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 مقدمة

م )مجتمع تربوي ريادي ُمنتٍم مشارك ملتزم بالقيم نهجه العلانطالقا من رؤية وزارة التربية والتعليم 
ورسالتها )توفير فرص متكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة يمكن المتعلم ( والتميز وصواًل للعالمية

من التفكير العلمي اإلبداعي الناقد، والعمل بروح الفريق، والتعلم مدى الحياة، والتزود بالمهارات والقيم؛ 
 واإلنسان(ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين إلى وطنهم مساهمين في رفعة العالم 

من  مديرية اإلشراف واإلسناد التربوي إدارة اإلشراف والتدريب التربوي من خالل قامت  وتنفيذا لذلك
رفين ق من المشإدارة أداء اإلسناد التربوي بتشكيل فر قسم مديرية اإلشراف واإلسناد التربوي/ خالل 

اإلشراف والتدريب  ةضمن أداة تقييم اشتركت فيها مديريات إدار الميدانية في القسم لتنفيذ الزيارات التربويين 
بوي في لتقييم أداء أقسام اإلشراف التر في كافة األقاليم وذلك وي وهي تطبق على جميع المديريات الترب

    للمساءلة والمتابعة تحسين أداء أقسام اإلشراف وتفعياًل الميدان بهدف 
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 -: ( معيار وفق اآلتي52على ) ملتتشاالتي و  نهاية التقرير مرفقحسب ما موضحة في الأداة التقييم  
 :ةيالجوانب التالتضمن و  ( معياًرا21والتنفيذ واشتمل على )أواًل: التخطيط 

  جمع الحاجات وتلبيتها   1
 ن أداء رئيس القسم والمشرفي  5
 والشراكة المجتمعية الخطط التطويرية  3
 :التاليةالجوانب  تضمنو  ( معياًرا21واشتملت على ) المتابعة والتقييمثانًيا: 
 التنمية المهنية متابعة وتقييم برامج   1
  امتحانات برامج التنمية المهنية  5
 التنمية المهنية  دات البرامجاشه  3

 ( معايير وتضمن جانبا واحًدا:3واشتمل على ) ثالثًا: التعلم عن بعد
 التعلم عن بعد .2

 
 -اآلتي: التدرج المعايير وحسب داء أقسام اإلشراف في مديريات المزارة وفق أوتم التحليل 

  :باللون األخضر. 4المعيار موجود ومفعل 
  األصفرباللون  3: موجود ومفعل جزئياالمعيار المنجز. 
 األحمرباللون  0: وغير مفعل وجودالمعيار م. 
 أسود باللون  2: وجودالمعيار غير م. 

تم العمل على معالجة تلك لها لي وأظهر التحليل مقارنة أداء المديريات المزارة والحاجات المشتركة
 الحاجات وهي كما يلي:

  ( 2رقم )مبين في جدول  هوأظهر التحليل تسلسل األداء للمديريات من األعلى إلى االدنى كما
مديرية  02مديرية على تقييم )قوي( و 02يث حصلت ترتيب المديريات، ح( 2والرسم البياني رقم )
 .على تقييم )متدن(، ومديرية واحدة على تقييم )مقبول(
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 (2الجدول رقم )

 رئيس قسم جديد التنسيب التقدير عالمة الزيارة اسم المديرية الرقم

  كتاب شكر قوي 96 لواء الرمثا 1

  كتاب شكر قوي 95 قصبة المفرق 2

  كتاب شكر قوي 93 لواء الموقر 3

 جديد بالمديرية كتاب شكر قوي 93 لواء بصيرا 4

  كتاب شكر قوي 91 لواء عين الباشا 5

  كتاب شكر قوي 90 المزار الجنوبي 6

 جديد بالمديرية كتاب شكر قوي 89 لواءي الطيبة والوسطية 7

  كتاب شكر قوي 89 منطقة الكرك 8

  كتاب شكر قوي 88 منطقة السلط 9

  كتاب شكر قوي 88 البادية الشمالية الغربية 10

بالمديرية جديد كتاب شكر قوي 87 لواء بني عبيد 11  

  كتاب شكر قوي 87 الزرقاء الثانية 12

 جديد بالمديرية كتاب شكر قوي 87 قصبة اربد 13

  كتاب شكر قوي 87 لواء البتراء 14

  كتاب شكر قوي 85 لواء قصبة مادبا 15

 جديد بالمديرية كتاب شكر قوي 85 لواء القويسمة 16

 جديد بالوكالة كتاب شكر قوي 82 البادية الجنوبية 17

 جديد بالوكالة كتاب شكر قوي 81 العقبة 18

  كتاب شكر قوي 80 لواء الجيزة 19

  كتاب شكر قوي 80 لواء ناعور 20

  كتاب شكر قوي 80 البادية الشمالية الشرقية 21

  خطة عالجية مقبول 78 لواء الكورة 22

  خطة عالجية مقبول 78 منطقة الطفيلة 23

 جديد بالمديرية خطة عالجية مقبول 78 لواء ماركا 24

  خطة عالجية مقبول 78 لواء الرصيفة 25

 جديد بالمديرية خطة عالجية مقبول 78 منطقة معان 26

  خطة عالجية مقبول 75 لواء ذيبان 27

 جديد بالوكالة خطة عالجية مقبول 74 األغوار الشمالية 28

 جديد بالوكالة خطة عالجية مقبول 74 الشونة الجنوبية 29

 جديد بالوكالة خطة عالجية مقبول 74 لواء الشوبك 30

  خطة عالجية مقبول 73 لواء دير عال 31

 جديد بالمديرية خطة عالجية مقبول 71 لواء قصبة عمان 32
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 رئيس قسم جديد التنسيب التقدير عالمة الزيارة اسم المديرية الرقم

 جديد بالمديرية خطة عالجية مقبول 71 محافظة جرش 33

بالمديريةجديد  خطة عالجية مقبول 71 لواء الجامعة 34  

 جديد بالمديرية خطة عالجية مقبول 70 لواء سحاب 35

  خطة عالجية مقبول 69 لواء وادي السير 36

  خطة عالجية مقبول 69 منطقة القصر 37

  خطة عالجية مقبول 68 لواء األغوار الجنوبية 38

  خطة عالجية مقبول 65 لواء بني كنانة 39

 جديد بالمديرية عالجيةخطة  مقبول 64 المزار الشمالي 40

 جديد بالمديرية خطة عالجية مقبول 59 محافظة عجلون 41

 جديد بالوكالة خطة عالجية + مساءلة متدن 53 الزرقاء األولى 42
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 (، بينما المجال األقل %33)على أعلى متوسط المتابعة والتقييم  حيث حصل مجالللمجاالت  كما وتم حساب المتوسط الحسابي
 .(0) ، كما موضح في الرسم البياني رقم(%32) وحصل علىالتعلم عن بعد  كان

 

 2الرسم البياني 
  

ميزالتخطيط والت
34%

قييمالمتابعة والت
35%

عدالتعلم عن ب
31%

المتوسط للمجاالت على مستوى المديريات بالمملكة

التخطيط والتميز المتابعة والتقييم التعلم عن بعد



-9- 

 وكان أقل متوسط (، 3.4)على أعلى متوسط امتحانات برامج التنمية المهنية  حيث حصلللجوانب  وتم حساب المتوسط الحسابي
 . (3، كما موضح في الرسم البياني رقم )(0.2) والذي بلغ التعلم عن بعد

 

 3 الرسم البياني
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  الذي و  وكان األعلى هو )االستجابة للكتب الرسمية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب(للمعايير  الحسابيكما وتم حساب المتوسط
كما موضح في  (0.2) والذي بلغ (أثر التدريب لينعكس على الطلبة والميدان انتقالمتابعة ودعم ، بينما المعيار األقل )(3.2) بلغ

 .(4الرسم البياني رقم )

 

 4الرسم البياني 
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 ( 0كما هو مبين في جدول رقم ) اإلقليمترتيب المديريات حسب وتم 

 التقدير عالمة الزيارة اسم المديرية االقليم الرقم

1 

ط
س

و
ال

 

 قوي 93 لواء الموقر

 قوي 91 لواء عين الباشا 2

 قوي 88 السلطمنطقة  3

 قوي 87 الزرقاء الثانية 4

 قوي 85 لواء قصبة مادبا 5

 قوي 85 لواء القويسمة 6

 قوي 80 لواء الجيزة 7

 قوي 80 لواء ناعور 8

 مقبول 78 لواء ماركا 9

 مقبول 78 لواء الرصيفة 10

 مقبول 75 لواء ذيبان 11

 مقبول 74 الشونة الجنوبية 12

 مقبول 73 عال لواء دير 13

 مقبول 71 لواء قصبة عمان 14

 مقبول 71 لواء الجامعة 15

 مقبول 70 لواء سحاب 16

 مقبول 69 لواء وادي السير 17

 متدن 53 الزرقاء األولى 18
 

 

 التقدير عالمة الزيارة اسم المديرية االقليم الرقم

19 

ل
ما

ش
ال

 

 قوي 96 لواء الرمثا

 قوي 95 قصبة المفرق 20

 قوي 89 لواءي الطيبة والوسطية 21

 قوي 88 البادية الشمالية الغربية 22

 قوي 87 لواء بني عبيد 23

 قوي 87 قصبة اربد 24

 قوي 80 البادية الشمالية الشرقية 25

 مقبول 78 لواء الكورة 26

 مقبول 74 األغوار الشمالية 27

 مقبول 71 محافظة جرش 28

 مقبول 65 كنانةلواء بني  29

 مقبول 64 المزار الشمالي 30

 مقبول 59 محافظة عجلون 31
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 التقدير عالمة الزيارة اسم المديرية االقليم الرقم

32 

ب
و
جن

ال
 

 قوي 93 لواء بصيرا

 قوي 90 المزار الجنوبي 33

 قوي 89 منطقة الكرك 34

 قوي 87 لواء البتراء 35

 قوي 82 البادية الجنوبية 36

 قوي 81 العقبة 37

 مقبول 78 منطقة الطفيلة 38

 مقبول 78 منطقة معان 39

 مقبول 74 لواء الشوبك 40

 مقبول 69 منطقة القصر 41

 مقبول 68 لواء األغوار الجنوبية 42

 ( التقييم األولي لكافة المديريات3كما يظهر في الجدول )
 ضعيف متدن مقبول قوي

   الزرقاء األولى ماركالواء  لواء الموقر

     لواء الرصيفة لواء عين الباشا

     لواء ذيبان منطقة السلط

     الشونة الجنوبية الزرقاء الثانية

     لواء دير عال لواء قصبة مادبا

     لواء قصبة عمان لواء القويسمة

     لواء الجامعة لواء الجيزة

     لواء سحاب لواء ناعور

     لواء وادي السير الرمثالواء 

     لواء الكورة قصبة المفرق

     األغوار الشمالية لواءي الطيبة والوسطية

     محافظة جرش البادية الشمالية الغربية

     لواء بني كنانة لواء بني عبيد

     المزار الشمالي قصبة اربد

     محافظة عجلون البادية الشمالية الشرقية

     منطقة الطفيلة بصيرالواء 

     منطقة معان المزار الجنوبي

     لواء الشوبك منطقة الكرك

     منطقة القصر لواء البتراء

     لواء األغوار الجنوبية البادية الجنوبية

       العقبة

   لمتابعة المالحظات التي تم رصدها وسيتم زيارة المديريات في الفترة المقبلة
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