
الكتاب ال�سنوي

الإ�شراف
د. �صالح اخلاليلة

مدير اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي

الإ�شراف العام
�صامي �صاليطة

الأمني العام لل�شوؤون الإدارية واملالية 

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
2017 م



جلنة اإعداد الكتاب ال�سنوي

مدير البحث والتطوير الرتبوي
 د.يو�شف اأبو ال�شعر

التحرير العلمي واملراجعة والتحرير اللغوي
اأ. يا�شــــر ذيب اأبو �شعرية
اأ. حممد �شمري اجليالين

التحرير الفني والت�صميم والغالف
حممد راتب عبا�س

اإعداد الر�صومات البيانية والأ�صكال
�شامر احلاج اأحمد

الطباعة
ماجدة ها�شم امل�شري

الت�صوير
اإبراهيم غنيم

اأيهم اأبو هنط�س

 املوؤ�رشات والبيانات الإح�صائية
(EMIS) مركز امللكة رانيا للتكنولوجيا / ق�شم 



ح�رشة �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني املعظم



�صاحب ال�صمو امللكي الأمري احل�صني بن عبد اهلل 



تقدمي
ن�شعى يف وزارة الرتبية والتعليم اإلى توفري الفر�س املتكافئة للح�شول على تعليٍم عايل اجلودة، انطالًقا من روؤيتنا   
ـال فيها، نهُجُه يف ذلك  يف الو�شول اإلى العاملية؛ من خالل جمتمع تربوٍيّ ريادٍيّ ُمنتٍم، وملتزٍم بالقيم الرتبوية، وُم�شارٍك فَعّ
ُز، ومبا ي�شمن حتقيق م�شامني الورقة النقا�شية ال�شابعة جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني - حفظه  العلُم والتمُيّ
اهلل ورعاه- يف رفع �شوَيّة التعليم، وحت�شني ُمَرجاته وجودته وتناف�شيته، وتقدمي اآليات ومنهجيات وا�شحة حتقق ال�شورة 

املُـثلى ملجتمع التعليم يف وطننا احلبيب.

و�شع  يكفل  ومبا  للجميع،  التعُلّم  فر�س  توفري  العاملي من حيث  امل�شتوى  على  الأردن مبكانة مرموقة  َحِظَي  لقد   
ت�شكُل عماًدا  اقت�شادية معرفية  قوة  اإلى  وقدراتهم  الب�شرية  مواردنا  لتحويل مهارات  منه  النطالق  متنٍي ميكن  اأ�شا�س 
جديًدا لالقت�شاد الأردين، ُمـ�شتلِهـمني يف ذلك الروؤى والتوجيهات امللكية ال�شامية النابعة من ِفــْكـٍر يحمل يف طـَيّاته الكثري 
من الأفكار للعمل والإجناز، ومواكبة حتديات الع�شر الرقمي وحتديثاته الدائمة. ومن هنا، فاإَنّ وزارة الرتبية والتعليم 
ـى تلك الروؤى امللكية، وتنطلق من اخلطة  - يف خططها وبراجمها املرتبطة بحاجات احلا�شر وتطلعات امل�شتقبل- تتبَنّ
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية، واخلطة الإ�شرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 2018 - 2022؛ لبناِء نظاٍم تربوٍيّ قادٍر 

ـًة مع روؤية الأردن 2025. على الو�شول اإلى نه�شة تعليمية متميزة، وُمـن�شِجٍم يف مراحله كاَفّ

وياأتي الكتاب ال�شنوي للوزارة هذا العام؛ لر�شد الأعمال والإجنازات كافة، املكملة ملراحل التطوير والتجديد يف   
الرتبية والتعليم، وليقدم خال�شة لأبرز املُـنَجـزات وامل�شاريع والربامج الإ�شالحية املوؤ�ش�شية التي نفذتها الوزارة، والتي 
حتققت من خالل العمل الدوؤوب، والعطاء امل�شتمر لإدارات الوزارة ومديرياتها واأق�شامها املختلفة طوال عام كامل، وليكون 
املتحققة  النتاجات  تعك�س  ومراآة  والفنية،  الإداريــة  الأجهزة  بني  املتبادل  الفهم  وتظهر عمق  التطور،  تربز  ة  مهَمّ وثيقة 

واملُنَجـزة من الربامج وامل�شروعات واخلطط التطويرية والتجديدية يف الوزارة. 
    

اإننا ناأمل باأن يكون هذا الكتاب وثيقة مفيدة للباحثني والدار�شني؛ مبا فيه من البيانات النوعية والكمية، وموؤ�شرات   
الأداء والنتاجات املتحققة من اخلطط الإ�شرتاتيجية والدرا�شات النوعية يف املجالت التعليمية جميعها؛ ِلـُيـ�شِهَم يف اإثراء 
خرباتهم، وُيـلِهَمهم لبتكار الأفكار اجلديدة، واإعداد الدرا�شات والبحوث الرتبوية، وت�شخريها خلدمة العملية التعُلّمية 
التعليمية يف هذا الوطن امِلعطاء، يف ظل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني - حفظه اهلل ورعاه-.

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ُعمر الرَّزاز
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 اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم
2022 – 2018

مل�شامني  وحتقيًقا  املعظم،  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  روؤيــة  مع  ان�شجاًما   
املختلفة،  التعليم مبراحله  �شوية  ورفِع  الرتبوية،  العملية  الإجنــازات يف  على  البناء  متابعِة  ال�شابعة يف  النقا�شية  الورقة 
وحت�شنِي مرجاته وجودته وتناف�شيته، والت�شدي مل�شكالته املحورية �شمن معايري ومرتكزات اأ�شا�شية، ت�شمُن ال�شتدامة 
يف التطوير والتحديث، حتر�ُس وزارة الرتبية والتعليم على ا�شتمرارية العمل وفق نهج التخطيط الإ�شرتاتيجي لتحقيق 
الأهداف القطاعية والوطنية؛ ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين، ومواكبة امل�شتجدات املختلفة، وحت�شنِي جودة 

التعليم واخلدمات التعليمية املقدمة للمتعلمني يف مناطق اململكة كافة.
 

رة وا�شعة النطاق  وقد اأعدت الوزارة اخلطة الإ�شرتاتيجية لالأعوام 2018-2022 بنهج ت�شاركي، ومب�شاهمة مقَدّ  
الرتبوي/  للتخطيط  الدويل  املعهد  امل�شتمرين مع  واملتابعة  وبالتن�شيق  والتعليم،  الرتبية  الإدارات، ومديريات  من جميع 

فرن�شا، ومنظمة اليون�شكو.
 

ويف اإطار �شعي الوزارة لتحقيق اأهداف الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية 2016-2025، وروؤية الأردن   
2025، واأهداف التنمية امل�شتدامة، حمَورِت الوزارة اأهداف خّطتها الإ�شرتاتيجية حول خيارات اإ�شرتاتيجية بعيدة املدى 
املجالت  املتعلقة يف  التح�شني  القوة وفر�س  الداخلية واخلارجية، وحتديد عنا�شر  للبيئتني  انطالقا من حتليل متكامل 
ال�شتة الرئي�شة التي حتكم العملية الرتبوية، والتوجهات الإ�شرتاتيجية لقطاع التعليم يف الأردن، واإبراز الفر�س والتحديات 

التي تواجه الوزارة مب�شاركة  حتليلية مع ال�شركاء واملعنيني. 

لقد و�شعت الوزارة اآلية لر�شم اإطار املتابعة والتقييم؛  بهدف تقييم م�شار التخطيط والتنفيذ ب�شكل دوري ، �شمن   
اإجراءات ت�شاهم يف تعزيز املوؤ�ش�شية وامل�شاءلة يف العملية الرتبوية. وتلتزم الوزارة بتنفيذ اخلطَة خالل ال�شنوات اخلم�شة 
املقبلة  �شمن جمالت مهمة  يف هذه املرحلة؛ لتح�شني نوعية التعليم، والرتقاء بجودة مرجاته، وتر�شيخ التناف�شية يف 

هذا القطاع احليوي. 

وقد اأولت الوزارة اهتماًما اأكرب مبرحلة الطفولة املبكرة؛  بزيادة ن�شبة اللتحاق يف مرحلة التعليم ما قبل املدر�شة   
ول �شيما يف املناطق ذات الكثافة ال�شكانية والأكرث حاجًة، مما اأبرز اأهمية تعزيز الكفاءة املوؤ�ش�شية، ورفع مهارات العاملني 
واملعلمني يف مرحلة ريا�س الأطفال، ف�شاًل عن تعزيز امل�شاركة املجتمعية لرفع ن�شب اللتحاق يف التعليم ما قبل املدر�شة.

وعلى الرغم من التدفق الهائل للطلبة من اأبناء الالجئني ال�شوريني اإلى املدار�س الأردنية، والذي اأثقل كاهل البنية التحتية 
لنظام التعليم يف الأردن، واأدى اإلى زيادة عدد املدار�س ذات الفرتتني ل�شتيعاب هوؤلء الطلبة، فقد ا�شتمرت الوزارة بتوفري 
وامل�شاواة  الو�شول  ل�شمان  الوزارة  وت�شعى  ال�شركاء.  مع  بالتعاون  بالأزمة  املتاأثرين  للطلبة  النوعية  التعليمية  اخلدمات 
للطلبة كافة؛ حتقيقا لروؤية التعليم للجميع، والعدالة لكال اجلن�شني وذوي الحتياجات اخلا�شة؛ وذلك با�شتيعاب جميع 
بتخفي�س عدد  التحتية؛  البنية  وتطوير  وال�شحية،  التوعوية  والربامج  زة  املحِفّ التعليمية  البيئة  وتوفري  العمرية،  الفئات 
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الأبنية امل�شتاأجرة ومدار�س الفرتتني وزيادة الأرا�شي امل�شتملكة، وتطوير نظام ل�شيانة املدار�س، مما يتطلب ت�شافر جهود 
القطاعات كافة لتحقيق تلك الأهداف والروؤى.

اإن توفري موارد ب�شرية موؤهلة، وبناء برامج التنمية املهنية امل�شتدامة لتعزيز قدرات املعلمني ومتكينهم من حتقيق   
النتاجات التعليمية بكفاءة وفعالية، يحتاج م�شاًرا وظيفًيا للمعلمني، ُتدَمُج يف �شياقه جميع اجلوانب ذات ال�شلة باملعلمني 
يف اإطار مرجعي م�شرتك، يت�شمن نظاَم الرواتب واحلوافز، ويحفز دافعية املعلمني يف املراحل املهنية الرئي�شة والتنمية 

املتوقعة.

غري  للتعليم  الفر�س  وتوفري  وميولهم،  قدراتهم  وفق  التعليمية  م�شاراتهم  حتديد  من  الطلبة  متكني  وي�شهم   
النظامي يف حتقيق هدف التعلم مدى احلياة؛ اإذ ت�شعى الوزارة اإلى تقدمي خدمات ذات جودة تعليمية عالية؛  بانتهاج 
�شيا�شة متكاملة  لتتبع جودة التعليم والتعلم يف املوؤ�ش�شات التعليمية، وتطوير الإطار العام للمناهج والتقومي مبا ي�شمن 
قطف ثمار النتاجات التعليمية، ومواكبة التطور ال�شريع يف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. ويندرج �شمن هذه ال�شيا�شة، 

توفري م�شادر التعلم الإلكرتونية الذكية واإدامتها، وتطوير نوعية اخلدمات الإلكرتونية التي تقّدمها الوزارة.  

واإ�شافة لذلك، جتري الوزارة  حزمَة اإ�شالحات يف م�شار التعليم املهني القائم؛ بالرتكيز على عدم ربط التعليم   
املهني بالتح�شيل الدرا�شي منخف�س الأداء، وا�شتحداث تخ�ش�شات جديدة تن�شجم مع التغري يف متطلبات �شوق العمل 

للذكور والإناث، وزيادة عدد املدار�س املهنية املتخ�ش�شة يف التوجيه املهني لطلبة ال�شفوف الأ�شا�شية العليا.

برمتها  التعليمية  والعملية  التحتية  البنية  املقبلة يف دعم  املرحلة  اأهداف  لتحقيق  املجاَل  ال�شراكاُت  وتتيح هذه   
بتحديث القواعد الت�شريعية التي ت�شمن حتفيز القطاع اخلا�س ليكون طرًفا رئي�ًشا يف رفع �شوية اخلدمات التعليمية على 

امل�شتوى الوطني .

حمدودية  من  الرغم  على  طموحة  تطويرية  وبرامج  اإ�شرتاتيجيات  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت  وقد   
امليزانيات املتوافرة لتنفيذ اأولويات املرحلة املقبلة والتي حتتاج اإلى دعم ال�شركاء واملعنيني لتحقيق الأهداف امل�شرتكة، 

وتنفيذ الربامج واخلطط؛ بال�شتخدام الأمثل للموارد املتاحة. 

ملعاجلة  الالزمة  والتدابري  اجلاهزية  لتحقيق  الأردين  الرتبوي  النظام  اأمــام  كثرية  حتديات  هناك  تزال  وما   
التحديات لإجناز متطلبات تطوير التعليم، وتوفري خدمات تعليمية نوعية ومناف�شة؛ لذا ترحب الوزارة باإ�شهام ال�شركاء 
الوطنيني والدوليني يف خطط جتويد التعليم يف اإدارة الربامج امل�شرتكة وتنفيذها، وتوفري املوارد املطلوبة لتحقيق الأهداف 

املن�شودة؛ و�شول اإلى نظام تعليمي متطور، ي�شكل مرتكًزا اأ�شا�شًيا يف بناء امل�شتقبل املزدهر. 
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املقدمة

تنتهج وزارة الرتبية والتعليم اأ�ش�س التطوير الرتبوي املرتكز على مبادئ واأ�ش�س وطنّية وتربوية اأ�شيلة، وت�شتمر   
ابن احل�شني  الثاين  امللك عبد اهلل  وتوجيهات جاللة  روؤى  التعليم؛ معتمدة على  التطورات يف �شتى جمالت  يف مواكبة 
نحو الإ�شالح والتطوير الرتبوي، والنهو�س بالعملية التعلمية التعليمية وعنا�شرها كافة ول �شيما الطالب حمور العملية 
التعليمية، ومبا يواكب تطورات الع�شر املت�شارعة، والثورة التكنولوجية الهائلة. وا�شتنادا اإلى تلك الروؤى ا�شتطاعت الوزارة  
حتقيق املنجزات الرتبوية  يف املجالت كافة، رافدة ميادين العلم والتعلم باخلربات الرتبوية؛ اإذ انتهجت �شبيل البحث 
اأبنائه من معلمني  يعتمد على جهود  الذي  واملعرفة  العلم  بناء جمتمع  اإلى  اأهداف وا�شحة، �شاعية  لتحقيق  والتخطيط 

وطلبة وتربويني. 

     وبغية توثيق املنجزات الرتبوية املتحققة، ور�شدها لالإفادة منها، وتقدمي املعلومة املوثقة التي تعك�س واقع التجديد 
والتطوير يف اإدارات الوزارة كافة، والن�شاطات التي قام بها امليدان الرتبوي، ت�شدر الوزارة الكتاب ال�شنوي الذي يحوي بني 
دفتيه تلك الإجنازات املتحققة، مدّعمة بالبيانات الإح�شائية والر�شوم البيانية، اإ�شافة اإلى ال�شور التي توثق الن�شاطات 

الرتبوية يف مديريات الرتبية والتعليم.
 

وياأتي الكتاب ال�شنوي هذا العام يف ثالثة ف�شول؛ يحوي الف�شل الأول الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم،   
اإ�شافة اإلى عدد من املوؤ�شرات والر�شوم البيانية واملقارنات املتعلقة بالنظام التعليمي للعام احلايل. اأما الف�شل الثاين فقد 
�س لر�شد اأبرز الربامج وامل�شروعات التي نفذتها وتنفذها اإدارات الوزارة ومديرياتها. واختتم الكتاب بف�شل ثالث  ُخ�شِّ

يحوي املنا�شبات والن�شاطات والحتفالت التي نظمتها اأو �شاركت فيها اإدارات وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها كافة.

ناأمل اأن يحقق هذا الكتاب ال�شنوي للوزارة لهذا العام الغاية ال�شامية التي و�شع من اأجلها، وهو تقدمي املعلومات   
املوثقة والبيانات والإح�شاءات الدقيقة مبا يخدم البحث العلمي، واملهتمني بال�شاأن الرتبوي، واأن يعم به النفع والفائدة 

املرجوة باإذن اهلل.  

جلنة الإعداد
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الف�سل الأول
  الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم

  املوؤ�رشات الرتبوية والر�صوم البيانية
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الف�سل الثاين
  الإجنازات وامل�رشوعات الرتبوية
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نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي: 

ق�سم الرتجمة واملطبوعات
املجلد (54)  والثاين من  الأول  املــزدوج/  العدد  1.اإ�شدار 
ـَتـنْي ال�شاد�شة  من جملة ر�شالة املعلم عن الورقـَتنْي النقا�شَيّ
وال�شابعة جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم.

2.اإ�شدار الكتاب ال�شنوي للوزارة للعام 2016. 
3.تــرجــمــة البحوث الــرتبــويــة، واملـــقـــالت، والتــفــاقــيــات، 
التقدميية،  والــعــرو�ــس  ــات،  ــدم واأدلــــة اخل ــات،  ــش ــدرا� وال
اإنهاء  و�شهادات  الــرواتــب،  وك�شوفات  اخلــربة،  و�شهادات 

اخلدمة للمعلمني واملوظفني يف وزارة الرتبية والتعليم. 
4.امل�شاركة يف اإجناز العديد من املجالت والن�شرات الرتبوية 
بالتعاون مع اإدارات الوزارة املختلفة، ومنها (ن�شرة التمُيّز 
الوزير، جملة  2016، ن�شرة ق�شم الت�شال/ مكتب معايل 
»رو�شتي .. م�شتقبلي«، ميثاق تقدمي اخلدمات احلكومية)، 
ت�شحيح  ملراحل  التو�شيحي  الفيديو  اإنتاج  يف  وامل�شاركة 

امتحان �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة »م�شرية دفـرتي«.

ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط اال�سرتاتيجي
1.اإعــداد الإطار العام لتطوير اخلطة ال�شرتاتيجية لوزارة 
واتــخــاذ   ،2022  -2018 مــن  ــوام  ــالأع ل والتعليم  الرتبية 
الإجــراءات الالزمة لإعداد اخلطة ال�شرتاتيجية مبراحلها 
كافة، وبالتن�شيق مع مكتب اليون�شكو يف عمان ومعهد التخطيط 

الدويل منذ �شهر اأيار من العام 2017 حتى نهاية العام.
اململكة من  الألوية يف  لتحديد احتياجات  2.اإعــداد درا�شة 
الأبنية املدر�شية والإ�شافات ال�شفية يف �شوء الواقع الرتبوي؛ 
بهدف التخل�س من الأبنية املدر�شية امل�شتاأجرة واملدار�س التي 
تعمل بنظام الفرتتني، واحت�شاب النمو ال�شكاين املتوقع، وبيان 
حاجة كل لواء من الأبنية املدر�شية خالل ال�شنوات الع�شرة 

القادمة.
3.الإ�شراف على مناق�شة خطة توزيع طلبة ال�شف العا�شر على 
فروع التعليم الثانوي ال�شامل املهني ومراكز موؤ�ش�شة التدريب 
مع  بالتن�شيق  وذلــك   ،2018/2017 الدرا�شي  للعام  املهني 
املعنيني يف مديريات الرتبية والتعليم كافة ويف اإدارة التعليم 
ــوزارة وفق جــدول زمني حمــدد، واإعــداد  املهني يف مركز ال

اخلطة ب�شورتها النهائية، وتعميمها على مديريات الرتبية 
والتعليم يف نهاية �شهر حزيران/ 2017.

4.حتديد مواقع اإن�شاء الأبنية املدر�شية والإ�شافات ال�شفية 
املدر�شية  اخلريطة  ق�شم  مع  بالتن�شيق  الأطــفــال  وريــا�ــس 
ومديريات الرتبية والتعليم وق�شم ال�شتمالك، وتزويد اجلهات 

املانحة باأ�شماء امل�شاريع  وباملتطلبات الرتبوية الالزمة لها.

ق�سم اخلريطة املدر�سية
ا�شُتحـِدَث ق�شم اخلريطة املدر�شية يف �شهر اأيلول من العام 
ـَف نظام (WebGIS) فيه بهدف اإعادة توزيع  2017، وُوِظّ
من  والتخل�س  املختلفة،  املناطق  يف  املدر�شية  اخلريطة 
الختاللت يف توزيع الطلبة على املدار�س، واختيار املواقع 
املنا�شبة لإن�شاء املدار�س املركزية يف املناطق الريفية، وزيادة 
 (Kg2 الثانية   (ال�شنة  الأطفال  ريا�س  اللتحاق يف  ن�شب 
من خالل عملية م�شح �شاملة للمدار�س، اإ�شافًة اإلى حتديد 
التوزيع  ودرا�شة  املدر�شية،  الأبنية  من  الألوية  احتياجات 
اجلغرايف  لالأبنية املدر�شية القائمة وامل�شافات الفعلية بني 
املدار�س والأحياء ال�شكنية، وتوزيع الأبنية امل�شتاأجرة واملدار�س 
التي تعمل بنظام الفرتتني، وتخفيف الكتظاظ، ويتمثل ذلك 

بامل�شاريع التالية:
من  بتمويل  مدر�شية  اأبنية  لإن�شاء  موقًعا   (15) 1.اختيار 

 .(PPP) م�شروع ال�شراكة مع القطاع اخلا�س
2.اختيار (46) م�شروًعا لإن�شاء اأبنية مدر�شية بتمويل من 

م�شروع التاأجري التمويلي املَُمَوّل من ال�شمان الجتماعي.
من  بتمويل  مدر�شية  اأبنية  لإن�شاء  مواقع   (10) 3.اختيار 

الحتاد الأوروبي.
4.اختيار (3) مواقع لإن�شاء اأبنية مدر�شية بتمويل من الوكالة 

.(KOICA) الكورية
5.اختيار (69) موقًعا بحاجة لإن�شاء ريا�س اأطفال (ال�شنة 
الثانية - Kg2)، وتزويد منظمة اليوني�شيف للبدء بعملية 

التقييم.
الأمريكية  للوكالة  اأطــفــال  ريا�س  غرفة   (50) 6.ت�شليم 

(USAID)؛ للعمل على تقييمها وتنفيذها من قبلهم.

ق�سم تخطيط املوارد الب�رشية
1.اعتماد خطة الت�شكيالت املدر�شية، ومناق�شتها مع مديريات 

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
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الرتبية والتعليم.
2.حتديد احلاجات من الكوادر التعليمية والإدارية يف مدار�س 

اململكة.
الأبنية املدر�شية واملالحق املقرتح  3.حتديد احلاجات من 

ا�شتئجارها.
4.حتديد احلاجات من الأبنية وال�شعب واملراكز التعليمية 
الطلبة  امل�شائية  ــس  ــدار� وامل املخيمات  ملــدار�ــس  والإداريـــــة 

ال�شوريني.
والتعليم  الرتبية  ملديريات  الإداريــة  الت�شكيالت  5.مناق�شة 

وحتديد احلاجات من املراكز الإدارية لكل ق�شم. 

ق�سم تخطيط املوارد املالية
1- اإعداد م�شروع موازنة وزارة الرتبية والتعليم لالأعوام من 
– 2020 مبا يتفق والإنفاق متو�شط املدى واملوازنة   2018

املوجهة بالنتائج.

املنح  املَُمَوّلة من خالل  الرتبوية  امل�شاريع  تنفيذ  2-متابعة 
والقرو�س، ومتابعة �شري الإنفاق املايل على تلك امل�شاريع.

3-اإعــــداد م�شروع مــوازنــة �شريبة املــعــارف لــالأعــوام من 
2018 – 2020، ومتابعة اإيرادات ونفقات �شريبة املعارف 

واملجمعات ال�شتثمارية لوزارة الرتبية والتعليم.
4-امل�شاركة يف اإعداد م�شروع نظام ت�شكيالت الوظائف.

ق�سم اال�ستئجار
من . 1 كافة  ال�شتئجار  ملعامالت  اإلكرتونية  اأر�شفة  عمل 

خالل حفظ ملفات ال�شتئجار اإلكرتونًيّا.
2 . .(Open EMIS) ربط بيانات الق�شم كافة على نظام
ربط اأعمال ق�شم ال�شتئجار بق�شم اخلريطة املدر�شية . 3

من خالل حتديد مواقع املدار�س امل�شتاأجرة كافة. 
عمل قاعدة بيانات حقيقية ت�شاعد �شانع القرار على . 4

اتخاذ القرار من خالل املعلومة الدقيقة. 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
ومن  وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت 

اأبرزها الآتي: 
1.اإجناز كتب ال�شف الثاين ع�شر للمباحث الدرا�شية كافة 
العلمية)،  واملباحث  الإن�شانية،  واملباحث  العربية،  (اللغة 

وتطبيقها يف امليدان الرتبوي.
ـنْي التا�شع  2.تاأليف كتاب الثقافة املالية ودليل املعلم لل�شَفّ

والثاين ع�شر، وتطبيقهما يف امليدان الرتبوي.
الجتماعية  بالعدالة  املتعلقة  والقيم  املفاهيم  3.اإدمـــاج 
و�شيادة القانون، واحرتام حقوق الإن�شان ونبذ التطرف والغلو 
الفكري، والريادة والإبداع، والعمل املهني، يف املناهج والكتب 
املدر�شية على �شكل حمتوى واأن�شطة ومواقف تعلمية متنوعة.

4.تطوير الأُُطــِر العامة والنتاجات العامة واخلا�شة لفروع 
التعليم املهني: ال�شناعي، والزراعي، والفندقي، وال�شياحي، 
بعد اإجراء امل�شح امليداين وبناء الكفايات املهنية اخلا�شة 
بكل فرع، بال�شتناد اإلى جمموعة من املعايري، منها مواكبة 
بني  واملــواءمــة  املهنية،  للتخ�ش�شات  احلديثة  التقنيات 

املُدَخالت واملُخَرجات، وتلبية حاجات �شوق العمل.
5.العمل على تطوير وثيقة الإطار العام والنتاجات العامة 
ما جاء يف  اأبــرز  اإلى  م�شتندة  الأطفال،  لريا�س  واخلا�شة 

 2016) الب�شرية  املـــوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 
-2025)، يف ما يتعلق مبحور الطفولة؛ لأهمية هذه املرحلة 
ال�شامل  النمو  حتقيق  ركائز  من  اأ�شا�شية  ركيزة  تعد  التي 
القيم  وامتالكه  املن�شودة،  الأهـــداف  ــى  اإل و�ــشــوًل  للطفل 
ال�شامية والجتاهات الإيجابية، مما ينعك�س على املراحل 

الالحقة له م�شتقباًل.
6.العمل على تطوير وثيقة الإطار العام للمناهج والتقومي 
للطلبة ذوي الإعاقة ال�شمعية (ال�شم و�شعاف ال�شمع) وفق 
منهجية علمية منظمة، مع مراعاة اأبرز امل�شتجدات احلديثة 

جتاه هذه الفئة.
7.قراءة ن�شو�س حمكات التفكري والإ�شراف على اختيارها، 
من  لل�شفوف  بها  اخلا�شة  العمل  واأوراق  اأن�شطتها  وو�شع 
ال�شابع اإلى العا�شر، والتن�شيب بها ملوؤ�ش�شة »حماكاة للتعليم 

والتدريب«.
قبل  من  ودرا�شتها  املتنوعة  وامل�شاريع  الق�ش�س  8.تقييم 
مت�شني يف ق�شم اللغة العربية، وكتابة التقارير املتعلقة بها 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة امللكة رانيا للتعليم والتنمية، مثل م�شروع 
القراءة لالأطفال؛ وهو تطبيق يف الهواتف الذكية يهدف اإلى 
لديهم،  ـبة  حُمَبّ القراءة وجعلها عادة  الطلبة على  ت�شجيع 
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اأولياء  اللغوي من املفردات، وتفعيل دور  وزيادة مزونهم 
الأمور يف تعلم اأبنائهم.

الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  امل�شحية  الدرا�شة  9.اإجنـــاز 
والعمل  العمل  مفاهيم  ت�شمني  »مــدى  وعنوانها  لل�شكان، 
املهني والريادة والإبداع يف الكتب املدر�شية: الرتبية املهنية، 

والرتبية الجتماعية والوطنية، والثقافة املالية«.
الكتب  يف  البيئية  للمفاهيم  امل�شحية  الدرا�شة  10.اإعـــداد 
املدر�شية لل�شفوف من (1-12) وم�شادر التعلم الإ�شافية، 
وتزويد وزارة البيئة بها؛ مل�شاعدتها يف عمل قاعدة معلومات 

وطنية عن التعليم البيئي يف الأردن.
11.امل�شاركة يف اإعداد اخلطة الإ�شرتاتيجية لوزارة الرتبية 

والتعليم لالأعوام من (2022-2018).
12.اإجراء الزيارات امليدانية ملتابعة املناهج والكتب املدر�شية 

واأخذ التغذية الراجعة حولها.
بالإ�شرتاتيجية  املرتبطة  وامل�شاريع  الإجنــازات  13.متابعة 
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية (2016- 2025) يف حماورها 

كافة.
14.اإجنــاز م�شروع (اقــراأ يل) يف مبحث اللغة الإجنليزية 
اإلى م�شاعدة الطلبة واملعلمني واأولياء  اإذ يهدف  وتطبيقه؛ 
الأمور على زيادة تفعيل املهارات اللغوية الأربعة: ال�شتماع، 
ال�شتماع،  مهارة  ول�شَيّما  والكتابة،  والقراءة،  واملحادثة، 
الإجنليزية  اللغة  كتب  يف  والأنــ�ــشــطــة  الــتــمــاريــن  �شمن 
(Action Pack) لل�شفوف من (1-12)، بو�شاطة تقنية 
(QR Codes)، وهي رموز خا�شة يتم قراءتها با�شتخدام 
التطبيق  يقوم  حيث  الذكية،  الهواتف  على  خا�س  تطبيق 
بت�شغيل امللف ال�شوتي للتمرين، وهي ُمتاَحة للجميع على 

.(http://www.moe.gov.jo/readform) موقع
 (IPQ) و   (ACT) الأجــنــبــيــة  الـــربامـــج  15.درا�ــــشــــة 
 ،(AQA) (Cambridge) و   (Classical Arabic)و

وتقييمها، واإعداد تقاريرها الفنية، والتن�شيب ب�شاأنها.
16.متابعة م�شروع التوعية باأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها 
بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، من خالل عقد 
واإجــراء  املعلمني،  وتدريب  توعوية،  وحما�شرات  ور�شات 
ت�شمني  بهدف  الثانوية؛  املرحلة  للطلبة يف  جتــارب علمية 
مفاهيم الطاقة النووية يف املناهج والكتب املدر�شية للمرحلة 

الثانوية.
17.البدء باإعداد اأدلة الريا�شيات واللغة العربية لل�شفوف 
الثالثة الأولى بالتعاون مع القرائية واحل�شاب  �شمن م�شروع 

.(RAMP)
18.اإعداد كتب اأن�شطة الطالب لل�شفوف الثالثة الأولى يف 
مبحث الريا�شيات، والتي تعمل على اإثراء الكتب املدر�شية، 
وتركز على تطوير مهارات مبادرة القراءة واحل�شاب، مثل: 

العد، والتالعب بالأعداد، وحل امل�شائل.
19.تدقيق وثيقة اأ�ش�س النجاح والإكمال والر�شوب للمرحلَتـنْي 
الأ�شا�شية والثانوية للعام الدرا�شي 2018/2017م، ومتابعتها 

بال�شتناد اإلى قرارات جمل�س الرتبية والتعليم.
20.متابعة اإجنازات وزارة الرتبية والتعليم يف جمال اخلطة 

الوطنية حلقوق الإن�شان.
واأع�شاء  املعلم  اأدلــة  موؤلفي  لتدريب  عمل  ور�شة  21.عقد 
املعلم  دليل  منطية  توحيد  بهدف  قدراتهم؛  وبناء  املناهج 

للمرحلة الثانوية.

اإدارة العالقات الثقافية والدولية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   

ومن اأبرزها الآتي:
مديرية البعثات واملنح الدرا�سية

معلمي  لأبــنــاء  املخ�ش�شة  ال�شامية  امللكية  1.املــكــرمــة 
الأردنية  اجلامعات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ومعلمات 

الر�شمية، وذلك على النحو الآتي:
بلغ عدد الطلبة الذين مت منحهم بعثات كاملة على ح�شاب 

املكرمة امللكية ال�شامية مع نهاية العام 2017 (27106) 
طالب وطالبات. 

ح�شاب  على  وطالبة  طالب   (4000) ابتعاث  املتوقع  من 
للعام  املعلمني  لأبناء  املخ�ش�شة  ال�شامية  امللكية  املكرمة 

الدرا�شي 2019/2018.
بعثات جزئية (تغطية  الذين مت منحهم  الطلبة  بلغ عدد 
ح�شاب  على  فقط)  درا�شية  �شاعات  ر�شوم  من  تبقى  ما 
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املكرمة امللكية ال�شامية حتى الآن (8743) طالًبا وطالبة 
قبل العام 2017.

2.البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريو�س، وقد بلغ عدد 
هذا  �شمن  علمية  بعثات  يف  ابتعاثهم  مت  الذين  الطلبة 

الربنامج (3156) طالًبا وطالبة.
3.املنح الدرا�شية والدورات التدريبية اخلارجية للموظفني 

واملوظفات، وذلك على النحو الآتي:
اأوًل: املنح الدرا�شية اخلارجية: حيث مت اإيفاد (4) موظفني 
ـَفـنْي  للح�شول على درجة الدكتوراه اإلى دول عربية، وموَظّ
موظف  اإيفاد  ومت  املاج�شتري.  درجة  على  للح�شول   (2)
اأجنبية،  دولة  اإلى  الدكتوراه  درجة  على  للح�شول  واحد 
ويقوم  املاج�شتري.  درجة  على  للح�شول  واحــدة  وموظفة 
الأردن)  (داخل  الداخلي  بالإيفاد  املوظفني  بعثات  ق�شم 
امل�شلحة  للقوات  التابعة  الوطني  الدفاع  كلية  اإلى  ا  �شنوًيّ
الأردنية للح�شول على درجة املاج�شتري، حيث اأُوِفـَد اإليها 

يف العام 2017 موظفان اثنان (موظف وموظفة) فقط.
ثانًيا: الدورات التدريبية اخلارجية: بلغ عدد املُوَفدين من 
موظفي الوزارة (3) موظفات خالل العام 2017، و�شيتم 
ـَفنْي (2)  اإيفاد (3) موظفني يف �شهر (2018/1) وموَظّ
يف �شهر اأيلول/ 2017، وتهدف هذه البعثات اإلى اإحداث 
تطوير نوعي للخدمات التي تقدم للعاملني والعامالت يف 
الوزارة من خالل : تفعيل التوا�شل مع املُوَفدين عرب الربيد 
بهدف  احلا�شوبية  البيانات  قاعدة  وحتديث  الإلكرتوين، 
اآلية  تب�شيط الإجراءات وت�شريع وترية الإجناز، وحت�شني 
العمل على اإعداد مناذج طلبات الرت�شيح للمنح والدورات 
موقع  طريق  عن  اإلكرتونًيّا  املفا�شلة  واأ�ش�س  اخلارجية 

الوزارة الإلكرتوين.
ثالًثا: مذكرات التفاهم وال�شراكات:

توقيع اتفاقية (مذكرة تفاهم) مع ديوان اخلدمة املدنية 
وجمعية جائزة امللكة رانيا العبداهلل للتمُيّز الرتبوي لإيفاد 
املوظفني واملوظفات (مدير مدر�شة، معلم، مر�شد تربوي) 
الر�شمية  اجلامعات  اإلــى  التمُيّز  جوائز  على  احلا�شلني 
مت  وقــد  والــدكــتــوراه،  املاج�شتري  درجَتـْي  على  للح�شول 
يف  املاج�شتري  درجة  على  للح�شول  موظفات   (9) اإيفاد 

التخ�ش�شات الرتبوية.

  مديرية العالقات الثقافية 
1. الــتــعــاون الــثــقــايف مــع الــــدول الــعــربــيــة والإ�ــشــالمــيــة 

والأجنبية، وذلك على النحو الآتي:
واإ�شالمية  عربية  دول  مع  ثقافية  اتفاقية   (57) توقيع 

واأجنبية، تت�شمن بنوًدا خا�شة بالرتبية والتعليم.
و�شع (13) برنامج تنفيذي للتعاون الثقايف والرتبوي، مت 
�شارية  وهي  واأجنبية،  واإ�شالمية  عربية  دول  مع  توقيعها 

املفعول.
عربية  دول  مــع  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة   (13) توقيع 

واإ�شالمية واأجنبية.
2.تبادل اخلربات الرتبوية، وذلك على النحو الآتي:

الدول  من  عدد  مع  الرتبوية  والوثائق  املطبوعات  تبادل 
العربية والأجنبية.

امل�شرتكة  اللجان  اجتماعات  من  اجتماعات   (3) ح�شور 
(يف وزارة ال�شناعة والتجارة)؛ ملناق�شة م�شاريع الربامج 

التنفيذية بني احلكومة الأردنية والدول املختلفة.
عقد اجتماعات فريق العمل امل�شرتك بني اململكة الأردنية 
تنفيذ  ملتابعة  اخلليجي؛  التعاون  جمل�س  ودول  الها�شمية 
العايل  والتعليم  التعليم  جمال  يف  امل�شرتكة  العمل  خطة 

لالأعوام من (2018-2014).
الوفود الرتبوية ومنها وفود من وزارة  ا�شتقبال عدد من 
التعليم التون�شية والرتكية والعراقية ووفد مندوب الرئي�س 
الأندوني�شي، ومت الطالع على جتربة الوزارة يف جمالت 

تربوية عديدة.
امل�شرتكة  احلكومية  الجتماعات  يف  ـــوزارة  ال م�شاركة 
الأردنية الأملانية؛ ملتابعة ومناق�شة التعاون التنموي للعام 

.2017
3.الدورات والربامج التدريبية:

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفي  مــن  عــدد  م�شاركة 
عمل  وور�ــس  تدريبية  وبرامج  (دورات  تربوية  فعاليات 
وموؤمترات خارجية وداخلية وزيارات درا�شية) تقُلّ مدتها 
عن �شهر؛ حيث بلغ عدد املوظفني امل�شاركني يف فعاليات 

تربوية خالل العام 2017 (90) موظًفا وموظفة.
وزارة  عقدتها  تدريبية  برامج  يف  موظفني   (3) م�شاركة 
تطوير القطاع العام؛ لبناء القدرات القيادية للعاملني يف 

القطاع العام للعام 2017.
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اإدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم واملعلومات

ال�شتمرار يف متابعة عمل الفريق املحوري املُـكَلّف مبتابعة 
اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان (2016- 2025)، 
واإعداد  الإن�شان،  حقوق  مبو�شوع  املتعلقة  الأمور  ومتابعة 

التقارير املتعلقة بذلك ورفعها للجهات ذات العالقة.
برامج التبادل الطالبي : 

تر�شيح (7) من طلبة ال�شف الثامن للح�شول على منحة 
درا�شية ل�شتكمال درا�شتهم يف املدار�س الرتكية.

الوليات  يف  للدرا�شة    (YES)برنامج منح  عن  التعميم 
والتعليم  الــرتبــيــة  مــديــريــات  على  الأمــريــكــيــة  املــتــحــدة 

لالأمدي�شت  ورفعها  للمتقدمني  الطلبات  وفرز  املختلفة، 
للمفا�شلة بينهم.

املتحدة  الــعــامل  كليات  مــن  مة  املُقـَدّ املنح  عــن  التعميم 
والتعليم،  الرتبية  مديريات  على  بريطانيا  يف  للدرا�شة 
لكليات  الوطنية  للجنة  ورفعها  للمتقدمني  الطلبات  وفرز 

العامل املتحدة للمفا�شلة بينهم.
طالبي  وفــد  ل�شت�شافة  الــالزمــة  الإجــــراءات  ا�شتكمال 
التعليم  وزارة  واحد من  وُمراِفق  يتاألف من (32) طالًبا 

الرتكية لدرا�شة اللغة العربية يف اجلامعة الأردنية.

ومن  وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت 
اأبرزها الآتي: 

1- اإطالق م�شروع الربط واحلماية الإلكرتونية، وي�شمل: 
 بناء �شبكة حا�شوبية ب�شرعات عالية تربط جميع املدار�س 

واملديريات بالوزارة. 
امل�شمولة يف  املواقع  متكامل جلميع  مراقبة  نظام  اإن�شاء   

امل�شروع. 
 اإن�شاء نظام ال�شبط للدوام املدر�شي. 

 اإن�شاء نظام الفيديو املرئي بني مركز الوزارة ومديريات 
الرتبية والتعليم. 

املدار�س  جلميع  جمانية  داخلية  ات�شالت  �شبكة  اإن�شاء   
ومديريات الرتبية والتعليم. 

الرتبية  ــوزارة  ل يقدمها  عديدة  خدمات  امل�شروع  ولهذا 
والتعليم، ومنها خدمة اأر�شفة الربيد ال�شادر عن مديريات 
الرتبية والتعليم، وخدمة مراقبة نظام املخزون – اإدارة 
البنية  لأَنّ  التعليم  تكنولوجيا  تفعيل  وخدمة  الــلــوازم، 
اإلى  وبـِثّـها  املحو�شبة  املناهج  حتميل  على  قادرة  التحتية 
 ip-phone الت�شال  نظام  تفعيل  وخدمة  املدار�س، 
التكلفة املادية  بني مرافق الوزارة كافة، مما يخفف من 
على الهواتف التقليدية، وتفعيل المتحانات املحو�شبة يف 
مراكز المتحانات امِلْهـِنَيّة املنت�شرة يف مديريات الرتبية 

والتعليم. 
 Open) الــرتبــويــة  املعلومات  اإدارة  نــظــام  2-اإطــــالق 
الأوروبــــي  والحتــــاد  اليون�شكو  مــع  بــالــتــعــاون   (EMIS

(توفري البيانات جلميع كوادر املدر�شة وملديريات الرتبية 
والوزارة، والتقارير وموؤ�شرات الأداء خلدمة متخذ القرار 
على م�شتوى املدر�شة واملديرية والوزارة)، وقد مت تفعيل 

النظام وتطويره من خالل: 
ح�شب  ــوجــودة  امل الــنــظــام  واجــهــات  تخ�شي�س  اإعــــادة   

احلاجة. 
عمل  واإدامــة  اإدارة  حول  مت�س  تدريبي  برنامج  عقد   

خدمات النظام والبيئة الت�شغيلية له. 
 عقد برنامج تدريبي للمعنيني يف الوزارة واملديريات حول 

ا�شتخدام اأدوات النظام وتوظيفها.
 تدقيق اإدخال البيانات املتعلقة بالطلبة واملدار�س. 

التغذية  خــالل  مــن  وتطويرها  النظام  خــدمــات  اإدامـــة   
الراجعة من امليدان الرتبوي حول النظام. 

3-توقيع اتفاقية تعاون بني وزارة الرتبية والتعليم، و�شركة 
واليون�شيف،  الإلكرتوين،  والتدريب  للتطوير  »منهاجي« 
منهاجي  ملــبــادرة  التجريبية  للمرحلة  اأوراجن،  و�شركة 
ـنْي  ولل�شَفّ والــريــا�ــشــيــات،  العلوم  (ملبحـَثْي  التفاعلي 
اخلام�س وال�شاد�س، وبواقع �شعبة �شفية واحدة)؛ لت�شمل 
الو�شط  اأقــالــيــم  على  مــوزعــة  حكومية  مــدر�ــشــة   (20)

وال�شمال واجلنوب. 
امليدان  من  الإلــكــرتوين  الإبـــداع  م�شاريع  4-ا�شتقطاب 
والطلبة،  املعلمني،  (مــن  وتقييمها  ودرا�شتها  الــرتبــوي 

وامل�شرفني الرتبويني، والإداريني).  
وبدعم   (Hellword Kids) �شركة  مــع  5-الــتــعــاون 
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منهاج  »اإدراج  م�شروع  لرعاية  العهد  ويل  موؤ�ش�شة  من 
املــدار�ــس  مــن  عــدد  يف  ومتابعته  الــ�ــشــغــار«  املــربجمــني 
اأقاليم  على  موزعة  مدر�شة   (75) وعددها  احلكومية، 

الو�شط وال�شمال واجلنوب. 
امل�شتوى  على  الروبوت  م�شابقات  حتكيم  يف  6-امل�شاركة 

املحلي. 
اأوملبياد اللغة الإجنليزية بالتعاون  7-امل�شاركة يف حتكيم 
واخلا�شة،  احلكومية  للمدار�س  الأهلية  عمان  جامعة  مع 

ومب�شاركة دول عربية جماورة. 
امل�شتقبل«  »ُمـَبـرجِمي  مل�شابقة  واملتابعة  8-التن�شيق 

بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية. 
9-متابعة م�شاريع �شندوق التجديدات الرتبوية التي فازت 
على مدار جولت ال�شندوق للمرحلتني الأولى والثانية من 

م�شروع القت�شاد املعريف.
والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع   -10
للتعاون  والتنمية (اإدراك)؛  للتعليم  رانيا  امللكة  وموؤ�ش�شة 
على تطوير امل�شاقات الإلكرتونية للمرحلة الثانوية ملناهج 
الإجنليزية)،  واللغة  والكيمياء  والفيزياء  (الريا�شيات 

وقد مت تطوير هذه امل�شاقات واإطالق بع�شها. 
11-عقد �شراكات عديدة من اأجل توفري الأجهزة اللوحية 
ـقة عليها من  لطلبة املدار�س بعد حتميل مواد تعليمية ُمدَقّ
واأجهزة  تفاعلية  األواح  توفري  اإلى  اإ�شافة  قبل مت�شني، 

عر�س. 
اللغة  ملبحَثْي  الهادفة  التعليمية  الألعاب  مفهوم  12-ربط 
العربية والريا�شيات من ال�شف الأول حتى ال�شاد�س بعد 

حتميلها على الأجهزة اللوحية.  
13-ربط امل�شامني الرقمية للريا�شيات والعلوم لل�شفوف 
�شركة  مع  بال�شراكة  اجلــديــدة؛  باملناهج   (12-1) من 

(روبيكون). 
14-امل�شاركة مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
لتجميع املواد التعليمية العربية الرقمية املفتوحة، وتي�شري 
النفاذ اإليها من خالل من�شة عربية م�شرتكة ومتاحة عرب 

�شبكة الإنرتنت.   
اأدبية حمددة،  علمية  ملفاهيم  تعليمية  مواد  15-ت�شميم 
وا�شتخدام  والطلبة،  املعلمني  حاجة  ح�شب  وتطويرها 
اأجهزة احلا�شوب و�شبكة الربط الإلكرتوين لن�شرها حتى 

تكون ُمـتاَحًة للجميع. 
الثالثة من م�شروع ربط وزارة  16-متابعة تنفيذ املرحلة 
خالل  من  الإنرتنت  بخدمة  ومديرياتها  والتعليم  الرتبية 

 .(NBN) شبكة الألياف ال�شوئية الوطنية�
واألــواح  وطابعات  حا�شوب  باأجهزة  املدار�س  17-تــزويــد 
جتهيزات  من  املوجودات  على  التحديث  لإدامــة  تفاعلية 

وبنية حتتية. 
مة  املُقـَدّ الإلكرتونية  التعليمية  املبادرات  18-ا�شتقطاب 
من القطاع اخلا�س، ومتابعة تنفيذها وجتريبها يف عدد 

ة.  من املدار�س �شمن خطة اإجرائية ُمَعـَدّ
يف  الإلكرتونية  احلكومة  وخطة  اإ�شرتاتيجية  1-تنفيذ 
وزارة الرتبية والتعليم، وقد مت النتهاء من درا�شة تقدمي 
ثالث خدمات اإلكرتونية تخدم اأكرب عدد من امل�شتفيدين 
-2016 احلكومية  اخلــدمــات  ــة  (اأمتــت مــ�ــشــروع  �شمن 

بتنفيذها  للبدء  املعنية  الإدارات  مع  وبالتن�شيق   ،(2018
ت�شمل  حيث  الــعــام؛  القطاع  تطوير  وزارة  مع  بالتعاون 
ما  يف  واحلكومية  اخلا�شة  املدار�س  طلبة  انتقال  خدمة 
بينها، وقد قدمت يف درا�شة هذه اخلدمة ثالثة ت�شورات 
ا خدمة ت�شجيل طلبة ال�شف  و�شيناريوهات، وت�شمل اأي�شً
ا  الأول الأ�شا�شي، وخدمة ا�شتخراج رقم اجللو�س اإلكرتونـًيّ

لطلبة الثانوية العامة الأردنية.
الـــوزارات  بني  البيني  الربط  م�شروع  يف  19-امل�شاركة 
وذلك   ،(GSB) م�شروع  �شمن  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
الوقت  لخت�شار  احلكومية  الدوائر  بني  البيانات  لتبادل 

واجلهد على املواطن.
20-تطوير واإدامة وحتديث نظام قيا�س م�شتويات العنف 
يف املدار�س احلكومية، وامل�شح الإلكرتوين ال�شهري حلملة 
اليون�شيف  مع  بالتعاون  اآمنة«  مدر�شية  بيئة  نحو  »مًعا 

واإدارة التعليم.
21-تقدمي الدعم الفني لالأنظمة التي مت اإجنازها؛ مثل 

نظام اإدارة املركبات احلكومية.
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نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي:

 
ق�سم �سندوق ونفقات امل�ساريع 

�شرف املطالبات اخلا�شة مب�شروع اإيرفكي (2)، والبالغة 
(3.232.417) ديناًرا. 

�شرف مطالبات بنك الإعمار الأملاين من ح�شة اخلزينة 
بقيمة بلغت (739.267) ديناًرا.

�شرف مطالبات بنك الإعمار الأملاين من ح�شة القر�س 
بقيمة بلغت (935.286) ديناًرا. 

�شرف مطالبات منحة امل�شاءلة بقيمة بلغت (230.766) 
ديناًرا.

بــقــيــمــة بلغت  ـــة  ـــكـــوري ال املــنــحــة  �ـــشـــرف مــطــالــبــات 
(1.088.726) ديناًرا.

ــحــة بــقــيــمــة بلغت  ــان ــبــات املــجــمــوعــة امل �ــشــرف مــطــال
(19697908) ديناًرا. 

�شرف مطالبات املنحة الأملانية بقيمة بلغت (16078318) 
يورو.

ق�سم اال�سرتاكات
ال�ــشــرتاكــات  بتح�شيل  املتعلقة  املالية  الأمـــور  اإجنـــاز 
و�شرف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  موظفي  من  ال�شهرية 
ال�شلف  ومنح  خدماتهم،  املنتهية  للموظفني  التعوي�شات 
للم�شتفيدين  الطارئة  وال�شلف  والتعليم  ال�شكن  لغايات 

ح�شب الأ�ش�س املعتمدة لدى ال�شندوق.

�سندوق �سمان الرتبية
مت تعديل نظام تعوي�شات امل�شرتكني املنتهية خدماتهم يف 

العام 2017 لي�شبح التعوي�س خم�شة ع�شر �شعف الراتب 
وي�شاف  الأولــى،  �شنة  ع�شر  اخلم�شة  مدة  عن  الإجمايل 
اإليها مبلغ (150) ديناًرا كتعوي�س عن كل �شنة من �شنوات 

اخلدمة التي تلي اخلم�شة ع�شر �شنة الأولى.
اإلكرتوين  برنامج  بــاإعــداد  املربجمني  من  فريق  تكليف 
(بطاقه املوظف)؛ حيث يتم اإدخال احلركات املالية كافة 
للموظف على هذا الربنامج وب�شكل اإلكرتوين، و�شيتجاوز 

عدد البطاقات الإلكرتونية (100000) بطاقة.

�سندوق اإ�سكان موظفي وزارة الرتبية والتعليم
1.بلغ عدد امل�شرتكني خالل العام2017 (9967) م�شرتًكا 

وم�شرتكة.
 2017 لــلــعــام  املح�شلة  ال�ــشــرتاكــات  اإجـــمـــايل  ــغ  ــل 2.ب

(2945491) ديناًرا.
3.بلغ اإجمايل ال�شرتاكات املعادة ب�شبب الن�شحاب للعام 

2017 ( 1507703 ) ديناًرا، وعددهم (421) من�شحًبا.
ا  4.بلغ عدد املقرت�شني خالل العام 2017 (275) مقرت�شً

ومقرت�شًة.
5.بلغ اإجمايل القرو�س املمنوحة للعام 2017  (5180989) 

ديناًرا.
 (392)  2017 للعام  لالقرتا�س  املر�شحني  عــدد  6.بلغ 

مر�شًحا ومر�شحة.

ق�سم ال�سندوق وامل�ستندات
املالية  بالإيرادات  املتعلقة  الأعمال  من  جمموعة  اإجنــاز 

وامل�شروفات اخلا�شة مبوظفي الوزارة.

اإدارة ال�سوؤون املالية

نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي: 

ق�سم التعليم النظامي
  1- تطبيق جمموعة من الربامج الهادفة اإلى تقوية الطلبة 
للطلبة  التعليمي  »الدعم  برنامج  مثل  التح�شيل؛  �شعاف 
ال�شوريني والأردنيني« بالتعاون مع منظمة »اأطفال بال حدود« 

 WORLD) اليابانية، ودرو�س التقوية  بالتعاون مع منظمة
النوعي  التعليم  »ا�شتدامة  التقوية  وبرنامج   ،(VISION
وتعزيز فر�شة املهارات« بالتعاون مع جمعية املعهد الدويل – 
موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط للطفولة، وبرنامج الدرو�س العالجية 
الدولية »ريليف«؛ بهدف تقوية  بالتعاون مع منظمة الإغاثة 

الطلبة يف ميم الأزرق والزعرتي.
2- تفعيل املجال�س الطالبية وجمال�س اأولياء الأمور واملعلمني، 

اإدارة التعليم العام
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.(NRC) بالتعاون مع املجل�س الرنويجي
3- تنفيذ بروتوكول ا�شتيعاب الطلبة ال�شوريني بالتعاون مع 
املدار�س  ال�شوريني يف  الطلبة  ا�شتيعاب  بهدف  اليوني�شيف؛ 

احلكومية واملخيمات.

ق�سم التعليم غري النظامي
(تعزيز  النظامي  غري  التعليم  برنامج  تنفيذ  يف  1.التو�شع 
ا�شتحداث مراكز جديدة يف  للمت�شربني من خالل  الثقافة 

املحافظات وميمات الالجئني).
2.بناء قدرات العاملني يف مراكز تعزيز الثقافة للمت�شربني من 
خالل تنفيذ (6) ور�س تدريبية يف جمال تنفيذ منهجية التعلم 

الت�شاركي وطرق التعامل مع املت�شربني.
اأحد   (Catch UP) ال�شتدراكي  التعليم  برنامج  3.يعد 
الربامج التطويرية والتجديدية التي تنفذها الوزارة يف جمال 
التعليم غري النظامي بالتعاون مع منظمة اليوني�شيف؛ بهدف 
توفري اخلدمات التعليمية لالأطفال ممن هم خارج التعليم من 
عمر (9-12) �شنة، وقد عملت الوزارة موؤخًرا على  ا�شتكمال 
تطوير املواد التعليمية والأدوات التقييمية للربنامج، واإعداد 
ــة املعنية بتنفيذ الربنامج وتدريبها،  الكوادر الفنية والإداري
والبدء بتنفيذ الربنامج من خالل فتح ما يقرب من (100) 
الرتبية  مديريات  من  عــدد  يف  ال�شتدراكي  للتعليم  مركز 

والتعليم.
مديرية االإر�ساد والتوجيه

1-برنامج حملة »معًا ... نحو بيئة مدر�شية اآمنة«، الذي تنفذه 
الوزارة  بالتعاون مع منظمة اليون�شيف يف جميع مدار�س اململكة 
(املدار�س احلكومية، ومدار�س الثقافة الع�شكرية، ومدار�س 
اإلــى  خف�س ن�شب حدوث  وكالة الغوث)، ويهدف الربنامج 
العنف املوجه من املعلم اإلى الطالب يف املدار�س؛ با�شتخدام 
املعلمني الأ�شاليب الرتبوية يف توجيه �شلوك الطلبة وتعديله، 
ويتم التعرف اإلى ن�شب حدوث العنف من خالل تطبيق ا�شتبانة 
ا لطلبة املدار�س يف ال�شفوف من الرابع  م�شح اإلكرتونية �شهرًيّ
حتى العا�شر الأ�شا�شي؛ حيث مت خف�س ن�شب العنف مع نهاية 
العام الدرا�شي 2016/2015 اإلى 10.88 % للعنف اجل�شدي، 
الإيجابية  التدابري  اللفظي، ورفع م�شتوى  للعنف  و%18.38 
وتوجيهه  الطلبة  �شلوك  لتعديل  املعلمون  ي�شتخدمها  التي 
اإلى 42%، وقد مت تدريب ما يقرب من (40.000) (مدير 

مدر�شة، ومعلم، ومر�شد تربوي، وويل اأمر، وطالب) مع نهاية 
الدرا�شي 2016/2015 على حماور وفعاليات احلملة  العام 
(رفع الكفايات املهنية لأع�شاء جمموعات املنا�شرة، امل�شح 
ال�شهري الإلكرتوين حلالت العنف، العنف املبني على النوع 
ويتم  املدر�شي)،  ال�شلوك  لإدارة  تربية  برنامج  الجتماعي، 
ا الإعداد والتح�شري لتنفيذ الأن�شطة والفعاليات اخلا�شة  حالًيّ

باحلملة للعام الدرا�شي 2018/2017 .
على  الإدمــــان  مــن  ال�شباب  حلماية  »حت�شني«  ــادرة  2-مــب
الأمري  العهد  ويل  �شمو  اأطلقها  التي  والتدخني،  املخدرات 
احل�شني بن عبد اهلل الثاين، وتنفذها الــوزارة بالتعاون مع 
اجلمعية امللكية للتوعية ال�شحية، و تهدف املبادرة اإلى وقاية 
الطلبة وحت�شينهم من خطر الإدمان على املخدرات والتدخني؛ 
من خالل اإك�شابهم املهارات احلياتية التي من �شاأنها حمايتهم 
تنفيذ  كافة، حيث مت  باأ�شكاله  الإدمـــان  مواجهة خطر  من 
املبادرة يف (60) مدر�شة خالل العام الدرا�شي 2016/،2017، 
ومت التو�شع يف تنفيذ املبادرة يف (200) مدر�شة جديدة خالل 
العام الدرا�شي احلايل 2018/2017، و�شيتم التو�شع يف تطبيق 
مر�شدون  فيها  يتوافر  التي  املدار�س  جميع  لت�شمل  املبادرة 

تربويون خالل ال�شنوات اخلم�شة القادمة.
3-تطوير الدليل الإر�شادي حلماية الطلبة من الت�شرب واحلد 
من عمل الأطفال، الذي تنفذه الــوزارة  بالتعاون مع منظمة 
الرتبويني  املر�شدين  اإك�شاب  اإلــى  ويهدف  الدولية،  العمل 
مهارات واأ�شاليب ت�شاعدهم على ت�شخي�س الطلبة املعر�شني 
الو�شول  حتى  الدرا�شة  مقاعد  على  للبقاء  الت�شرب  خلطر 
اإلى اأعلى م�شتوى من التح�شيل الدرا�شي ت�شمح به قدراتهم، 
و�شيتم تدريب املر�شدين الرتبويني يف جميع مديريات الرتبية 
والتعليم على مو�شوعات الدليل خالل العام الدرا�شي احلايل 

.2018/2017
4- تدريب املر�شدين الرتبويني العاملني يف مدار�س املخيمات 
واملدار�س امل�شائية امل�شت�شيفة للطلبة ال�شوريني على فنيات 
واملر�شدين  املــدار�ــس  مــديــري  وتــدريــب  الإر�ـــشـــادي،  العمل 
الرتبويني وعددهم (224) مر�شًدا تربوًيّا/ مدير مدر�شة يف 
املدار�س املذكورة على برنامج حملة »مًعا ... نحو بيئة مدر�شية 
اآمنة«، وبرنامج تقدمي الدعم النف�شي الجتماعي لالأطفال يف 
اأو�شاع الأزمات، ومدونة قواعد ال�شلوك، وذلك �شمن اأن�شطة 
خطة ال�شتجابة لالأزمة ال�شورية والفعاليات اخلا�شة بها التي 
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تنفذها الوزارة بالتعاون منظمة اليون�شيف. 
اإدارة  تنفذه  الــذي  »ب�شمة«  ال�شيفي  الوطني  5-الربنامج 
الــوزارة، حيث متت م�شاركة (84)  الن�شاطات الرتبوية يف 
الطلبة  اإك�شاب  ومت  الربنامج،  يف  تربوية  مر�شدة  مر�شًدا/ 
امل�شاركني يف الربنامج جمموعة من املهارات احلياتية (كاإدارة 
ر، وفهم الذات)؛ اإذ مت  الغ�شب، والتعبري عن امل�شاعر، والتنُمّ

تدريب (25 األف طالب وطالبة) يف الربنامج.
اأجل  من  والريا�شة  احلياة  مهارات  »ن�شاطاتي«  6-برنامج 
ال�شالم«، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة اأجيال ال�شالم 
بهدف احلد من العنف يف املدار�س با�شتخدام الريا�شة والفن، 
حيث اأ�شيف مكون مهارات احلياة للطلبة يف العام الدرا�شي 
احلايل 2018/2017، وي�شتهدف (10.000) طالب وطالبة 
يف (100) مدر�شة من (13) مديرية تربية وتعليم، باإ�شراف 
(200) مر�شد تربوي ومعلم من املدار�س امل�شاركة يف الربنامج، 

والذين مت تدريبهم على مهارات الربنامج وفعالياته.
(ب�شفة  الأ�ــشــرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  مع  7-امل�شاركة 
الع�شوية يف جلانه التوجيهية والفنية) واملوؤ�ش�شات ال�شريكة يف 
اإعداد جمموعة من القوانني والوثائق الوطنية ومراجعتها، منها 
قانون احلماية من العنف الأ�شري، وقانون رعاية الأحداث، 
والإطار الوطني للحماية من العنف الأ�شري، ودليل الإجراءات 
املوحدة حلماية الطفل واحلماية من العنف الأ�شري والعنف 

املبني على النوع الجتماعي.
ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  مع  الأمتــتــة  نظام  يف  8-امل�شاركة 
بهدف  ـــالق؛  والإط والتجريب  املراجعة  حيث  من  الأ�ــشــرة؛ 
التعامل مع حالت العنف الأ�شري، ولتطبيقه يف املدار�س خالل 
مرحلة اإطالق النظام بالعتماد على الإطار الوطني للحماية 
من العنف الأ�شري، وذلك بعد اأن يتم تدريب مديري املدار�س 

واملر�شدين الرتبويني فيها على النظام.

مديرية الطفولة

 ق�سم ريا�ض االأطفال
وال�شفوف  الرو�شة  �شف  يف  الأهـــل  م�شاركة  برنامج   .1
و  العالقة بني املدر�شة  اإلــى توطيد  الأولــى، ويهدف  الثالثة 
الرو�شة والأهــل، ومتكني الأهل من القيام باأن�شطة متنوعة 
تتفق وحاجات الطفل النمائية والتعليمية وحاجة املعلمة، مما 

ا  يعك�س اأثًرا اإيجابًيّا على الطفل والأهل واملعلمة، ويهدف اأي�شً
اإلى زيادة ال�شعور بالنتماء للرو�شة واملدر�شة عند الأطفال 
واأهاليهم وتعزيز ثقة الطفل بنف�شه، وم�شاعدة املعلمة والأم 
على حد �شواء على التعاون من اأجل اأن ي�شتفيد طفل الرو�شة 
وال�شفوف الثالثة الأولى ب�شكل اأكرب؛ بو�شفه حمور العملية 

الرتبوية.
م�شاركة  لربنامج  الإر�شادي  الدليل  تطوير  مت  وقد   
الأهل يف ريا�س الأطفال وال�شفوف الثالثة الأولى من خالل 
وبالتعاون  التدريب،  واإدارة  الطفولة  جلنة فنية من مديرية 
ا عقد  اأي�شً ومت   ،(RAMP) مبادرة من�شقي  مع  والتن�شيق 
ـقي برنامج م�شاركة الأهل يف الرو�شة  جل�شات تثقيفية ملُن�ِشّ
وال�شفوف الثالثة الأولــى على الدليل الإر�شادي املُطَوّر من 
ق�شمي التعليم العام والإ�شراف الرتبوي من (29) مديرية 
تربية وتعليم (املجموعة الأولى واملجموعة الثانية)، ومت عقد 
اأخــرى ملعلمات ريا�س الأطفال وال�شفوف  جل�شات تثقيفية 
الثالثة الأولى واملديرات يف (29 مديرية تربية وتعليم) على 
الدليل الإر�شادي املُطَوّر لربنامج م�شاركة الأهل، وقد بلغ عدد 
املتطوعات  يف �شف الرو�شة ما يقرب من (4323) متطوعة.

2.برنامج التوعية الوالدية
يهدف امل�شروع للو�شول اإلى اأكرب عدد ممكن من الأهل ومانحي 
لرتبية  ال�شليمة  التن�شئة  اأ�شاليب  حول  لتوعيتهم  الرعاية؛ 
اأطفالهم ورعايتهم يف �شن مبكرة (من الولدة - 8 �شنوات)، 
وقد مت توقيع برتوكول دعم برامج الطفولة املبكرة املوقع مع 
منظمة اليوني�شف ومن �شمنها برنامج التوعية الوالدية للعام 

2017/2016، حيث مت تنفيذ الآتي:
الدليل  على  املــحــوري)  (الفريق  مدربني  تدريب  دورة  اأ- 
التثقيفي لربنامج التوعية الوالدية ِلـ (22) مدرًبا من م�شريف 

ريا�س الأطفال.
ارتباط،  �ضابط  ِلـ (42(  تدريبية  دورات  ب- مت عقد (7) 
وِلـ (157) مثقًفا من مديرات املدار�س (املدربني) لربنامج 

التوعية الوالدية من مديريات الرتبية والتعليم.
بها  والتحق  لــالأهــايل،  تثقيفية  دورة   (729) عقد  مت  ج- 
(11،227) فرًدا من الأهايل يف مديريات الرتبية والتعليم 

كافة.
3.برنامج رفع ا�شتعداد الأطفال للتعلم:

يقوم الربنامج على حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س وحتقيق العدالة 
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بني جميع الأطفال من خالل رفع ا�شتعداد الأطفال الذين مل 
يتمكنوا من اللتحاق بريا�س الأطفال احلكومية اأو اخلا�شة؛ 
اأكــرب قدر من اخلــربات والفر�س التعليمية التي  لإك�شابهم 
متكنهم من جماراة من التحقوا بالريا�س، وذلك من خالل 
حقيبة تعليمية كاملة، وقد كانت الفئة امل�شتهدفة هي الأطفال 
الذين مل يتمكنوا من اللتحاق بريا�س الأطفال احلكومية اأو 

اخلا�شة، واأهايل الأطفال، ومت من خالل الربنامج ما ياأتي:
اأ- عقد (28) ور�شة تدريبية يف (5) مديريات من مديريات 
الرتبية والتعليم لربنامج رفع ا�شتعداد الأطفال للتعلم للعام 

.(RAMP) 2017، من خالل التعاون والتن�شيق مع مبادرة
ب- تدريب (1200 طفل) و(1100 اأم) من خالل (82) مدرًبا 
مع الطفل و(29) مدرًبا مع الأهــل يف مديريات الر�شيفة، 
والزرقاء الأولى، والبادية ال�شمالية الغربية، وجر�س، والزرقاء 

الثانية. 
4.الن�شرة الرتبوية » رو�شتي .. م�شتقبلي«

الهدف من الن�شرة هو حاجة الق�شم داخل الــوزارة وامليدان 
اإلى ن�شرة تربوية اإر�شادية لإبراز اإجنازات الوزارة وتوثيقها يف 
الع على كل ما  جمال الطفولة املبكرة وريا�س الأطفال، والِطّ

هو جديد يف هذا املجال.
وقد مت اإ�شدار الأعــداد من الأول حتى العا�شر من الن�شرة، 

والعمل جاٍر على اإعداد العدد احلادي ع�شر.
5.برنامج املتطوعات اليابانيات: 

تنفيًذا ملذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة التخطيط والتعاون 
الدويل والوكالة اليابانية للتعاون الدويل (جايكا)، فقد مت 
توفري متطوعتني جديدتني يف كل من مديريَتْي الرتبية والتعليم 
قي  (ماأدبا وجر�س)، و�شيتم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل ُمن�ِشّ

َتنْي اجلديدَتنْي. الربنامج ملتابعة عمل املتطوعتني اليابانَيّ
6. برنامج املتطوعات الكوريات: 

تنفيًذا ملذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة التخطيط والتعاون 
الــدويل والوكالة الكورية للتعاون الــدويل (كويكا)، فقد  مت 
توفري متطوعتني جديدتني يف مديرية الرتبية والتعليم للواء 
ماركا؛ للعمل مع معلمات ريا�س الأطفال يف جمال املو�شيقى 

والفن والريا�شة.

7.م�شروع التعليم واملهارات احلياتية ملرحلة الطفولة املبكرة 
(ما قبل املدر�شة) لأطفال ميم الأزرق.

اأ- تنفيًذا لتفاقية التعاون املوقعة بني وزارة الرتبية والتعليم 
وجمعية وورلد فيجن/ انرتنا�شونال/ الأردن، مل�شروع التعليم 
واملهارات احلياتية ملرحلة الطفولة املبكرة (ما قبل املدر�شة) 
على  والأمــهــات  املعلمات  تدريب  مت  الأزرق،  ميم  لأطفال 

املهارات احلياتية يف مرحلة الطفولة املبكرة.
ب- تنفيًذا لتفاقية التعاون املوقعة بني وزارة الرتبية والتعليم 
وجمعية وورلد فيجن/ انرتنا�شونال/ الأردن، (2016- 2019) 
لتنفيذ م�شروع (نور) يف املجتمعات امل�شت�شيفة لالجئني يف 
اململكة يف حمافظات (عمان، والزرقاء، واإربد، واملفرق)، مت 

عقد جل�شات تثقيفية لالأمهات خالل العام 2017.
8.اإعداد اخلطة ال�شرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم يف ما 
يخت�س مبحور الطفولة لالأعوام من (2018- 2023)، �شمن 
اخلطة ال�شرتاتيجية لتنمية املــوارد الب�شرية وبالتن�شيق مع 

الديوان امللكي. 

 ق�سم االعتماد والتجهيزات 
1. تاأثيث ريا�س الأطفال احلكومية وجتهيزها مبا يلزم، من 

خالل الآتي:
اأ- تاأثيث (120) �شعبة ريا�س اأطفال وجتهيزها على ح�شاب 

املوازنة.
ب- تاأثيث ( 230) �شعبة ريا�س اأطفال وجتهيزها على ح�شاب 

املنحة امل�شرتكة الأولى.
اأطفال  ريــا�ــس  �شعبة   (350) تاأثيث  على  ــاٍر  ج العمل  ج- 

وجتهيزها على ح�شاب املنحة امل�شرتكة الثانية.
2. اأعمال ال�شيانة لريا�س الأطفال 

�شيانة (70) �شعبة ريا�س اأطفال يف مديريات الرتبية والتعليم 
بدعم من منظمة اليوني�شف ح�شب الربوتوكول املوقع مع وزارة 

الرتبية والتعليم.
 3. معايري العتماد

النهائية  ب�شورتها  الأطــفــال  ريا�س  اعتماد  معايري  اإعـــداد 
بالتعاون مع املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة.
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اإدارة الرتبية اخلا�سة
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   

ومن اأبرزها الآتي:

مديرية برامج الطلبة املعوقني
- حتديث بيانات غرف م�شادر �شعوبات التعلم وغرف الرتبية 
اخلا�شة (غرف الإعاقة ال�شمعية، وغرف الإعاقة الذهنية، 

ومدار�س الأمل لل�شم، ومدر�شة املكفوفني).
- ا�شتحداث بطاقة الو�شف الوظيفي ملعلمي غرف ا�شطرابات 

النطق واللغة.
- افتتاح مدر�شة ماركا للتحديات ال�شمعية املقدمة من الوكالة 

.(KOICA) الكورية
يف  التعلم  �شعوبات  م�شادر  غــرف  مدار�س   (6) تاأثيث   -

مديريات اجلنوب بالتعاون مع منظمة (مري�شي كور).
- تزويد (9) غرف �شفية من غرف م�شادر �شعوبات التعلم 

بالأجهزة (حا�شوب، طابعة، داتا �شو، لوح ذكي).
- نقل وحدة الطباعة للمناهج (بطريقة برايل) من اأكادميية 

املكفوفني اإلى اإدارة املناهج والكتب املدر�شية بالوزارة.
- فتح غرفتني للطلبة متعددو الإعاقة واحدة يف مدر�شة الأمل 

لل�شم/ ماركا، والثانية يف اأكادميية املكفوفني.
- ا�شتحداث �شف رو�شة (متهيدي) يف اأكادميية املكفوفني.

- املوافقة على ا�شتحداث (36) غرف �شعوبات م�شادر تعلم.
- املوافقة على مطوطة وثيقة الإطار العام للمناهج والتقومي 

للطلبة ال�شم و�شعاف ال�شمع.
ذوي  للطلبة  الدمج  برنامج  لتنفيذ  مدار�س   (4) حتديد   -
الإعاقة مدر�شة يف الكرك وواحدة يف لواء ماركا واثنتني يف 

لواء ق�شبة اإربد.
- ال�شري بالإجراءات الإدارية ل�شتحداث برنامج لتعليم الطفل 

التوحدي ليبداأ العمل به يف بداية العام الدرا�شي القادم.
- تكليف الأق�شام املعنية يف مديريات الرتبية بتكبري املباحث 

الدرا�شية للطلبة �شعيفي الب�شر.
- تعميم ا�شتبانة معايري وكفايات معلمي الرتبية اخلا�شة، 

وذلك ملدار�س ال�شم واملكفوفني.
- اعتماد املادة التدريبية للتعليم اجلامع والدمج ال�شامل يف 

الرتبية اخلا�شة متهيدًا لتدريب املعلمني.
ملعلمي غرف م�شادر �شعوبات  التدريبية  اإعــداد اخلطة   -

التعلم  لتنفيذها يف الف�شل الدرا�شي الثاين.

- متابعة طباعة املناهج الدرا�شية للطلبة املكفوفني (800) 
من  الأول  للف�شل  جملد  و(1700)  القدمي  للمنهاج  جملد 
املنهاج اجلديد لطلبة اململكة كافة بطريقة »برايل«، من ال�شف 

الأول حتى ال�شف الثاين الثانوي.
- تكبري املناهج للطلبة �شعاف الب�شر (54) طالًبا وطالبة،على 

.(A3) ورق
- ا�شتحداث (4) غرف لالإعاقة الذهنية يف مدار�س تربية 

منطقة معان.
املدار�س  والك�شف احل�شي على  امليدانية  الزيارات  تنفيذ   -
الداجمة ومدار�س ال�شم واأكادميية املكفوفني وغرف الإعاقة 

العقلية.
- توزيع (71) �شماعة طبية على الطلبة ذوي الإعاقة ال�شمعية 

يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم كافة.
- التعاون مع جمعية احل�شني/ مركز الأردن للتدريب ال�شامل 
والدمج؛ لتدريب مديري ومر�شدي ومعلمي املدار�س الداجمة 
للطلبة ذوي الإعاقة، حول دمج الطلبة ذوي الإعاقة احلركية 

يف املدار�س. 
- درا�شة وعقد التفاقيات وجتديد ال�شراكات مع املنظمات 
واملوؤ�ش�شات العاملة مع ذوي الإعاقة (منظمة مري�شي كور، 
ال�شلل  جمعية  املعوقني،  الأ�شخا�س  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 
والدمج  للتدريب  الأردن  الدماغي، جمعية احل�شني/ مركز 

ال�شامل).
- ا�شتكمال الــدورات التدريبية للمعلمني يف مدار�س ال�شم 
الكورية  التعاون  ووكالة  الـــوزارة  بني  املوقعة  التفاقية  وفــق 
ـــدورات  ال مــن  جمموعة  عقد  اإلـــى  اإ�ــشــافــًة   ،(KOICA)
على  التدريبية  كالدورة  اخلا�شة،  الرتبية  ملعلمي  التدريبية 
ا�شتخدام معدات ال�شمع و�شيانتها، التي وفرتها الوكالة الكورية 
يف مدر�شة الأمل لل�شم لعدد من املعلمات، والدورة التدريبية 
للغة الإ�شارة وطريقة برايل للمعلمني املعنيني (45) متدرًبا 
ومتدربة، ودورة التدريب للمعلمني بعنوان »التعليم الدامج« 

بالتعاون مع اليون�شف.

مديرية برامج املتفوقني واملوهوبني 
اأربع  اإن�شاء  - التو�شع يف برامج الطلبة املتفوقني من خالل 
مدار�س من مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز بالتن�شيق مع 
الديوان امللكي العامر؛ اثنتني يف العا�شمة عمان وواحدة يف 
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جر�س وواحدة بدل البناء القدمي يف الزرقاء.
- رفع ن�شبة اللتحاق يف برامج الطلبة املتفوقني يف مدار�س 
الأكادميي،  الت�شريع  وبرنامج  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
وقبول (901) طالب وطالبة ملدار�س امللك عبد اهلل الثاين 

للتميز و (33) طالب لربنامج الت�شريع الأكادميي.

- متابعة اإن�شاء (3) مدار�س جديدة للتميز، اثنتني يف حمافظة 
العا�شمة، وواحدة يف حمافظة جر�س.

- ت�شكيل جلنة لدرا�شة املناهج الإثرائية، واخلروج بتو�شيات 
واقرتاحات لها. 

اإدارة التعليم اخلا�س
وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   

ومن اأبرزها الآتي:
1-الإ�شراف على جميع الأمور الإدارية والفنية املتعلقة بقطاع 

التعليم اخلا�س يف اململكة.
2-عقد دورات للمدار�س اخلا�شة يف حمافظة العا�شمة على 

 .(Open EMIS) منظومة
والهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تفاهم  بني  3-عمل مذكرة 

.(AI) الدولية
4-اإجــراء تعديل على جداول العالمات املدر�شية لل�شفوف 

للربنامج  ع�شر  والــثــاين  ع�شر  واحلـــادي  والعا�شر  التا�شع 
اإدارة ال�شوؤون  الأمريكي والربنامج الربيطاين، بالتعاون مع 

القانونية واإدارة المتحانات.
5-اإعداد ن�شرة تربوية عن اإدارة اجلودة ال�شاملة يف املوؤ�ش�شات 

التعليمية.
6- متابعة ال�شكاوى وق�شايا الطلبة يف املدار�س اخلا�شة من 

خالل جلان التحقيق امل�شكلة لهذه الغاية.
7– تعميم الن�شرات الإر�شادية على املدار�س اخلا�شة.

اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
ومن  وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت 

اأبرزها الآتي:

ق�سم الرتبية 
م�شروع تعزيز قدرات املعلمني يف املدار�س املنت�شبة   
التنمية  جمال  يف  تعليمية  اأن�شطة  ت�شميم  على  لليون�شكو 
للرتبية  الأردنية  الوطنية  اللجنة  عقدت  حيث  امل�شتدامة، 
والثقافة والعلوم جمموعة من ور�س العمل يف ثالث مناطق 
الو�شط،  الها�شمية (ال�شمال،  الأردنية  اململكة  متلفة يف 
اجلنوب) للمعلمني يف املدار�س الأردنية املنت�شبة لليون�شكو 
خالل العام 2017، وور�شة عمل واحدة يف املرحلة النهائية 
ملجموعة من املدار�س؛ لت�شميم م�شاريع يف جمايل تعليم 
اإذ  املو�شوعني؛  لأهمية  وذلك  املناخي،  والتغري  الفتيات 
حيث  اليون�شكو،  لدى  الأهمية  ذات  العناوين  من  ان  ُيَعَدّ
الكبار لي�شار بعدها  تعليم  مت ت�شميم م�شاريع يف جمال 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  املراكز  من  جمموعة  افتتاح 
الثقافة  لتعزيز  الأمية ومراكز  والتعليم، مثل مراكز حمو 

عند املت�شربني.
اإلى تعزيز قدرات من�شقي/ من�شقات  امل�شروع  وقد هدف 
اأن�شطة  لليون�شكو على ت�شميم  املنت�شبة  الأردنية  املدار�س 
يف  املعلمني  وتوعية  امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق  تعليمية 
امل�شتدامة  التنمية  مبفهوم  لليون�شكو  املنت�شبة  املدار�س 
املعلمني/  وت�شجيع  املجتمعات،  نهو�س  يف  واأهميتها 
على  بالعتماد  لليون�شكو  املنت�شبة  املدار�س  يف  املعلمات 
امل�شتدامة،  التنمية  لت�شجيع  املدار�س  يف  املتاحة  املــوارد 
ا اأدى اإلى حتقيق نتائج اإيجابية اأبرزها توجيه الهتمام  مَمّ
املنت�شبة  الأردنية  املدار�س  يف  والطلبة  املعلمني  قبل  من 
ومعرفة  وعي  وزيــادة  امل�شتدامة،  التنمية  جتاه  لليون�شكو 
لليون�شكو  املنت�شبة   الأردنية  املدار�س  والطلبة يف  املعلمني 

مبجالت  واأن�شطة التنمية امل�شتدامة.
الأردن  مــن  ــقــراءة«  ال نحب  »نحن  برنامج  فــاز   
بجائزة اليون�شكو/ امللك �شيجونغ ملحو الأمية، حيث قامت 
بدور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الأردنية  الوطنية  اللجنة 
مهم يف التن�شيق والتوا�شل مع املوؤ�ش�شات والوزارات املعنية 
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اليون�شكو/  للم�شاركة يف جائزة  الأردن  التعليم يف  بقطاع 
امللك �شيجونغ ملحو الأمية، ومتابعة الرت�شيحات مع منظمة 
اليون�شكو و�شمان ا�شتيفاء طلبات اجلهات امل�شاركة كافة 
اجلائزة  وُتعنى  باجلائزة،  اخلا�ضة  والتعليمات  ال�ضروط 
على وجه اخل�شو�س بابتكار اللغات الأم يف الدول النامية 
وتطويرها ون�شرها وكان مقدار اجلائزة (20) األف دولر.

بجائزة  ــة«  ــي الأردن ذكــرى  »مــبــادرة  م�شروع  فــاز   
ومت  2017م،  للعام  امل�شتدامة  للرتبية  اليابان  اليون�شكو/ 
املبادرة وت�شليم اجلائزة لهم خالل  القائمني على  تكرمي 
ت�شرين  من  الثالث  يف  باري�س  يف  لليون�شكو  العام  املوؤمتر 
الثاين2017م، وفاز امل�شروع باإجماع جلنة التحكيم الدولية 
نظرًا لال�شتجابة العملية واخلالقة للتحديات الجتماعية 
�شة  املُهَمّ املجتمعات  تواجه  التي  والبيئية  والقت�شادية 
نوع  ابتكار  على  امل�شروع  اعتمد  كما  العربية،  املنطقة  يف 
اللجنة  وتوؤدي  التبادلية).  (ال�شياحة  ال�شياحة  من  جديد 
مثل  الدائم عن  الإعــالن  ا يف  مهًمّ دوًرا  الأردنية  الوطنية 
هذه اجلوائز التي تطلقها منظمة اليون�شكو على املوؤ�ش�شات 

الوطنية ذات العالقة بقطاع التعليم.
والعلوم  والثقافة  للرتبية  الرتبية  وزيــر  معايل  من  بقرار 
والتعليم/ رئي�س اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة 
والعلوم مت ت�شكيل فريق وطني برئا�شة عطوفة الأمني العام 
الوزارات  عن  ممثلني  وع�شوية  والفنية  التعليمية  لل�شوؤون 
خطة  لو�شع  التعليم؛  جمال  يف  العالقة  ذات  واملوؤ�ش�شات 
التنمية  اأهـــداف  من  الــرابــع  الهدف  لر�شد  وطنية  عمل 

امل�شتدامة وتنفيذه.
ويف هذا ال�شدد عقدت ور�شة عمل يف عمان خالل   
الفرتة ما بني(12-2017/9/13م)؛ لتطوير القدرات يف 
جمال حتقيق الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�شتدامة 
واملركز  عمان  يف  اليون�شكو  مكتب  مع  بالتعاون   ،2030
اأع�شاء  لفائدة  وذلــك  الب�شرية،  ــوارد  امل لتنمية  الوطني 
الفريق الوطني للتعليم بحلول عام 2030 واأع�شاء اللجنة 

الفنية.
امل�شاركة يف دورة تدريبية قام بتنظيمها الحتاد   
وقد  امل�شتدامة،  التنمية  اأجل  من  التعليم  حول  ــي  الأوروب
ُعـِقَدْت يف عمان خالل الفرتة ما بني (13-2017/9/14م) 
والتي قدمت فيها اأمني �شر اللجنة الوطنية واملن�شق الوطني 

ا عن التجربة الأردنية يف  للمدار�س املنت�شبة لليون�شكو عر�شً
جمالت التنمية امل�شتدامة ول�شَيّما املجال البيئي، و�شارك 
واملربني  اجلــامــعــات  اأ�ــشــاتــذة  مــن   (55) مــن  اأكــرث  فيها 
واملي�شرين العاملني يف املنظمات غري احلكومية وموؤ�ش�شات 
البيئة والتنمية امل�شتدامة، وكان هدف الدورة هو التدريب 
على ت�شميم امل�شاريع التعليمية املتعلقة با�شتخدام املوارد 
املائية غري التقليدية والإدارة امل�شتدامة للنفايات ال�شلبة 
(اإعادة التدوير واحلد من الأكيا�س البال�شتيكية والقمامة 

البحرية) وتطبيقها.
ويف اإطار م�شاريع اليون�شكو/ الربنامج وامل�شاهمة   
من  جمموعة  بها  تقدمت  التي   ،2017/2016 لــالأعــوام 
وافقت  التعليم،  قطاع  يف  العاملة  والـــوزارات  املوؤ�ش�شات 

اليون�شكو على متويل امل�شاريع التالية: 
- العوامل املرتبطة بال�شتعداد املدر�شي ومدى الختالف 
بني الذكور والإناث/ املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية.

- دعم ال�شيا�شات اخلا�شة باملعلمني يف الأردن ويف العامل 
العربي/ اأكادميية امللكة رانيا العبد اهلل لتدريب املعلمني.

يف  لليون�شكو  املنت�شبة  املــدار�ــس  معلمي  قــدرات  تعزيز   -
جمال ت�شميم اأن�شطة تربوية من اأجل التنمية امل�شتدامة/ 

اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم.

ق�سم الثقافة والعلوم واالت�سال 
ـَذ هذا امل�شروع من  1.م�شروع حملة الأق�شى كل ال�شور: ُنـِفّ
الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  الثقايف  القد�س  ملتقى  قبل 
املنظمة  من  وبدعم  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الأردنــيــة 
ن�شر  اإلــى  ويهدف  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية 
املدار�س  وطالب  املعلمني  بني  ال�شور  كل  الأق�شى  مفهوم 
يف �شمال اململكة من خالل اإقامة اأن�شطة وور�س حول هذا 

املفهوم، وهو م�شروع م�شتمر طوال العام.
يف  الثقايف«  الــرتاث  »حماية  حــول  حما�شرات  2.اإعــطــاء 
مدر�شة الدفاع اجلوي امليداين امللكي، وذلك يوم الأربعاء 
تو�شيح  املحا�شرات  وت�شمنت  2017/3/8م،  املــوافــق 
واأهمية  والطبيعي  الثقايف  بــالــرتاث  املتعلقة  املفاهيم 
املحافظة عليه، والقوانني الأردنية والدولية املتعلقة بحماية 
املواقع  على  والعــتــداءات  والنتهاكات  الثقايف،  الــرتاث 
والطبيعي  الثقايف  الــرتاث  حماية  اإلــى  اإ�شافة  الرتاثية، 
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ـــني(17- ــفــرتة مــا ب بــاأهــمــيــتــهــا«، وقـــد ُعـــِقـــَدْت خـــالل ال
2017/10/19م) بدعم من منظمتي الألك�شو الإي�شي�شكو، 
الأردنية  اململكة  من  وممثلون  اآثــار  خــرباء  فيها  و�شارك 

الها�شمية والدول العربية.

ق�سم ال�سكرتاريا واخلدمات
1.القيام بالإجراءات الإدارية املتعلقة بامل�شاركة يف اجتماع 
الدورة (107) للمجل�س التنفيذي للمنظمة العربية الألك�شو 
�شر  اأمني  وم�شاركة  تون�س،  يف  الأردين  ال�شفري  مب�شاركة 
اللجنة الوطنية الأردنية يف اجتماع الأمناء العامني للجان 
(الألك�شو،  الدولية  للمنظمات  الرابع  وامللتقى  الوطنية 
الإي�شي�شكو، ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج العربي) 
يف املغرب، وامل�شاركة با�شم الأردن يف الدورة ال�شتثنائية 
 ،2017/8/26 بــتــاريــخ  تــونــ�ــس  يف  التنفيذي  للمجل�س 
بتاريخ  الكويت  يف  التنفيذي  للمجل�س  العام  املوؤمتر  ويف 
الــدورة  اأعمال  يف  امل�شاركة  اإلــى  اإ�شافة   ،2017/9/26
الفرتة  لالإي�شيكو يف  التنفيذي  للمجل�س  والثالثني  الثامنة 

ما بني (3-4-2017/10) يف املغرب.
2.تر�شح الأردن ل�شغل من�شب املدير العام للمنظمة العربية 
ب�شبب وفاة مديرها العام الدكتور عبد اهلل حمارب، وقد 
تقدم لهذا ال�شاغر كل من معايل الدكتور فايز ال�شعودي 
وزير الرتبية والتعليم ال�شابق ومعايل الدكتور �شالح جرار 
�شعود  الدكتور  املن�شب  بهذا  وفاز  ال�شابق،  الثقافة  وزير 

احلربي. 
والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  برئا�شة  الأردن  3.م�شاركة 
معنية  عديدة  جهات  لتمثيل  ت�شكيله  مت  وفــد  ــس  راأ� على 
املوؤمتر  يف  للم�شاركة  املنظمة  من  املطروحة  بالربامج 
العام لليون�شكو، الذي عقد خالل الفرتة ما بني (10/30- 
املجل�س  بع�شوية  الأردن  فــاز  وقــد   ،(2017/11/14
القادمة  الأربــعــة  لل�شنوات  اليون�شكو  ملنظمة  التنفيذي 

.(2021-2017)

الأردنية  والطبيعية  الثقافية  الرتاثية  واملواقع  الأردن،  يف 
امل�شجلة على قوائم الرتاث العاملي لدى منظمة اليون�شكو، 
والفرق بينها، والإجراءات واملعايري الالزمة لت�شجيل هذه 

املواقع.
3.عقد دورة تدريبية للعاملني يف اللجان الوطنية العربية 
امل�شدر  مفتوحة  احلـــرة  الــربجمــيــات  »ا�ــشــتــخــدام  حــول 
الدورة  هذه  ـَذْت  ُنـِفّ حيث  اليومي«؛  املوؤ�ش�شاتي  العمل  يف 
الفرتة  خالل  والإي�شي�شكو  الألك�شو  منظمتي  مع  بالتعاون 
من  فيها  امل�شاركون  وكان  بني (17-2017/4/19م)،  ما 

الأردن ومن متلف الدول العربية.
املادي وغري  الثقايف  باأهمية الرتاث  توعية  4.اإقامة حملة 
ذْت  نـَفّ حيث  ماركا؛  لــواء  العا�شمة/  حمافظة  يف  املــادي 
ق�شم  والعلوم/  والثقافة  للرتبية  الأردنية  الوطنية  اللجنة 
الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  والت�شال  والعلوم  الثقافة 
الــرتاث  باأهمية  للتوعية  حملًة  مــاركــا  لــلــواء  والتعليم 
يوم  العا�شمة  حمافظة  يف  املــادي  وغــري  املــادي  الثقايف 
بنت  رقية  مدر�شة  يف   (2017  /5/11) املوافق  اخلمي�س 
للثقافة  الريادية؛ احتفاًء بعمان عا�شمة  الثانوية  الر�شول 
الإ�شالمية للعام (2017م)، وكانت احلملة برعاية معايل 
وزير الرتبية والتعليم. وقد ت�شمنت اإقامة معر�س لل�شور، 
للمنتوجات  وعر�س  الرتاثية،  الأردنــيــة  لالأزياء  وعر�س 
اإ�شافة  الرتاثية،  وامل�شروبات  للماأكولت  وبازار  الرتاثية، 
اإلى عرو�س فلكلورية قام بها عدد من طلبة مدار�س لواء 

ماركا.
5.عقد امللتقى الإقليمي حول تعزيز دور املجتمع املدين يف 
امللتقى  هذا  ـَذ  ُنـِفّ حيث  امل�شوؤولة،  البيئية  ال�شياحة  تنمية 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية  املنظمة  مع  بالتعاون 
فيه  و�شارك  (4-2017/7/6م)،  بني  ما  الفرتة  خــالل 
خرباء من وزارة البيئة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

6.عقد دورة تدريبية حول »ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة 
والتعريف  الإ�شالمي  العامل  يف  املنقولة  ــار  الآث توثيق  يف 



50

اإدارة اللوازم والتزويد
والإ�شافات  وجتهيزها  املــدار�ــس  لتاأثيث  الأوروبـــي 
ال�شفية، بقيمة تقديرية بلغت (1،086،512) ديناًرا 

اأردنًيّا.
• حتى 	 املُنَجزة  املبا�شر  ال�شراء  عمليات  قيمة  بلغت 

بقيمة  �شراء،  عملية   (637)  (2017/11/5) تاريخ 
بلغت (278،375) ديناًرا اأردنًيّا.

• مة للمراكز التابعة 	 بلغت قيمة الإهداءات العينية املُقَدّ
للوزارة حتى تاريخ 2016/11/5 (206،688) ديناًرا 

ا، بواقع (288) هدية. اأردنًيّ
• مة للمراكز التابعة 	 بلغت قيمة الإهداءات النقدية املُقَدّ

للوزارة حتى تاريخ 2016/11/5 (324،097) ديناًرا 
ا، بواقع (55) هدية. اأردنًيّ

• اإهداء اأعداد من ن�شخ الكتب املدر�شية ملنظمات عاملية 	
وموؤ�ش�شات خريية.

• مديريات 	 وربـــط  احلــكــومــي  املــخــزون  نــظــام  تفعيل 
الرتبية والتعليم به، وتدريب اأمناء العهدة يف املدار�س 

على اآلية ا�شتخدامه.

نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي:

• للتعليم 	 الــوزارة  طرح (82) عطاًء حملًيّا من خالل 
المــتــحــانــات  واإدارة  ــة  اخلــا�ــش ــة  ــي ــرتب وال املــهــنــي 
ــة املــــوارد  ــري والــنــ�ــشــاطــات والــتــعــلــيــم الـــعـــام ومــدي
بلغت  بقيمة  والتعليم،  الرتبية  ومديريات  الب�شرية 

ا.   (1،180،421) ديناًرا اأردنًيّ
• العامة، 	 اللوازم  دائرة  خالل  من  عطاًء   (12) طرح 

بقيمة بلغت (1،933،000) دينار اأردين.            
• بقيمة 	 املدر�شية،  الكتب  لطباعة  عطاًء   (11) طرح 

بلغت (13،592،897) ديناًرا اأردنًيّا.
• طرح (9) عطاءات لوازم امتحانات الثانوية العامة، 	

بقيمة بلغت (414،694) ديناًرا اأردنًيّا.
• طرح (14) عطاًء لتاأثيث املدار�س وجتهيزها بتمويل 	

 (2،671،492) قيمتها  البالغة  امل�شرتكة  املنحة  من 
ديناًرا اأردنًيّا.

• لة من البنك الدويل والحتاد 	 طرح (6) عطاءات مُمَوّ

اإدارة الأبنية وامل�ساريع الدولية
 (16) يوجد  كما  �شفية،  غــرف   (209) على  وحتــتــوي 
اإ�شافة �شفية قيد ال�شتالم، بقيمة اإحالة (9.5) ماليني 
عدد  ويبلغ  �شفية،  غرفة   (85) على  وحتــتــوي  ديــنــار، 
اإحالة  اإ�شافة بقيمة  التنفيذ (77)  التي حتت  الإ�شافات 
(35.8) مليون دينار، وحتتوي على (428) غرفة �شفية.

ريا�ض االأطفال
مت ا�شتالم (8) م�شاريع ريا�س اأطفال حتتوي على (19) 

غرفة رو�شة حتى نهاية العام 2017،
التنفيذ،  قيد  اأخرى  اأطفال  ريا�س  م�شروع  ويوجد (23) 
غرفة   (80) وهناك  رو�شة،  غرفة   (68) على  وحتتوي 
رو�شة اأطفال �شُيـبا�َشـُر يف تنفيذها خالل وقت قريب، كما 

يوجد (102) غرفة اأطفال قيد الدرا�شة.

ومن  وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت 
اأبرزها الآتي:

املدار�ض اجلديدة
 (42)   2017 العام  خــالل  امل�شتلمة  املــدار�ــس  عــدد  بلغ 

مدر�شة، بقيمة اإحالة (48.8) مليون دينار،
اإجناز  بن�شبة  ال�شتالم،  قيد  مدر�شة   (14) يوجد  كما 
اإحالة (16.7) مليون دينار، ويبلغ عدد  (99%) وبقيمة 
املدار�س التي مل تزل حتت التنفيذ (48) مدر�شة، بقيمة 

اإحالة (74.3) مليون دينار.

االإ�سافات ال�سفية
العام 2017   امل�شتلمة خالل  ال�شفية  الإ�شافات  بلغ عدد 
دينار،  ماليني   (8.8) اإحــالــة  بقيمة  مــدر�ــشــة،   (35)
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ومن  وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت 
اأبرزها الآتي:

املنحة املالية امل�سرتكة 
الأولــى  امل�شرتك  التمويل  اتفاقية  على  التوقيع   
بتاريخ 2016/8/22  لدعم قطاع التعليم؛ للم�شاهمة يف 
التي  ال�شورية،  لالأزمة  ال�شتجابة  خطة  من  جزء  تنفيذ 
التعليم  يف  ال�شورية  الأزمــة  تاأثري  حول  الــوزارة  اأعدتها 
الر�شمي  التعليم  جــودة  اإلــى  الو�شول  وت�شريع  باململكة، 
الــدول  مــن  جمموعة  قــدمــت  حيث  الــ�ــشــوريــني؛  للطلبة 
-2016 الدرا�شي  للعام  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  الدعم 

2017 بهذا اخل�شو�س وهي: (الرنويج، اململكة املتحدة، 
الدولية)،  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  الكندية،  احلكومة 
كدعم  الأوروبـــي  الحتــاد  من  املقدم  الدعم  اإلــى  اإ�شافة 
مبا�شر للموازنة، والدعم املقدم من بنك الإعمار الأملاين 
لتغطية رواتب املعلمني يف املدار�س ذات الفرتتني للطلبة 
الدرا�شي 2017- للعام  الدعم  ي�شتمر  ال�شوريني، و�شوف 

.2018
  

التح�سريات مل�رشوع تطوير التعليم
الــدويل  البنك  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم  �شوف   
القادمة  اخلم�شة  لل�شنوات  الأخــرى   التمويلية  واجلهات 
دولر؛  مليون   (200) تبلغ  وبقيمة   ،(2021-2018  )
والتعليم  الرتبية  وزارة  دعم  اإلى  الربنامج  يهدف  حيث 
يف املجالت التالية: التو�شع يف اخلدمات املقدمة لريا�س 
الأطفال، وتطوير تقييم الطلبة، والتنمية املهنية للمعلمني، 
وال�شوريني،  الأردنيني  للطلبة  التعليمية  البيئة  وحت�شني 
الدويل  البنك  مع  بالتعاون  امل�شروع  وثيقة  اإعداد  مت  وقد 
يَتّـ�شق  ومبا  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املعنية  والإدارات 
 (2025-2016) الب�شرية  املــوارد  تنمية  اإ�شرتاتيجية  مع 
لل�شنوات  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  التعليم   واإ�شرتاتيجية 
املقبلة ( 2018-2022 ) وحماورها املعتمدة، ومت التوقيع 
على اتفاقية القر�س من خالل وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل بتاريخ 2017/12/12. 

دعم طلبة الرتبية اخلا�سة / الطلبة ال�سم 
بالطلبة  خا�شا  اهتماما  الكورية  الوكالة  اأبــدت   
التعاون  واأف�شى  لهم،  الالزمة  اخلدمات  وتوفري  ال�شم 
اإلى توقيع اتفاقية بتاريخ 2014/4/2 لبناء مدر�شة لل�شم 
وبقيمة   2017-2014 الأعـــوام  خــالل  ماركا  منطقة  يف 
التدريب  وتوفري  املدر�شة  وتاأثيث  لبناء  دولر  مليون   5.2
اإدارة  كــادر  اإلــى  اإ�شافة  ال�شم  الطلبة  وم�شريف  ملعلمي 
الرتبية اخلا�شة يف مركز وزارة الرتبية والتعليم للتعامل 
جممعات  خم�س  خالل  من  ال�شم  الطلبة  احتياجات  مع 

تدريبية مكثفة.
مت افتتاح املدر�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/18 متت 
ومن  ال�شمعية  للتحديات  ماركا  مبدر�شة  املدر�شة  ت�شمية 
املتوقع اإ�شغال املدر�شة مع بداية الف�شل الدرا�شي الثاين 

للعام الدرا�شي 2018-2017 . 
اإعداد اإ�سرتاتيجية التعليم  لالأعوام 

 2022-2018
من  بالطلب  الــتــنــمــوي  التن�شيق  وحـــدة  قــامــت   
اليون�شكو بتقدمي الدعم الفني للوزارة لإعداد اإ�شرتاتيجية 
التعليم و�شارك اأع�شاء وحدة التن�شيق التنموي يف املراحل 
التح�شريية لإعداد اإ�شرتاتيجية التعليم لالأعوام 2018-
وامل�شاواة،  الو�شول  الطفولة،  حمــاورهــا:   2023�شمن 
اجلودة، دعم النظام، املوارد الب�شرية،  كما �شيتم عر�س 
اإ�شرتاتيجية التعليم على اجلهات املانحة لتحديد جمالت 
املالية  بالتكاليف  مدعمة  اخلطة  ملحاور  املتاحة  الدعم 

املطلوبة.
على  العمل  حاليا   يتم  اأنه   ، ذكره  اجلدير  ومن   
ا�شتكمال اتفاقية التمويل مع الحتاد الأوروبي بقيمة 30 
اأي�شا  مت  وكما  جديدة  مدار�س  ع�شر  لإن�شاء  يورو  مليون 
توقيع اتفاقية مع بنك العمار الأملاين لتمويل اإن�شاء ع�شر 

مدار�س بقيمة 29 مليون يورو .

وحدة التن�سيق التنموي
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وزارة  اأعلنت  ال�شامية،  امللكية  لــلــروؤى  حتقيًقا   
نحو  التعليم  تطوير  برنامج  انطالق  والتعليم  الرتبية 
ب�شرية ذات كفاءة  اإعداد كوادر  املعرفة؛ بهدف  اقت�شاد 
قائم  اقت�شاد  واملناف�شة يف  امل�شاركة  وقادرة على  عالية، 
على املعرفة. ولتحقيق هذه الغاية ا�شتفادت وزارة الرتبية 
والتعليم من اأف�شل املمار�شات الدولية التي تبَنّت برنامج 
التطوير القائم على املدر�شة، وقد اأ�شبح من املعروف اأَنّ 
اأو منهجَيّة  تفعيل منهجَيّة التطوير القائم على املدر�شة، 
اإلى  يحتاج  املــدار�ــس  م�شتوى  يف   (QA) اجلــودة  توكيد 
لتحديد  منهجَيّة  اأولها  اأ�شا�شية؛  عنا�شر  ثالثة  تفعيل 
اإن�شاء نظام  وثانيها  املوؤ�ش�شية،  الكفايات  احلاجات ورفع 
فهو  الثالث  العن�شر  ـــا  اأَمّ الالمركزية،  ي�شمن  �شفاف 
اإلى  تهدف  عملية  اأَيّ  فاإَنّ  وعليه  للم�شاءلة،  نظام  اإن�شاء 
التمكني وتفوي�س امل�شوؤوليات للمدار�س حتتاج اإلى تطبيق 
نطاق  وعلى  مدر�شة،  كل  يف  ومهني  عام  م�شاءلة  نظام 
وا�شع، حيث حتقق هذه امل�شاءلة غر�شني اأ�شا�شيني؛ الأول 
ا�شتقالل تقييم اأداء املدار�س لي�شبح من م�شوؤولية وحدة 
وامل�شاءلة،  التعليم  جــودة  يف  متخ�ش�شة  م�شتقلة  �شبه 
والتعليم  الرتبية  بــوزيــر  مرتبطة  الــوحــدة  هــذه  وتــكــون 
مبا�شرة، والثاين يتمثل يف متكني احلكومة لقيادة عمليات 

التح�شني يف املدار�س والنظام الرتبوي.
على  وامل�شاءلة  التعليم  جــودة  وحــدة  مهام  تقوم   
مراجعة الأداء وحت�شينه وتطوير املهارات الإدارية والفنية 
وم�شاعده،  املدر�شة،  والإداريــني (مدير  املعلمني  لكل من 
نقاط  حتديد  على  م�ضاعدتهم  بهدف  (؛  وال�ضكرتري،... 
املــدار�ــس،  ومــديــري  املعلمني،  اأداء  يف  واخلــلــل  ال�شعف 
لعالجها  املنا�شبة  ــيــات  والآل احلــلــول  و�شع  على  وتعمل 

والعمل  القوة  نقاط  الوقوف على  اإلى  اإ�ضافًة  وحت�ضينها، 
الحتياجات  وحتديد  وتطويرها،  وحت�شينها  دعمها  على 
قدراتهم  لتح�شني  املدار�س؛  ومديري  للمعلمني  التدريبية 
تعزز  بــذلــك  وهـــي  وتــطــويــرهــا،  الوظيفية  ومــهــاراتــهــم 
الرتبوي،  املجتمع  اأفـــراد  بني  وال�شراكة  الدعم  اأ�شكال 
يف  والطلبة  املــدار�ــس  ومــديــري  املعلمني  جهود  ُق  وُتـَنـ�ِشّ
املدر�شة، وتعزز العالقات الإيجابية مع املجتمع املدر�شي 
وا�شحة  �ــشــورة  ا  اأي�شً بذلك  وتــقــدم  املحلي،  واملجتمع 
ر�شم  ت�شتطيع من خاللها  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ملركز 
اأف�شل،  ب�شكل  الأردين  الرتبوي  للنظام  الكلية  ال�شورة 
وم�شوؤوليتها  التطويرية  اأدوارهـــا  حتديد  يف  ُي�شِهُم  ــا  مَمّ
ومديريات  للمدار�س  الفنية  وامل�شاندة  الدعم  تقدمي  يف 
والعمليات،  التنظيمي،  الهيكل  وحتليل  والتعليم،  الرتبية 
ف اإلى ال�شيا�شات التي حتتاج  ـقة، والتعُرّ وال�شيا�شات املُطَبّ
اإلى املراجعة والتح�شني والتغيري، واإعادة توجيه مواردها 
الب�شرية واملادية لتحقيق اأف�شل العوائد والنواجت الرتبوية، 
حول  �شادقة  معلومات  على  بناًء  بيانات  قاعدة  وتوفري 
اأداء املدار�س، ميكن ال�شتفادة منها يف ر�شم ال�شيا�شات 

الرتبوية و�شنع القرارات الإ�شرتاتيجية. 
وقد عقدت وحدة جودة التعليم وامل�شاءلة دورات   
تعبئة  بهدف  اإليها؛  مني  املُـتقِدّ لتاأهيل  عديدة  تدريبية 
ال�شواغر واإن�شاء كادر وظيفي متكامل ُيـنِجُز اأعمال الوحدة 
ًما  ُمـتقـِدّ  (256) تدريب  مَتّ  اإذ  عالية؛  وفاعلية  بكفاءة 
ـذت  ـفة. ونَفّ ـًفا وُموَظّ ـَن منهم (120) ُمـوَظّ مة، ُعـِيّ وُمـتقـِدّ
ا (2904) زيارة ميدانية بهدف ال�شتطالع  اأي�شً الوحدة 

والتقييم واملتابعة.

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

اإدارة التعليم املهني والإنتاج
-ا�شتحداث فرع فندقي لالإناث/ اإربد الأولى.

لواء  الفندقي/  بالتعليم  مت�شة  مدر�شة  -ا�شتحداث 
اجلامعة.

الأوروبــي  امل�شروع  �شمن  ومعلمة  معلًما   (425) -تدريب 
للتخ�ش�شات املهنية كافة (ال�شناعي والفندقي والزراعي 

والقت�شاد املنزيل).

  نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات، 
ومن اأبرزها الآتي:

يف  التخطيط  واأق�شام  التخطيط  اإدارة  مع  -امل�شاركة 
املديريات لإعداد خطة قبول طلبة ال�شف الأول الثانوي 

املهني ال�شامل للعام 2018/2017 م.
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مديرية   (28) �شمن  (اإجنــاز)  برنامج  تطبيق  -متابعة 
(�شمال/  الثالثة  الأقاليم  م�شتوى  على  مدر�شة  و(200) 

و�شط/ جنوب). 
يف  املدار�س  لتجهيزات  متلفة  مربية  اأجهزة  -اإنتاج 

امليدان.

-اإقامة معر�س التعليم املهني ال�شنوي، والتن�شيق مع جميع 
املديريات يف امليدان للم�شاركة يف املعر�س مبنتوجاتها.

لأق�شام  اململكة  م�شتوى  على  مهنية  م�شابقات  -تنظيم 
(الفندقي، وال�شياحي، والزراعي)، وق�شم الرتبية املهنية 

واحلدائق املدر�شية والبيوت البال�شتيكية.
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الف�سل الثالث
 ن�صاطات وزارة الرتبية والتعليم واحتفالتها



55

زيارة �صمو الأمرية ب�صمة بنت طالل للمخيم الك�صفي الدائم 

زيارة �صمو الأمرية ب�صمة بنت طالل للمخيم الك�صفي الدائم 
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زيارة �صمو الأمرية �صمية بنت احل�صن لوزارة الرتبية والتعليم 

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يوؤكد اأهمية الت�صاركية مع نقابة املعلمني
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يف احتفال يوم املراأة العاملي

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يكرم املراأة يف احتفال يوم املراأة العاملي
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يرعى احتفال الك�صافة بذكرى معركة الكرامة اخلالدة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يرعى احتفال الك�صافة بذكرى معركة الكرامة اخلالدة
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ي�صتقبل ال�صفري ال�صيني

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يرعى احتفال جمموعة طالل اأبو غزالة مع الوفد ال�صيني
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يلتقي ال�صفري النم�صاوي

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يلتقي الوفد الرتكي
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بجولة تفقدية ملدار�س حمافظة الكرك

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بجولة تفقدية ملدار�س حمافظة الكرك
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وزارة الرتبية والتعليم تطلق دورة ال�صتقالل وتقيم فعالياتها يف حمافظة اإربد

وزارة الرتبية والتعليم تطلق دورة ال�صتقالل وتقيم فعالياتها يف حمافظة اإربد
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وزارة الرتبية والتعليم تطلق دورة ال�صتقالل وتقيم فعالياتها يف حمافظة اإربد

وزارة الرتبية والتعليم تطلق دورة ال�صتقالل وتقيم فعالياتها يف حمافظة اإربد
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اأثناء زيارة مدر�صة �رشار بن الأزور

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اأثناء زيارة مدر�صة املرقب
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يلتقي اأحد الطلبة يف مكتبه يف الوزارة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يكرم طالبة من مدر�صة رقية بنت الر�صول
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عقد اتفاقية تنمية بني كوريا اجلنوبية والأردن

احتفالت وزارة الرتبية والتعليم بعيد ال�صتقالل
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احتفالت وزارة الرتبية والتعليم بعيد ال�صتقالل

وزارة الرتبية والتعليم ت�صتقبل الطلبة الفائزين بجوائز اإنتل يف مطار امللكة علياء الدويل
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يرعى ت�صليم جوائز م�صابقة حتدي القراءة العربي

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ي�صتقبل مدير عام الي�صي�صكو
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معايل وزير الرتبية الدكتور عمر الرزاز يوعز باإطالق اخلطة التنفيذية لتو�صيع مظلة ريا�س الأطفال

معايل وزير الرتبية الدكتور عمر الرزاز يلتقي ال�صفري الربيطاين
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النتهاءمن اإجناز مدر�صة ماركا لل�صم مبنحة كورية بقيمة 5.2 مليون دينار

النتهاءمن اإجناز مدر�صة ماركا لل�صم مبنحة كورية بقيمة 5.2 مليون دينار
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يطلق الربنامج الوطني ال�صيفي ) ب�صمة (

الربنامج الوطني ال�صيفي ) ب�صمة (
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يتفقد جاهزية قاعات امتحان �صهادة الدرا�صة الثانوية

اخلطة الإ�صرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 2018 -2022
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اخلطة الإ�صرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 2018 -2022

تكرمي اأوائل امتحان �صهادة الدرا�صة الثانوية العامة
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يلتقي �صفري دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الأوقاف تطلقان مبادرة الوقف التعليمي وال�رشاكات املجتمعية 
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وزير بريطاين يوؤكد التزام بالده بدعم خطة ال�صتجابة الأردنية لالأزمة ال�صورية

وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يكرم الفائزين بجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمعلم واملدير املتميز


