
 

 

 
  

 

 

   الحكومية األطفال رياض في للجودة والفني اإلداري التدقيق لنتائج الوطني التقرير
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  مقدمة

 أساسي دور من له لما بمكان األهمية من بجودته واالرتقاء ، تطويره وضرورة التعليم يعد

 على كبير اثر ذات اإلنسان عمر من األولى السنوات وتعد كما ، المجتمعات وتقدم رقي في

 بشخصية وتمتعه العمل سوق في وكفاءته المستمر التعلم على قدرته حيث من حياته مراحل

 الوطنية األجندات جميع رأس على المبكرة الطفولة بمرحلة االهتمام جاءو ومتوازنة، سوية

 البشري المال رأس يف األهم االستثمار اباعتباره التعليم إصالح وخطة التنموية والخطط

 نوعية نقلة إحداث أهمية تأتي المنطلق هذا منو ،والتطور للنهوض تسعى التي للمجتمعات

 والممارسات المفاهيم تجاوز ليتم؛(األطفال رياض مرحلة) المدرسي قبل ما التعليم في

 . بينها األولوية الجودة مفهوم يحتل جديدة مفاهيم إلى التقليدية

 ُعمر من األطفال رياض بمرحلة االهتمام على التعليم و  التربية  ارةوز  حرصت  هنا  من

 .اإللزامي غير الرسمي التعليمي النظام من كجزء اعتمادها تم والتي سنوات،(  6 – 5) 

 

 :وتعديالته 4991 لسنة( 3) رقم والتعليم التربية قانون ضمن األطفال رياض مرحلة أهداف

 تربية لطفلل يهيئ مناسب مناخ توفير إلى المدرسي بلق التعليم من المرحلة هذه تهدف -

 على تساعدهو والوجدانية والروحية والعقلية الجسمية الشخصية جوانب تشمل متوازنة

 االيجابية االتجاهات وتعزيز ، االجتماعية عالقاته وتنمية السليمة الصحية العادات تكوين

 .المدرسية الحياة وحب

 .مرحلية خطة وفق إمكاناتها حدود في األطفال رياض الوزارة تنشئ -

 .الوزير يصدرها تعليمات وفق األطفال برياض الخاصة واإلدارية الفنية الشؤون تنظم -

 

 يهدف الحكومية األطفال لرياض جودة نظام بناء تم األطفال رياض مرحلة أهداف ولتحقيق

 تقدمها التي رامجوالب الخدمات في الجودة تحقيق على الحكومية األطفال رياض مساعدة إلى

 تعليمية وبرامج خدمات تقديم في بالتميز المتعلقة والتعليم التربية وزارة وفلسفة رؤية لتحقيق

 . الخدمة متلقي رضا على تحوز
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  الحكومية األطفال لرياض الجودة نظام مكونات

  األداء ومؤشرات والمعايير المجاالت -1

 الحكومية األطفال لرياض الجودة نظام ليلد مكونات أهم األداء ومؤشرات المعايير تعتبر

 المعايير هذه تحقق مدى على الوقوف في تساعد قياس أدوات تطوير تم أساسها على والتي

: هما رئيسيين جانبين على موزعة األطفال رياض ومؤشرات معايير جاءت وقد. والمؤشرات

 .الفني والجانب اإلداري الجانب

 ستضع خاللها من التي والممارسات واإلجراءات بالعمليات بالجان هذا يعنى: اإلداري الجانب

 اإلدارة هي رئيسية مجاالت سبعة الجانب هذا تحت ويندرج الروضة إدارة جودة مدى على الحكم

 أولياء مع الروضة المادية،والمعلمة،والتقييم،وعالقة والحماية،والبيئة والتغذية والصحة والقيادة،

 .الخاصة االحتياجات وذو األطفالو المحلي، والمجتمع األمور

 
 أن من تتأكد أن خاللها من تستطيع التي والممارسات بالعمليات الجانب هذا يعنى: الفني الجانب

 ومؤشرات المعايير وتتوزع الروضة في متحققة التعليمية بالعملية والمتعلقة الفنية الجودة معايير

 المهنيةوالتقويم، التقييمالتخطيط،التنفيذ،: هي رئيسية مجاالت أربعة إلى الجانب هذا في األداء

 (.الفنية األداء ومؤشرات المعايير 2رقم الملحق)

  الفنية الجوانبو اإلدارية، جوانبلل"  الداخلي التدقيق"  التفقدية القوائم تدقيق أدوات -2

 قائمة:أداتين تصميم تم تطويرها، تم التي األداء ومؤشرات والمعايير المجاالت ضوء في

 ومؤشرات المعايير تحقق مدى لقياس تهدفان الفني للجانب تفقدية وقائمة اإلداري للجانب فقديةت

 على موزعة درجات( 3) من مكون تقدير مقياس ضمن ووصفية رقمية بأحكام للخروج األداء

 أداء مؤشر لكل تحقق درجة لكل وصف مع( 4)كفؤ غير ،(2)مقبول ،( 3) كفؤ:  التالي الشكل
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 : التدقيق أدوات في والمعايير والمجاالت الجوانب أوزان

 رياض في الجودة تحقيق أجل من أهميتها في والمعايير والمجاالت الجوانب تتفاوت

 : التالي الشكل على لها مختلفة أوزان وضع تمو األطفال

 الجودة محك  %14 النسبي الوزن الجانب اإلداري

  % 03 اإلدارة والقيادة : مجال 

 

 

 من% 01 تحقق أن الروضة على

 معيار لتجتاز اإلداري الجانب مؤشرات

 الجودة

 % 33 الصحة والتغذية والحماية :مجال 

 % 21 البيئة المادية : مجال 

 % 01 المعلمة: مجال 

 % 01 التقييم: مجال 

 % 01 عالقة الروضة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي: مجال 

 % 0 التحديات واإلعاقة  واألطفال  ذو: مجال 

 %011 مجموع المجاالت في الجانب اإلداري 

  %64 النسبي الوزن  الفني الجانب

  % 01 مجال التخطيط 

 من% 01 تحقق أن الروضة على

 معيار لتجتاز الفني الجانب مؤشرات

 الجودة

 % 42 مجال التنفيذ 

 % 03 مجال التقييم 

 % 1 مجال المهنية 

  %444  الفني الجانب في لمجاالتا مجموع

 من% 55 تحقق أن الروضة على %444  والفني اإلداري للجانبين األوزان مجموع

 لتجتاز والفني اإلداري الجانب مؤشرات

 الجودة معيار

 

 الجااودة ومحااك نساابي، كااوزن% 14 يشااكلو% 04 هااو اإلداري للجانااب الجااودة محااك نأباا علمااًا

 .%55 هو الكلي الجودة محك يبلغ بينما نسبي، كوزن% 64 ويشكل% 04 الفني للجانب
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 ( التدقيق آلية) العمل منهجية

  للنظام المطبقة األطفال رياض: أواًل

 الدراسي العام بداية منذ األطفال لرياض الجودة لنظام المطبقة األطفال رياض شعب عدد يبلغ

 : تاليةال األقاليم على موزعة أطفال رياض شعبة 4439(  2443/2441)

 األقاليم الحكومية األطفال رياض شعب عدد

 الوسط 145

 الشمال 140

 الجنوب 341

 المجموع 4439

  قاليماأل حسب موزعة األطفال رياض شعب عدد( 4) رقم الجدول

  التدقيق: ثانيًا

 : التدقيق عملية مراحل

 األطفال رياض مستوى على الذاتي التدقيق: أ

 نظام على الذاتي التدقيق عملية بإجراء األطفال رياض ومعلمات المدارس مديرات تكليف تم

 (  45/34/22364)رقم رسميال الكتاب خالل من ،( والفنية اإلدارية)  التفقدية القوائم وفق الجودة

 .29/1/2441 تاريخ

 المديرية مستوى على الداخلي التدقيق: ب

 في  الجودة وتوكيد والتفتيش رقابةال أقسام قبل من اإلداري الجانب على التدقيق تنفيذ تم

 مشرفيو األطفال رياض مشرفي قبل من الفني الجانب على والتدقيق والتعليم التربية مديريات

 الدراسي الفصل نهاية في وذلك األطفال رياض مشرف بأعمال المكلفين األولى ةالثالث الصفوف

 .2443/2441 الدراسي العام من الثاني
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 البيانات يلوتحل جمع: ثالثًا

 صممت محوسبة برمجية على فيها الواردة المعلومات وتفريغ والفنية اإلدارية التقارير جمع تم

 .الغرض لهذا

  التدريب: رابعًا

 رياض في الجودة لنظام الفنية التقارير إعداد على والتعليم التربية مديريات في المعنيين تدريب

 :وهم 23/2/2441 تاريخ 45/34/9555 رقم كتاب وفق الحكومية األطفال

 الجودة وتوكيد والتفتيش الرقابة قسم رئيس -

 الجودة وتوكيد والتفتيش الرقابة قسم عضو -

 (األطفال رياض مسؤول)  الطلبة وشؤون العام التعليم قسم عضو -

  األطفال رياض مشرف -

  

  التدقيق نتائج

  الحكومية األطفال رياض في الجودة مستوى

 :يلي ما 2443/2441 الدراسي للعام دقيقالت نتائج بينت

 4441 رياض من%  59.43 بنسبة الكلي الجودة محك حققت أطفال رياض شعبة 

 .الحكومية األطفال

 4426 ( 95.56) بنسبة  اإلداري الجانب في  الجودة محك حققت أطفال رياض شعبة%

 .الحكومية األطفال رياض من

 4455 من%(95.52) بنسبة الفني الجانب يف الجودة محك حققت أطفال رياض شعبة 

 .الحكومية األطفال رياض

 ( .4) رقم الشكل انظر
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 3102/  3102نسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة للعام 

االداريالجانب

الفنيالجانب

الجودةمستوى

الكلي

 (4) رقم الشكل

 و 2443/2441 ينلعامل تنفيذه تم الذي التدقيق لنتائج مقارنة( 2) رقم الشكل ويبين

 .الجودة محك حققت التي األطفال لرياض 2442/2443

 

 (2) رقم الشكل
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 الجاودة  محاك و الكلاي  الجاودة  محاك  حققات  التاي  األطفال رياض نسبة أن يالحظ سبق ما خالل من

           العاااااام مااااان أعلاااااى م2443/2441 للعاااااام الفناااااي للجاناااااب الجاااااودة محاااااكو اإلداري للجاناااااب

 : منها األسباب من عدد إلى ذلك ويعزى. 2443/  2442

 إدارات قبل منالحكومية  األطفال رياض في الجودة نظام تطبيق بأهمية الوعي ةزياد .1
 . األطفال رياض ومدارس والتعليم التربية مديرياتو  الوزارة مركز

 مقياس تحقق لم التي الممارسات لتصويب المناسبة التصحيحية اإلجراءات اتخاذ .2
 .الكفاءة

 

 2443/2441 الدراسي ملعال األطفال رياض لجميع الجودة متوسط( 3) رقم الشكل ويبين
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 :الفني والجانب اإلداري الجانب في الجودة معايير نتائج

: هي رئيسية مجاالت سبعة على األطفال رياض في الجودة لنظام اإلداري الجانب يشتمل

 األمور أولياء مع علمة،التقييم،العالقةالمادية،الم والحماية،البيئة والتغذية والقيادة،الصحة اإلدارة

 لنظام الفني الجانب يشتمل حين الخاصة،في االحتياجات ذوي من المحلي،األطفال والمجتمع

. والتقويم،والمهنية ،التقييمالتنفيذالتخطيط،: هي رئيسية مجاالت أربعة األطفال رياض في الجودة

 . المملكة مستوى على مجال لكل الجودة معايير تحقق نسبة(1) رقم الشكل ويبين
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متوس   الجودة لمجاالت الجانب اإلداري والفني على مستوى 
الممل ة

 

 (1) رقم الشكل

 : أن أبرزها النتائج من مجموعة استخالص يمكن السابقة البيانات ومن

 بلغ إذ المملكة مستوى على اإلداري الجانب في جودة متوسط أعلى حقق المعلمة مجال 
90.45 .% 

 اإلداري الجانب في جودة متوسط أقل قحق ةالخاص االحتياجات ذوي من األطفال مجال 
 في المادية البيئة مةمالء لعدم السبب ويعزى%.   60.34 بلغ إذالمملكة، مستوى على

 باألطفال خاص منحدر توفر مثل الخاصة االحتياجات ذوي من لألطفال األطفال رياض
 . الحركية اإلعاقة ذوي من

 59.35 بلغ إذ فنيال الجانب في جودة متوسط أعلى حقق التنفيذ مجال %. 
 54.55بلغ إذ الفني الجانب في جودة متوسط أدنى حقق والتقويم التقييم مجال.% 
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 األقاليم حسب موزعة الحكومية األطفال رياض في الجودة تدقيق نتائج

 الشمال إقليم:  أواًل

( 2) مرق الجدول ويبين. روضة( 140) الشمال إقليم في تدقيقها تم التي األطفال رياض عدد بلغ

 . الكلي الجودة محك حققت اإلقليم في األطفال رياض من% 94.64 أن

% 96.55 و اإلداري لجانبا في الجودة محك حققت الرياض هذه من% 99.25 أن حين في

 . الفني الجانب في الجودة محك حققت منها

 

 النسبة 200 عدد رياض األطفال الكلي في اإلقليم

 %11.39 202 قق  مح  الجودة في الجانب اإلداريعدد ونسبة رياض األطفال التي ح

 %14.99 212 عدد ونسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة في الجانب الفني 

 %10.40 293 عدد ونسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة 
 

   ش    إق  م      ط         ن  ئج( 2)  قم    دو 

 
 

 رقم الجدول يبين كما. وتعليم تربية مديرية (43) على الشمال إقليم في األطفال رياض تتوزع 
 %. 444 نسبته ما أي ، مديرية (43) هو الجودة محك حققت التي المديريات عدد أن( 3)
 

 النسبة 02 عدد المديريات في اإلقليم

 %011 02 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة

 %011 02 لجانب اإلداريعدد المديريات التي حقق  مح  الجودة في ا

 %011 02 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة في الجانب الفني
 

   ش    إق  م  د ر  ت ن  ئج(  )  قم    دو 

 

 

 

 لكل والفني اإلداري الجانبين في الجودة ومتوسط الكلي الجودة متوسط( 1) رقم الجدول يبين

 .   مديرية
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 لكل مديرية والفني اإلداري الجانب  ومتوسط الكلي الجودة متوسط( 2) رقم جدول

 اسم المديرية
عدد 

رياض 
 األطفال

متوسط  الجودة 
في الجانب 

 اإلداري

متوسط 
الجودة في 
 الجانب الفني

متوسط الجودة 
 الكلي

3102  /3102  

 
متوسط الجودة 

 الكلي
3103 /3102 

 % 24.02 %19.40 %011.11 %14.13 01 األغوار الشماليةلواء 

البادية الشمالية منطقة 
 الشرقية

22 99.40% 11.13% 91.29% 99.24 % 

ة الشمالية الباديلواء 
 الغربية

19 11.03% 99.09% 10.23% 94.20 % 

 % 91.19 %11.21 %14.30 %12.21 03 الرمثالواء 

 % 10.14 %14.21 %19.00 %13.12 04 الطيبة والوسطيةلوائي 

 % 12.30 %14.31 %14.21 %14.31 33 الكورةلواء 

 % 01.10 %12.09 %12.43 %13.13 02 المزار الشماليلواء 

 % 91.01 %13.23 %10.00 %12.21 22 المفرقصبة لواء ق

 % 91.11 %91.92 %91.04 %14.92 04 بني عبيدلواء

 % 90.20 %11.10 %11.19 %91.01 32 بني  نانةلواء 

 % 11.13 %14.39 %14.21 %11.10 19 جرشمحافظة 

 % 13.20 %10.09 %91.11 %12.13 40 عجلونمحافظة 

 % 10.42 %10.22 %99.33 %14.39 21 قصبة اربدلواء 
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 ( 1) رقم شكل

 مديرياااة فاااي تحقاااق كلاااي جاااودة متوساااط أعلاااى أن( 1) رقااام جااادول فاااي الاااواردة النتاااائج تشاااير

 التربياااة يرياااةمد فاااي األقااال المتوساااط كاااان بينماااا ، الشااامالية األغاااوار للاااواء والتعلااايم التربياااة

 . الشرقية الشمالية البادية لمنطقة والتعليم

 جودة متوسط أعلى حققت  عبيد بني للواء والتعليم التربية مديرية أن(  1) رقم الجدول يبين كما

 الشمالية البادية لمنطقة والتعليم التربية ومديرية  ،%(96.51) بلغ  حيث اإلداري الجانب في

 و%( 55.60) اإلداري الجانب في الجودة متوسط بلغ إذ المديريات مستوى على األقل الشرقية

 ...(. ، تعليمية مواد ، أثاث)  المناسبة المادية البيئة إلى األطفال رياض افتقار إلى ذلك يعزى

 

 الجانب في جودة متوسط أعلى الشمالية األغوار للواء والتعليم التربية مديرية حققت بالمقابل

 مستوى على األقل  عبيد بني للواء والتعليم التربية ومديرية ،(%011) بلغ حيث الفني

 وجود عدم إلى ذلك ويعزى( %55.46) الفني الجانب في الجودة متوسط بلغ حيث المديريات

 .المديرية في أطفال رياض مشرف

 

 

 



13 
 

  2442/2443 والعام2443/2441 العام نتائج بين المقارنة يبين جدول

 

 العام
 رياض ددع

 األطفال

 رياض نسبة

 التي األطفال

 محك حققت

 الجانب في الجودة

 اإلداري

 رياض نسبة

 التي األطفال

  محك حققت

 الجانب في الجودة

 الفني

 رياض نسبة

 التي األطفال

 محك حققت

 الكلي في الجودة

2442  /2443 300 95.14% 91.2% 05.54% 

2443/2441 140 99.25% 96.55% 94.64% 

 (4) رقم الجدول

 

 

 (4) رقم لشك
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التي حققت محك الجودة  

 في الجانب الفني

نسبة رياض االطفال  
التي حققت  محك الجودة  

 الكلي

   3102/  3102و  3102/  3103مقارنة نتائج األعوام 

2442  /2443 

2443 /2441 
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  الوسط إقليم:  ثانيًا

( 0) الجدول ويبين. روضة( 408)الوسط إقليم في تدقيقها تم التي األطفال رياض عدد بلغ

 من% 99.26 أن حين في. الجودة محك حققت اإلقليم في األطفال رياض من  % 88.73 أن

 في الجودة محك حققت منها% 97.06 و اإلداري للجانب الجودة محك حققت الرياض هذه

 . الفني الجانب

 النسبة 408 عدد رياض األطفال الكلي في اإلقليم

 %99.26 405 عدد ونسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة في الجانب اإلداري 

 %97.06 396 عدد ونسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة في الجانب الفني 

 %88.73 362 الجودة  عدد ونسبة رياض االطفال التي حقق  مح 
 

  الوسط إقليم في األطفال رياض نتائج( 0) رقم الجدول

 

 الجدول يبين كما. وتعليم تربية مديرية(45) على الوسط إقليم في األطفال رياض تتوزع

 ،%(  91.11)نسبته ما أي مديرية( 40) هو الجودة محك حققت التي المديريات عدد( 5)رقم

 كانت والفني اإلداري الجانبين من لكل الجودة محك حققت التي المديريات أن حين في

 .   وتعليم تربية مديرية(45)

 النسبة 18 عدد المديريات في اإلقليم

 % 94.44 17 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة 

 %100.00 18 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة في الجانب اإلداري

 %100.00 18 الجودة في الجانب الفني عدد المديريات التي حقق  مح 
 

  الوسط إقليم مديريات نتائج( 9) رقم الجدول
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 اإلداري الجانبين في الجودة ومتوسط الكلي الجودة متوسط( 9) رقم الجدول يبين

 .   مديرية لكل والفني

 

 اسم المديرية

عدد 
الرو

ضات 
في 
المدي
 رية

متوسط الجودة في 
 الجانب اإلداري

دة متوسط الجو
 في الجانب الفني 

متوسط الجودة 
 الكلي

3102/3102 

متوسط الجودة 
 الكلي 
2103/3102 

 %01.99 %11.32 %12.10 %10.03 31 الجيــزهلواء 

 %11.11 %11.21 %11.24 %11.23 39 الرصيفـةلواء 

الزرقاء   منطقة
 األولى

2 
10.04% 14.43% 10.19% 99.10% 

 %91.00 %11.21 %99.09 %13.01 21 الزرقاء الثانيةمنطقة 

 %99.22 %11.01 %12.32 %14.13 21 السلطمنطقة 

 %10.10 %12.03 %13.03 %14.00 04 الشونة الجنوبيةلواء 

 %14.92 %19.19 %11.04 %10.90 31 القويسمه لواء

 %91.11 %90.11 %09.11 %90.41 32 الموقـر لواء

 %10.03 %19.91 %19.22 %11.29 21 دير عال لواء

 %94.01 %91.21 %10.91 %91.04 22 ذيبان لواء

 %91.42 %11.01 %12.11 %10.11 01 سحاب لواء

 %13.32 %12.44 %13.19 %11.39 32 عين باشا لواء

 %12.11 %19.14 %19.41 %19.11 9 قصبة عمان لواء

 %90.10 %10.12 %99.04 %12.22 30 ةلواء الجامع

%90.90 %12.00 34 دباأملواء قصبة   91.00% 90.21% 

 %91.40 %91.20 %99.01 %11.11 31 مار ا لواء

%10.91 %14.22 31 ناعور لواء  10.32% 14.11% 

 %14.20 %11.11 %12.00 %14.03 02 وادي السير لواء
 

 متوسط الجودة الكلي ومتوسط الجودة في الجانبين اإلداري والفني لكل مديرية (1)  جدول رقم
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 2443/2441  و  2442/2443 ينماعلل الكلي ودةالج متوسط مقارنة

 

 

 (0) رقم شكل

 مديرية في تحققت للجودة متوسط أعلى أن السابق الجدول في الواردة النتائج وتشير

 .  الموقر مديرية في األقل النسبة كانت بينما القويسمة،لواء

 الجانب في جودة متوسط أعلى حققت عال دير مديرية أن السابق الشكل يبين وكما

 مديرية في  اإلداري الجانب في جودة  متوسط أقل كان ،بينما(%11.29) بلغت وقد اإلداري

 أطفال رياض  في  المادية البيئة مالءمة عدم إلى ذلك ويعزى%( 55.06) بلغ وقد ذيبان لواء

 ومحددة خاصة تعليمات توفر وعدم المديرية، في الخاصة االحتياجات ذوي من أطفال الستقبال

 .األطفال من الفئة هذه مع للتعامل االطفال رياضل
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 بلغ وقد الفني الجانب في جودة متوسط أعلى القويسمة لواء مديرية حققت بالمقابل

 لواء مديرية في الفني الجانب في الجودة تحقق لمتوسط األقل النتيجة وجاءت ،(11.04%)

 المديرية، في أطفال اضري مشرف توفر عدم إلى ذلك ويعزى(%50.45) بلغت إذ الموقر

 . األطفال حاجات تلبي ال المعدة اإلثرائية األنشطة أن إلى باإلضافة

 2442/2443 والعام 2443/2441 العام نتائج بين المقارنة يبين جدول   

 (44) رقم جدول

 رياااااااااض عاااااااادد العام

 األطفال

 ريااااااااض نسااااااابة

 التاااااااي األطفاااااااال

  محااااااااك حققاااااااات

 فااااااااااي الجااااااااااودة

 اإلداري الجانب

 ريااااااااض نسااااااابة

 التاااااااي األطفاااااااال

 محااااااااك حققاااااااات

 فااااااااااي الجااااااااااودة

 الفني الجانب

 ريااااااااض نسااااااابة

 التاااااااي األطفاااااااال

 محااااااااك حققاااااااات

 الكلي الجودة

2442/2443 302 90.55% 91.62% 09.34% 

2443/2441 145 99.26% 90.46% 55.03% 

 

 

 (5) رقم شكل
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2443/2442 2441/2443 
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 الجنوب إقليم:  ثالثًا

 

 رقم الجدول ويبين.روضة (341)الجنوب إقليم في تدقيقها تم التي األطفال رياض عدد بلغ

 أن حين في.  الجودة محك حققت اإلقليم في األطفال رياض من% 56.62  أن التالي( 44)

 حققت منها% 94.02 و اإلداري للجانب  الجودة محك حققت الرياض هذه من% 90.00

 .  الفني الجانب

 النسبة 202 عدد رياض األطفال الكلي في اإلقليم

 %10.00 210 طفال التي حقق  مح  الجودة في المجال اإلداري عدد ونسبة رياض األ

 %10.03 399 عدد ونسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة في المجال الفني

 %94.43 303 عدد ونسبة رياض األطفال التي حقق  مح  الجودة في الكلي
 

 الجنوب إقليم في األطفال رياض نتائج( 00) رقم الجدول

 
 

 يبين كما   وتعليم تربية مديرية( 44) على الجنوب مديريات في األطفال ياضر وتتوزع
 ما أي ، مديريات(44) هو الكلي الجودة محك حققت التي المديريات عدد( 42) رقم الجدول
 مديرية( 44)اإلداري للجانب الجودة محك حققت التي المديريات أن حين في%. 94.94 نسبته

 .  ديرياتم(  44)كانت الفني وللجانب

 
 النسبة 00 عدد المديريات في اإلقليم

 %11.10 01 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة الكلي

 %011 00 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة في الجانب اإلداري 

 %11.10 01 عدد المديريات التي حقق  مح  الجودة في الجانب الفني 
 

 الجنوب إلقليم مديريات نتائج( 03) رقم الجدول

 والفني اإلداري الجانبين يف الجودة ومتوسط الكلي الجودة متوسط( 43) رقم الجدول يبين

 . مديرية لكل
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 اسم المديرية
عدد الروضات 
 في المديرية

متوسط  الجودة 
في الجانب 

 مديرية/ اإلداري 

متوسط 
الجودة في 

الجانب الفني 
 مديرية/

متوسط الجودة 
 الكلي 

 3102/3102مللعا

 
متوسط الجودة 

 الكلي 
 3103/3102للعام

األغوار لواء 
 الجنوبية

00 86.61% 93.62% 90.81% 88.03% 

البادية منطقة 
 الجنوبية

24 94.91% 94.07% 92.07% 92.07% 

 البتراءلواء 
30 94.64% 92.65% 93.45% 90.63% 

 الشوب  لواء
09 96.99% 88.85% 92.10% 85.79% 

 يلةالطف منطقة
30 88.62% 89.46% 89.13% 92.18% 

 العقبةمنطقة 
10 96.98% 95.64% 96.18% 84.42% 

 القصر لواء
24 93.04% 53.91% 69.77% 74.35% 

 الكركمنطقة 
21 88.62% 91.67% 90.45% 91.32% 

المزار  لواء
 الجنوبي

32 90.30% 85.78% 87.59% 91.07% 

 بصيرا لواء
01 95.76% 97.77% 92.38% 91.81% 

 معانمنطقة 
00 93.97% 97.14% 96.97% 92.07% 

 
 الجنوب إقليم لمديريات والفني اإلداريمتوسط الحودة في الجانبين و الكلي الجودة متوسط( 02) الجدول
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 (                       9) رقم الشكل                                      

 مديرية في تحقق الكلية للجودة متوسط أعلى أن السابق الجدول في الواردة ائجالنت وتشير

 إلى ذلك ويعزى القصر لواء مديرية في األقل المتوسط كان بينما ،%( 96.90)معان  منطقة

 .  الفني الجانب على روضة( 36) أصل من روضة( 46) تدقيق عدم

 الجانب في جودة متوسط أعلى قتحق الشوبك لواء مديرية أن السابق الشكل يبين كما

 في الجودة متوسط قل أ الجنوبية األغوار لواء مديرية كانت ،بينما(%14.11) بلغ وقد اإلداري

 األطفال الستقبال المادية البيئة مةءمال عدم ذلك ويعزى%(56.64) بلغ وقد اإلداري الجانب

 هذه مع للتعامل الروضة ىلد ومحددة خاصة تعليمات توفر وعدم الخاصة االحتياجات ذوي من

 .  األطفال من الفئة

 بلغ وقد الفني الجانب في جودة متوسط أعلى بصيرا لواء مديرية حققت بالمقابل

 إذ القصر لواء مديرية في الفني الجانب في الجودة لمتوسط األقل النتيجة وجاءت ،(10.00%)

 لعدم وذلك( 36)لأص من فنيا روضة( 46) تدقيق  لعدم ذلك ويعزى( %53.94) بلغت

 لم القصر لواء مديرية أن كما ، الدراسي العام نهاية في التدقيق عملية توقيت مةءمال

 المديريات جميع حققت بينما. معًا والفني اإلداري الجانبين في  الجودة متوسط تحقق

  اإلداري للجانب المطلوب الجودة متوسط الجنوب إقليم في
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 2442/2443 والعام2443/2441 العام نتائج بين المقارنة يبين جدول

 العام
 رياض عدد

 األطفال

 رياض نسبة

 حققت التي األطفال

 في الجودة محك

 اإلداري الجانب

 رياض نسبة

 حققت التي األطفال

 في الجودة محك

 الفني الجانب

 رياض نسبة

 حققت التي األطفال

 الكلي الجودة محك

2442/2443 290 95.32% 94.21% 05.06% 

2443/2441 341 90.00% 94.02% 56.62% 

 3103/3102 والعام3102/3102 العام نتائج بين المقارنة( 02) رقم الجدول

 

 

 (9) رقم الشكل
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  لتوصياتا
 
 الماااديريات فاااي األطفاااال لريااااض ترباااوي بمشااارف والتعلااايم التربياااة ماااديريات تعزياااز .1

 .أطفال رياض مشرف فيها يتوفر ال التي

 الخاصاااااة المدرساااااية والزياااااارات الااااارحالت تنفياااااذ علاااااى المااااادارس إدارات تشاااااجيع .2

 وتعزياااز ونماااوهم األطفاااال مااادار  توسااايع فاااي أثااار مااان ذلاااك فاااي لماااا األطفاااال بريااااض

 .تعليمهم

 المااادني الااادفاع بااادورتي الروضاااة ومعلماااة والمسااااعدة المدرساااة ماااديرة مااان كااال إلحااااق . 

 . األولية واإلسعافات

 .ومرافقها وساحاتها األطفال ياضر غرف صيانة على العمل . 

 .المناسبة  والتهوية واإلضاءة التدفئة توفير .5

 إدارة خاااااالل مااااان الخاصاااااة االحتياجاااااات ذوي مااااان األطفاااااال لقباااااول تعليماااااات إعاااااداد .6

 . الخاصة التربية

 .الخاصة االحتياجات ذوي األطفال مع تتناسب مادية بيئة تهيئة .7

 المعلمااااات وتاااادريب األطفااااال ناااادع الحاجااااات كشااااف علااااى تساااااعد تقياااايم أدوات بناااااء .8

 .عليها

 .المستأجرة المباني في األطفال رياض استحداث شروط توفر من التأكد.9

 بااااين التواصاااال عمليااااة لتعزيااااز األطفااااال رياااااض مااااع األهاااال مشاااااركة برنااااامج تفعياااال.44

 .المحلي والمجتمع والروضة األهل

 مااان وغذائياااة صاااحية سااالوكات لبنااااء األماااور وأوليااااء األطفاااال ريااااض معلماااات توعياااة.44

 .توعوية نشرات خالل

 وأجهااااازة األدوات تاااااوفير خاااااالل مااااان األطفاااااال ريااااااض فاااااي المادياااااة البيئاااااة تهيئاااااة.42

 . الالزمة واأللعاب التعليم تكنولوجيا

 مااااان للتقليااااال المتاحاااااة الشاااااواغر فاااااي األطفاااااال ريااااااض لمعلماااااات الرسااااامي التعياااااين.43

 .اإلضافي التعليم حساب على المعلمات
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 إعداد

 الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة إدارة 

 مديرية توكيد الجودة 

 الفريق المحوري 

 بشار العمريالسيد 

 بلسم المعايطة                                                       محمـــد علـــوان. د

 نــــادية الجمعان             ـعة                                          وفاء ابو نبـــ 

 غازي الزعبي. د                              هيثــــم  ابو نزال                        

 احمد العياصرة. د                                                     منـــــال شعبـــان 

 فـــراس محاديــــن                                                           ــــام محــادينانغـ

 عمــــر شــــــاهين                                                     سحــــر سليمـــان

 ــام صــــالح بســـ                                                     مــراد ابو عريش

 حمــــزة المريـــات                                                    دعــــاء ابو سعدة 

 عبد اهلل الشقيــرات                                                     وادــعخالد عيال 

 عــادل دوينــــــــع                                                    نــــور العمـــــرو

 ســـــــليم الديـــــات                                                    حسـين الشـــوملي

 اخالص خريســـاتاكـــــرم حبـــــاب                                                    

 

 


