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* هو  نظامًا إلكترونيًا لتسجيل المبادرات التعليمية التي 
يتم تنفيذها بالتعاون  مع وزارة التربية والتعليم.

* حيث يعمل هذا النظام على  الربط بين وزارة التربية 
والتعليم من جهة وأصحاب المبادرات من مؤسسات 
ومنظمات أو أفراد راغبين بوضع بصمتهم في قطاع 
التعليم من جهة أخرى، لتقديم مبادرات نوعية وفعالة 
في قطاع التعليم الحكومي بهدف تحسين مخرجات 

التعليم عبر دمج التكولوجيا واستراتيجيات التدريس 
الحديثة في العملية التعليمية.

 

المشاريع  إلدارة  برمجيًا  نظامًا  المنصة  توفر   *
طور  في  المبادرة  تسجيل  من  بدءًا  والمبادرات، 
التخطيط والتصميم وتحويلها إلى مشروع قائم، 
ووصوًال إلى بناء ملف خاص بالمبادرة يتم متابعته 
المراحل  تتبع  يمكن  بحيث  باستمرار  وتحديثه 
نظام  عبر  المعنيين  األطراف  قبل  من  والمهام 
المشاريع  إدارة  أنظمة  ببنائه  يحاكي  برمجي 
بعد،  عن  المشاريع  إدارة  وتيسير  لتسهيل  الرائدة، 
المطلوب  التنسيق  تحقق  موحدة  رؤية  وتوفير 
العام  القطاعين  من  المعنية  األطراف  اكفة  بين 

والخاص.

* كيف تستفيد من هذه المنصة؟

أو  مانحة  جهة  أو  ربحية  غير  جهة  كنت،  مهما 
حتى بشلك فردي لك ما عليك هو :

· التسجيل في المنصة وإدخال بيانات الجهة، ومن 
ثم سيتم تفعيل حسابكم.

· إضافة  المشروع أو المبادرة التي ترغب بتنفيذها 
باكفة المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بها.وتحديثه

باكفة  المبادرة  لتنفيذ  األساسية  المراحل  إضافة    ·
التفاصيل المتعلقة بها.

· يتم دراسته المبادرة إلبداء الرأي والرد بالموافقة أو  
الرفض من قبل وزارة التربية والتعليم.

· بعد اعتماد الفكرة أو المبادرة من قبل وزارة التربية 
والتعليم وتكوين فريق العمل يمكنك الدخول إلى 
مبادرتك  معلومات  إلدارة  المشاريع  إدارة  نظام 
الموظفين  مع  جنب  إلى  جنبا  المهام  ومتابعة 

المعنيين من وزارة التربية والتعليم.
 

· التسجيل في المنصة وإدخال البيانات 
الفردية ، ومن ثم سيتم تفعيل حسابكم.

· إضافة  الفكرة أو المبادرة التي ترغب 
بتنفيذها باكفة التفاصيل المتعلقة بها.

لتنفيذ  المتطلبات  توفر  حال  في   ·
والرد  الرأي  إلبداء  دراستها  يتم  المبادرة 
وزارة  قبل  من  الرفض  أو   بالموافقة 

التربية والتعليم.

المتطلبات  توفر  عدم  حال  في   ·
التحفظ  يتم  المبادرة  لتنفيذ  األساسية 
لدى  اإلشراف  المعلومات  اكفة  على 
توفر  إلى حين  الوزارة بلك سرية وذلك 
قبل  من  للمبادرة  المطلوب  الدعم 
صاحب المبادرة أو من خالل شراكء وزارة 

التربية والتعليم.  

· بعد اعتماد الفكرة أو المبادرة من قبل 
فريق  وتكوين  والتعليم  التربية  وزارة 
إدارة  نظام  إلى  الدخول  يمكنك  العمل 
مبادرتك  معلومات  إلدارة  المشاريع 

ومتابعة المهام.

 * إذا كنت صاحب مبادرة :



* رسالتنا

التعليمّي  الُمجتمع  مشاركة  تعزيز 
العام  القطاعين  من  والُمهتمين 
العملية  وتطوير  تنمية  في  والخاص 
األفاكر  طرح  خالل  من  التعليمية 
األنشطة  ونشر  النوعّية،  والُمبادرات 
الميدان  في  الُمختلفة  والفعاليات 

التعليمّي.
 

* رؤيتنا

شراكء فاعلون لتحقيق الريادة واالبتاكر 

في التعليم.

تواصل معنا من خالل:

شميساني - شارع ابن سيرين 
هاتف:065542507

فاكس:5513273
البريد االلكتروني:

mobadarat@moe.gov.jo 

يتم إدارة المنصة من قبل 
إدارة مركز الملكة رانيا 

لتكنولوجيا التعليم 
والمعلومات – مديرية 

تكنولوجيا التعليم – قسم 
المبادرات والمشاريع.

اإلشراف الفني واإلداري 
للمنصة :


