروع رواتااب 

مليون يورو(، وقااااد أ نفقاااات  95.5المعلمين بكلفااااة )
 على النحو اآلتي:

  دفع رواتب المعلمين العاملين على حسااااااااااااب التعليم
المسااااااااااااااااائياااة للطلباااة اإلضااااااااااااااااافي في مااادارس الفترة 

 مليون يورو. (05.5) السوريين بكلفة
  دفع رواتب المعلمين العاملين على حسااااااااااااب التعليم

 ماليين( 01اإلضاااااااااااااافي للفترة الصاااااااااااااباحية بكلفة )
 يورو.

  التحضااااااااااااااير للمرحلااة الرابعااة من مشااااااااااااااروع رواتااب
المعلمين العاملين على حسااب التعليم اإلضافي في 

ادرة السااااوريين ضاااامن مبمدارس الفترة الثانية للطلبة 

( 07تسهيل وصول الطلبة السوريين للتعليم، بقيمة )
 مليون دينار.

  بنااء مادارس جاديدةSCP I &II  بدعم من االتحاد
 األوروبي، وقد تم في هذا المجال:

  االنتهاء من تحديد المواقع التي سينفذ بناء المدارس
 عليها للمرحلتين: األولى، والثانية.

 لتكون ضااامن المساااار السااااريع(  تحديد أربع مدارس(
ضاااااااااااااامن مكون االتحاد األوروبي والبدء بتصااااااااااااااميم 

 البناء.
  تحديد المتطلبات المدرساية والتوافق عليها مع جميع

 األطراف المعنية.
  قرض تطوير السياساتDPL 
البدء بالمناقشاات مع اإلدارات المعنية لتطوير إطار  -

 المؤشرات الخار بقرض تطوير السياسات.
 GiZ -ز

الباادء بتنفيااذ برنااامج جااديااد لاادعم الجودة في التعليم  -
ا على دعم تنفيذ  الدامج في األردن يركز أسااااااااااااااساااااااااااااً

سااااتراتيجية العشاااارية للتعليم الدامج وبرنامج تعزيز اال

الوصاااااااااااول إلى تعليم الطفولة المبكرة. إضاااااااااااافة إلى 
الادعم المقدم إلعادة تأهيل المرافق الصااااااااااااااحية لعدد 
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لمسااااااهمة في مأساااااساااااة من المدارس، وصااااايانتها، وا
 األنشطة اإلثرائية في وزارة التربية والتعليم.

 
 (JAICAالوكالة اليابانية ) -ح

 البدء بمشاورات مع كوادر وزارة التربية والتعليم لتحديد أولويات الوزارة، ومن ثم، تحديد أوجه الدعم الممكنة.
 (EUاالتحاد األوروبي ) -ط

المخصااااااصااااااة لدعم الموازنة لدعم جهود األردن في اسااااااتيعاب اللجوء  ( من منحة االتحاد األوروبي%51إنجاز )
 السوري.

 (DFIDوزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ) -ي
دعم المشااااااااااريع البحثية لساااااااااياساااااااااات التعليم في  -

دعم مبادرة القراءة والحساااب، و ، EDRiL األردن
وقاد تم االنتهااء من تنفياذ برنامج الشااااااااااااااراكة بين 

ية والتعليم ومؤسااااااااااااااسااااااااااااااة الملكة رانيا، وزارة الترب
واسااااااتكمال تنفيذ الدراسااااااات اآلتية ضاااااامن مبادرة 
دعم المشااااااااااريع البحثية لساااااااااياساااااااااات التعليم في 

 األردن:
  الثانوية العامة )التوجيهي(. معادلة شهادةنظام  .0

التعليم لألطفاااااال ذوي اإلعااااااقاااااة غير الملتحقين  .9
 س.بالمدار 

العااااماااة دراسااااااااااااااااة كمياااة لنتاااائج امتحااان الثاااانويااة  .3
 .9107/9108)التوجيهي( 

 .تطوير إطار وطني للمجالس المدرسية -
 

 برزها ما يأتي:أنفذت الوحدة مجموعة من المشروعات والبرامج، كان من 
  تقديم المشااااااااااورة والرأي الرقابي وفًقا للتشااااااااااريعات

 الناظمة بمختلف القضايا الواردة إلى الوحدة.
 موحدة لكافة أقسام الرقابة في  إعداد خطة سنوية

الميادان التربوي، واعتمااادهاا، وتعميمهااا، ومتاابعااة 
األنشاااااااااااااطة حساااااااااااااب المواعيد الزمنية عن طريق 

 الكتب الرسمية.
  تصااااااااااااااويااااب عاااادد من القرارات اإلداريااااة، إذ بلز

( 61مجموع القضاااااايا والشاااااكاوى الواردة للوحدة )
 أنهيت جميًعا.

 لتحقيق لجنة من لجان ا (042) المشاااااااااااااركة في
 ولجان التحقق وا عداد التقارير الخاصة بها. 

 ( شاااكوى من الجهات الداخلية 996التعامل مع )
والخاااارجياااة، ومعاااالجتهاااا باااالطر  القاااانونياااة والرد 

 عليها.
  العماااال على نظااااام التتبع اإللكتروني للمركبااااات

الحكومياااااة، وا عاااااداد التقاااااارير للجهاااااات المعنياااااة 
 لتصويب األوضاع.

 التدقيق والجرد والعطاءات  في لجان المشااااااااااااركة
 لة على مستوى مركز الوزارة.المشكّ 
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  تدقيق مساتندات الصرف المالية المصروفة على
 ( مستنًدا.95391الموازنة وعددها )

 :تدقيق مستندات الصرف الخاصة بنفقات المشاريع الدولية والمنا الدولية والمتمثلة بالجدول اآلتي 
 العدد البيان

 3 مدرسة أساسية 91بناء  -المنحة األلمانيةالخزينة/ القرض و 
 3 مدرسة أساسية 91بناء  -القرض والمنحة األلمانية

 0957 منحة المجموعة المانحة/ الحساب المشترك
 9 المنحة الكورية

 
 ( ديناًرا أرصااادة 43972.2تحصااايل مبلز وقدره )

 أمانات في المديريات، وتحويله للوزارة.
  ( ديناًرا.03652)تحقيق وفر مالي بمقدار 
 ( مخااالفااة تاادقيق مسااااااااااااااتناادات 911تصااااااااااااااويااب )

 الصرف.
  متااااابعاااااة ومخااااااطباااااة ماااااديرياااااات التربياااااة والتعليم

 باستيضاحات ديوان المحاسبة.
  تصااااااااااااااوياااااب ومعاااااالجاااااة المخاااااالفاااااات الواردة في

اساااااتيضااااااحات ديوان المحاساااااابة، حيث خوطبت 
اإلدارات المعنياااااة في مركز الوزارة وماااااديرياااااات 

راء الالزم بااااالتنساااااااااااااايق مع التربيااااة المعنيااااة إلج
 مندوب ديوان المحاسبة في وزارة التربية والتعليم.

  ،متااااابعااااة تطبيق نظااااام الجودة في مركز الوزارة
ومديريات التربية والتعليم، والمدارس المسااااااااتهدفة 
بتطبيق النظااام، ورياااض األطفااال الحكوميااة عن 

 طريق:
 ( اقترا   93متابعة نظام الجودة في مركز الوزارة

تعااااااادياًل بين حاااااااذف  097ة تتضاااااااااااااامن وثيقااااااا
ضاااااااااااااااافااة،...(، ومااديريااات التربيااة والتعليم )  4وا 

تعدياًل بين حذف  65اقتراحات وثيقة تتضاااااااااااامن 
ضافة،  ..(..وا 

  تنفيااااذ التاااادقيق الااااداخلي على نظااااام الجودة في
مركز الوزارة وماااديرياااات التربياااة والتعليم، وتعميم 
تقارير نتائج التدقيق ومتابعة إغال  حاالت عدم 

 المطابقة الناجمة عن عملية التدقيق الداخلي.
  تعميم نظاااام الجودة المطور للمااادارس الحكومياااة

مدرسااااااة( اسااااااتناًدا لخطة الوزارة  57المسااااااتهدفة )
  .9199-9108االستراتيجية 

  )إعااداد دراساااااااااااااااة رضاااااااااااااااا متلقي الخاادمااة )الطلبااة
بااالتنساااااااااااااايق مع إدارة التخطيط والبحااث التربوي/ 

 .%77حيث بلغت نسبة الرضا 
  اسااااااااااااااتكماااال تااادرياااب ماااديرات ومعلماااات ريااااض

األطفااااال الالتي لم يتممن تاااادريبهن على دلياااال 
نظاااااام الجودة في ريااااااض األطفااااااال الحكوميااااااة 

، علًما 9102متدربة خالل شااااهر شااااباط  947)
( متاااااادربااااااة لغااااااايااااااة 518بااااااأنااااااه تم تاااااادريااااااب )

ليصاااااااااااااابا مجموع المتاااادربااااات  30/09/9108
 ( متدربة.755)
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 ائج التااااادقيق اإلداري إعاااااداد التقرير الوطني لنتااااا
 9108والافاناي لريااااااااض األطفاااااااال الحكومياااااااة 

، حياث بلز محك الجودة الكلي للجانبين 9102/
 .%25.84اإلداري والفني على مستوى المملكة 

  إعااداد دراساااااااااااااااة تقييميااة لاادلياال نظااام الجودة في
مرحلااة رياااض األطفااال في الماادارس الحكوميااة، 

 ونشرها إلكترونيًّا، ومتابعة توصياتها.

 المسؤولية المجتمعية:
  الشااااااااااااااراكة مع وزارة الصااااااااااااااحة لمكافحة التدخين

( ضاااااااااااااااااابط ارتباااااط عاااادليااااة لمنع 51بتاااادريااااب )
التااااادخين، من إدارات مركز الوزارة وماااااديرياااااات 

 ،9102الاتارباياااااااة والاتاعالايام في شااااااااااااااهر أيلول 
والمشاااااااااااااااااركاااة بورقاااة عمااال في مؤتمر مكاااافحاااة 

 التدخين. 
 امج إطال  مشااااااااااااااركة المدارس الحكومية في برن

 وقد بلز ،9102مدرسة خالية من التدخين للعام 
( مدرسااااااة، وتنفذ 928عدد المدارس المشاااااااركة )

مؤسااسااة الحسااين للساارطان زيارات ميدانية لتقييم 
 .المدارس

 حملة حصاااالة الخير الساااادساااة، وقد جمع  إنجاز
لاااااااالااااااااعااااااااام  ( دياااااااناااااااااًرا001188.76ماااااااباااااااالااااااااز )

طال  الحملة السااااااااااااابعة للعام 9108/9102 ، وا 
بمشااااااااااااركة كافة مديريات التربية  9102/9191

من  تشااارين ثاني–والتعليم في شاااهر تشااارين أول 
 .9102العام 

  متاااابعاااة إعاااداد خطط العمااال الساااااااااااااانوياااة لجميع
 اإلدارات ومديريات التربية والتعليم. 

  من  %011تقييم خطط العمل السنوية في عينة
أقساااام إدارات الشاااؤون اإلدارية والمالية واإلدارات 

 ، وا عداد تقرير تقييمي بذلك.التعليمية
  متابعة تفعيل منهجية موظف الشاااااااااهر المتميز، وقد

( مرشااااااااااااًحا من اإلدارات 99بلز عدد المرشااااااااااااحين )
( مرشاااااااااااااًحا من مديريات التربية والتعليم للعام 99و)

9102. 
  تقاديم ورقاة عمال في مؤتمر االمخاطر المدرساااااااااااااايةا

الذي نظمته نقابة المهندسااااااين األردنيين في نيسااااااان 
9102. 

 معايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد:
 .تقييم معايير النزاهة الوطنية/ هيئة مكافحة الفساد في وزارة التربية والتعليم ورفع التقرير لادارة العليا 

 متابعة قرارات اإلصالح اإلداري الصادرة عن رئاسة الوزراء:
حصاااااااااااااار الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة  -

 تعليم )بطاقات الخدمات(.التربية وال
الخاادمااات في وزارة التربيااة  تطوير مراكز تقااديم -

 والتعليم.
 برنامج المسرعات الحكومية. -
  جائزة ولي العهد للتطبيقات الحكومية. -

المشااااااااااااركة في مركز تقديم الخدمات الحكومي  -
 الموحد.

 مسا رضا متلقي الخدمة في قطاع التعليم. -
 منظومة التراخير القطاعية. -
 التعاقدات.  تقييم -
 الزيارات غير المعلنة )المتسو  الخفي(. -
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 منصة بخدمتكم:
ا للعاملين على متابعة  حددت الوزارة مكتًبا خاصًّ
امنصة بخدمتكما في وحدة الرقابة الداخلية، وتفريز 
موظفين لمتابعة المنصة والرد على شكاوى المواطنين 

 %20بة اإلنجاز ضمن المدة المحددة، وكانت نس
 .ةمستوى الوزار  على

 تي:أت والبرامج، كان من أبرزها ما يفذت الوحدة مجموعة من المشروعان
 لجنة العمليات

( مدرسااااة زيارة تقييمية في 907نسااااقت اللجنة لزيارة )
، وقااااد تراوحااااات مااااادة الزياااااارة 9191و 9102العااااام 

 ( أياااام، وأعااادت اللجناااة الفر  5-3للمااادرسااااااااااااااااة من )
( زيارة 57والبرامج الخاصااااااااااة بهذه الزيارات، وكذلك )

متاااابعاااة للمااادارس التي تم زياااارتهاااا زياااارة تقييمياااة في 
( مااادارس 0301الفترات السااااااااااااااااابقاااة، كماااا تم زياااارة )

( زيارة 024لمتابعة تنفيذ االختبارات المدرسااااااااااااااية، و)
( 754متااابعااة لجاااهزيااة قاااعااات الثااانويااة العااامااة، و)

مدارس للعام الدراساااااي الجديد. زيارة لمتابعة جاهزية ال
ا تنساااااااااااااايق زيارات تنفيذ االختبار الخار  وتم أيضااااااااااااااً

( مدرساااااة، 0989بمبادرة تعلم القراءة والحسااااااب في )
وتنساااايق الزيارات الخاصااااة بمتابعة اسااااتعداد المدارس 
للمشاااااااااااااااركاة في االختباارات الادولياة، حياث تم متابعة 
المدارس التي دخلت على المنصااااااة وأشااااااركت طلبتها 

إجراء االختبار التجريبي أو كانت نسبة مشاركتها  في
 ضعيفة.

 لجنة تتبع التقارير التقييمية
تسااااتلم اللجنة النسااااخة األولى للتقرير التقييمي الورقية 
واإللكترونية، وتصااادر بطاقة ورقية لتوثيق اإلجراءات 
الفنية التي يمر فيها التقرير للوصاااااااااول إلى صاااااااااورته 

اد التقرير إلكترونيًّا. يتم اعتم النهاائياة، وتوثيق التقرير
بتوقيع رئيس الوحدة ليرسااااااااااااال رساااااااااااااميًّا للمديرية عبر 
البواباة اإللكترونياة وباالياد في اجتماع لفريق المديرية، 
 .ويوقَّع عليه، ويعتبر وثيقة رساامية للمديرية والمدرسااة

( 42( زياارة تقييمياة، وتصاااااااااااااادير )26وقاد تم إجراء )
 ا( تقريرً 93ونية، وتسااااااااااااااليم )تقريًرا عبر البوابة اإللكتر 

على  ويجري العماالباااليااد لمااديريااات التربيااة والتعليم، 
ا ولغويًّابااقي التقاارير  إنجااز دير ، كذلك تم تصاااااااااااااافنياًّ

( كتاب شااااكر للمدارس التي حصاااالت على نقاط 31)
  قوة في مؤشر أو أكثر من مؤشرات المدرسة الفاعلة.

 اللجنة الفنية
جودة التعليم في  من أجااال تحقيق التميز وضااااااااااااااماااان

مؤساااااساااااات التعليم العام والخار، أعدت وحدة جودة 
التعليم والمسااااااااءلة إطاًرا عامًّا لمعايير ضااااااامان جودة 
وتصااااااانيف المؤساااااااساااااااات التعليمة في األردن في ظل 
وجود قوانين وتشااااااااريعات ناظمة وسااااااااياسااااااااات. ورافق 

ببناااء األدوات واألدلااة اإلجرائيااة إعااداد اإلطااار الباادء 
 ار: لتنفيذ اإلط

الااادليااال التااادريبي بعنوان: برناااامج التقييم الاااذاتي  .0
وتطبيقات إدارة الجودة الشااااااااااملة وتحويل التقرير 

 التقييمي إلى خطة تنفيذية )إجرائية(.
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إعااااداد اإلطااااار العااااام لمعااااايير ضاااااااااااااامااااان جودة  .9
المؤساااااااااساااااااااات التعليمية وتصااااااااانيفها في المملكة 

 األردنية الهاشمية.
ت التعليمية إعداد الدليل اإلجرائي للمؤسااااااااااااااسااااااااااااااا .3

لمعايير ضاااااااااامان جودة المؤسااااااااااسااااااااااات التعليمية 
  وتصنيفها في المملكة األردنية.

تااادرياااب مجموعاااة من المااادارس على مسااااااااااااااتوى  .4
ماااااديرياااااات التربياااااة والتعليم على التقييم الاااااذاتي 
وتطبيقات إدارة الجودة الشااااااااااملة وتحويل التقرير 

 التقييمي إلى خطة تنفيذية.

وضااااااااااااع مسااااااااااااودة المشاااااااااااااركة في اللجان الفنية ل .5
تعليمات منا االعتماد مؤساااااااساااااااات األشاااااااخار 
ذوي اإلعااااقااااة في األردن لاااادى المجلس األعلى 
لحقو  األشاااااخار ذوي اإلعاقة الصاااااادرة سااااانًدا 

/ز( ماان قااااااااناااون حااقاااو  8ألحااكاااااااام الاااماااااااادة )
 .9107( لسنة 91األشخار ذوي اإلعاقة رقم )

تقييم مباااااادرة راماااااب بااااااختباااااار ضاااااااااااااابط الجودة  .6
(LQASلمدارس الممل ).كة 

ا على اإلطااار الجااديااد لتقييم 90تاادريااب ) .7 ( مقيمااً
 المدارس.

 لجنة المتابعة
يتمثااال دور لجناااة المتاااابعاااة برصااااااااااااااااد أولوياااات زياااارة 
 المتابعة للمدارس في ضاااوء معايير محددة، حيث يتم
تحادياد المادارس المقرر زياارتهاا وعادد المقيمين الالزم 

تابعة ( زيارة م004وعادد أياام الزياارة، وقاد تم إنجاز )
( مااااديريااااة، كمااااا يتم تحلياااال جميع 49موزعااااة على )

تقارير المتابعة حساب أداء كل مؤشر ونسب اإلنجاز 
بيانيًّا ورصااااااد مسااااااتوى التغيير في أداء المدارس، وقد 

( من الماادارس التي تماات 004تم التحلياال البياااني ل)
زيارتها. كما يتم قياس مدى اسااتجابة مديريات التربية 

 وحدة جودة التعليم والمساااااءلة بدراسااااةوالتعليم لتقارير 
وتحليل التقارير المعنية باجتماع قائد فريق التقييم مع 
فريق ماادير التربيااة والتعليم المعني بااالزيااارة التقييميااة، 

( مقاابلة، وتحليل التقارير الخاصااااااااااااااة 430إذ بلغات )
( تقريًرا. ويتم دراساااااااااااااااة وتحلياال 73والتي بلز عااددهااا)

، ة من مديريات التربية والتعليمالخطط اإلجرائية الوارد

( خطااة ماادروساااااااااااااااة، وا عااداد 383حيااث بلز عااددهااا )
تقااارير خاااصاااااااااااااااة بااالمتااابعااة أو مااذكرات حول الزيااارة 

( 01إلعااااااادة تقييم الماااااادارس والتي بلز عااااااددهااااااا )
مدارس. وتنفذ اللجنة زيارات متابعة المتابعة للمدارس 

 ( أو حافظت أو تراجع%1التي حققت نسااابة إنجاز )
دراساااااااااة ( مدارس. وتم 4أدائها، وقد بلغت ) مساااااااااتوى 

اسااااااااتجابة مديريات التربية لتقارير المتابعة، حيث بلز 
وتشاااااااااارك ( مديرية. 00عدد المديريات المساااااااااتجيبة )

اللجنة برصااااد أداء المدارس بحسااااب معايير االعتماد 
( مدرسة متابعة، وتعد 08الصحي والتي بلز عددها )

 سمية مع المديرياتالمخاطبات والمراسالت الر اللجنة 
حول أساااااااااااباب التأخير في االساااااااااااتجابة على التقارير 

رسااااااال الخطط اإلجرائية   وتدني وضااااااعفالخاصااااااة وا 
 .ابعةوالمت التقييمية الزيارة المدارس في أداء مستوى 

 لجنة النشر:
تساااااااااااتلم اللجنة تقارير الزيارات التقييمية التي ترسااااااااااال 
 نللمديريات، وتحصااااااااااااار نقاط القوة وفرر التحساااااااااااااي

وتحادد عالماة لكال مؤشاااااااااااااار، ثم تصاااااااااااااانف عالمات 

المجاالت األربع حساااااااب العالمات المساااااااتحقة وتحدد 
عالمة نهائية لمسااااتوى أداء المدرسااااة العام؛ لتصاااانف 
ا، قوي،  المدرسااة ضااامن المساااتويات الخمس )قوي جدًّ
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، ضااااااااعيف(، وتنشاااااااار. وقد كان مجموع  مقبول، متدنٍّّ
تعليم ة والالتقاااارير المنشااااااااااااااورة على موقع وزارة التربيااا

لعاااام  اإللكتروني حتى نهااااياااة شااااااااااااااهر كاااانون األول
 .( تقريًرا345) 9102

 لجنة السياسات
تقوم اللجنة بدراساااااااااااااة األنماط المشاااااااااااااتركة في تقارير 

، وا عااداد التقااارير الاادوريااة الموجهااة يميااةيالتقالزيااارات 
للساياساات ورفعها إلى الرئيس المباشر لرفعها لمعالي 

 م، وتقديم التوصااااااايات بخصاااااااوروزير التربية والتعلي
توظيف نتاااااائج التقييم في التخطيط االسااااااااااااااتراتيجي، 
وتحليل أداء المؤسااااااااااسااااااااااات التعليمية وفق مؤشاااااااااارات 
جراء المقارنات  األداء، وا عاداد الرسااااااااااااااومات البيانية وا 
المختلفاااة، وتنفياااذ برامج التوعياااة ببرامج وحاااادة جودة 
 التعليم والمسااااااااءلة وورش العمل لموظفي الوحدة. وقد
تم رفع التقارير الموجهة للساااااااياساااااااات للموضاااااااوعات: 

أداء الماادارس على مؤشاااااااااااااارات الجودة، واإلشااااااااااااااراف 
والتااااادرياااااب، ومجاااااالس التطوير التربوي للماااااديرياااااات 
والمجالس التربوية لشاااابكات المدارس. وشااااملت برامج 
التنميااة المهنيااة عاادة موضااااااااااااااوعااات منهااا: تطبيقااات 

واألطر  الجودة الشاااااااااااااااملة والتقييم الذاتي للمدرسااااااااااااااة،
جراءات ازياارة المتابعةا وكتابة  األربعاة في التفكير، وا 
شااااااراك األدلة والساااااااياساااااااات من أجل اتخاذ  تقريرها، وا 
القرارات التعليميااة، وغيرهااا من البرامج المهنياااة. كماااا 

( زيارة ضاااااااااابط جودة )ضاااااااااابط إجراءات 31تم تنفيذ )
 (. يميةيالتقالزيارة 

 لجنة الفريق الفني لالستراتيجية:
تابع اللجنة ساااااااااااااير أنشاااااااااااااطة اإلدارات المعنية بتنفيذ ت

كونات الفرعية للمجال الرابع األنشااااااااااااااطاة المتعلقة بالم
 /9199 -9108ستراتيجية وزارة التربية والتعليم افي 

ّون فريق فني من ساااااااااااااابعااااة  مجااااال الجودة، حيااااث ك 
أعضااااااااااء من اإلدارات المشاااااااااتركة في مكونات مجال 

الفريق بمراجعاااة . وقاااام 90/7/9102الجودة بتااااريد 

مجاالت الخطة االسااااااااتراتيجية ومؤشااااااااراتها ومطابقتها 
 98/7مع بطاااقااة المؤشاااااااااااااارات في الفترة الواقعااة من 

، ومن ثم متابعة تقدم سااااير عمل 3/00/9102حتى 
 99/0اسااتراتيجية التعليم الخاصااة بمجال الجودة من 

، وقد تم تسااااااااااااااليمه إلى مدير وحدة 4/9/9191حتى 
 التنسيق التنموي.
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 مسابقة تحدي القراءة العربي )الموسم الرابع(

 

  
 الدورة السابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامةمشاركة وزارة التربية والتعليم في 
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 )بصمة(  الصيفي الوطني مشروعال

 

  
 قاء الثقافي في يوم اللغة العربيةلال

 
 للحد من العنف إقرار خطة عمل مؤسسة التوعية الوالدية

 

  
 دورة االستقالل الرياضية
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  يفي مخيم الكرامة الكشف -طيب الله ثراه-لقاء الوفاء للحسين  تحت رعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل

 

  
 في يوم المعلمالمتميزين  تكريم المعلمين

 

  
 حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية
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 وزارة التربية والتعليمزيارة دولة رئيس الوزراء ل

 
 الزرقاءفي مدرسة األمل للغة اإلشارة  افتتاح

 

  
 يوم المرأة العالمي فيزات الموظفات المتمي تكريم

 
 المنتدى االقتصادي األردني الثانيمشاركة الوزارة في 

 

  
 "منهاجي التفاعلي"م المعلمين المتميزين في مشروع يتكر
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 المدرسية تصفيات بطولة األردن األولى في المناظرات
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 نطقة المقابلينالله الثاني للتميز في م افتتاح مدرسة الملك عبد

 
 ( مدرسة حكومية51) إطالق مشروع بناء

 

  
 جاهزية المدارس لفصل الشتاءورشة عمل 

    
 األردنيةوالكتب المدرسية  في المناهج دماج مهارات القرن الحادي والعشرينإ مشروع
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 دورة األمير فيصل األولمبية للناشئين

 

  
 ورنجأمع شراكة وزارة التربية والتعليم  رونيةتلكاإل يةالحماالربط و مشروع نظام
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 معرض " المعلم الفنان " في نادي المعلمين/ عمان
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 ورشة عمل " العنف ضد األطفال" " طالبنا عماد نهضتنا" إطالق مبادرة

  
 "مفاتيح الدماغ" للتنمية الذهنية التعليمي إطالق البرنامج العالمي الورشة التشاورية حول التغذية المدرسية

  

  
 السفير الكوري مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعيةزيارة 
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Preface 

 

The Ministry of Education firmly believes in the greatness of the trust and responsibility 

entrusted to it as well as the high mission it carries. The Ministry also believes in its key role with 

other institutions of the country in creating the pioneering education community, in which 

individuals belong to the homeland and its leadership, committed to the values of freedom, justice 

and equality, set a perfect example of good citizenship, see moderation and respect the opinion 

and the other opinion and transparency as basic principles in preserving the social fabric.  

Therefore, in spite of the big challenges facing the education sector, the Ministry with its 

Managing Directorates (MDs) and Units are working to achieve educational outcomes that will 

be an advanced model in the region where we live. This can only be realized with the endeavor 

of loyal dedicated educators, students, supportive responsible and highly qualified local 

community in the service of the country. 

The Ministry's achievements, programs, and projects for 2019 were in line with the Royal 

Visions of His Majesty King Abdullah II Ibn Al-Hussein, may God bless and protect him. The 

achievements also embody what is assigned in the high royal letters of designation to the 

Jordanian governments with regard to education sector, seek to fulfill what was included in the 

Seventh Discussion Paper of His Majesty the King may God protect him, in which he looks 

forward to a stronger Jordan that provides the best education to its people so as to face the 

challenges of life, build a cohesive harmonious society, and for Jordan to occupy a significant 

rank and an advanced position in  quality education which is our gateway to the future. 

As the Ministry of Education places a harvest of a whole year diligent  work, achievements, 

and educational giving, in all educational fields, in the hands of researchers, scholars and those 

interested. The Ministry hopes that this yearbook with its qualitative and quantitative data, 

educational indicators and the achieved outcomes in the Education Strategic Plan (ESP) will be  

a tool  to enrich their knowledge with new experiences and ideas, a help to innovate creative ideas 

and prepare programs and studies and educational researches to serve the educational process in 

Jordan, under the Hashemite banner lead by His Majesty King Abdullah II Ibn Al-Hussein - may 

God  bless and protect him-. 

  

Minister of Education 

Prof. Dr. "Mohamed Khair," Abu Qudais 
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