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تقدمي

وتوثيق  والتجديد  احلالية،  وتوجهاتها  �شيا�شاتها  تطوير  نحو  جهودها  والتعليم  الرتبية  وزارة  توا�شُل   
الإجنازات، انطالًقا من روؤيتها يف الو�شول اإلى العاملية؛ من خالل جمتمع تربوٍيّ ريادٍيّ ُمنتٍم، وملتزٍم بالقيم 
ُز، ومبا ي�شمن حتقيق الروؤى امللكية ال�شامية يف رفع  الرتبوية، وُم�شارٍك فّعـال فيها، نهُجُه يف ذلك العلُم والتمُيّ
اآليات ومنهجيات وا�شحة حتقق ال�شورة املُـثلى  �شوَيّة التعليم، وحت�شني ُمَرجاته وجودته وتناف�شيته، وتقدمي 

ملجتمع التعليم يف وطننا احلبيب.

ًة؛ بهدف بناء  الوزارة حتقيق املنجزات الرتبوية يف املجالت كاَفّ ا�شتطاعت  الروؤى  اإلى تلك  وا�شتناًدا   
جمتمع العلم واملعرفة الذي يعتمد على جهود اأبنائه من معلمني وطلبة وتربويني، وانطالًقا من اخلطة الوطنية 
لتنمية املوارد الب�شرية، واخلطة الإ�شرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 2018 - 2022؛ لتاأ�شي�س النظام الرتبوي 

ـًة مع روؤية الأردن 2025. القادر على الو�شول اإلى نه�شة تعليمية متميزة، واملُـن�شِجم يف مراحله كاَفّ

والتجديد يف  التطوير  ملراحل  املكملة  والإجنازات  الأعمال  العام  للوزارة هذا  ال�شنوي  الكتاب  وير�شد   
قطاع الرتبية والتعليم، ويقدم خال�شة لأبرز املُـنَجـزات وامل�شاريع والربامج الإ�شالحية املوؤ�ش�شية التي نفذتها 
ة تربز  ًة طوال عام كامل، مّما يجعل منه وثيقة مهَمّ الوزارة، والتي حتققت من خالل العمل الدوؤوب للعاملني كاَفّ
من  واملُنَجـزة  املتحققة  النتاجات  وتعك�س  والفنية،  الإداريــة  الأجهزة  بني  املتبادل  الفهم  عمق  وتظهر  التطور، 

الربامج وامل�شروعات واخلطط التطويرية والتجديدية يف الوزارة. 

وزير الرتبية والتعليم

الأ�ستاذ الدكتور وليد املعاين
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نظام التعليم يف الأردن
فل�سفة الرتبية واأهدافها

تنبثق فل�شفة الرتبية يف اململكة الأردنية الها�شمية من الد�شتور الأردين واحل�شارة العربية الإ�شالمية ومبادئ الثورة العربية   
الكربى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفل�شفة يف الأ�ش�س الآتية: 

اأ-الأ�س�س الفكرية: 
1.الإميان باهلل تعالى.

2.الإميان باملُُثل العليا لالأمة العربية.
3.الإ�شالم نظام فكري �شلوكي يحرتم الإن�شان، وُيعلي من مكانة العقل، ويحّث على العلم والعمل واخُلُلق.

4.الإ�شالم نظام ِقَيِمّي متكامل يوفر الِقَيم واملبادئ ال�شاحلة التي ت�شكل �شمري الفرد واجلماعة.
5.العالقة بني الإ�شالم والعروبة عالقة ع�شوية.

ب- الأ�س�س الوطنية والقومية والإن�سانية:
1.اململكة الأردنية الها�شمية دولة عربية، ونظام احلكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولء فيها هلل ثم الوطن وامللك.

2.الأردن جزء من الوطن العربي، وال�شعب الأردين جزء ل يتجزاأ من الأمة العربية والإ�شالمية.
3.ال�شعب الأردين وحدة متكاملة، ول مكان فيه للتع�شب العن�شري اأو الإقليمي اأو الطائفي اأو الع�شائري اأو العائلي.

4.اللغة العربية ركن اأ�شا�س يف وجود الأمة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونه�شتها.
5.الثورة العربية الكربى تعرّب عن طموح الأمة العربية وتطلعاتها لال�شتقالل والتحرر والوحدة والتقدم.

6.التم�شك بعروبة فل�شطني وبجميع الأجزاء املغت�شبة من الوطن العربي والعمل على ا�شرتدادها.
7.الق�شية الفل�شطينية ق�شية م�شريية لل�شعب الأردين، والعدوان ال�شهيوين على فل�شطني حتّد �شيا�شي وع�شكري وح�شاري لالأمة 

العربية والإ�شالمية بعامة والأردن بخا�شة.
8.الأمة العربية حقيقة تاريخية را�شخة والوحدة العربية �شرورة حيوية لوجودها وتقدمها.

9.التوازن بني مقومات ال�شخ�شية والوطنية والقومية والإ�شالمية من جهة، والنفتاح على الثقافات العاملية من جهة اأخرى.
10.التكيف مع متغريات الع�شر وتوفري القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.

11.التفاهم الدويل على اأ�شا�س العدل وامل�شاواة واحلرية.
12.امل�شاركة الإيجابية يف احل�شارة العاملية وتطويرها.

ج- الأ�س�س الجتماعية:
1.الأردنيون مت�شاوون يف احلقوق والواجبات ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية، ويتفا�شلون مبدى عطائهم ملجتمعهم وانتمائهم 

له.
2.احرتام حرية الفرد وكرامته. 

اأفراده، ودعائمه الأ�شا�شية: العدل الجتماعي، واإقامة التوازن بني حاجات الفرد  3.متا�شك املجتمع وبقاوؤه �شرورة لكل فرد من 
وحاجات املجتمع، وتعاون اأفراده وتكافوؤهم مبا يحقق ال�شالح العام، وحتمل امل�شوؤولية الفردية والجتماعية.
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4.تقدم املجتمع رهن بتنظيم اأفراده مبا يحفظ امل�شلحة الوطنية والقومية.
5.امل�شاركة ال�شيا�شية والجتماعية يف اإطار النظام الدميقراطي حق للفرد وواجب عليه اإزاء جمتمعه.

6.الرتبية �شرورة اجتماعية، والتعليم حق للجميع، كُلّ وفق قابلياته وقدراته الذاتية.

الأهداف العامة: 
تنبثق الأهداف العامة للرتبية يف اململكة من فل�شفة الرتبية، وتتمثل يف تكوين املواطن املوؤمن باهلل تعالى املنتمي لوطنه   
والوجدانية  والروحية  والعقلية  اجل�شمية  ال�شخ�شية  جوانب  متلف  يف  النامي  الإن�شانية،  والكمالت  بالف�شائل  املتحلي  واأمته، 

والجتماعية؛ بحيث ي�شبح الطالب يف نهاية مراحل التعليم مواطًنا قادًرا على:
• ا�شتخدام اللغة العربية يف التعبري عن الذات والت�شال مع الآخرين بي�شر و�شهولة.	
• ا 	 ال�شتيعاب الواعي للحقائق واملفاهيم والعالقات املت�شلة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية وال�شكانية والجتماعية والثقافية حملًيّ

ا، وا�شتخدامها بفاعلية يف احلياة العامة. وعاملًيّ
• ا�شتيعاب عنا�شر الرتاث وا�شتخال�س العربة لفهم احلا�شر وتطويره.	
•  ا�شتيعاب الإ�شالم عقيدة و�شريعة، والتمثل الواعي ملا فيه من ِقَيم واجتاهات.	
•   النفتاح على ما يف الثقافات الإن�شانية من ِقَيم واجتاهات حميدة.	
• التفكري الريا�شي وا�شتخدام الأنظمة العددية والعالقات الريا�شية يف املجالت العلمية و�شوؤون احلياة العامة.	
• ا�شتيعاب احلقائق واملفاهيم واملبادئ والنظريات، والتعامل معها، وا�شتخدامها يف تف�شري الظواهر الكونية، وت�شخريها خلدمة 	

الإن�شان وحل م�شكالته وتوفري اأ�شباب �شعادته.
• ال�شتيعاب الواعي للتكنولوجيا واكت�شاب املهارة يف التعامل معها واإنتاجها وتطويرها وت�شخريها خلدمة املجتمع.	
• املختلفة 	 الحتمالت  وتوقع  الظواهر  تف�شري  وا�شتخدامها يف  واإنتاجها،  وا�شتدعاوؤها، ومعاجلتها،  وتخزينها،  املعلومات،  جمع 

لالأحداث، واتخاذ القرارات يف �شتى املجالت.
• التفكري النقدي املو�شوعي، واتباع الأ�شلوب العلمي يف امل�شاهدة والبحث وحل امل�شكالت.	
• مواجهة متطلبات العمل، والعتماد على النف�س؛ باكت�شاب مهارات مهنية عامة واأخرى متخ�ش�شة.	
• ا�ستيعاب القواعد ال�سحية وممار�سة العادات املت�سلة بها والن�ساط الريا�سي؛ لتحقيق منو ج�سمي متوازن.	
• تذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ويف مظاهر احلياة.	
• التم�شك بحقوق املواطنة وحتمل امل�شوؤوليات املرتتبة عليها.	
•  العتزاز الإ�شالمي والقومي والوطني.	
• بالعمل وال�شتمرار فيه 	 املباداأة  الإبداع والبتكار وروح  القدرات اخلا�شة والأوقات احلرة يف تنمية املعارف وجوانب  ا�شتثمار 

والرتويح الربيء.
• املبادئ 	 ومتثل  الجتماعي،  والتقدم  والعمل  والآخرين،  الذات  نحو  اإيجابية  واجتاهات  ِقَيم  وتكوين  الإن�شان،  اإن�شانية  تقدير 

الدميقراطية يف ال�شلوك الفردي والجتماعي.
• التكيف ال�شخ�شي واكت�شاب قواعد ال�شلوك الجتماعي والأخالقي، ومتثلها يف التعامل مع الآخرين ومتغريات احلياة.	
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مبادئ ال�سيا�سة الرتبوية:
تتمثل مبادئ ال�شيا�شة الرتبوية يف ما يلي:  

• توجيه النظام الرتبوي ليكون اأكرث مواءمة حلاجات الفرد واملجتمع واإقامة التوازن بينهما.	
•  توفري الفر�ص لتحقيق مبداأ الرتبية امل�ستدمية، وا�ستثمار اأمناط الرتبية املوازية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.	
•  تاأكيد اأهمية الرتبية ال�شيا�شية يف النظام الرتبوي، وتر�شيخ مبادئ امل�شاركة والعدالة والدميقراطية وممار�شتها.	
• واحلوار 	 والإبــداع،  واملبادرة،  والنقد،  التحليل،  على:  القدرة  املواطن  �شخ�شية  يف  يطّور  توجيًها  الرتبوية  العملية  توجيه    

الإيجابي، وتعزيز الِقَيم امل�شتمدة من احل�شارة العربية والإ�شالمية والإن�شانية.
• تر�شيخ املنهج العلمي يف النظام الرتبوي تخطيًطا وتنفيًذا وتقومًيا، وتطوير نظم البحث والتقومي واملتابعة.	
• تو�سيع اأمناط الرتبية يف املوؤ�س�سات الرتبوية لت�سمل برامج الرتبية اخلا�سة واملوهوبني وذوي االحتياجات اخلا�سة.	
• تاأكيد مفهوم اخلربة ال�شاملة، مبا يف ذلك اخلربات املهنية والتكنولوجية.	
• تاأكيد اأن التعليم ر�شالة ومهنة لها قواعدها اخللقية واملهنية.	
• توجيه النظام الرتبوي مبا يكفل حتقيق مركزية التخطيط العام واملتابعة والالمركزية يف الإدارة.	
•  العتزاز مبكانة املعلم العلمية والجتماعية؛ لدوره املتميز يف بناء الإن�شان واملجتمع.	
• تاأكيد اأهمية الرتبية الع�شكرية والثقافة البيئية. 	

املراحل التعليمية واأهدافها:
  اأ. ت�شنف املوؤ�ش�شات التعليمية من حيث مراحلها اإلى الأنواع الآتية:

مرحلة ريا�س الأطفال، ومدتها �شنتان على الأكرث.. 1
مرحلة التعليم الأ�شا�شي، ومدتها ع�شر �شنوات.. 2
مرحلة التعليم الثانوي، ومدتها �شنتان.. 3

  ب.  يجوز وفق تعليمات ي�شدرها الوزير:
• ت�شريع الطلبة املتفوقني؛ باخت�شار عدد ال�شنوات الدرا�شية الالزمة لإنهاء الطالب املتفوق مرحلة التعليم الأ�شا�شي مبدة ل 	

تتجاوز �شنتني درا�شيتني.
• اخت�شار عدد ال�شنوات الدرا�شية الالزمة لإنهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الف�شول، اأو وفق الربامج الأجنبية، على 	

األ تقل عن ثالثة ف�شول درا�شية ول يكون الف�شل ال�شيفي منها.

مرحلة التعليم الأ�سا�سي:
  اأ. يعترب التعليم الأ�شا�شي قاعدة للتعليم واأ�شا�ًشا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات وامليول الذاتية وتوجيه 

الطلبة يف �شوئها.
  ب.  تهدف هذه املرحلة اإلى حتقيق الأهداف العامة للرتبية واإعداد املواطن يف متلف جوانب �شخ�شيته: اجل�شمية، 

والعقلية، والروحية، والوجدانية، والجتماعية؛ لي�شبح قادرًا على اأن:
• يلّم اإملاًما واعًيا بتاريخ الإ�شالم ومبادئه و�شعائره واأحكامه وِقَيمه، ويتمثلها ُخُلًقا وم�شلًكا.	
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• يتقن املهارات الأ�شا�شية للغة العربية، بحيث يتمكن من ا�شتخدامها ب�شهولة وي�شر.	
• يعرف احلقائق والوقائع الأ�شا�شية املتعلقة بتاريخ الأمة الإ�شالمية والعربية وال�شعب الأردين يف عمقه العربي والإ�شالمي 	

بوجه خا�س والإن�شاين بوجه عام.
• يعي احلقائق الأ�شا�شية املتعلقة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية الأردنية والعربية والعاملية.	
• يتمثل قواعد ال�شلوك الجتماعي، ويراعي تقاليد جمتمعه وعاداته وِقَيمه احلميدة.	
• يحب وطنه، ويعتز به، ويتحمل امل�شوؤوليات املرتتبة عليه جتاهه.	
• يحب اأ�شرته وجمتمعه، ويتحمل امل�شوؤوليات املرتتبة عليه جتاههما.	
• يتقن املهارات الأ�شا�شية للغة اأجنبية واحدة على الأقل.	
• يتعامل مع الأنظمة العددية والعمليات الريا�شية الأ�شا�شية والأ�شكال الهند�شية، وي�شتخدمها يف احلياة العملية.	
• ي�شتوعب احلقائق والتعميمات العلمية الأ�شا�شية واأ�ش�شها التجريبية، وي�شتخدمها يف تف�شري الظواهر الطبيعية.	
• يفكر باأ�شلوب علمي م�شتخدًما يف ذلك: عمليات امل�شاهدة، وجمع البيانات، وتنظيمها، وحتليلها، وال�شتنتاج منها، وبناء 	

اأحكام وقرارات م�شتندة اإليها.
• ي�شتوعب الأ�ش�س العلمية لأ�شكال التكنولوجيا التي َتعِر�س له يف حياته اليومية ويح�شن ا�شتخدامها.	
• يحر�س على �شالمة بيئته ونظافتها وجمالها وثرواتها.	
• يدرك اأهمية لياقته البدنية وال�شحية، وميار�س الن�شاطات الريا�شية ال�شحية املنا�شبة.	
• يتذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة، ويعرب عن ميوله الفنية اخلا�شة.	
• َيْقوى على اأداء مهارات حرفية تتنا�شب وقدراته وميوله وي�شعى لتنميتها، ويعزز يف نف�شه احرتام العمل اليدوي؛ بو�شف العمل 	

وظيفة اأ�شا�شية يف احلياة الجتماعية.
• والكتفاء 	 العي�س  وك�شب  الذاتية  القدرة  الإجناز وحتقيق  النف�س، يف  على  والعتماد  واملثابرة،  والعمل،  اجلّد،  ِقَيم:  يتمثل 

الذاتي.
• يعرب عن مواهبه وقدراته اخلا�شة وجوانب الإبداع لديه.	
• يتقبل ذاته، ويحرتم الآخرين، ويراعي م�شاعرهم، ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.	
• يقدر قيمة الوقت، ويح�شن ا�شتثمار اأوقاته احُلّرة.	
• ينمي نف�شه، وي�شعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته.	

ج.  التعليم الأ�شا�شي تعليم اإلزامي وجماين يف املدار�س احلكومية.  
د.  يقبل الطالب يف ال�شنة الأولى من مرحلة التعليم الأ�شا�شي اإذا اأمّت ال�شنة ال�شاد�شة من عمره يف نهاية كانون الأول من    

العام الدرا�شي الذي يقبل فيه.
هـ.  ل ُيف�شل الطالب من التعليم قبل اإمتام ال�شاد�شة ع�شرة من عمره، وُي�شتثنى من ذلك َمن كانت به حالة �شحية    

خا�شة بناًء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�شة.

مرحلة التعليم الثانوي:
ومهنية  وعلمية  ثقافية  خربات  تقدمي  على  ويقوم  وميولهم،  قدراتهم  وفق  الطلبة  به  يلتحق  تعليم  الثانوي  التعليم    اأ. 
متخ�ش�شة تلبي حاجات املجتمع الأردين القائمة اأو املنتظرة مب�شتوى ي�شاعد الطالب على موا�شلة التعليم العايل اأو اللتحاق 
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مبجالت العمل.
• اللغوي 	 البناء  مقومات  ومراعاة  والأدبية،  العلمية  ثقافته  وتنمية  الت�شال،  على  قدرته  تعزيز  يف:  العربية  لغته  ي�شتخدم 

ال�شحيح للغة وتذوق فنونها.
• يتكيف مع املتغريات البيئية اخلا�شة بوطنه واأبعادها الطبيعية وال�شكانية والجتماعية والثقافية، ويعمل على ح�شن ا�شتثمارها 	

و�شيانتها وحت�شني اإمكانياتها وتطويرها.
• ُيكّون ذاًتا ثقافية م�شتَمدة من ح�شارة اأمته يف املا�شي واحلا�شر، ويدرك �شرورة النفتاح الواعي على احل�شارة العاملية 	

والإ�شهام فيها.
• يتفاعل مع البيئة الثقافية اخلا�شة مبجتمعه، ويعمل على تطويرها.	
• يعي اأهمية الأ�شرة ومتا�شكها ودورها يف احلياة الجتماعية.	
• يعّزز ثقته بنف�شه وتقديره لإن�شانية الإن�شان واحرتامه لكرامة الآخرين وحرياتهم.	
• ي�شتوعب مبادئ العقيدة الإ�شالمية واأحكام �شريعتها وِقَيمها، ويتمثلها يف �شلوكه، ويتفهم ما يف الأديان ال�شماوية الأخرى 	

من ِقَيم ومعتقدات.
• ي�شعى اإلى تقدم وطنه، ورفعته، والعتزاز به، واحلر�س على امل�شاركة يف حل م�شكالته، وحتقيق اأمنه وا�شتقراره.	
• يعرف واقع اأمته وق�شاياها، ويعتّز بانتمائه اإليها، وي�شعى اإلى وحدتها وتقدمها.	
• يوؤدي واجباته ويتم�شك بحقوقه.	
• يعمل بروح الفريق، وَيعي اأ�ش�س ال�شورى والدميقراطية واأ�شكالها، وميار�شها يف تعامله مع الآخرين، ويوؤمن مببادئ العدالة 	

الجتماعية.
• يعي الق�شايا وامل�شكالت الدولية، ويدرك اأهمية التفاهم الدويل وال�شالم القائم على احلق والعدل.	
• يتقن لغة اأجنبية واحدة على الأقل.	
• ي�شتوعب املفاهيم والعالقات الريا�شية واملنطقية وي�شتخدمها يف حل امل�شكالت.	
• ى م�شادر املعلومات، ويتقن العمليات املت�شلة بجمعها وتخزينها ومعاجلتها وطرق ال�شتفادة منها.	 يتق�شّ
• ي�شتوعب حقائق العلم املتجددة وتطبيقاتها، ويتمكن من اختبار �شحتها باملنهج التجريبي ومعرفة دورها يف �شنع التقدم 	

الإن�شاين.
• يحافظ على البيئة ونظافتها، وينّمي اإمكانياتها وثرواتها.	
• ي�شتوعب املعلومات والقواعد ال�شحية املتعلقة بالنمو اجل�شمي والنف�شي املتوازن، وميار�شها.	
• يتذوق العمل الفني، ويعرّب عن ميوله الفنية يف اإنتاج اأعمال فنية اإيجابية يف م�شتوى قدراته واإمكانياته.	
• ي�شعى اإلى حتقيق متطلبات تاأهيله املهني وا�شتقالله القت�شادي ومقومات الكتفاء الذاتي.	
• ينّمي نف�شه بالتعلم الذاتي والتعليم امل�شتمر مدى احلياة.	
• ي�شتثمر اأوقات فراغه يف ممار�شة هوايات نافعة، ويعمل على تطويرها.	
• يتمثل يف �شلوكه الِقَيم العربية والإ�شالمية والكمالت الإن�شانية.	
• ي�شتخدم العقل يف احلوار والت�شامح يف التعامل والأدب يف ال�شتماع.	

ج.  يتاألف التعليم الثانوي من م�شارين رئي�َشنْي، هما:   
1-م�شار التعليم الثانوي ال�شامل، الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة م�شرتكة وثقافة متخ�ش�شة اأكادميية اأو مهنية.
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2-م�شار التعليم الثانوي التطبيقي، الذي يقوم على الإعداد والتدريب املهني.
جمل�ص  يقررها  التي  االأ�س�ص  على  بناء  الوزير  ي�سدرها  تعليمات  مبوجب  الثانوي  التعليم  يف  القبول  �سروط  ّدد  تحُ د.   

الرتبية والتعليم.

التربعات املدر�سية:
يجوز جمع التربعات املدر�شية يف املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية لتعزيز العمل الرتبوي، وذلك مبوجب نظام ي�شدر لهذه   

الغاية.
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اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة لعام 2018- 2022

الورقة  مل�شامني  وحتقيًقا  املعظم،  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  روؤيــة  مع  ان�شجاًما   
النقا�شية ال�شابعة يف متابعِة البناء على الإجنازات يف العملية الرتبوية، ورفِع �شوية التعليم مبراحله املختلفة، 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.
 

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

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 انطالًقا من 
حتليل متكامل للبيئتني الداخلية واخلارجية، وحتديد عنا�شر القوة وفر�س التح�شني املتعلقة يف املجالت ال�شتة الرئي�شة التي 
الوزارة  تواجه  التي  والتحديات  الفر�س  واإبــراز  الأردن،  يف  التعليم  لقطاع  الإ�شرتاتيجية  والتوجهات  الرتبوية،  العملية  حتكم 

مب�شاركة  حتليلية مع ال�شركاء واملعنيني. 

�شمن   ، دوري  ب�شكل  والتنفيذ  التخطيط  م�شار  تقييم  والتقييم؛  بهدف  املتابعة  اإطار  لر�شم  اآلية  الوزارة  و�شعت  لقد   
اإجراءات ت�شاهم يف تعزيز املوؤ�ش�شية وامل�شاءلة يف العملية الرتبوية. وتلتزم الوزارة بتنفيذ اخلطة 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.

البنية  اأثقل كاهل  والذي  الأردنية،  املدار�س  اإلى  ال�شوريني  الالجئني  اأبناء  للطلبة من  الهائل  التدفق  الرغم من  وعلى   
التحتية لنظام التعليم يف الأردن، واأدى اإلى زيادة عدد املدار�س ذات الفرتتني ل�شتيعاب هوؤلء الطلبة، فقد ا�شتمرت الوزارة 
وامل�شاواة  الو�شول  ل�شمان  الوزارة  وت�شعى  ال�شركاء.  بالتعاون مع  بالأزمة  املتاأثرين  للطلبة  النوعية  التعليمية  بتوفري اخلدمات 
للطلبة كافة؛ حتقيًقا لروؤية التعليم للجميع، والعدالة لكال اجلن�شني وذوي الحتياجات اخلا�شة؛ وذلك با�شتيعاب جميع الفئات 
العمرية، وتوفري البيئة التعليمية املحّفزة والربامج التوعوية وال�شحية، وتطوير البنية التحتية؛ بتخفي�س عدد الأبنية امل�شتاأجرة 
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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.

حتقيق  من  ومتكينهم  املعلمني  قدرات  لتعزيز  امل�شتدامة  املهنية  التنمية  برامج  وبناء  موؤهلة،  ب�شرية  موارد  توفري  اإن   
النتاجات التعليمية بكفاءة وفعالية، يحتاج م�شاًرا وظيفيًّا 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.

وي�شهم متكني الطلبة من حتديد م�شاراتهم التعليمية وفق قدراتهم وميولهم، وتوفري الفر�س للتعليم غري 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، 
الإلكرتونية  التعلم  توفري م�شادر  ال�شيا�شة،  ويندرج �شمن هذه  والت�شالت.  املعلومات  تكنولوجيا  ال�شريع يف  التطور  ومواكبة 

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.

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

وقد اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم على اإ�شرتاتيجيات وبرامج تطويرية طموحة على الرغم من حمدودية 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. 

اأمام النظام الرتبوي الأردين لتحقيق اجلاهزية والتدابري الالزمة ملعاجلة التحديات  وما تزال هناك حتديات كثرية   
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�شوًل اإلى 

نظام تعليمي متطور، ي�شكل مرتكًزا اأ�شا�شيًّا يف بناء امل�شتقبل املزدهر. 
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املقدمة
 

داأبت وزارة الرتبية والتعليم – بخطى حثيثة وجهود كبرية- على مواكبة التطورات املتعلقة باملجالت الرتبوية والتفكري   
الإ�شرتاتيجي، والطالع على التجارب الناجحة للدول املتقدمة يف جمالت الرتبية والتعليم، الأمر الذي يعك�س حر�س الوزارة 
لبة  على اإحراز التقدم وحتقيق الزدهار يف املجالت التعليمية كافة يف وطننا احلبيب، ومبا يوؤ�ش�س لالأجيال القادمة اأر�شية �شُ
اإلى ما فيه نه�شة الوطن ورفعته، ومواجهته التحديات وجتاوزها باأقل  ُتبنى عليها الآمال وتتحقق الطموحات، وتوّجه الأنظار 
تكلفة واأعلى درجات اجلودة والإتقان، مبا تعتمد عليه من معاين ال�شفافية والإنتاجية والتناف�شية والت�شاركية مع ذوي العالقة يف 

املجالت املتنوعة.

التي  �شواء  العام 2018،  ومديرياتها على مدار  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإدارات  اإجنازات  اأبرز  ال�شنوي  الكتاب  يعر�س   
حتققت منها اأو التي ما زالت قيد التنفيذ؛ لأغرا�س اإح�شائية وتوثيقية وتقييمية وتقوميية، ولتكون مرجعية للرتبويني والباحثني 
وهادية لهم يف مراجعة امل�شرية الرتبوية، ومنطلًقا للتح�شني والتطوير والتخطيط ال�شليم، وتاليف الثغرات التي قد جتّد هنا اأو 

هناك.

وملحة عن  للعام 2018،  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  منها:  الأول حماور  الف�شل  يتناول  ثالثة ف�شول،  الكتاب يف  اأُجِنــَز   
البيانية  والر�شوم  املوؤ�شرات  اإلى  اإ�شافة  للوزارة ) 2022-2018(،  الإ�شرتاتيجية  وتعريًفا باخلطة  الأردن،  الرتبوي يف  النظام 

واملقارنات املتعلقة بالنظام التعليمي.

للعام 2018م، من برامج  اإجنازات الإدارات والوحدات وم�شروعاتها  اأهم  الثاين فحر�شنا فيه على بيان  اأما الف�شل   
ومتابعات ودرا�شات وتقارير ومبادرات واأعمال تطوعية واجتماعات وور�شات عمل تدريبية وم�شاركات داخلية خارجية يف املجالت 
املتنوعة. ويتناول الف�شل الثالث الحتفالت والن�شاطات واملبادرات وامل�شابقات التي نفذتها اإدارات الوزارة ومديريات الرتبية 
والتعليم مدعمة بال�شور؛ ما يربز اجلهود املبذولة من املعلمني والطلبة وامل�شرفني على الأن�شطة، ويعّزز دورهم يف اإبراز الوجه 

امل�شرق للوزارة.

اخلطط  و�شع  يف  الــقــرار  �شانعي  يــدي  بني  مرجعية  وثيقة  يكون  واأن  املــرجــوة،  اأهــدافــه  الكتاب  يحقق  اأن  يف  ناأمل   
والإ�شرتاتيجيات اجلديدة واملنا�شبة ملواكبة الع�شر وتطوراته يف �شتى املجالت الرتبوية.  

جلنة الإعداد
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الف�سل الأول
  الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم
  املوؤ�رشات الرتبوية والر�سوم البيانية
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الف�سل الثاين
  الإجنازات وامل�رشوعات الرتبوية
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ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

مديرية البحث الرتبوي
ق�سم الرتجمة واملطبوعات الرتبوية

ا  1-اإ�شدار الكتاب ال�شنوي للوزارة لعام 2017، ورفعه اإلكرتونيًّ
.PDF   على املوقع الر�شمي للوزارة بن�شخة

مـــزدوج( من جملة  )عــدد  والــثــاين  الأول  العددين  2-اإ�ــشــدار 
ر�شالة املعلم جملد 55.

3-التحرير اللغوي والفني للخطة الإ�شرتاتيجية لوزارة الرتبية 
والتعليم 2018 - 2022.

ـــــداد املــــادة اخلــا�ــشــة بـــالأفـــالم الــوثــائــقــيــة والــنــ�ــشــرات  4-اإع
»م�شرية  فيديو  مثل:  الـــوزارة؛  باأن�شطة  اخلا�شة  والبو�شرتات 

دفرتي«، وفيديو حفل اإطالق اخلطة الإ�شرتاتيجية وغريها.
لنقابة  الأول  املــوؤمتــر  العربي/  املعلم  موؤمتر  يف  5-امل�شاركة 
املعلمني الأردنيني، بعنوان »متكني القيادات الرتبوية لبناء جيل 

قادر على قيادة امل�شتقبل«.
6-امل�شاركة يف خطة اإدارة الكوارث والأزمات.

البحث  ق�شم  ُيجريها  التي  الرتبوية  البحوث  يف  7-امل�شاركة 
الرتبوي.

اللغة  ملبحث  واخلا�شة  العامة  النتاجات  اإعداد  يف  8-امل�شاركة 
العربية لدعم التعليم غري النظامي )تعزيز الثقافة للمت�شربني(، 

وتاأليف املواد القرائية/ منهاج اللغة العربية �شمن الربنامج.
 - الرتبوية  القيادات  متكني  موؤمتر  الق�شم  اأع�شاء  9-ح�شور 

تنظيم نقابة املعلمني.
10-التحرير اللغوي للمواد واملو�شوعات اخلا�شة مبكتب معايل 

الوزير ومكتب عطوفة الأمني العام.
للوزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اإطالق  احتفال  يف  11-امل�شاركة 

لالأعوام 2022-2018.
12-ترجمة العديد من البحوث والدرا�شات واملوؤمترات والتقارير 

والأدلة والعقود، وتقارير اخلرباء وامل�شت�شارين الأجانب.
موظف  واإثــبــات  ــب،  رات وك�شوف  خــربة،  �شهادات  13-ترجمة 
وزارة  يف  والعاملني  للمعلمني  الإجنليزية  اإلى  العربية  اللغة  من 

الرتبية والتعليم.
ق�سم املتابعة والتقييم 

1.توثيق امل�شاريع والربامج واملهام اخلا�شة بخطة حتفيز النمو 

على  الــوزارة  يف  تنفذ  التي   2022-2018 الأردين  القت�شادي 
النمو  حتفيز  خلطة  التنفيذي  للربنامج  ــكــرتوين  الإل النظام 

القت�شادي الأردين التابع لرئا�شة الوزراء.
الرتبية  ـــوزارة  ل الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اإعـــداد  يف  2.امل�شاركة 

والتعليم.
3.اإعداد مناذج املتابعة والتقييم للخطة الإ�شرتاتيجية، وتدريب 

املقيمني على عملية اإعداد التقارير بح�شب النماذج .
 2022-2018 الإ�شرتاتيجية  اخلطة  وم�شاريع  برامج  4.متابعة 

للوزارة.
5.اإعداد تقرير املتابعة للخطة الإ�شرتاتيجية 2018م.

6.متابعة وثيقة الأردن 2025م.
7.متابعة الربنامج التنفيذي التنموي.

8.امل�شاهمة يف اإعداد الوثائق واملوؤ�شرات اخلا�شة بتقييم الوزارة 
يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتمُيّز الأداء احلكومي وال�شفافية.

ق�سم التطوير الرتبوي
1.تفعيل منهجية تب�شيط الإجراءات يف وزارة الرتبية والتعليم، من 
خالل اإعداد املخاطبات لأق�شام اإدارة التخطيط، وبع�س اإدارات 
الوزارة، والتوا�شل مع وحدة الرقابة الداخلية لدرا�شة املقرتحات 

واإمكان ال�شتفادة منها.
2.اإعداد تقرير مل�شّودة خطة تطوير اخلدمات لعام 2018، وتزويد 

اإدارة املوارد الب�شرية – ق�شم الو�شف الوظيفي بها. 
3.درا�شة تقرير )حالة البلد(، واإعداد تقرير حتليلي يف �شوء ما 

ورد فيه 7/4/ 2018. 
4.امل�شاركة يف اأعمال درا�شة التحليل املوؤ�ش�شي من منظور النوع 

الجتماعي.
5.درا�شة برنامج امل�شاعدات الفنية اليابانية لل�شنة املالية اليابانية 

2019، واإعداد تقرير يفيد جمالت ال�شتفادة من ذلك. 
6.اإعداد ت�شور مقرتح لتطوير روؤية ق�شم التطوير الرتبوي ور�شالته 

واأهدافه ومهامه من منظور فني واإداري مًعا. 
النظامي  التعليم غري  الكندية  املنظمة  مبادرة  7.درا�شة مقرتح 
لالجئني واملدار�س الأكرث فقًرا ، واإعداد تقرير بذلك، والتوا�شل 
مع اإدارة العالقات الثقافية والتعليم العام ب�شاأن املبادرة؛ لإعداد 

جلنة م�شرتكة مع الإدارات املعنية )2018/8/1(.
8.امل�شاركة يف اأعمال مراجعة اخلطة الإ�شرتاتيجية 2022-2018.
9.امل�شاركة يف اأعمال جلان تقييم املعلمني املتميزين للعام الدرا�شي 

.2018-2017

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
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اململكة  مدار�س  يف  التطوعي  العمل  لربنامج  ت�شّور  10.اقــرتاح 
الأردنية الها�شمية.

التح�شيل  تــدين  درا�ــشــة  لتو�شيات  تنفيذية  خطة  11.اإعــــداد 
الدرا�شي يف مدار�س مديريتي دير عال والأغوار اجلنوبية.

ق�سم البحث الرتبوي
1(اأجرى الق�شم درا�شات ر�شا عن العام 2018 على النحو الآتي:

• درا�شة ر�شا الطلبة 2017 عن العام 2018.	
• درا�شة ر�شا ال�شركاء 2017 عن العام 2018.	
• درا�شة ر�شا العاملني 2017 عن العام 2018.	
• درا�شة ر�شا املوردين 2017 عن العام 2018.	
• درا�شة ر�شا املراجعني 2017 عن العام 2018.	

2(اإجراء درا�شة اأثر دمج املدار�س 2018.
3(فلرتة بيانات ر�شا الطلبة والعاملني 2018وتنظيمها.

4(�شارك الق�شم يف:
اإجراء درا�شة اأثر املنهاج التفاعلي 2018.

اإجراء درا�شة نظام اجلودة يف ريا�س الأطفال 2018.
جلان تقييم املعلمني املتميزين واأ�شحاب املبادرات اخلاّلقة.

لوزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  يف  وامل�شاواة  الو�شول  حمور  جلنة 
الرتبية والتعليم. 

املعلومات  اإدارة  لنظام  ال�شاملة  الت�شغيلية  التدريب على اخلطة 
الرتبوية.

معيار النتائج بجائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز.
درا�شة دور امل�شرف العام.

اإعداد تقرير املتابعة والتقييم.
5(اإعداد مطط لدرا�شة واقع املدار�س املتنقلة يف الأردن 2018. 
وتقدمي  العليا،  الــدرا�ــشــات  وطلبة  الباحثني  مهمة  6(ت�شهيل 
البحثية  الأدوات  على  الطــالع  بعد  لهم  البحثية  ال�شت�شارات 

واإقرارها.
7(عقد اتفاقية الزمالة مع موؤ�ش�شة امللكة رانيا للتعليم.

8(اإجراء درا�شة تدين التح�شيل يف مديريتي دير عال والأغوار 
اجلنوبية.

9(اإجراء درا�شة تقييمية حول واقع ح�ش�س الأن�شطة املدر�شية 
املوجهة يف املدار�س.

مديرية ال�سيا�سات والتخطيط الإ�سرتاتيجي
ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط ال�سرتاتيجي

الرتبية  لـــوزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اإعـــداد  يف  1(امل�شاركة 
والتعليم )2018- 2025(.

2(الإ�شراف على مناق�شة خطة توزيع طلبة ال�شف العا�شر على 

التدريب  موؤ�ش�شة  ومراكز  املهني  ال�شامل  الثانوي  التعليم  فروع 
يف  املعنيني  مع  بالتن�شيق   ،2018/2017 الدرا�شي  للعام  املهني 
التعليم املهني وموؤ�ش�شة  واإدارة  مديريات الرتبية والتعليم كافة 
حمدد،  زمني  جــدول  وفــق  الـــوزارة،  مركز  يف  املهني  التدريب 
مديريات  على  وتعميمها  النهائية،  ب�شورتها  اخلطة  واإعـــداد 

الرتبية والتعليم يف �شهر اآب من العام 2018.
والإ�شافات  املدر�شية  الأبنية  من  اململكة  احتياجات  3(حتديد 
ال�شفية وريا�س الأطفال بالتن�شيق مع مديريات الرتبية والتعليم 

للجهات املانحة.
4(و�شع خطة لدمج املدار�س التي يقّل جمموع طلبتها عن )40( 
طالًبا؛ ا�شتجابة لإ�شرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية، مع دعمها 

بو�شع خطة لتاأمني الطلبة باملوا�شالت. 
التي  ال�شفية  والإ�شافات  الأبنية  م�شاريع  بدرا�شة  5(القيام 
ُو�شعت من خالل جمال�س املحافظات )الالمركزية(، والتن�شيق 
املتطلبات  بو�شع  وذلــك  الدولية،  وامل�شاريع  الأبنية  اإداراة  مع 
للقيام بالدرا�شات الالزمة  الرتبوية الالزمة للم�شاريع املدَرجة 

لها من قبل وزارة الأ�شغال.
ق�سم تخطيط املوارد الب�رشية

1(اعتماد خطة الت�شكيالت املدر�شية.
املقرتح  واملــالحــق  املدر�شية  الأبنية  من  احلــاجــات  2(حتــديــد 

ا�شتئجارها.
التعليمية  واملــراكــز  وال�شعب  الأبنية  من  احلــاجــات  3(حتــديــد 
والإدارية ملدار�س املخيمات واملدار�س امل�شائية للطلبة ال�شوريني.
�شعب،  )دمج  امليدان  من  الــواردة  اليومية  املعامالت  4(درا�شة 
نظام  ا�شتحداث  اأعلى،  ل�شف  املدر�شة  ترفيع  �شفوف،  ت�شعيب 
اأو  )ملك  مدر�شية  اأبنية  اإخـــالء  فــرتتــني،  نظام  فــّك  فــرتتــني، 
اأو  ا�شتحداث  والأثاث،  للكتب  م�شتودعات  ا�شتئجار  م�شتاأجر(، 
العام  ي�شتجّد خالل  ما  اإداريــة ح�شب  اأو  تعليمية  مراكز  �شحب 

الدرا�شي(.
5(عمل درا�شة كاملة واإدراج مقرتحات لتعديل اأ�ش�س الت�شكيالت 
املدر�شية للعام الدرا�شي القادم 2019/ 2020 والتحديات التي 

يجب اأن توؤخذ يف احل�شبان حال اإقرارها.
ق�سم النوع الجتماعي وال�رشاكات

ال�شعادة لالأ�شرة  1(امل�شاركة يف ور�شة عمل مع م�شروع توا�شل 
الأعــراف  ا�شتك�شاف  بعنوان  درا�شة  فيها  ُعر�شت   ،   JACP

اجلندرية وتنظيم الأ�شرة يف الأردن.
2(حتديث بيانات تقرير »متابعة تو�شيات موؤمتر القاهرة حول 

ال�شكان والتنمية لالأردن 2018«.
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الأمن  يف  املــراأة   1325 الوطنية  اخلطة  اإطــالق  يف  3(امل�شاركة 
وال�شالم، ب�شهر ني�شان 2018.

قرار  تفعيل  حول  خربات  وتبادل  نقا�س  جل�شة  يف  4(امل�شاركة 
1325 املــراأة يف الأمــن وال�شالم، حيث مت الطــالع على جتربة 
وتفعيل  الع�شكري  القطاع  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  يف  تون�س 

القرار يف اخلطط الوطنية.
5(تنفيذ  حمالت  التوعية حول الزواج املبكر بالتعاون مع اللجنة 
والتي  ال�شحية،  العناية  ومعهد  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية 
منها  مدر�شة،   65 �شملت  توعوية،  حما�شرة   )65( ت�شمنت 

)40( لالإناث و)20( للذكور و)5( لأولياء اأمور.
واحللول  البدائل  مناق�شة  الت�شاوري  اللقاء  يف  6(امل�شاركة 
اخلا�شة بالتعامل مع ظاهرة زواج الأطفال، مع اللجنة الوطنية 
الأردنية ل�شوؤون املراأة وRDPP، والتي عقدت يف 2018/4/34، 
الأردن  يف  بالزواج  املتعلقة  الت�شريعات  اأهم  ا�شُتعر�شت  حيث 
وكذلك  العمري(،  اأ�شرف  )د.  الق�شاة  قا�شي  دائــرة  قبل  من 
الفار(،  يعقوب  )الأ�شتاذ  امل�شيحية  الطوائف  لدى  الت�شريعات 

وحددت الإجراءات والقرتاحات للحّد من زواج الأطفال. 
الرتبية  لـــوزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اإعـــداد  يف  7(امل�شاركة 

والتعليم.
8(متابعة برنامج العودة اإلى املدر�شة ملركز احل�شني لل�شرطان، 
التعليم  اإدارة  يف  النظامي  غري  التعليم  ق�شم  مع  �شُيدَمج  حيث 

والبحث الرتبوي.
9(امل�شاركة يف احلوار الوطني ملتابعة تو�شيات الإعالن الوزاري 
الرابع، واملتعلق بتعزيز دور املراأة يف املجتمع، بدعم من الحتاد 
الأوروبي وال�شبكة الأورومتو�شطية، والذي انعقد يف 8 اأيار 2018.

�شيا�شات  اأولــويــات  حتديد  حــول  عمل  ور�شة  يف  10(امل�شاركة 
ل�سباط  الوطني  امل�ستوى  على  التخطيط  يف  ال�سكانية  الفر�سة 
لل�سكان  االأعلى  الوطني  املجل�ص  مع  ال�سكانية  الفر�سة  ارتباط 

.USAID وبرنامج توا�شل، وبدعم من
11(تنفيذ ثالث ور�شات للنوع الجتماعي بالتن�شيق مع اليون�شكو 
النوع  اإ�شرتاتيجية  م�شّودة  لعر�س  )ثيوبينيا(؛  اجلندر  وخبرية 

الجتماعي على فرق اخلطة الإ�شرتاتيجية للتعليم. 
للوزارة  الجتماعي  النوع  تدقيق  م�شروع  تنفيذ  يف  12(الــبــدء 
بدعم فني من تكامل-النوع الجتماعي USAID ، حيث ت�شمن 

الربنامج:
• النوع 	 مفاهيم  حــول  يــومــني  مــدة  للفريق  تدريبية  ور�ــشــة 

الجتماعي.
• اجتماًعا يف مبنى الوزارة اُتّفق فيه على البيانات والفر�شيات 	

التي �شيتم درا�شتها وحتليلها.

13(امل�شاركة يف ور�شة اإطالق خطة احلد من الزواج املبكر؛ مع 
املجل�س الأعلى لل�شكان نوق�س فيها:

الإ�شارة اإلى درا�شة زواج القا�شرات، التي اأطلقها املجل�س الأعلى 
.2017-2016

حيث  املبكر؛  الــزواج  من  باحلّد  الهتمام  اأ�شباب  اإلى  الإ�شارة 
يوؤثر ذلك يف التن�شئة )طفلة تربي طفلة( ويف م�شاركة املراأة يف 

�شوق العمل. 
)املحاور،  كافة  ال�شركاء  مع  الت�شاركية  الوطنية  اخلطة  عر�س 

التوعية، الت�شريعات، اخلدمات...(.
14(امل�ساركة يف ور�سَتْي عمل مع املجل�ص االأعلى لل�سكان ل�سباط 
ارتباط وثيقة الفر�سة ال�سكانية؛ بهدف اإدماج موؤ�سرات الفر�سة 
مطابقة  مــدى  مناق�شة  ومت  املوؤ�ش�شات،  خطط  يف  ال�شكانية 
الأهداف والأن�شطة واملوؤ�شرات بني وثيقة الفر�شة ال�شكانية وبني 
بني  الفجوات  مناق�شة  على  التفاق  ثم  الــوزارة،  اإ�شرتاتيجيات 

اخلطتني وحماولة اإدماج ما هو غري موجود.
15(تقدمي مقرتح م�شروع توعية للحّد من الزواج املبكر، ملنظمة 
اليون�شكو من خالل اللجنة الوطنية للثقافة والرتبية والعلوم يف 
الوزارة، لتطبيقه يف )100( مدر�شة باململكة يف اأقاليمها الثالث.
النوع  فريق  مع  الجتماعي  النوع  تدقيق  ور�شات  16(ا�شتكمال 
ُعر�س   ،USAID تكامل  من  بدعم  ـــوزارة،  ال يف  الجتماعي 
فيها فكرة عن الإطار العام لتحليل النوع الجتماعي) خطواته 

واأدواته(.
17(تدريب فريق النوع الجتماعي مدة يومني على البحث الكّمي 
النوع  حتليل  ا�شتمارة  واإعـــداد  الجتماعي،  النوع  منظور  من 

الجتماعي يف املوؤ�ش�شات ب�شكل ت�شاركي.
18(ح�سور ور�سة �سباط ارتباط املجل�ص االأعلى لل�سكان للفر�سة 
ال�شكانية؛ بهدف اإدماج موؤ�شرات الفر�شة ال�شكانية مع اخلطط 
وتاأكيد  املوؤ�شرات  مراجعة  مت  وقد  للموؤ�ش�شات،  الإ�شرتاتيجية 
والأن�شطة  املجالت  يف  الرتبية  وزارة  واإ�شرتاتيجية  مواءمتها 

كافة.
ومن�شقي  والتعليم  الــرتبــيــة  ملــديــري  عمل  ور�ــشــة  19(تنظيم 
ومن�شقات النوع الجتماعي يف مديريات الو�شط؛ بهدف عر�س 
يف  ذ  ُنِفّ الــذي  الأول  النموذجي  الربنامج  مرجات  ومناق�شة 
اإحدى املدار�س اخلا�شة يف وقت �شابق خالل الربنامج الإقليمي 

.)RDPP( للتنمية واحلماية
العنف  على  مدربني  تدريب  التدريبية  الور�شة  يف  20(امل�شاركة 
املــراأة(/  �شد  العنف  )مناه�شة  �شمعة  �شبكة  مع  ــراأة،  امل �شد 
خم�شة  مدة  ا�شتمرت  املــراأة-  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة 
للتدريب على ق�شايا  تدريبية  لإعداد مادة  وت�شكيل فريق  اأيام، 
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العنف �شد املراأة على م�شتوى وطني.
الإلكرتوين  التدريب  بربنامج  خا�س  اجتماع  يف  21(امل�شاركة 
الوطنية  اللجنة  بني  بال�شراكة  الجتماعي،  النوع  لإح�شاءات 
واللجنة  العامة،  الإح�شاءات  ــرة  ودائ ــراأة  امل ل�شوؤون  الأردنــيــة 
بهدف  ــوا«؛  ــك ــش »الأ� اآ�ــشــيــا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية 
االإلكرتونية  باملنظومة  االجتماعي  النوع  ارتباط  �سباط  تعريف 

لالإح�شاءات.
املحرز  التقدم  حول  الت�شاوري  الوطني  اللقاء  يف  22(امل�شاركة 
مّت  والع�شرين  اخلام�س  والتنمية  لل�شكان  القاهرة  موؤمتر  نحو 
والتنمية/  لل�شكان  الـــدويل  املــوؤمتــر  حــول  مقدمة  عر�س  فيه 
اإعــالن  تنفيذ  يف  املــحــَرز  التقدم  وعــر�ــس   ،ICPD الــقــاهــرة 
اإلى تقدمي  بالإ�شافة  القاهره 2013 لالأعوام )2018-2013(، 
الأردن،  اإجنازات  املّتَبعة يف عر�س  والآليات  الإجراءات  مقرتح 
تتعلق  تو�شيات  اإلى  والو�شول  امل�شتفادة،  والدرو�س  والتحديات 
الإجنابية،  وال�شحة  والطفل،  حمــاور)املــراأة،  اأربــعــة  بعر�س 

والهجرة( يف املوؤمتر القادم.  
23(امل�شاركة يف ور�شة عمل اإقليمية نظمتها دائرة الإح�شاءات 
العامة مع ESCWA ، ت�شمنت ا�شتخدام البيانات الإح�شائية 
ومت  الجتماعي،  النوع  موؤ�شرات  باملراأة وطرق ح�شاب  اخلا�شة 
الإلكرتوين من خالل  التعلم  الرتكيز على منظومة  من خاللها 
وتقدمي  الجتماعي،  النوع  ومــوؤ�ــشــرات  لبيانات  وحــدات  �شبع 

مترينات تدريبية حول تلك املو�شوعات.
موؤ�شرات  احت�شاب  واآليات  طرق  عمل  ور�شة  يف  24(امل�شاركة 
الأداء للفر�شة ال�شكانية والتنمية امل�شتدامة، بتنظيم من املجل�س 
االأعلى لل�سكان ودائرة االإح�ساءات العامة، �سارك فيها �سباط 

ارتباط الفر�سة ال�سكانية.
من  العربية  الن�شخة  وتنقيح  ملراجعة  اليون�شكو  مع  25(اجتماع 
التعديل،  نقاط  على  واالتفاق  االجتماعي،  النوع  اإ�سرتاتيجية 

وطلب اعتمادها من معايل الوزير ب�شورة نهائية. 
باخلطة  خا�شة  توا�شل  اإ�شرتاتيجية  ت�شميم  يف  26(امل�شاركة 
الأردنية الوطنية لتفعيل القرار 1325؛ بهدف رفع الوعي وح�شد 
التاأييد. مت ذلك مع الئتالف 1325تفعيل قرار املراأة يف الأمن 
املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  مل�شي  نظًرا  وال�شالم، 
الأمم  هيئة  مع  بالتعاون  الوطنية  اخلطة  اأن�شطة  تنفيذ  بعملية 

املتحدة للمراأة.
27(امل�شاركة يف ور�شة عمل حول املتابعة والتقييم املراعية للنوع 
وتكامل  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  مع  الجتماعي، 

.USAID
28(تطبيق درا�شة التحليل املوؤ�ش�شي من منظور النوع الجتماعي 

والطفيلة،  اجلنوبي،  واملــزار  )الــكــرك،  اجلنوب  مديريات  يف 
والعقبة، والبرتاء( ومديريات الو�شط )ماأدبا، واجليزة، وماركا، 
وال�شلط، والزرقاء( من خالل الزيارات امليدانية، والبدء بتعبئة 

.SPSS ا�شتمارات هذه الدرا�شة على برنامج
29(امل�شاركة يف ور�شة العمل مراجعة موؤ�شرات الأداء يف اخلطة 
اللجنة  مع  واعتمادها،  1325وتعديلها  القرار  لتفعيل  الوطنية 
املوؤ�ش�شات  بني  ما  بالتعاون  املـــراأة،  ل�شوؤون  الوطنية  الأردنــيــة 
املــدين،  املجتمع  ومنظمات  الع�شكرية  والقطاعات  احلكومية 
وتهدف اإلى بناء خطة متابعة وتقييم  لقيا�س التقدم املحَرز يف 

اأجندة املراأة والأمن وال�شالم.
30(التوا�شل مع كافة املديريات من اأجل حتديث بيانات من�شقي 

ومن�شقات النوع الجتماعي، ور�شد التغريات.
يف  ك�شركاء  »الن�شاء  مبادرة  يف  عمل  ور�شة  يف  31(امل�شاركة 
التطوير والتقدم« مع �شركة عامل احلروف، بالتعاون مع جامعة 

مريلند يف الوليات املتحدة الأمريكية.
)م�شروع  الكندية  املنحة  موؤ�شرات  اإجــراءات  يف  32(املبا�شرة 
معمقة  »مفاهيم  الوزارة  مركز  اأق�شام  لروؤ�شاء  التوعية  ور�شات 

للنوع الجتماعي واإدماجه يف العمل اليومي«(.
33(عر�س اإ�شرتاتيجية امل�شاواة بني اجلن�شني واأهم اأهدافها يف 

اجتماع املانحني بتن�شيق اليون�شكو ووحدة التن�شيق التنموي.
تنمية  لعر�س م�شروع  اللوثري  اجتماع الحتاد  34(امل�شاركة يف 
ُعر�شت  وقــد  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بال�شراكة  الطفولة 
اآلية  اإلى  للتو�شل  واأهدافها  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  اإ�شرتاتيجية 

تنفيذ الأن�شطة من خالل هذا امل�شروع. 
35(امل�ساركة يف اجتماع ل�سباط ارتباط وثيقة الفر�سة ال�سكانية 
ال�شرف،  زيــن  امللكة  معهد  يف  لل�شكان،  الأعــلــى  املجل�س  مــع 
ا �شيغة  نوق�شت فيه املوؤ�شرات التي مت احت�شابها، ونوق�شت اأي�شً
الفر�شة  ذروة  اإلى  الو�شول  لت�شبح:  الوثيقة  لأهــداف  جديدة 
منظور  مع  يتنا�شب  مبا  ال�شكانية  الفر�شة  وا�شتثمار  ال�شكانية، 
حقوق الإن�شان واإدماج النوع الجتماعي، واحلماية الجتماعية، 

والتوظيف الأمثل للهجرات(.
36(امل�شاركة يف اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون 
للخطة  التوا�شل  اإ�شرتاتيجية  م�شودة  عر�س  بهدف  ـــراأة،  امل

الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�س الأمن رقم 1325.
37(امل�شاركة يف ور�شة عمل اإعداد خطط ت�شغيلية �شنوية مراعية 

لالأزمات.
ق�سم اخلريطة املدر�سية

املدر�شية،  اخلريطة  نظام  لتفعيل  تنفيذية  خطة  1(اإعــــداد 
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وترجمتها باللغة الإجنليزية، وتزويد منظمة اليوني�شكو بها.
2(تنفيذ العديد من الدرا�شات حول: ا�شتمالك قطع الأرا�شي، 
اأرا�ٍس مملوكة جلهات  اأبنية مدر�شية، وحتديد قطع  وا�شتئجار 
لإن�شاء  قوائم  وحتديد  مدر�شية،  اأبنية  لإن�شاء  ومنا�شبة  اأخرى 

اإ�شافات �شّفية.
مديرية  كل  من  املدر�سية  للخريطة  ارتباط  �سباط  3(ت�سمية 

تربية وتعليم، واإعداد قاعدة بيانات لت�شهيل التوا�شل.
لرئي�س  ر�شمي  كتاب  واإر�شال  اجلغرايف  املركز  مع  4(التوا�شل 

هيئة الأركان لتزويد الوزارة بالطبقات اجلغرافية جماًنا.
 ،ArcGIS 5(ا�شتكمال اإجراءات جتهيز اتفاقية لتحديث رخ�شة
والتوا�شل مع اإدارة ال�شوؤون القانونية واللوازم ومركز امللكة رانيا 

لتكنولوجيا املعلومات.
6(تدقيق اإحداثيات املدار�ص بالتعاون مع �سباط االرتباط.

7(التعاون مع �شركة CCGroup وهيئة تنظيم النقل الربي يف 
احلكومية؛  املدار�س  لطلبة  النقل  و�شائل  توفري  م�شروع  درا�شة 
 )400( وعددها  امل�شروع  من  الأولــى  املرحلة  مدار�س  لتحديد 

مدر�شة.
الفرتة  ملدار�س  الرتبوي  والواقع  اجلغرافية  املواقع  8(حتديد 
مدار�س  ومتابعة  تقييم  جلنة  خالل  من  )ال�شوريني(،  الثانية 

الفرتتني- ال�شوريني، بالتعاون مع منظمة اليوني�شيف.
9(اإعداد قاعدة بيانات ل�شندات الت�شجيل ومططات الأرا�شي 
ومططات املوقع والرت�شيم ملديريات الرتبية والتعليم املتوافرة 

يف الق�شم، والتوا�شل مع املديريات لتزويد الق�شم بالنواق�س.
والإ�شافات  الأبنية  م�شاريع  ت�شمل  بيانات  قاعدة  10(جتهيز 
املدر�شية قيد التنفيذ وقيد الدرا�شات وقيد الرت�شيح، وت�شليمها 
نظام  على  الطبقة  لتحديث  الباك�شتاين  اليوني�شكو  خلبري 

.WebGIS
11(الربط املبا�شر مع طبقات الأرا�شي اململوكة لوزارة الرتبية 
 Automatic( الأخرى  احلكومية  للجهات  واململوكة  والتعليم 

.)WebGIS( متهيًدا لربطها مع نظام )Link
12(تدقيق طبقات املدار�س القائمة واملدار�س قيد التنفيذ وقيد 

الرت�شيح والدرا�شات والإ�شافات ال�شفية.
13(متابعة م�شاريع الأبنية املدر�شية اجلديدة املمولة من الوكالة 
الأرا�ــشــي،  قطع  و�شّم  بتوحيد  يتعلق  ما  يف   ،Koica الكورية 
واإ�شدار بيان تغيريي لقطع الأرا�شي يف منطقة البيا�شة/ اإربد، 

ومنطقة احلمرا/ املفرق، ومنطقتي البرتاوي وَخْو/ الزرقاء.
مدار�س  باإحداثيات  لالنتخابات  امل�شتقلة  الهيئة  14(تــزويــد 

مراكز القرتاع.
حتديث  على  والــعــمــل   WebGIS نــظــام  اأدوات  15(تــطــويــر 

بياناته وطبقاته اجلغرافية، والتدريب عليه بالتعاون مع منظمة 
.GIZ ومنظمة الوكالة الأملانية UNISCO

16(اإعداد طبقة الإ�شقاطات ال�شكانية ح�شب الأعمار الإفرادية؛ 
.WebGis متهيًدا لربطها بنظام

ال�شيانة،  جلنة  خالل  من  ال�شيانة  موؤ�شرات  على  17(العمل 
.GIZ باإ�شراف الوكالة الأملانية

يف  تدريبية  دورات  خــالل  مــن  املوظفني  كــفــاءات  18(تــطــويــر 
املو�شوعات الآتية:

.Introduction to GIS
.Essential Work Flows

.Field Data collection Management

ق�سم تخطيط املوارد املالية 
1(اإعداد م�شروع موازنة وزارة الرتبية والتعليم لالأعوام 2019 
املوجهة  واملوازنة  املدى  املتو�شط  والإنفاق  يتفق  مبا   2021  –

بالنتائج.
2(امل�شاركة يف اإعداد م�شروع نظام ت�شكيالت الوظائف.

3(متابعة تنفيذ املوازنة للعام احلايل 2018 وحتليلها.
4(امل�شاركة يف اإعداد خطط متنوعة منها:

التمكني  خالل  من  الإداريـــة  لال�شت�شارات  ــى  الأول 1-الفر�شة 
القت�شادي والجتماعي وال�شيا�شي، وحتليلها من منظور النوع 

الجتماعي.
نقابة  مع  والــكــوارث،  الأزمـــات  ماطر  اإدارة  2-اإ�شرتاتيجية 

املهند�شني.
3-الربنامج التنفيذي التنموي للمحافظات، مع وزارة التخطيط 

والتعاون الدويل.
الع�شكرية  الثقافة  مدار�س  يف  التو�شع  اإ�شرتاتيجية  4-تنفيذ 
اإن�شاء  خالل  من   )  2021 –  2016  ( لالأعوام  التو�شع  وخطة 
الرتبية  وزارة  مالك  من  مدار�س  ملكية  نقل  اأو  جديدة،  اأبنية 
والتعليم  الرتبية  مديرية  الــدفــاع/  وزارة  مــالك  اإلــى  والتعليم 
والثقافة الع�شكرية، ودرا�شة الآثار املالية املرتتبة على نقل ملكية 

املدار�س.
اخلا�شة  والداخلية(  )اخلارجية  واملنح  القرو�س  5(متابعة 
بتنفيذ م�شاريع للوزارة، واإعداد تقرير تقّدم �شري العمل بامل�شاريع 

املمولة من خالل املنحة اخلليجية.
مديرية الأمالك وال�ستثمار

ق�سم ال�ستمالك 
املعارف  �شريبة  من  املدفوعة  املالية  املطالبات  قيمة  1(بلغت 
اأرا�ــــسٍ  ومــطــطــات  امل�شتمَلكة  ـــي  الأرا�ـــش قــطــع  قيمة  بـــدل 
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)2923495.73( دينار.
التخ�شي�س  لغايات  عديدة  مواقع  على  املــيــداين  2(الك�شف 

وال�شتمالك. 
موافقة  بعد  للق�شم  الــواردة  ال�شتمالك  معامالت  عدد  3(بلغ 

معايل الوزير )21( معاملة. 
4(متت املوافقة على رفع اإ�شارة احلجز عن )6( مواقع )مباٍن 
حاجة  لعدم  وذلك  التنظيمي؛  املخطط  على  مدار�س(  عامة/ 

املديرية والوزارة لها.  
5(املوافقة على تخ�شي�س قطع اأرا�ٍس خالية وقطع اأرا�ٍس ُمقام 
مناطق  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  ل�شالح  اأبنية مدر�شية  عليها 
متلفة من اململكة، بالإ�شافة اإلى قطع اأرا�سٍ تربع بها الأهايل.  
6(ماطبة مديريات الرتبية والتعليم لتزويد الإدارة مبخططات 
خالية  اأرا�ــسٍ  لقطع  ت�شجيل  و�شندات  وتر�شيم  ومواقع  اأرا�ــسٍ 
واأخرى ُمقام عليها اأبنية مدر�شية مملوكة للوزارة لغايات العمل 

الر�شمي. 
ق�سم ال�ستئجار

1(ا�شتحداث )14( مدر�شة عن طريق ال�شتئجار لأول مرة  يف 
مديريات الرتبية والتعليم كافة. 

2(ا�شتئجار )14( بناء بديل يف مديريات الرتبية والتعليم كافة. 
3(ا�شتئجار )17( ملحق مدر�شة يف مديريات الرتبية والتعليم 

كافة.
وقد بلغت الكلفة التقديرية لكافة الأبنية اأعاله )298.00(األف  

دينار . 
 )400.000( بلغت  تقديرية  بكلفة  م�شتاأجرة  اأبنية  4(اإخــالء 
األف دينار تقريًبا موزعة بني: اإدارة، و�شكن وظيفي، ومديريات، 

ومدار�س، وملحقات مدار�س، وم�شادر تعلم، وم�شتودع. 
ق�سم ال�سكن الوظيفي وال�ستثمار

للموظفني  املنا�شب  الوظيفي  ال�شكن  توفري  يف  1(امل�شاهمة 
العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم.

اخلا�شة  والنظم  الت�شريعات  وتطوير  تعديل  يف  2(امل�شاركة 
بال�شكن الوظيفي يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة العقبة.

3(متابعة اإجراءات عقود النتفاع بال�شكن الوظيفي.
اأو  النقل  حــالت  يف  الوظيفي  لل�شكن  اإخــالء  حــالت  4(متابعة 

النقطاع عن العمل.
5(امل�شاهمة يف تاأمني ال�شكن الوظيفي للمعلمني غري املتزوجني، 
اخلا�شة  ال�شيانة  اأعمال  ومتابعة  والــلــوازم،  بالأثاث  وتزويده 

بذلك بالتن�شيق مع املعنيني يف املديرية.
للنظام  وفًقا  املالية  بالكفالت  اخلا�شة  الإجــراءات  6(متابعة 

املعمول به والتعليمات ال�شادرة مبقت�شاه.

 وحدة الرقابة الداخلية
ذت الوحدة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  

من اأبرزها الآتي:
ق�سم التدقيق والرقابة الإدارية

1( ت�شويب عدد من القرارات الإدارية، والتو�شية بالإجراءات 
املنا�شبة، وامل�شاركة يف جلان التحقيق والتدقيق.

2( امل�شاركة يف م�شروع ب�شمة، وتوفري )480( األف دينار فيه.
ق�سم التدقيق والرقابة املالية

املوازنة  على  امل�شروفة  املالية  ال�شرف  م�شتندات  1(تدقيق 
وعددها )19266( م�شتنًدا. 

2(حتقيق وفر مايل بلغ )159.770( ديناًرا من عملية التدقيق 
على امل�شتندات.

واملنح  امل�شاريع  بنفقات  اخلا�شة  ال�شرف  م�شتندات  3(تدقيق 
التعليم نحو القت�شاد املعريف-  الدولية؛ مثل اخلزينة/ تطوير 
 25 لبناء  الأملانية  واملنحة  القر�س  واخلزينة/  الثانية،  املرحلة 
املانحة/  املجموعة  ومنحة  امل�شاءلة،  ومنحة  اأ�شا�شية،  مدر�شة 

 1471 عددها  بلغ  وقــد  الكورية،  واملنحة  امل�شرتك،  احل�شاب 
م�شتنًدا.

ق�سم ال�سكاوى واملظامل
1(معاجلة )129( �شكوى من الـ )204( �شكوى الواردة للق�شم 
معاجلة  على  العمل  ويجري  واخلارجية.  الداخلية  اجلهات  من 

)75( �شكوى اأخرى.
املوقع  طريق  عن  للق�شم  واردة  �شكوى   )669( على  2(الـــرد 
ومعاجلتها  العام،  القطاع  تطوير  وزارة  مع  املرتبط  الإلكرتوين 

بطرق قانونية. وما تزال )178( �شكوى قيد الإجراء واملتابعة. 
3(امل�شاركة يف )33( جلنة حتقيق، ويف )43( جلنة حتقق. 

ق�سم الأداء املوؤ�س�سي
العمل على جتذير ثقافة التميز والأداء املوؤ�ش�شي يف وزارة الرتبية 

والتعليم، وذلك يف املحاور الآتية:
1(جوائز التميز 

• م�شاركة الوزارة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء 	
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احلكومي وال�شفافية، واحل�شول على الرتتيب الثاين/ فئة 
الوزارات الكبرية ) الدورة الثامنة( 2017/2016.

• بجائزة 	 الف�شول  مو�شى  الــديــن  عــز  املهند�س  املعلم  فــوز 
اأطلقها  التي  التخ�ش�شية(  الأولى/  )الفئة  املثايل  املوظف 

ديوان اخلدمة املدنية/ 2017.
• و�شول فني مترب العلوم يف مدر�شة امللك عبد اهلل الثاين 	

للتميز/ لواء �شحاب ال�شيد تي�شري الب�شي�س بجائزة املوظف 
الإداري،  املوظف  فئة  الثامنة/  ــدورة  ال املتميز  احلكومي 

ملرحلة املقابلة 2017/2016.
• تكرمي 213 معلًما متميًزا يف حفل تكرمي برعاية معايل وزير 	

الرتبية والتعليم.
2(امل�شوؤولية املجتمعية 

• من 	 خالية  منطقة  �شهادة  برنامح  على  العمل  ا�شتمرارية 
التدخني للمرة الرابعة على التوايل، بال�شراكة مع موؤ�ش�شة 
لل�شهادة  مدر�شة   )156( تاأهلت  وقد  لل�شرطان،  احل�شني 

.2018/2017
• ا�شتمرارية العمل على برنامج ح�شالة اخلري للمرة اخلام�شة 	

ديناًرا   )61.970.83( مبلغ  جمع  مت  وقــد  الــتــوايل،  على 
احل�شني  ملركز  التربعات  جلمع  اخلــري  ح�شالة  حملة  يف 

لل�شرطان 2018/2017.
• اإعداد الإ�شرتاتيجيات والأدلة الآتية )2018/2017(: دليل 	

العمليات،  دليل  واإطــار  اخلدمة،  متلقي  وميثاق  اخلدمات، 
املعرفة،  اإدارة  واإ�شرتاتيجية  املخاطر،  اإدارة  واإ�شرتاتيجية 

واإ�شرتاتيجية اإدارة البتكار والإبداع.
الثاين  عــبــداهلل  املــلــك  مــركــز  مــع  الــتــدريــب  اتفاقية  3(تفعيل 
التدريب  ــة:  ــي الآت ــــدورات  ال تنفيذ  مبوجبها  مت  وقــد  للتميز، 
املخاطر،  اإدارة  معتمد،  مقّيم  معتمد،  متحقق  ــكــرتوين،  الإل
والبتكار،  الإبداع  الرئي�شة،  الأداء  موؤ�شرات  املنهجيات،  اإعداد 
اإعــداد  كيفية  املجتمعية،  امل�شوؤولية  الإ�شرتاتيجي،  التخطيط 
النتائج وعر�شها، املقارنات املعيارية، حتويل التقرير التقييمي 
EFQM، مر�شد معتمد،  الأوروبي  الربنامج  اإلى خطط، مقّيم 
تدريب متخ�ش�س، خدمة العمالء(. وبلغ عدد املتدربني )324( 

موظًفا، منهم )100( موظف تدربوا على مفاهيم التميز.
ق�سم املعايري واجلودة 

1(اإعداد التقرير الوطني لنتائج التدقيق الإداري والفني لريا�س 
اجلودة  حمّك  نتيجة  وكانت   ،2018/2017 احلكومية  الأطفال 
الكلي 95،19%، وقد ُن�شر التقرير على موقع الوزارة الإلكرتوين، 

و�شُتـتاَبُع تو�شياُته.
الأطـــفـــال، وعقد  ريــا�ــس  نــظــام اجلـــودة يف  تقييم  2(درا�ـــشـــة 
اجتماعات توعوية لروؤ�شاء اأق�شام الرقابة الداخلية يف الأقاليم 
الثالث، ومناق�شة التقرير الفني لنتائج التدقيق الإدارية والفنية 

لريا�س الأطفال احلكومية، واإعداد تقرير يت�شمن التو�شيات.
ريا�س  ومعلمات  مديرات  من  متدربة   )730( نحو  3(تدريب 
ريا�س  يف  اجلــودة  نظام  دليل  على  يتدربَن  مل  الالتي  الأطفال 

الأطفال احلكومية. 

اإدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان من  نفَّ  

اأبرزها الآتي:
البنية التحتية والتجهيزات احلا�سوبية

باأجهزة  والتعليم  الرتبية  ومديريات  اململكة  مدار�س  1(تزويد 
ومعدات تكنولوجية؛ )8390 جهاز حا�شوب �شخ�شي، و729 طابعة، 
حا�شوب  مترب  و50  عر�س،  جهاز  و634  تفاعلًيّا،  لوًحا  و763 

 .)Access Point و725 وحدة توزيع اإنرتنت ،Multiseat
م�شروع  ل�شتكمال  والفنية  الإداريـــة  الإجـــراءات  من  2(النتهاء 
�شمل  حيث  مدر�شة؛   )800( يف  الإلكرتونية  واحلماية  الربط 

امل�شروع املدار�س احلكومية كافة.
3(حتديث جزء من مراكز البيانات يف الوزارة وتطويرها.

اأنظمة اإدارة التعلم واملعلومات الرتبوية 
1(اعتماد نظام Noor Space لإدارة التعلم واملحتوى الإلكرتوين، 
مبا  بالنظام  اخلا�شة  والوظائف  اخلدمات  تطوير  على  والعمل 

يوائم احتياجات الوزارة واملدار�س.
2(النتهاء من تطوير النظام اخلا�س مب�شروع اللياقة البدنية على 
يف  كافة  عليه  للقائمني  تدريبي  برنامج  وتنفيذ   ،Noor Space
الوزارة وامليدان الرتبوي، بالتن�شيق والتعاون مع اإدارة الن�شاطات 

الرتبوية.
 Open EMIS 3(النتهاء من ربط نظام اإدارة املعلومات الرتبوي

.Noor Space مع نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين
ببيانات   Open EMIS الرتبوي  املعلومات  اإدارة  نظام  4(ربط 
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ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

ق�سم الرتبية 
2030م  عــام  بحلول  للتعليم  الوطني  للفريق  اجتماع  1(عقد 
لل�شوؤون  العام  الأمــني  عطوفة  برئا�شة  2018/8/14م،  بتاريخ 
الفريق  اأع�شاء  وح�شور  الوطني،  الفريق  رئي�س  التعليمية/ 
ل من جمموعة من الوزارات واملوؤ�ش�شات الأردنية  الوطني املُ�شَكّ
اآخر  مناق�شة  الجتماع  يف  ومت  التعليم.  بقطاع  العالقة  ذات 
من  الــرابــع  الــهــدف  حتقيق  على  العمل  اإطـــار  يف  امل�شتجدات 
اأهداف التنمية امل�شتدامة، وعر�س امل�شفوفة املتعلقة بالغايات 
واملوؤ�شرات للهدف الرابع، وت�شكيل جلنة موؤ�شرات الهدف الرابع 
من اأهداف التنمية امل�شتدامة برئا�شة مديرة اإدارة مركز امللكة 
عدد  وع�شوية  واملعلومات،  التعليم  لتكنولوجيا  العبداهلل  رانيا 
وذلك  التعليم،  بقطاع  العالقة  ذات  واملوؤ�ش�شات  الــوزارات  من 
املرتبطة  الإح�شائية  البيانات  جمع  مهمات  تنفيذ  على  للعمل 
بتنفيذ اأجندة التنمية امل�شتدامة 2030م/ الهدف الرابع اخلا�س 

ب�شمان التعليم اجليد املن�شف وال�شامل للجميع.
الأردنية  البادية  اأبناء  قدرات  وتنمية  )تعزيز  م�شروعي  2(رفع 

الواحد  القرن  مهارات  و)اإدمــاج  العاملية(،  املواطنة  مبفاهيم 
تفاعلية(  بطريقة  املدر�شية  والكتب  املناهج  يف  والع�شرين 
لليون�شكو يف اإطار برنامج امل�شاهمة للعامني 2019/2018؛ ليتم 

متويلهما وتنفيذهما خالل العام 2019م.
الرتبوية  الرعاية  اأ�شاليب  لتطوير  الوطني  )امللتقى  3(عقد 
رين يف مناطق النزاعات(  للطفولة املبكرة لدى الالجئني واملهجَّ
ـــة الــهــا�ــشــمــيــة، خـــالل املــــدة من  ـــي ــان- املــمــلــكــة الأردن ــم يف ع
9-2018/4/11م، وذلك بالتعاون مع املنظمة الإ�شالمية للرتبية 
والعلوم والثقافة، ومب�شاركة عدد من الدول العربية والإ�شالمية.
على  املدار�س  يف  املعلمني  قدرات  )تعزيز  العمل  ور�شة  4(عقد 
والتغري  امل�شتدامة  التنمية  جمال  يف  تعليمية  اأن�شطة  ت�شميم 
-23 املــدة  يف  الها�شمية  الأردنية  اململكة  عمان-  يف  املناخي( 
2018/10/25م، وذلك بالتعاون مع املنظمة الإ�شالمية للرتبية 
يف  العاملني  من  عدد  ومب�شاركة  اإي�شي�شكو،  والثقافة/  والعلوم 

مديريات الرتبية والتعليم. 
5(يف اإطار عمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لتفعيل 
�شحيحة  بيانات  جتميع  يف  منه  وال�شتفادة  الألك�شو  مر�شد 
ّينت جمموعة من �سباط االت�سال  ودقيقة من م�سادر ر�سمية، عحُ

اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم

دائرة الأحوال املدنية.
الرابع  الــهــدف  مــوؤ�ــشــرات  ر�شد  قائمة  اإعـــداد  على  5(العمل 

بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية كافة.
الغذاء  لربنامج  الالزمة  البيانات  جلمع  ا�شتبانات  6(تطوير 

العاملي، بالتعاون مع اإدارة التعليم العام.
بالتجهيزات  اخلا�شة  البيانات  جلمع  ا�شتبانات  7(تــطــويــر 

احلا�شوبية يف املدار�س احلكومية كافة.
8(اإعداد متطلبات تطوير بطاقة الطالب ال�شحية، بالتعاون مع 

وزارة ال�شحة.
9(حتديد الحتياجات الفنية والإدارية الالزمة ل�شتكمال تطوير 

نظام اإدارة املعلومات الرتبوي Open EMIS وت�شغيله.
10(درا�شة حتليل واقع الأنظمة العاملة يف الوزارة واإمكان ربطها 

بنظام املعلومات الرتبوية.
م�ساريع ومبادرات التعلم الإلكرتوين 

بالتعلم  اخلا�شة  وامل�شاريع  املــبــادرات  تنفيذ  على  الإ�ــشــراف 
املــدار�ــس،  يف  متطورة  تكنولوجية  حلول  وتطبيق  الإلــكــرتوين، 

بالتعاون مع عدة جهات متخ�ش�شة، ومن اأهمها: 

• برنامج الهدهد الذكي لتعليم اللغة العربية. 	
• لل�شفني 	 والريا�شيات،  العلوم  َتــي  ملــاَدّ التفاعلي  منهاجي 

.Tablets الأ�شا�شيني اخلام�س وال�شاد�س؛ با�شتخدام اأجهزة
• والريا�شيات، 	 العربية  اللغة  َتــي  ملــاَدّ الإلكرتونية  الألــعــاب 

.Tablets لل�شفوف الثالثة الأولى؛ با�شتخدام اأجهزة
• تعليم الربجمة للمرحلة االأ�سا�سية يف ح�س�ص الن�ساط.	
• الق�ش�س 	 من  جمموعة  لتطوير  ال�شغار  املفكرون  م�شروع 

.Tablets للمرحلة الأ�شا�شية، ون�شرها با�شتخدام اأجهزة
• على 	 الإلكرتونية  امل�شاقات  لن�شر  اإدراك  من�شة  مع  التعاون 

املن�شة ومراجعتها.
الأنظمة واخلدمات الإلكرتونية الإدارية

والبدء  ترا�شل،  نظام  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  1(ا�شتكمال 
با�شتخدامه بالتعاون مع مديرية ال�شوؤون الإدارية يف الوزارة.

والبدء  الأر�شفة  نظام  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  2(ا�شتكمال 
با�شتخدامه، بالتعاون مع مديرية ال�شوؤون الإدارية يف الوزارة.

الأبنية  نظام  اأهمها:  ومن  الإداريـــة،  الأنظمة  بع�س  3(تطوير 
امل�شتاأجرة، ونظام التعليم الإ�شايف، ونظام م�شروع ب�شمة.
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يف وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي، على 
النحو الآتي:

• مديرية 	 املدر�شة/  قبل  ما  والرتبية  املبكرة  الطفولة  جمال 
الطفولة- اإدارة التعليم العام.

• غري 	 التعليم  ق�شم  رئي�س  والــثــانــوي/  الأ�ــشــا�ــشــي  التعليم 
النظامي- اإدارة التعليم العام.

• جمال التعليم العايل واجلامعي.	
6(عقد ور�شة عمل تدريبية يف اإطار اأن�شطة برنامج اليون�شكو يف 
جمال التعليم واملياه، �شارك فيها جمموعة من الطلبة الالجئني 
25-2018/7/26م،  املــدة  يف  الــزعــرتي،  ميم  يف  ال�شوريني 
الدول  يف  للعلوم  الإقليمي  اليون�شكو  مكتب  مع  بالتعاون  وذلك 

العربية.
للمعلمني  والتعليم  املياه  جمال  يف  تدريبية  عمل  ور�شة  7(عقد 
مكتب  مع  بالتعاون  لليون�شكو،  املنت�شبة  املدار�س  يف  املن�شقني 
املدة  يف  عمان  يف  وذلك  العربية،  الدول  يف  الإقليمي  اليون�شكو 

22-2018/7/24م.
8(عقد دورة تدريبية يف جمال )�شناعة الألعاب الإلكرتونية( يف 
مترب الألعاب الأردين مبدينة اإربد يف املدة 26-2018/8/30م، 
�شارك فيها جمموعة من معلمي وطلبة �شبكة املدار�س املنت�شبة 
للبنني،  الثانوية  حوارة  مدر�شة  من  ال�شمال  اإقليم  يف  لليون�شكو 
ومدر�شة الرمثا الثانوية للبنني، ومدر�شة الرمثا الثانوية للبنات، 

وكان ذلك بالتعاون مع �شندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية.
ق�سم الثقافة والعلوم والت�سال

بجائزة  الفائزات  الأردنــيــات  للعاملات  تكرميي  حفل  1(اإقــامــة 
�شاحبة  برعاية  العلم«  يف  املــراأة  اأجــل  »من  – يون�شكو  لوريال 
ال�شمو امللكي الأمرية �شمية بنت احل�شن، بالتعاون بني اجلمعية 
والثقافة  للرتبية  ــة  ــي الأردن الوطنية  واللجنة  امللكية  العلمية 
اأجل  »مــن  يون�شكو   – لوريال  برنامج  على  والقائمني  والعلوم 
اأردنيات. وقد �شارك  وُكّرم فيه ثماين عاملات  العلم«،  املراأة يف 
ال�شابع  يوم  امللكية  العلمية  اأقيم يف اجلمعية  الذي  يف الحتفال 
وروؤ�شاء  وال�شفراء  ــوزراء  ال من  عــدٌد  2018م  ني�شان  من  ع�شر 
امللكية  العلمية  اجلمعية  عن  وممثلون  واأ�شاتذتها،  اجلامعات 
واللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم وهيئات علمية 

واأكادميية.
والتقانة  العلوم  اأخالقيات  )مفاهيم  التوعوية  العمل  2(ور�شة 
مل�شريف ومعلمي العلوم احلياتية والرتبية الإ�شالمية يف مديريات 

الرتبية والتعليم لإقليم الو�شط(.
املادي يف  املادي وغري  الثقايف  باأهمية الرتاث  التوعية  3(حملة 

لواء عني البا�شا )2018(.
والتقانة  العلوم  اأخالقيات  )مفاهيم  التوعوية  العمل  4(ور�شة 
مل�شريف ومعلمي العلوم احلياتية والرتبية الإ�شالمية يف مديريات 

الرتبية والتعليم لإقليم اجلنوب(.
الأردين  الثقايف  الرتاث  باأهمية  توعوية  5(تنفيذ ثالث حمالت 
الأ�شيلة،  الأردنــيــة  الثقافة  تعزيز  بهدف  املــادي؛  وغري  املــادي 
والتوعية باأهمية احلفاظ على الإرث الثقايف واحل�شاري الوطني. 
2018/10/1م  يوم  الو�شط  اإقليم  يف  ــى  الأول احلملة  انطلقت 
فيها  و�ــشــارك  بعمان،  للبنات  الثانوية  القاد�شية  مدر�شة  يف 
مديريات الرتبية والتعليم لـ: لواء ماركا، ومنطقة ال�شلط، وعني 
البا�شا، والزرقاء الأولى، والزرقاء الثانية، والثقافة الع�شكرية. 
يوم  ال�شمال  اإقليم  يف  فنفذت  الثانية  التوعوية  احلملة  اأمــا 
2018/10/15م يف مدر�شة ذات النطاقني الأ�شا�شية مبحافظة 
اإربد،  ق�شبة  لـ:  والتعليم  الرتبية  مديريات  فيها  و�شارك  اإربد، 
احلملة  ونفذت  عجلون.  وق�شبة  املفرق،  وق�شبة  الرمثا،  ولواء 
جلواخ  مدر�شة  يف  2018/10/18م  يوم  اجلنوب  لإقليم  الثالثة 
لـ:  والتعليم  الرتبية  مديريات  مب�شاركة  البرتا،  بلواء  الأ�شا�شية 

لواء البرتا، والعقبة، والق�شر، ومعان.
ق�سم اخلدمات وال�سكرتاريا 

الدورة  اأعمال  يف  الها�شمية  الأردنيــــــــة  اململكـــــــة  1(�شاركت 
التا�شعة بعد املئة للمجل�س التنفيـــذي والدورة الرابعة والع�شرين 
للموؤمتـــر العــــام للمنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــــة والعلــــوم 
مقر  يف   2018/5/10-5 املــدة  يف  املنعقدتيــن  )الألــكــ�ــشــو(، 
املنظمة بتون�س. مَثّل اململكة يف هاتني امل�شاَركتني كٌلّ من: ع�شو 
الرتبية  وزارة  عام  اأمني  عطوفة  الأردن  عن  التنفيذي  املجل�س 
الوطنية  اللجنة  �شر  واأمــني  واملالية،  الإداريــة  لل�شوؤون  والتعليم 
الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم. وقد انتخب عطوفة اأمني عام 
للمجل�س  واملالية رئي�ًشا  الإدارية  لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مدة عامني.
الدورة  اأعمال  يف  الها�شمية  الأردنيــــــــة  اململكـــــــة  2(�شاركت 
ع�شرة  الثالثة  والــدورة  التنفيـــذي  للمجل�س  والثالثني  التا�شعة 
للموؤمتـــر العــــام للمنظمــة الإ�شالمية للرتبيــة والعلوم والثقافــــة 
مقر  يف   2018/10/12-9 املدة  يف  املنعقدتيــن  )الإي�شي�شكو( 
املنظمة باملغرب، وقد مَثّل الأردن ع�شو املجل�س التنفيذي ملنظمة 
لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  اأمــني  عطوفة  الإي�شي�شكو 
املجل�س  لرئي�س  اأول  نائًبا  الأردن  اختيار  ومت  والفنية،  التعليمية 

التنفيذي للمنظمة الإ�شالمية للرتبية والعلوم والثقافة.
لِلّجان  ــنَي  الــعــاِمّ الأمــنــاء  اجتماع  اأعــمــال  يف  الأردن  3(�ــشــارك 
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والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية  املنظمة  الأع�شاء يف  للدول  الوطنية 
اجلمهورية  يف  �شرياز  مبدينة  املنعقد  )الإي�شي�شكو(،  والثقافة 
الثاين  ت�شرين  و12   11 يــومــي  وذلـــك  الإيــرانــيــة،  الإ�ــشــالمــيــة 
بني  التعاون  عــالقــات  تطوير  ــى  اإل الجتماع  وهـــدَف  2018م، 
اللجان الوطنية، وتعزيز ال�شراكة بينها من اأجل تقا�شم املنافع 

وال�شتفادة من التجارب الناجحة ودعم البحث العلمي املبتكر، 
من  التي  التنفيذية  واخلطوات  والإجـــراءات  التدابري  واقــرتاح 
�شاأنها تعزيز جودة املن�شورات العلمية يف الدول الأع�شاء. وقد 
مثل اللجنَة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم رئي�ُس ق�شم 

اخلدمات وال�شكرتاريا/ بالوكالة. 

ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

املدار�س اجلديدة
بلغت  بكلفة  مــدر�ــشــة،   )34( امل�شتلمة  املــدار�ــس  عــدد  1(بــلــغ 

)40.438.000( دينار.
بكلفة  مدر�شة،  التنفيذ )32(  التي حتت  املدار�س  2(يبلغ عدد 

تقديرية تبلغ نحو )63.028.000( دينار.
الإ�سافات ال�سفية

ملدار�س  اإ�شافة   )72( امل�شتلمة  ال�شفية  الإ�شافات  عدد  1(بلغ 
حتتوي على )490( غرفة �شفية.  

اإجــراءات  قيد  اأو  التنفيذ  حتت  التي  الإ�شافات  عــدد  2(يبلغ 
الطرح )104( اإ�شافة ملدار�س حتتوي على )773( غرفة �شفية.

ريا�س الأطفال
• على)36( 	 حتتوي  اأطفال  ريا�س  م�شروع   )13( ا�شتالم  مت 

غرفة رو�شة.   
• يوجد )48( م�شروع ريا�س اأطفال قيد التنفيذ حتتوي على 	

)118( غرفة رو�شة.
م�ساريع ال�سيانة

جُترى اأعمال �شيانة واإعادة تاأهيل مباٍن ِلـما يقُرُب من )800( 
ا بتغطية من املوازنة واجلهات املانحة. مدر�شة �شنوًيّ

اإدارة الأبنية وامل�ساريع الدولية 

اإدارة التعليم املهني والإنتاج
ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  

من اأبرزها الآتي:

اللتحاق  جعل  يف  اإ�شرتاتيجًيّايتمثل  هدًفا  الإدارة  1.حــددت 
اأولوية يف خيارات الطلبة، وزيادة ن�شبة التحاق  بالتعليم املهني 
عام  يف   %17  -  %11 من  ترتفع   بحيث  املهني  بالتعليم  الطلبة 

.2022
خالل  من  املهنية،  املدار�س  يف  املهنيني  املعلمني  كفاءة  2.رفــع 
جميعها  املهنية  الــفــروع  يف  ومعلمة  معلم   )500( ــدريــب  ت
الفندقي  والتعليم  املنزيل،  والقت�شاد  والزراعي،  )ال�شناعي، 

وال�شياحي(.
منطقة  يف  مهنية  مدر�شة  مهنية:  مدار�س  ثالث  3.ا�شتحداث 
حمافظة  يف  الكورية  واملدر�شة  الأخــرية(،  املراحل  )يف  املوقر 
مبلغ حوايل 10 ماليني  د  ور�شْ املخططات  الزرقاء )مت جتهيز 
دينار(، ومدر�شة زراعية للذكور يف منطقة رحاب يف حمافظة 

املفرق )حتت الإن�شاء(.
الإنــتــاج  كــل مــن: م�شاغل  واملــعــدات يف  الأجــهــزة  ــث  4.حتــدي
وم�شاغل  والإلــكــرتونــيــات،  التــ�ــشــالت  وم�شاغل  امليكانيكي، 
ميكانيك  وم�شاغل  الكهرباء،  وم�شاغل  والــتــربيــد،  التكييف 

املركبات، وم�شاغل التجميل )القت�شاد املنزيل(.
5.ت�شنيع األَفْي مقعد مدر�شي.

6.�شيانة اأربعة اآلف مقعد مدر�شي.
7.ت�شنيع مكاتب معلمني ملدر�شة امللك احل�شني الثانوية للبنات 
�شمن م�شروع �شركتنا بالتعاون مع �شركة اجلود للرعاية العلمية.
القت�شاد  م�شاغل  يف:  ال�شالمة  اإر�ــشــادات  لوحات  8.ت�شنيع 
لوحة(،    55( الزراعي  التعليم  وم�شاغل  لوحة(،   330( املنزيل 
التعليم  وم�شاغل  لــوحــة(،   60( الفندقي  التعليم  وم�شاغل 

ال�شناعي )700 لوحة(.
9.التدريب على ت�شكيل الزجاج، لفنيي املختربات املدر�شية يف 

مدار�س مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�شمة.
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10.التدريب على �شيانة الأجهزة الكهربائية، لفنيي املختربات 
املدر�شية يف مدار�س مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�شمة. 

الأجهزة  و�شيانة  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  على  11.التدريب 

مديرية  مــدار�ــس  يف  املدر�شية  املختربات  لفنيي  الكهربائية، 
الرتبية والتعليم للواء ماركا. 

ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

1(اإعداد وثيقة ميثاق املعلم للعام 2018 واعتمادها، واملت�شمنة 
مدونة ال�شلوك الوظيفي واملعايري املهنية.

للعام 2018،  التعليمية  لـنظام مزاولة املهن  2(اإعداد م�شودات 
ووثائق املعايري التخ�ش�شية للمعلم للعام 2018، واإعداد درا�شة 
الحتياجات التدريبية للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم للعام 

.2018
واعتماد  برناجًما،   )32( وعددها  التدريبية  املــواد  3(درا�شة 

)6( منها. 
من  املعتمدة  التدريبية  للربامج  التعريفية  البطاقات  4(اإعــداد 

قبل الوزارة، ون�شرها على املوقع الر�شمي للوزارة.
وعددها  اجلدد  املعلمني  لربنامج  التدريبية  احلقائب  5(توزيع 

)11000( حقيبة.
واملدار�س  للمديريات  والإجرائية  التطويرية  اخلطط  6(بناء 

ومراجعتها.
مركز  يف  الرتبوية  الــقــيــادات  مــن  متدرًبا   50 نحو  7(تــدريــب 

الوزارة، ونحو 1100 متدرًبا يف مديريات الرتبية والتعليم.
ملديريات  منًحا  اأردين  ديــنــار   )3936000( مبلغ  8(�ــشــرف 
التطويرية  خططها  تنفيذ  لتمكينها  واملدار�س  والتعليم  الرتبية 

والإجرائية. 
9(تفعيل جمال�س التطوير الرتبوي واملجال�س الرتبوية، واإطالق 

برنامج الندماج الجتماعي وتفعيله يف املديريات امل�شتهدفة. 
ماأ�ش�شة  يف  واأعمالها  الـــوزارة  ت�شريعات  �شمن  10(امل�شاركة 
واإقــرار  الرتبوي،  للتميز  رانيا  امللكة  جائزة  جمعية  مرجات 
الــقــراءة  مــبــادرة  بــذلــك، ويف ماأ�ش�شة  الــعــام اخلــا�ــس  الإطـــار 

واحل�شاب لل�شفوف الثالثة الأولى وريا�س الأطفال.
11(تنفيذ الدرا�شات الآتية:

• التغذية 	 حتليل  خالل  من  الرتبوي؛  الإ�شراف  واقع  درا�شة 
ــة اأثـــر املــ�ــشــرف الــعــام،  ــش الــراجــعــة مــن املــديــريــات، ودرا�

وجمموعات الرتكيز.
• درا�شة ا�شتق�شائية لإن�شاء مدر�شة �شناعية متخ�ش�شة يف 	

.)KOICA( الأردن بالتعاون مع الوكالة الكورية
• برنامج )Read for me( يف حت�شني مهارَتي 	 اأثر  درا�شة 

القراءة وال�شتماع يف مبحث اللغة الإجنليزية، بالتعاون مع 
اإدارة املناهج والكتب املدر�شية.

• درا�شة اأثر مبادرة )يال نف�شف�س( يف حت�شني �شلوك الطلبة، 	
وحت�شني البيئة النف�شية املدر�شية.

املعلمون  َب  ُدِرّ للمعلمني  امل�شتدامة  املهنية  التنمية  اإطار  12(يف 
واملعلمات على الربامج التدريبية التي تنفذها الوزارة، والربامج 
التدريبية بالتعاون مع اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني، وقد 

بلغ عدد املتدربني )65865( ذكوًرا واإناًثا. 
13(متابعة تنفيذ الربامج الآتية:

• من 	  )KOICA( الكورية  الوكالة  مــع  ال�شراكة  برنامج 
بــنــاء على  الــربنــامــج  املــيــدانــيــة، وتقييم  الــزيــارات  خــالل 
اختباًرا  ت�شمنت:  الكوري  الفريق  ها  اأعَدّ تقييمية  اأدوات 
ا، ودرا�شة ا�شتق�شائية لإن�شاء مدر�شة  ا، واختباًرا بعدًيّ قبلًيّ

�شناعية متخ�ش�شة يف الأردن.
• بيزا 	 لختبار  املدار�س  ا�شتعدادات  ملتابعة  ميدانية  زيــارات 

PISA يف دورته للعام 2018.
• املرحلة 	  /)RAMP( واحل�شاب  القراءة  مبادرة  برنامج 

الثالثة.
• برنامج املعلمني اجلدد 2018.	

14(التعاون مع جممع اللغة العربية يف عقد امتحانات الكفاية 
للغة العربية.

اختبارات  كافة  بناء  يف  املدنية  اخلدمة  ديوان  مع  15(التعاون 
املر�شحني لوظيفة معلم على اختالف تخ�ش�شاتهم.

اأكادميية امللكة رانيا العبداهلل لتدريب املعلمني  16(التعاون مع 
اخلــدمــة/  قبل  املعلمني  )تهيئة  برنامج  امتحانات  عقد  يف 

.)Preservice

اإدارة الإ�سراف والتدريب الرتبوي
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ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

ق�سم ال�سندوق وامل�ستندات
ِرَفْت م�شتندات ال�شرف على النحو الآتي:  �شُ

- 1070 م�شتند �شرف على ح�شاب املوازنة.
-  362 م�شتند �شرف على ح�شاب الأمانات.

- 13 م�شتند �شرف على ح�شاب �شريبة املعارف.

ق�سم �سندوق ونفقات امل�ساريع 
 ، GFMIS مت �شبط املطالبات املالية و�شرفها عن طريق نظام

ِرَفت املطالبات على النحو الآتي: وقد �شُ
مطالبات اخلزينة املوازنة )2.149.044( دينار.

مطالبات املنحة الكورية )364.506( دينار.
مطالبات املجموعة املانحة )16.989.143( دينار.

مطالبات املنحة الأملانية )1.232.788( دينار.

اإدارة ال�سوؤون املالية

ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

 ق�سم العطاءات املحلية
ُطِرح ما جممله )99( عطاًء حمليًّا على النحو الآتي:

)86( عطاء حملًيّا عن طريق الوزارة،  بلغت قيمتها التقديرية 
)2.821.185( ديناًرا. 

بقيمة  العامة،  الــلــوازم  ــرة  دائ طريق  عن  حمــاًل  عطاًء   )13(
تقديرية بلغت )961.960( ديناًرا.            

ق�سم عطاءات الكتب
قيمتها  بلغت  املدر�شية،  الكتب  لطباعة  عطاءات   )7( 1(طرح 

الإجمالية )126.001.659( ديناًرا.
بلغت  العامة،  الثانوية  امتحانات  لوازم  عطاءات   )7( 2(طرح 

قيمتها الإجمالية )26.878.425( ديناًرا.
ق�سم امل�سرتيات 

الأول  الربع  املُنَجـزة خالل  املبا�شر  ال�شراء  قيمة عمليات  بلغت 
 )87000( بلغت  بقيمة  �شراء،  عملية   )752(  2018 العام  من 

دينار.
ق�سم املتابعة

للمراكز  املقدمة  العينية  لالإهداءات  التقديرية  القيمة  1(بلغت 
نحو   2018 ــعــام  ال مــن  الأول  ــع  ــرب ال خـــالل  لـــلـــوزارة  الــتــابــعــة 

ا بواقع )283( هدية. )2.126.357( ديناًرا اأردنًيّ
2(بلغت القيمة التقديرية لالإهداءات النقدية املقدمة للمراكز 
التابعة للوزارة خالل الربع الأول من العام 2018 نحو )86،571( 

ا بواقع )51( هدية. ديناًرا اأردنًيّ
ق�سم ا�ستالم الكتب

الدرا�شي  للعام  ُطبعت  التي  املدر�شية  الكتب  قيمة  1(بلغت 

)2018/2017( نحو )12.165.022( ديناًرا حتى تاريخه.
2(بلغ عدد اإهداءات الوزارة من الكتب املدر�شية )12( اإهداء.

والثاين(  الأول،  )اجُلــْزَءْيــن:  املالية  الثقافة  عنوان  3(طباعة 
لل�شفوف الأ�شا�شية )الثامن، والتا�شع، والعا�شر(، وقد بلغ عدد 
 )440.327( بقيمة  كتاًبا،   )1.029.000( املطبوعة  الكتب 

ديناًرا.
ق�سم العطاءات الدولية
1(طرحت عن طريق الق�شم العطاءات الآتية:

)6( عطاءات ممّولة من ال�شندوق العربي.  
.)USAID( عطاءات ممّولة من )5(  

)11( عطاء ممّوًل من الحتاد الأوروبي.  
)4( عطاءات ممّولة من البنك الدويل.  

)3( عطاءات ممّولة من منظمة اليوني�شف.   
عطاء واحد فقط ممّول من ال�شندوق ال�شعودي.  

2(اأعيد طرح )15( عطاء منحة م�شرتكة. 
3(�شُتطرح )4( عطاءات ممولة من البنك الدويل لحًقا.

ق�سم حما�سبة املخزون
الرتبية  مديريات  ــط  ورب احلكومي  املــخــزون  نظام  1(تفعيل 

والتعليم به.
موجودات  برتحيل  اخلا�س  املعتَمد  الربنامج  من  2(النتهاء 
عليه  امل�شتهدفة  الفئات  وتدريب  مدر�شة(،   3803( املــدار�ــس 
وهي: اأمني عهدة املدر�شة، واأمناء عهدة املديرية من لوازم وكتب 
املتدربني  عدد  بلغ  حيث  املديرية،  يف  املعنيني  الأق�شام  وروؤ�شاء 

)3971( متدرًبا يف مدة ثالثة اأ�شهر. 

اإدارة اللوازم والتزويد
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ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

امتحانات  تنظيم  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  مع  1(التعاون 
املهلة. 

Open Emis منظومة  على  تدريبية  دورات  ثــالث  2(عقد 
للمعلمات اجلديدات واملدار�س اخلا�شة اجلديدة. 

3(رفع كفاية املر�شدين الرتبويني العاملني يف املدار�س اخلا�شة.
4(حتديث قواعد البيانات املتعلقة بكل مما ياأتي:

• اخلا�شة 	 التعليمية  للموؤ�ش�شات  تاأ�شي�س  طلبات  تــقــدمي 
للعام  ثقافية(  مراكز  اأطفال،  ريا�س  )مدار�س،  اجلديدة 

الدرا�شي 2019/2018 ، وعددها )98( طلًبا.
• املدار�س التي �شدر بحقها اإنذار يف العا�شمة )عددها130 	

مدر�شة(، ويف املحافظات )عددها44 مدر�شة(.

• )عددها3 	 العا�شمة  يف  اإغــالق  بحقها  �شدر  التي  املدار�س 
مدار�س(، ويف املحافظات )عددها 6 مدار�س(.

5(اإعداد اتفاقية مع هيئة العتماد الدويل AI، وتوقيعها.
و�شركة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  6(اإعـــداد 
ACT  الأمريكية  كونك مي وتوقيعها؛ لعتماد �شهادة امتحان 

ومعادلتها بالثانوية العامة الأردنية.
واإعــداد   ،AdvancED هيئة  مع  تنظيمية  اتفاقية  7(اإعـــداد 

م�شّودة مذكرة تفاهم مع الوكالة الفنلندية للتعليم.
طلبتها  وقــبــول  كــافــة،  الأجنبية  للربامج  م�شفوفة  8(اإعــــداد 

بجامعات العامل يف اأكرث من دولة بالعامل. 
الأجنبية  التعليمية  الربامج  وترخي�س  اعتماد  اأ�ش�س  9(اإعــداد 
.IB/CP والتحويل بينها، واإعداد اأ�ش�س معادلة للربنامج املهني

10(امل�شاركة يف دورة تدريبية )امتحانات وخطط ACT(، يف 
الوليات املتحدة الأمريكية.

اإدارة التعليم اخلا�س 

ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

للمباحث:  املدر�شية  الكتب  طباعة  اإعـــادة  اأعــمــال  1(متابعة 
العلمية، والإن�شانية، واللغة العربية، واملهنية، واللغات الأجنبية، 

وريا�س الأطفال يف طبعة 2018م. 
والإن�شانية،  العلمية،  املباحث:  اأدلــة  تاأليف  عمليات  2(متابعة 

واللغة العربية لل�شفني: احلادي ع�شر، والثاين ع�شر.
اللغة  الأولى يف مبحثي:  الثالثة  لل�شفوف  املعلم  اأدلة  3(تاأليف 

.)RAMP( العربية، والريا�شيات، بالتعاون مع
4(تاأليف كتاب الثقافة املالية ودليل املعلم ملبحث الثقافة املالية 

لل�شف العا�شر، بالتعاون مع اإجناز.
5(تاأليف مادة اإدارة امل�شروعات ال�شناعية للفرع ال�شناعي.

املركز  مع  بالتعاون  الأردنــيــة  للمناهج  العام  الإطــار  6(اإعـــداد 
الوطني لتطوير املناهج والتقومي.

والثانوية،  الأ�شا�شية  للمرحلتني  الدرا�شية  اخلطة  7(تطوير 
وتعميمها على امليدان الرتبوي واجلهات املعنية.

8(اإعداد دليل تنظيمي حل�س�ص الن�ساط للمرحلة االأ�سا�سية.
للفروع  واخلا�شة  العامة  والنتاجات  العامة  الأطــر  9(تاأليف 

املهنية: ال�شناعي، والزراعي، والفندقي وال�شياحي. 
10(اإقرار كرا�شات الطالب لل�شفوف الثالثة الأولى من جمل�س 

الرتبية والتعليم.
11(اإجراء م�شوحات يف املناهج والكتب املدر�شية لدرا�شة مدى 
احلادي  القرن  ومهارات  امل�شتهلك،  حماية  مفاهيم:  ت�شمني 
واملفاهيم  املهنية،  والــقــيــم  احلياتية  واملـــهـــارات  والع�شرين 

الإعالمية يف كتب مبحث اللغة العربية.
12(عقد ور�شة عمل يف اإدارة املناهج والكتب املدر�شية برعاية 
الإدارية  لل�شوؤون  العام  والأمني  التعليمية  لل�شوؤون  العام  الأمني 
عن:  مندوبني  وح�شور  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  واملــالــيــة 
لتطوير  الوطني  واملــركــز  الأملــانــيــة،  والوكالة  الكورية  الوكالة 
املناهج والتقومي، ومندوب عن غرفة ال�شناعة والتجارة، ومن 
املهني  التعليم  واإدارة  اخلا�س،  والقطاع  الر�شمية،  اجلامعات 
والإنتاج، ومديري مدار�س �شناعية، وم�شرفني �شناعيني، وق�شم 
املباحث املهنية يف مديرية املناهج؛ ملناق�شة الكفايات املرتبطة 

بالتخ�ش�شات ال�شناعية ال�شتة املتفق عليها.
13(متابعة العمل يف م�شروع )املفكرون ال�شغار( املتعلق بتوفري 
يف  لتطبيقها  لوحي؛  جهاز  على  وال�شورة  بال�شوت  ق�ش�س 
ح�سَتي الن�ساط، بالتعاون مع اإدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية



51

وال�شركة املتكاملة ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة.
14(درا�شة خطة التحفيز القت�شادي يف املجال املتعلق باملناهج، 

ومتابعتها، واإعداد تقرير بها.
15(ا�شتقبال خبري من اليون�شكو- لبنان يف اإدارة املناهج والكتب 
املدر�شية؛ للتحدث عن م�شروع دعم توظيف ال�شباب، وتو�شيح 
الربط  حت�شني  حمــاور:  ثالثة  على  بالرتكيز  امل�شروع  اأهــداف 
التوظيف،  ومهارات  العمل،  و�شوق  املهني  التعليم  خريجي  بني 

والتعاون الإقليمي بني الدول العربية.
16(ا�شتقبال الوفد العماين؛ للتعرف اإلى منهجية اإدارة املناهج 

والكتب املدر�شية ب�شكل عام واملباحث املهنية ب�شكل خا�س.
 )GIZ( ا�شتقبال فريق من الوكالة الأملانية للتعاون الدويل)17
والوكالة الكورية يف اإدارة املناهج والكتب املدر�شية؛ للتباحث يف 
اآلية التعاون لتطوير التعليم املهني ب�شكل عام والتعليم ال�شناعي 

ب�شكل خا�س، يف ما يتعلق باملناهج والكتب املدر�شية.
18(درا�شة موؤ�شر اعتماد مناهج التعليم املهني املتعلق باعتماد 
املناهج يف مركز العتماد و�شبط اجلودة التابع لوزارة العمل، 

وتقييمه، وكتابة تقرير فّني به.
19(مراجعة ق�ش�س )اقراأ لطفلك( بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة امللكة 

رانيا للتعليم والتنمية.

 Cambridge( ِلـ 20(درا�شة برناجمني من الربامج الأجنبية 
Assessment International Education(، واإجازتهما.

21(متابعة الفعاليات املمثلة بجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز 
الأداء احلكومي.

حقوق  جمال  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ــراءات  اإج 22(متابعة 
الإن�شان.

لالأطفال؛ ق�ش�س  القراءة  تقييم م�شروع  العمل يف  23(متابعة 
)توتة توتة(، بالتعاون مع موؤ�ش�شة امللكة رانيا للتعليم والتنمية.

24(الإ�شراف على تدريب معلمي الفرع الفندقي وال�شياحي.
25(امل�شاركة يف ور�شات عمل مثل: النوع الجتماعي، وال�شحة 
اجلن�شية  ال�شحة  خلــدمــات  املــعــايــري  ومــراجــعــة  الإجنــابــيــة، 
املجل�س  مع  بالتعاون  واإقرارها  لل�شباب،  ال�شديقة  والإجنابية 

الأعلى لل�شكان ومفاهيم الطاقة النووية.
26(متابعة وح�شور ور�شة التوعية بالطاقة النووية يف املدار�س.

27(امل�شاركة يف ور�شة بناء قدرات اأع�شاء املناهج لبناء فقرات 
واأ�شئلة المتحانات بالتعاون مع اإدارة المتحانات والختبارات.

التعليمية �شمن بناء القدرات  القيادة  28(امل�شاركة يف برنامج 
الرتبوية يف مركز الوزارة.

ذت الوحدة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

دعًما  خاللها  من  تقدم  الكندية  احلكومة  مع  اتفاقية  1(توقيع 
-2018( من  ال�شنوات  خالل  كندي  دولر  مليون   )75( بقيمة 

الدعم  ويراعي  التعليم.  لقطاع  للموازنة  مبا�شر  كدعم   )2022
للوزارة؛  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  املقدم 
حيث يركز على ثالثة جمالت من جمالت اخلطة، وهي: اجلودة 

وامل�شاءلة، والرتبية املدنية والإدارة، وتعزيز النظام. 
 Cost Reimbursement( توقيع اتفاقية ت�شديد التكاليف)2
الوكالة  مــع  دولر   )3.500.000( بقيمة   )Agreement
 ،2019 اأيــلــول  مــن   30 الـــ  يف  تنتهي   ،)USAID( الأمريكية 
اأربعة:  جمــالت  �شمن  تندرج  التي  الأن�شطة  تنفيذ  وتت�شمن 
اأن�شطة مبادرة القراءة واحل�شاب لل�شفوف املبكرة، ودعم تعلم 

اللغة العربية، والدرا�شات الدولية والتقييم، وبناء القدرات. 
بقيمة   KFW الأملــــاين  الإعــمــار  بنك  مــع  اتفاقية  3(تــوقــيــع 
و�شول  لت�شريع  املعلمني؛  رواتب  لدعم  يورو   )20.000.000(
الطلبة ال�شوريني للتعليم الر�شمي للعام الدرا�شي 2019/2018.

4(موافقة بنك الإعمار الأملاين KFW على اإجراء �شيانة لعدد 
من املدار�س التي اأُن�شئت عن طريق بنك الإعمار الأملاين مببلغ 
من  املقدمة  املنحة  من  املتبقي  املبلغ  وهو  يــورو،   )200.000(

البنك مل�شروَعي الأبنية املدر�شية: الثاين والثالث.
مدونة  وثيقَتْي  املت�شمن  التعليم،  ملهنة  الوطني  امليثاق  5(اإقرار 
ا، ويجري العمل  ال�شلوك واملعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنًيّ

على تطوير املعايري الوطنية التخ�ش�شية.
يف  التعليم  ل�شيا�شات  البحثية  امل�شاريع  دعم  مبادرة  6(�شمن 
بدعم من  رانيا  امللكة  موؤ�ش�شة  تنفذه  الذي   )EDRiL( الأردن
)UK(، بو�ِشَر تنفيذ �شت درا�شات، و�شُتعر�س التقارير اخلا�شة 

بنتائج هذه الدرا�شات وتو�شياتها مطلع العام 2019.
اخلا�شة  الثانية  الفرتة  مدار�س  واقــع  تقييم  درا�شة  7(تنفيذ 

بال�شوريني، والتو�شية باإغالق خم�س مدار�س.
اللغة الإجنليزية  التخطيط مل�شروع تطوير مهارات  8(البدء يف 
لطلبة مدار�س وزارة الرتبية والتعليم، ومدته ع�شر �شنوات بدعم 

.)UK( من
مدار�س  ثالث  بناء  م�شروع  �شمن  التدريبي  الربنامج  9(تنفيذ 

وحدة التن�سيق التنموي
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جديدة، بدعم من الوكالة الكورية، يف مديريات: اإربد، والزرقاء، 
مرحلة  مرحلتني:  على  التدريب  مت  حيث  والر�شيفة،  واملفرق، 
تدريب امل�شرفني، ومرحلة تدريب مديري املدار�س واملعلمني يف 
هذه املدار�س، و�شيتم التو�شع يف تنفيذ هذا الربنامج يف مديريات 

اأخرى من مديريات الرتبية والتعليم العام املقبل.
للتعلم  الأردن  يف  الأطفال  ا�شتعداد  قيا�س  درا�شة  10(تنفيذ 

با�شتخدام اأداة تطور الطفل بدعم من اليوني�شيف.
11(عر�س نتائج الدرا�شة التقييمية لربامج �شبكات التعلم التي 

تنفذها اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني.
اأثناء  املهنية  التنمية  برامج  حتليل  درا�شة  نتائج  12(عــر�ــس 

اخلدمة بالن�شبة للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنيًّا.
13(اإعالن نتائج درا�شة بيانات ريا�س الأطفال لتخاذ القرار.

واحل�شاب  القراءة  مبادرة  م�شروع  ا�شتدامة  خطة  14(اإقـــرار 
لل�شفوف املبكرة.

15(ا�شتقبال البعثات الإ�شرافية لفريق البنك الدويل على النحو 
الآتي:

.PforR 1.�سباط 2018 بعثة اإ�شرافية مل�شروع
يف  التو�شع  دعــم  خيارات  لبحث  اإ�شرافية  بعثة   2018 2.متــوز 

ريا�س الأطفال.

.PforR 3.اأيلول 2018 بعثة اإ�شرافية مل�شروع
تقييم م�شروع  تنفيذ  اآلية  لبحث  بعثتان  الثاين 2018  4.ت�شرين 
جتريبي ل�شندات الأثر الجتماعي؛ بهدف تنفيذ مبادرة لتعظيم 
يف  املبكرة  الطفولة  تعليم  جمال  يف  التنمية  اأجــل  من  التمويل 

الأردن.
ال�شت�شارية  لل�شركات  العرو�س  ا�شتدراج  باإجراءات  16(البدء 

ح�شب برنامج العطاءات للبنك الدويل.
لوحدة  القرطا�شية  بتجهيز  العطاء اخلا�شة  17(اإعداد دعوات 

جودة التعليم وامل�شاءلة بتمويل من املنحة الكندية.
مل�شاريع  املنفذين  واملقاولني  ال�شت�شارية  ال�شركات  18(متابعة 
الــدويل  للتعاون  الكورية  الوكالة  مــن  واملمولة  املــدار�ــس  بناء 

.) KOICA(
19(التعاون مع الوكالة الكورية للتنمية الدولية يف م�شروع  بناء 

املدر�شة ال�شناعية املتخ�ش�شة، ومناق�شة املخططات الأولية. 
20(العمل مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة »UNICEF« على 
وزارة  مدار�س  يف  ر  والتنمُّ العنف  ملكافحة   2 »مًعا  حملة  تطوير 

الرتبية والتعليم«. 
 /USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية  املنظمة  مع  21(العمل 
تكامل لتعزيز اإدماج النوع الجتماعي يف وزارة الرتبية والتعليم.

ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

مديرية البعثات
ومعلمات  معلمي  لأبناء  املخ�ش�شة  ال�شامية  امللكية  1(املكرمة 

وزارة الرتبية والتعليم يف اجلامعات الأردنية الر�شمية:
• ح�شاب 	 على  كاملة  بعثات  ُمـِنُحـوا  الذين  الطلبة  عــدد  بلغ 

املكرمة امللكية ال�شامية مع نهاية عام 2018 ) 30981 ( طالًبا 
وطالبة، بكلفة اإجمالية بلغت )124.030.271( ديناًرا.

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

الدرا�شي 2020/2019.
• بلغ عدد الطلبة الذين ُمـِنُحـوا بعثات جزئية )تغطية ما تبقى 	

من ر�شوم �شاعات درا�شية فقط( على ح�شاب املكرمة امللكية 
العام  قبل  وطالبة  طالًبا   )8743( نحو  الآن  حتى  ال�شامية 

2017، بكلفة اإجمالية بلغت )17.787.510( دنانري.
وزارة  يف  للعمل  البكالوريو�س  درجــة  لنيل  العلمية  2(البعثات 

الرتبية والتعليم:
• هذا 	 �شمن  علمية  بعثات  ابُتِعـثوا يف  الذين  الطلبة  عدد  بلغ 

بكلفة  وطالبة،  طالًبا   )3156( نحو  اإيقافه  قبل  الربنامج 
اإجمالية بلغت )11.514.893( ديناًرا.

• بتقدمي 	 العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  لقيام  نظًرا 
عدد كبري من البعثات واملنح والقرو�س للطلبة يف اجلامعات 
الأردنية الر�شمية مبختلف التخ�ش�شات، فقد مت - بناًء على 
توجيه ر�شمي من رئا�شة الوزراء اإلى وزارة الرتبية والتعليم - 
حتويل تنفيذ الربنامج من وزارة الرتبية والتعليم اإلى وزارة 
الرتبية  وزارُة  تــزّود  حيث  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
والتعليم وزارَة التعليم العايل والبحث العلمي بالتخ�ش�شات 
الطلبة  ابتعاث  اإلى  لُيـ�شار  ا  �شنوًيّ حتتاجها  التي  التعليمية 

عن طريقها اعتباًرا من العام الدرا�شي 2018/2017.
3(بعثات املوظفني:

1-املنح الدرا�شية
الوزارة  موظفي  من  عدًدا  املوظفني  بعثات  ق�شم  ُيوِفُد   

اإدارة العالقات الثقافية والبعثات
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)ماج�شتري،  ُعـليا  علمية  موؤهالت  على  للح�شول  وموظفاتها 
دكتوراه( اإلى خارج الأردن بناًء على التعاميم الواردة من ديوان 
اخلدمة املدنية، حيث بلغ عدد املوفدين )21( موظًفا وموظفة، 
موزعني على النحو الآتي: عدد املوفدين اإلى دول عربية واأجنبية 
درجة  على  وللح�شول   )  6  ( الدكتوراه  درجــة  على  للح�شول 
اأردنية  اإلى جامعات  موفًدا  اإلى )11(  اإ�شافًة  املاج�شتري )4(، 

ر�شمية للح�شول على درجة املاج�شتري. 
كما يقوم ق�شم بعثات املوظفني بالإيفاد الداخلي )داخل   
ا اإلى كلية الدفاع الوطني التابعة للقوات امل�شلحة  الأردن( �شنوًيّ
الأردنية للح�شول على درجة املاج�شتري؛ حيث بلغ عدد املوفدين 

اإليها يف العام 2018 )4( موظفني فقط.
2-الدورات التدريبية اخلارجية

موظفني   )3( الــوزارة  موظفي  من  املوفدين  عدد  بلغ   
خالل العام 2018، وقد مت ماطبة ديوان اخلدمة املدنية ب�شاأن 
اإدارة  ت�شعى  كما   .2019 العام  خالل  �شيوفدون  موظفني   )4(
تطوير  اإحداث  اإلى  املجال  والبعثات يف هذا  الثقافية  العالقات 
الوزارة عن  والعامالت يف  للعاملني  تقدم  التي  للخدمات  نوعي 
الإلكرتوين،  الربيد  عرب  املوفدين  مع  التوا�شل  تفعيل  طريق: 
وحتديث قاعدة البيانات احلا�شوبية بهدف تب�شيط الإجراءات 
اإعداد مناذج  العمل على  اآلية  الإجناز، وحت�شني  وترية  وت�شريع 
املفا�شلة  واأ�ش�س  اخلارجية  ـــدورات  وال للمنح  تر�شيح  طلبات 

اإلكرتونًيّا عن طريق موقع الوزارة الإلكرتوين.
ج- مذكرات التفاهم وال�شراكات

الر�شمية وموؤ�ش�شات  ال�شراكة مع اجلهات  تعزيًزا ملبداأ   
تعميق  اإلى  ت�شعى  والتعليم  الرتبية  وزارة  فاإن  املــدين،  املجتمع 
واتفاقيات  مــذكــرات  خــالل  مــن  والــتــوا�ــشــل  التــ�ــشــال  ج�شور 
تفاهم(  )مذكرة  اتفاقية  ــوزارة  ال وّقعت  فقد  وعلمية،  ثقافية 
رانيا  امللكة  جائزة  وجمعية  املدنية  اخلدمة  ديــوان  وبني  بينها 
)مدير  واملوظفات  املوظفني  باإيفاد  الرتبوي  للتميز  العبداهلل 
مدر�شة، معلم، مر�شد تربوي( احلا�شلني على جوائز التميُّز اإلى 
اجلامعات الر�شمية للح�شول على درجة املاج�شتري والدكتوراه، 
وقد اأوِفد )11( موظًفا وموظفة للح�شول على درجة املاج�شتري 

يف تخ�ش�شات تربوية.
مديرية العالقات الثقافية 

1(التعاون الثقايف مع الدول العربية والإ�شالمية والأجنبية:
• التي 	 والإ�شالمية  العربية  ــدول  ال مع  التفاقيات  عــدد  بلغ 

تت�شمن بنوًدا خا�شة بالرتبية والتعليم )65( اتفاقية.
• و�شع )4( برامج تنفيذية للتعاون الثقايف والرتبوي، لتوقيعها 	

مع دول عربية واأجنبية.
2(تبادل اخلربات الرتبوية:

على   2017 العام  خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت   
التنفيذية  الربامج  تفعيل  اإطــار  �شمن  الثقايف  التبادل  تعزيز 
املوقعة مع عدد من الدول العربية والإ�شالمية والأجنبية، وذلك 

عن طريق:
• تبادل املطبوعات والوثائق الرتبوية مع عدد من الدول العربية 	

والأجنبية.
• الأردنية 	 اململكة  بني  امل�شرتك  العمل  فريق  اجتماعات  عقد 

الها�شمية ودول جمل�س التعاون اخلليجي؛ ملتابعة تنفيذ خطة 
لالأعوام  العايل  والتعليم  التعليم  جمال  يف  امل�شرتكة  العمل 

.2018-2014
• وزارة 	 من  وفــود  ومنها  الرتبوية،  الوفود  من  عدد  ا�شتقبال 

على  والطـــالع  والفل�شطينية،  وال�شينية  الهندية  التعليم 
جتربة الوزارة يف جمالت تربوية عديدة.

• م�شاركة الوزارة يف الجتماعات احلكومية امل�شرتكة الأردنية- 	
الأملانية ملتابعة التعاون التنموي لعام 2019 ومناق�شته.

3(الدورات والربامج التدريبية:
م�شاركة عدد من موظفي وزارة الرتبية والتعليم يف فعاليات 	•

تربوية )دورات، وبرامج تدريبية، وور�شات عمل، وموؤمترات 
خارجية وداخلية، وزيارات درا�شية، واجتماعات( والتي تقل 
مدتها عن �شهر، حيث بلغ عدد املوظفني امل�شاركني يف فعاليات 

تربوية خالل العام 2018 )138( موظًفا وموظفة.
اخلطة 	• ملتابعة  املحوري  الفريق  عمل  متابعـــــة  ا�شتمــــــرار 

ومتابعة   ،  2025-2016 الإن�شان    حلقوق  ال�شاملة  الوطنية 
كافة الأمور املتعلقة مبو�شوع حقوق الإن�شان، واإعداد التقارير 

املتعلقة بذلك، ورفعها للجهات ذات العالقة.
4(برامج التبادل الطالبي: 

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

املتحدة 	• الوليات  يف  للدرا�شة   )YES(برنامج منح  تعميم 
وفرز  املختلفة،  والتعليم  الرتبية  مديريات  على  الأمريكية 

طلبات املتقدمني، ورفعها لالأمدي�شت للمفا�شلة بينهم.
فيها 	• للدرا�شة  املتحدة  العامل  كليات  املقدمة من  املنح  تعميم 

املتقدمني،  طلبات  وفــرز  والتعليم،  الرتبية  مديريات  على 
ورفعها للجنة الوطنية لكليات العامل املتحدة للمفا�شلة بينهم.

يتاألف 	• طالبي  وفد  ل�شت�شافة  الالزمة  الإجــراءات  ا�شتكمال 
من )31( طالًبا ومرافًقا من وزارة التعليم الرتكية؛ لدرا�شة 

اللغة العربية يف اجلامعة الأردنية.
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من  كــان  والــربامــج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نفَّ
اأبرزها الآتي:

ق�سم الحتفالت والفنون
1(اإقامة املعار�س يف املنا�شبات الوطنية مثل: عيد ميالد جاللة 
ويــوم  الــكــرامــة،  ومعركة  احل�شني،  ابــن  الــثــاين  عــبــداهلل  امللك 

ال�شتقالل.
2(امل�شاركة يف امل�شابقات املحلية والدولية، ومنها:

م�شابقة الأغذية العاملية/ الأمم املتحدة، م�شابقة ر�شوم الأطفال 
يف  م�شر  م�شابقة  فنلندا،  الفنون/  م�شابقة  اليابان،  العاملية/ 
يوم  م�شابقة  اليابان،  كاجنوا/  م�شابقة  الأطفال/م�شر،  عيون 
املياه العاملي/ الأمم املتحدة، امل�شابقة املقد�شية التا�شعة/ نقابة 
ومكافحة  النزاهة  هيئة  الف�شاد/  مكافحة  م�شابقة  املهند�شني، 
زها  مركز  م�شابقة  الأردنــيــة،  البيئة  جمعية  م�شابقة  الف�شاد، 
القاهرة  بنك  م�شابقة  الـــدويل،  الهيثم  ابــن  معر�س  الثقايف، 
م�شابقة  والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  املل�شق/  م�شابقة  عمان، 
تعرف  ل  البيئة  م�شابقة  الأردنــيــة،  الت�شّحر  جمعية  الر�شم/ 
احلدود/ وزارة البيئة، م�شابقة الت�شوير الفوتوغرايف/ موؤ�ش�شة 
جمعية  البيئي/  واملعلم  الطالب  جائزة  م�شابقة  لالإعالم،  نور 

حفظ الطاقة، م�شابقة الر�شم/ جامعة العلوم التطبيقية.
3(تنفيذ اللوحات اخللفية يف جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة 

البدنية وعيد ال�شتقالل.
دورة  احتفال  يف  اخلا�شة  والإك�ش�شوارات  الديكورات  4(تنفيذ 

ال�شتقالل.
الطلبة  مع  اململكة  مناطق  متلف  يف  وطن  جداريات  5(تنفيذ 

واملعلمني املبدعني.
6(املتحف املتنقل/ اجلمعية امللكية للفنون.

7(برنامج م�شاحتي/ مبادرة مدر�شتي.
8(اإعداد برنامج الفنون يف الربنامج الوطني ال�شيفي »ب�شمة«. 
والأمرية  الك�شفي،  الكرامة  ملخيَمي:  م�شرحي  ديكور  9(اإعــداد 

ب�شمة الك�شفي، وتنفيذهما.
10(تنفيذ ور�شات تدريبية للمعلمني والطلبة يف متلف مديريات 

الرتبية والتعليم يف املجالت الفنية كافة، ومنها:
• فنون: الر�شم، واخلزف، والنحت، والت�شوير، واجلرافيك، 	

ورابطة  املحلي  املجتمع  مع  بالتعاون  ال�شوئي،  والت�شوير 
الفنانني الت�شكيليني وموؤ�ش�شة �شومان.

• فن ق�ّس الورق، بالتعاون مع فنانني من الهند.	

• فن الف�شيف�شاء، بالتعاون مع م�شروع ا�شتدامة الإرث الثقايف 	
)SCHEP( ومعهد الف�شيف�شاء/ ماأدبا.

• التثقيف الفني للطلبة، بالتعاون مع اجلمعية امللكية للفنون 	
اجلميلة/ متحف الأردن للفنون اجلميلة/ املتحف املتنقل.

• التثقيف الفني ملديريات الرتبية والتعليم، بالتعاون مع اإدارة 	
الفنون ورابطة الفنانني الت�شكيليني.

11(تنفيذ ملتقى الفنون الثاين لطلبة املدار�س املبدعني.
12(امل�شاركة يف الحتفالت الوطنية والقومية والدينية.

.GIZ 13(اإعداد ن�شاطات اإثرائية مع الوكالة الأملانية
من  املدار�س  لطلبة  الأطفال  لفنون  الــدويل  الأردن  14(بينايل 

متلف دول العامل. 
15(عقد موؤمتر للرتبية الفنية وحتدياتها للمعلمني بالتعاون مع 

جامعة العلوم التطبيقية. 
ق�شم الن�شاط الثقايف والبيئي 

1(تنفيذ امل�شابقات املتنوعة الآتية:
واللغة 	• الــعــربــيــة،  اللغة  يف:  الأدبــيــة  ــة  ــداعــي الإب امل�شابقات 

الإجنليزية، واخلطابة.
م�شابقة القراآن الكرمي، وم�شابقة احلديث النبوي ال�شريف.	•
لتنمية 	• ابتكار  جمعية  مع  بالتعاون  امل�شتقبل،  علماء  م�شابقة 

البداع.
املركز 	• مع  بالتعاون  للطلبة،  فــرق«  بتعمل  خطوة  »كل  مبادرة 

الوطني للثقافة والفنون. 
م�شابقة حممود ال�شمرة، بالتعاون مع جامعة البرتا.	•
م�شابقة الإبداع ال�شبابي، بالتعاون مع وزارة الثقافة.	•
مع 	• بالتعاون  اخل�شراء،  واملدار�س  اخل�شراء  الأجيال  م�شابقة 

الهيئة العربية للطاقة املتجددة.
م�شابقة الإبداع الأدبي، بالتعاون مع جامعة فيالدلفيا.	•
م�شابقة امللكة علياء، بالتعاون مع ال�شندوق الأردين الها�شمي.	•
امل�شابقة املقد�شية/ منتدى القد�س الثقايف.	•
ال�شندوق 	• مع  بالتعاون  الالمنهجي،  البيئي  التعليمي  امل�شروع 

الها�شمي لتنمية البادية.
م�شروع حتدي القراءة العربي/ مكتب �شمو ال�شيخ حممد بن 	•

را�شد اآل مكتوم. 
املدار�س البيئية م�شابقة العلم الأخ�شر، بالتعاون مع اجلمعية 	•

امللكية حلماية البيئة البحرية.

اإدارة الن�ساطات الرتبوية
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2(عقد موؤمتر بيئي للطلبة.
3(عقد ور�شات تدريبية للمعلمني على اأجهزة القيا�س مل�شروع جلوب.

  ق�سم امل�رشح واملو�سيقى 
1(تنفيذ م�شابقات متنوعة يف جمالت امل�شرح واملو�شيقى، منها:

م�شابقة امل�شرح املدر�شي على م�شتوى الوزارة.	•
م�شابقة م�شرحة املناهج على م�شتوى الوزارة.	•
املــديــريــات 	• مــ�ــشــتــوى  عــلــى  ــيــد  ــا�ــش والأن املــو�ــشــيــقــى  م�شابقة 

واملجموعات واململكة للمدار�س احلكومية واخلا�شة.
م�شابقة مهرجان اأغنية الطفل.	•
م�شابقة مهرجان الأغنية الرتاثية.	•

2(امل�شاركة يف فعاليات متنوعة، منها:
مهرجان امل�شرح البيئي الأول، بالتعاون مع وزارة البيئة.	•
اإقامة حفل م�شابقة حتدي القراءة العربي/ اجلامعة الردنية.	•
»م�شاحتي« 	• برنامج  �شمن  التعليم  يف  درامـــا  ور�ــشــة  تنفيذ 

بالتعاون مع مبادرة مدر�شتي.
الأندية املو�شيقية �شمن برنامج »م�شاحتي« بالتعاون مع مبادرة 	•

مدر�شتي.
الوطني 	• للربنامج  واملتابعة  والتقييمية  التنفيذية  اللجان 

ال�شيفي »ب�شمة«.
3(تنفيذ فعاليات متنوعة، منها:

مهرجان امل�شرح املدر�شي/ م�شرح اأ�شامة امل�شيني.	•
مهرجان م�شرحة املناهج/ م�شرح اأ�شامة امل�شيني.	•
الأندية املو�شيقية �شمن برنامج م�شاحتي مع مبادرة مدر�شتي.	•
مبادرة مو�شيقية مع املعهد الوطني للمو�شيقى.	•
الربنامج 	• �شمن  املو�شيقى  م�شغل  ـري  مِلُـَيـ�ِشّ تدريبية  ور�شة 

الوطني »ب�شمة«.
عر�س اأفالم �شينمائية يف املدار�س بالتعاون مع الهيئة امللكية 	•

الأردنية لالأفالم.
عر�س م�شرحيات وافدة من القطاع اخلا�س.	•

ق�سم اللياقة البدنية
م�شتوى  على  املتاأهلني  للطلبة  التحكيمية  الختبارات  1(اإجــراء 
الوزارة يف جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية ، واختيار 
واملــديــريــات مبــ�ــشــاركــة45000 طالب  واملــدار�ــس  الطلبة  اأوائـــل 
�شامية،  ملكية  برعاية  اجلائزة  اختتام  حفل  واإقامة  وطالبة، 

ومب�شاركة5000 طالب وطالبة.
الرتبية  وزارة  طلبة  مــن  وطــالــبــة  طــالــب   2000 ـــراك  2(اإ�ـــش
 Dead Sea امليت  البحر  )ماراثون  اجلري  ن�ساط  يف  والتعليم 
للماراثونات  الأردنــيــة  اجلمعية  مع  بالتعاون   ،)Marathon

.Run Jordan

3(اإ�شراك 2000 طالب وطالبة من طلبة وزارة الرتبية والتعليم 
 ،Amman Marathon( عمان  )ماراثون  اجلري  ن�ساط  يف 

.Run Jordan بالتعاون مع اجلمعية الأردنية للماراثونات
ق�سم اأندية املعلمني وال�سالت الريا�سية

1-اأندية املعلمني 
التي 	• ع�شرة،  الرابعة  ال�شنوية  الريا�شية  القائد  ميالد  دورة 

ُمـنت�ِشـًبا لأندية املعلمني؛ بهدف  بلغ عدد امل�شاركني فيها 550 
الحتفال بعيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني - 
حفظه اهلل ورعاه-، وتوطيد اأوا�شر املحبة والأُلفة بني املعلمني، 
واإبراز  الريا�شية،  واملن�شاآت  ال�شياحية  الأماكن  اإلى  والتعرف 

الإبداعات واملواهب املتنوعة للمعلمني، وتعزيزها.
2-ق�شم الريا�شة 

دورة الأمري في�شل الأوملبية العا�شرة للنا�شئني، يف مدينة العقبة 	•
يف �شهر 2018/1. 

بطولة القائد لخرتاق ال�شاحية/ طالب، الأغوار ال�شمالية يف 	•
�شهر 2018/3.

بطولة القائد لخرتاق ال�شاحية/ طالبات، يف ال�شلط يف �شهر 	•
  .2018/3

�شهر 	• يف  عمان،  يف  ع�شرة  الثامنة  ال�شتقالل  دورة  نهائيات 
ني�شان 2018.

ّم، يف �شهر 2018/2.	• الألعاب الريا�شية الأولى لل�شّ
الأ�شا�شية 	• للمرحلة  الأقاليم  لأبطال  الأولى  الريا�شية  الألعاب 

الدنيا، يف �شهري 2 و2018/3.
الأ�شهر 	• يف  اخلا�شة،  للمدار�س  ـــى  الأول الريا�شية  الألــعــاب 

10و11و2018/12. 
دورة حّكام م�شتجّدين كرة يد، يف �شهر 2018/10. 	•
دورة تاأهيل طب ريا�شي، يف �شهر 2018/11.	•

3-ق�شم الك�شافة واملر�شدات
ميم ال�شالم الإر�شادي ال�شنوي احلادي والع�شرين، يف دولة 	•

الكويت حتت �شعار »من اأجلها«.
ميم حمكات التفكري.	•
اللقاء الوطني الإر�شادي )لقاء النتماء والولء(.	•
اللقاء الوطني الك�شفي )لقاء النتماء والولء(.	•
ميمات التدريب الع�شكري للذكور.	•
ميمات التدريب الع�شكري لالإناث.	•
اللقاء الوطني الإر�شادي )لقاء ذكرى معركة الكرامة اخلالدة(.	•
الكرامة 	• معركة  بذكرى  الـــوزارة  ومر�شدات  ك�شافة  احتفال 

اخلالدة.
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اللقاء الوطني الك�شفي )لقاء ذكرى معركة الكرامة اخلالدة(.	•
اللقاء الوطني الك�شفي )لقاء ال�شتقالل(.	•
اللقاء الوطني الإر�شادي )لقاء ال�شتقالل(.	•
امل�شاركة يف دورة ال�شتقالل الريا�شية.	•
عبداهلل 	• امللك  بجائزة  الفائزين  تخريج  حفل  يف  امل�شاركة 

الثاين للياقة البدنية.

اللقاء الوطني الـ )32( للك�شافة.	•
اللقاء الوطني الـ )32( للمر�شدات.	•
دورة املهارات وامل�شاريع الك�شفية.	•
دورة املهارات وامل�شاريع الإر�شادية.	•
اللقاء الوطني الك�شفي )لقاء الوفاء للح�شني طيب اهلل ثراه(.	•
برنامج التدريب الع�شكري والرتبية الوطنية.	•

ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

مديرية الإر�ساد والتوجيه
تنفذه  الذي  اآمنة«  مدر�شية  بيئة  نحو  »مًعا...  حملة  1(برنامج 
الوزارة بالتعاون مع منظمة اليون�شيف يف مدار�س اململكة جميعها، 
بهدف خف�س ن�شب حدوث العنف املوجه من املعلم اإلى الطالب 
�شلوكات  توجيه  يف  الرتبوية  الأ�شاليب  با�شتخدام  املدار�س،  يف 
الطلبة وتعديلها، ويف الوقت نف�شه يتم العمل حالًيّا على تطوير 
املدر�شي  العنف  اأنواع  لت�شمل  ال�شهري  الإلكرتوين  امل�شح  اأدوات 
الأ�شري،  والعنف  طالب،  اإلــى  طالب  من  املوجه  )العنف  كافة 
ال�شلوك  اأُطلق ميثاق  اإلخ(، وقد  وتخريب املمتلكات، والتنّمر... 
بهدف  ال�شلوك  مدونات  اإعــداد  اآليات  على  والتدريب  املدر�شي 
املجتمع  كافة يف  الأطراف  اإيجابية بني  تفاعلية  اإيجاد عالقات 
املدر�شي مبا يف ذلك اأولياء اأمور الطلبة، وت�شكيل جمل�س البيئة 
املدر�شية الآمنة يف كل مدر�شة؛ للم�شاهمة يف توفري بيئة مدر�شية 
اآمنة. والعمل جاٍر على اإعداد دليل الإجراءات الداخلية للوزارة 
َب  ُدِرّ وقد  املدر�شي،  والعنف  الأ�شري  العنف  للتعامل مع حالت 
نحو )22.000( متدرب )مدير مدر�شة، ومعلم، ومر�شد تربوي، 
وويل اأمر، وطالب( مع نهاية العام الدرا�شي 2018/2017 على 

مهام جمل�س البيئة الآمنة، واإعداد مدونات ال�شلوك املدر�شي.
املخدرات  اإدمــان  من  ال�شباب  حلماية    « حت�شني   « 2(مبادرة 
امللكية  اجلمعية  مع  بالتعاون  الـــوزارة  تنفذها  التي  والتدخني 
احل�شني  الأمري  العهد  ويل  �شمّو  اأطلقها  التي  ال�شحية  للتوعية 
بن عبداهلل الثاين؛ حلماية ال�شباب من خطر اإدمان املخدرات 
اإدمــان  خطر  حــول  الطلبة  لــدى  الوعي  رفــع  بهدف  والتدخني، 
وانخراطهم  احلياتية  املهارات  واإك�شابهم  والتدخني،  املخدرات 
يف الأن�شطة املنتجة التي من �شاأنها حمايتهم من مواجهة خطر 
الإدمان باأ�شكاله كافة، حيث ت�شتمل املبادرة على حمورين؛الأول: 
ال�شابع،  الأ�شا�شيني:  ال�شفني  على  ويطبق  فوا�شل،  برنامج 

والثامن، والثاين: اأن�شطة لمنهجية لل�شفوف الأ�شا�شية: الرابع، 
خا�شة  واألعاب  وق�ش�س  ر�شومات  وهي  وال�شاد�س،  واخلام�س، 
الرتبوي مع طلبة  املر�شد  ينفذها  التدخني  اأخطار  بالوقاية من 
مر�شًدا   460 املبادرة  هذه  يف  تــدرب  وقد  املذكورة،  ال�شفوف 
ومر�شدة تربوية يف توعية 15 األف  طالًبا وطالبة للعام الدرا�شي 
2018/2017. و�شي�شتكمل التنفيذ يف املدار�س احلكومية جميعها 

وفق خطة تو�ّشع مرحلية مدتها خم�شة اأعوام.
املجتمعية  املنظمات  بني  وال�شراكة  الــقــدرات  بناء  3(م�شروع 
تنفذه  ــذي  ال التطرف  ملكافحة  الأردن  يف  التعليمي  والنظام 
)مركز  مــع  بالتعاون  الـــوزارة  يف  والتوجيه  ــاد  الإر�ــش مديرية 
يف  الوقوع  من  املدار�س  طلبة  حماية  بهدف  را�شد(؛  احلياة- 
ن�شر  على  وت�شجيعهم  واملتطرفني،  املتطرفة  الأفــكــار  ماطر 
وطني  موؤمتر  عقد  بعد  وتعزيزها.  والت�شامح  ال�شالم  مفاهيم 
مكون  وطني  عمل  فريق  �ُشّكل  العمل«  وحلول  »التطرف  بعنوان 
من: ممثلني عن جمال�س التطوير الرتبوي، وموؤ�ش�شات املجتمع 
املدين، وروؤ�شاء اأق�شام الإر�شاد الرتبوي، واملر�شدين الرتبويني، 
مكافحة  مديرية  من  وم�شوؤول  حملية،  وموؤ�ش�شات  ومعلمني، 
بناء  مت  وقــد  املجتمعي.  ال�شلم  مركز  من  وم�شوؤول  التطرف، 
واحللول  التطرف  مكافحة  منهجية  حول  الفريق  هذا  قــدرات 
متلف  يف  املحلية  الفرق  ممار�شات  على  والطـــالع  املتاحة، 
ا ور�شة عمل بناء قدرات املر�شدين الرتبويني  الدول. عقدت اأي�شً
واملعلمني يف املدار�س امل�شتهدفة بامل�شروع؛ لتزويدهم باملهارات 
مكافحة  يف  املتعلقة  امل�شائل  على  للعمل  املنا�شبة  ــات  ــي والآل

التطرف.
ال�شالم«  اأجــل  مــن  احلــيــاة  »مــهــارات  »ن�شاطاتي«  4(بــرنــامــج 
بالتعاون مع هيئة اأجيال ال�شالم بتمويل من منظمة اليوني�شف، 
الأول  ال�شف  من  العمرية  الفئة  يف  الطلبة  متكني  اإلى  ويهدف 
الأ�شا�شي اإلى ال�شف العا�شر من التفاعل وامل�شاركة يف الأن�شطة 
الرتفيهية ما بعد املدر�شة، والتي تعمل على بناء �شخ�شية الطلبة 

اإدارة التعليم 
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وقبول  الت�شامح  قيم  ون�شر  لديهم،  احلياتية  املهارات  وتنمية 
الآخر والتما�شك الجتماعي وتعزيزها داخل املجتمعات، اإ�شافة 
اإلى تنمية ال�شعور بالنتماء لدى الطلبة. و�شيطبق هذا الربنامج 
يف العام الدرا�شي يف العام 2019/2018 يف )200( مدر�شة يف 
)13( مديرية، حيث ي�شارك يف الربنامج )100( طالب وطالبة 

من كل مدر�شة باإ�شراف املر�شد الرتبوي واأحد املعلمني فيها.
5(برامج مع املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة:

• وينفذ 	 الأ�شري«،  العنف  حالت  مع  التعامل  »اأمتتة  م�شروع 
الأولــى يف )8( مدار�س يف مديريتي  التجريبية  املرحلة  يف 
وهو  القوي�شمة،  ولــواء  عمان  ق�شبة  للواء  والتعليم  الرتبية 
َب عليه املديرون واملر�شدون الرتبويون يف  نظام اإلكرتوين ُدِرّ
اإلى تتبع حالت العنف الأ�شري والتعامل  املدار�س، ويهدف 

معها �شمن منهجية اإدارة احلالة. 
• والوقاية من 	 الوطنية لال�شتجابة  العمل  »اإجــراءات  م�شروع 

العنف املبني على النوع الجتماعي والعنف الأ�شري وحماية 
الطفل«، من خالل بدء الإعداد لدليل الإجراءات الداخلية 
الأ�شري  العنف  حالت  مع  للتعامل  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

والعنف املبني على النوع الجتماعي وحماية الطفل.
منظمة  مع  بالتعاون  العنف«  من  خالية  »مــدار�ــس  6(برنامج 

بريغهوف الأملانية:
البّناءة  املجتمعية  القيم  تعزيز  على  الربنامج  ويعمل   
وتطوير مهارات الأطفال وال�شباب يف جمالت الو�شاطة الطالبية 
ال�شالم  ثقافة  ون�شر  الالعنفي،  وال�شلوك  واحلـــوار  والتوا�شل 
يف  والعنف  الــنــزاع  ومناه�شة  وامل�شاركة  والحـــرتام  والت�شامح 
ــَق هذا  ُطــِبّ املــدار�ــس، مبا يقلل من حــالت العنف يف املــدار�ــس. 
الثالثة،  بالأقاليم  الربنامج يف )24( مدر�شة يف )13( مديرية 
باإ�شراف املر�شد  َب جمموعة من الطلبة يف كل مدر�شة  ُدِرّ حيث 
الطالبية  بالو�شاطة  اخلا�شة  املــهــارات  جمموعة  على  الرتبوي 
وامل�شرح التفاعلي كاأن�شطة داعمة للحّد من العنف يف املدار�س ول 

�شيما العنف بني الأقران.
7(مبادرة عينك على امل�شتقبل:  

توعوية  لقاءات  ي�شمل  الوظيفي  لالإر�شاد  برنامج  وهــو   
واإقامة كرنفالت اإر�شادية لطلبة ال�شف التا�شع الأ�شا�شي للتوعية 
واإقامة  امليول،  وحتديد  واملهنية  الأكادميية  وامل�شارات  بالفروع 
اإر�شادية لطلبة الثانوية العامة للتوعية بالتخ�ش�شات  كرنفالت 
بالتعاون مع  الوزارة  تنفذه  والذي  واملهنية،  الأكادميية  اجلامعية 
موؤ�ش�شة بادر و�شاهم للعمل التطوعي، الذي ي�شعى للتوعية املبكرة 
بجوانب اختيار التخ�ش�شات الأكادميية واملهنية بهدف املواءمة 
بني مرجات التعليم املدر�شي واجلامعي، والعمل على �شد الفجوة 

املعرفية واملهارية عند النتقال من املرحلة املدر�شية اإلى املرحلة 
اجلامعية و�شوق العمل. وقد ُعقدت ثالثة لقاءات تعريفية لروؤ�شاء 
يف  الرتبويني  املر�شدين  من  وجمموعة  الرتبوي  الإر�شاد  اأق�شام 
مديريات الرتبية والتعليم امل�شتهدفة للتوعية باملبادرة، ثم اأُقيمت 
كرنفالت اإر�شادية لطلبة ال�شف التا�شع الأ�شا�شي للتوعية بالفروع 
الثانوية  ولطلبة  امليول،  وحتديد  واملهنية  الأكادميية  وامل�شارات 
العامة للتوعية بالتخ�ش�شات اجلامعية الأكادميية واملهنية يف اأربع 
حمافظات )عمان، والزرقاء، واإربد، والعقبة( خالل �شهَري متوز 

واآب للعام 2018م.
8(م�شروع بوابة فر�س الإلكرتوين: 

تنفذه الوزارة بالتعاون مع �شندوق امللك عبد اهلل الثاين   
للتنمية، ويهدف اإلى م�شاعدة ال�شباب على بناء م�شتقبلهم املهني من 
خالل تقدمي فر�شة للح�شول على ا�شت�شارة مهنية وتطوير للذات 
الإر�شاد  رئي�شة هي:  بتقدمي خم�س خدمات  املجتمع  والتطوع يف 
املهني، والتدريب، والتطوع، وفر�س التطوع، وريادة الأعمال. وقد 
الرتبوي  الإر�شاد  اأق�شام  لروؤ�شاء  تعريفية  لقاءات  ثالثة  ُعقدت 
وجمموعة من املر�شدين الرتبويني يف كل من حمافظة العا�شمة 
والزرقاء والبلقاء للتوعية بامل�شروع، ثم �ُشّجَل )500( طالب من 
التا�شع الأ�شا�شي للعام الدرا�شي 2018/2017على  طلبة ال�شف 
موقع بوابة فر�س الإلكرتوين واإجراء اختبار قبلي لهم )يت�شمن 
تعرف خياراتهم نحو م�شارات التعليم الأكادميي واملهني(، و�شُيتاَبُع 
الطلبة الذين �شجلوا على موقع البوابة لتقييم اأثر ا�شرتاكهم يف 
املوقع، والتعرف اإلى مدى ا�شتفادتهم من اخلدمات املتوافرة على 
البوابة واأثرها يف خياراتهم مل�شارات التعليمي الثانوي الأكادميي 

واملهني يف �شهر ني�شان للعام 2019.
املوؤ�ش�شات  يف  للطلبة  الوظيفي  والإر�ــشــاد  التوجيه  م�شروع   -9

التعليمية:
َذ بالتعاون مع غرفة جتارة الأردن وبتمويل من الوكالة  ُنِفّ  
م�شاعدة  اإلى  امل�شروع  ويهدف   ،)giz( الدويل  للتعاون  الأملانية 
اتخاذ  من  متكينهم  على  الأ�شا�شية  املرحلة  نهاية  يف  الطلبة 
التعليمية  م�شاراتهم  واختيار  املهنية  م�شريتهم  نحو  قراراتهم 

للمرحلة الثانوية وفق قدراتهم وميولتهم. 
وت�شمن امل�شروع اإعداد دليل تدريبي بعنوان خطوة نحو   
واملر�شدين  للطلبة  املهني  والتوجيه  الإر�شاد  جمال  يف  امل�شتقبل 
حتليل  بـ:  متثلت  الأن�شطة  من  جمموعة  احتوى  الذي  الرتبويني 
ال�شخ�شية ووعي الذات، وتطبيق اختبار هولند للميول املهنية، 
مت  وقد  الوظيفي.  والتخطيط  العمل  �شوق  عن  معلومات  وتوفري 
العا�شر  ال�شف  طلبة  على  التجريبية  املرحلة  امل�شروع يف  تنفيذ 
الرتبية  مديريتي  يف  والإنــاث  للذكور  مدار�س  اأربع  يف  الأ�شا�شي 
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ن�ساط  تنفيذ  ال�سمالية واجليزة، ثم مت  االأغوار  للواَءي  والتعليم 
)يوم املهن( يف كل مدر�شة من املدار�س امل�شتهدفة بامل�شروع.

مديرية التعليم العام
1-ق�شم ال�شحة والتغذية املدر�شية:                                                                                               
اأطفال املدار�س احلكومية: تنّفذ وزارة الرتبية  - م�شروع تغذية 
والتعليم م�شروع تغذية اأطفال املدار�س احلكومية لطلبة ال�شفوف 
من )1-6( الأ�شا�شي وريا�س الأطفال احلكومية يف مناطق جيوب 
الفقر، وقد بلغ عدد الطلبة امل�شمولني بامل�شروع يف الف�شل الثاين 
وطالبة،  طالب   )375000(  2019/2018 الدرا�شي  العام  من 
وتعليم  تربية  مديرية   )31( يف  مدر�شة   )1980( على  موزعني 

وثالث ميمات تابعة لوكالة الغوث الدولية.
- برنامج العتماد الوطني للمدار�س ال�شحية: الذي يهدف اإلى 
الو�شول مل�شتوى حياة اأف�شل للطلبة والعاملني يف املدار�س؛بتوفري 
بيئة وثقافة مدر�شية تعزز اجلوانب ال�شحية الإيجابية املختلفة، 

وجعل املدار�س اأماكن �شحية  للتعلم والعمل.
بلغ عدد املدار�س امل�شاركة  يف الربنامج )154( يف العام الدرا�شي 

2018/2017 م.
2-ق�شم التعليم النظامي:

تنفيذًا  الأمــور:  اأولياء  وجمال�س  الطالبية  الربملانية  املجال�س   -
للروؤية امللكية ال�شامية يف اإعداد جيل قادر على حتمل امل�شوؤولية 
وتعزيز القيم الجتماعية لدى طلبة املدار�س، ت�شعى وزارة الرتبية 
والتعليم من خالل اإ�شرتاتيجياتها وخططها التطويرية اإلى جعل 
املدر�شة وحدة التطوير الأ�شا�شية، وبهذا التوجه ُعّدل دور املدر�شة 
من دور تنفيذي اإلى دور قيادي مبني على الوعي بواقع املدر�شة 
ت�شاعدها  لها  منا�شبة  تطويرية  بخطط  ومرتجم  واحتياجاتها، 
على توفري بيئة تربوية وتطويرية داعمة لتعلم الطلبة وتطورهم. 

من  الأمــور  اأولياء  وجمال�س  الطالبية  الربملانات  جمال�س  َلْت  ُفِعّ
النحو  على  وذلك  فيجن،  وورلد  مع جمعية  »نور«  م�شروع  خالل 

الآتي:
هي: 	• مديريات  ــع  اأرب على  عــة  ُمــَوَزّ مدار�س  ع�شرة  ا�شتهداف 

املفرق، وق�شبة اإربد، ولواء ماركا، ولواء اجلامعة.
بواقع 	• الإداريـــة  الهيئة  الطالبي-  الربملان  طلبة  قــدرات  بناء 

)20( طالبا لكل مدر�شة والهيئة الإدارية ملجل�س اأولياء الأمور 
بواقع )20( ويل اأمر لكل مدر�شة.

قدراتهم 	• بناء  على  العمل  مت  الذين  الأ�شخا�س  جمموع  بلغ 
)200( طالب و)200( ويّل اأمر.

مت التطرق اإلى املو�شوعات الآتية: التعليمات، واأهداف املجال�س، 	•
واإدارات  املجل�س،  عن  املنبثقة  واللجان  والواجبات،  واملهام 

الجتماعات، وال�شراكة املجتمعية، واملبادرات املدر�شية.
َذ عدد من برامج التقوية يف عام  ُنِفّ - برنامج التقوية والتعمق: 

2018 مع عدد من اجلهات الداعمة، وعلى النحو الآتي:
»مبادرة مدر�شتي« التي ا�شتهدفت )12( مدر�شة بواقع )100( 	•

طالب وطالبة من كل مدر�شة، وما جمموعه )1200( من الطلبة 
�شعيفي التح�شيل يف مواد: اللغة العربية، والريا�شيات، واللغة 

الإجنليزية، والعلوم.
جمعية اإنقاذ الطفل التي ا�شتهدفت )3( مدار�س بواقع )100( 	•

الطلبة  من   )300( مبجموع  مدر�شة  كل  من  وطالبة  طالب 
يف  والريا�شيات،  العربية،  اللغة  مــواد:  يف  التح�شيل  �شعيفي 

مديريات: ق�شبة عمان، ولواء ماركا، ووادي ال�شري.
منظمة وورلد فيجن التي ا�شتهدفت )4( مدار�س بواقع )200( 	•

طالب وطالبة من كل مدر�شة ما جمموعه )800( من الطلبة 
�شعيفي التح�شيل يف مواد: اللغة العربية، والريا�شيات، واللغة 

الإجنليزية، يف مديريتي الزرقاء الأولى وبني عبيد.
جمعية الكاريتا�س التي ا�شتهدفت )12( مدر�شة بواقع )100( 	•

طالب وطالبة من كل مدر�شة وما جمموعه )1200( من الطلبة 
�شعيفي التح�شيل يف مواد: اللغة العربية، والريا�شيات، واللغة 

الإجنليزية، والعلوم.
3-ق�شم التعليم غري النظامي

التو�شع يف تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمت�شربني با�شتحداث 	•
)150( مركًزا لتعزيز ثقافة املت�شربني.

ا�شتكمال الإجراءات التح�شرية للبدء يف تنفيذ برنامج تعزيز 	•
الثقافة للمت�شربني، حيث �شيتم ا�شتحداث )30( مركًزا جديًدا 
اأخرى بالتعاون مع  بالتعاون مع منظمة ميكي، و)30( مركًزا 

منظمة مري�شي كورب�س.
مع 	• بالتعاون  ال�شتدراكي  التعليم  برنامج  تنفيذ  ا�شتمرارية 

منظمة اليوني�شيف بافتتاح )90( مركًزا.
عمل 	• ملكافحة  الوطني  الإطـــار  حتديث  م�شروع  يف  امل�شاركة 

الأطفال، برعاية املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة.
مديرية الطفولة 

ا�شتحداث )60( �شعبة ريا�س اأطفال حكومية.	•
للخطة 	• تــنــفــيــًذا  للتعلم:  الأطـــفـــال  ا�ــشــتــعــداد  رفـــع  بــرنــامــج 

الإ�شرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم لالأعوام )2022-2018(، 
واإ�شارًة اإلى اتفاقية CRA املوقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية »USAID« لتنفيذ اأن�شطة الربنامج، ُعقدت الور�شات 

الآتية: 
- ور�شة تدريب مدربني TOT لـ )26( مدرًبا، مدتها يومان.
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امليدان،  من  املحوري  الفريق  الربنامج/  ملدربي  تثقيفية  ور�شة 
مدتها اأربعة اأيام، وقد بلغ عدد مدربي الطفل )95( وعدد مدربي 

الأهل ) 95(.
من  مديرية   )27( يف  والأطــفــال  لالأمهات  تثقيفية  ور�ــشــات   -
مديريات الرتبية والتعليم، مدتها )13( يوًما، يف )69( مركًزا 

ا، والتحق بها )1911( طفل، و)1837( من الأمهات. تدريبًيّ
 )238( لـ  تثقيفية  ور�شة  ُعـِقـَدْت  الوالدية:  التوعية  برنامج   -
مدرًبا/ مثقًفا من )مديري ومديرات املدار�س( يف )13( مديرية 
لهذه   TOT املدربني  عدد  وبلغ  الأولــى،  املرحلة  وتعليم/  تربية 

الور�شة )26( مدرًبا. 
 )115( لـ  تدريبية  ور�شة  ُعـِقـَدْت   :KIDSMART برنامج   -
يتدرْبَن على  اللواتي مل  الأطفال  معلمة وم�شرفة ملعلمات ريا�س 
الربنامج ومل�شرفات ريا�س الأطفال اجلديدات من )11( مديرية 

تربية وتعليم.
- برنامج م�شاركة الأهل يف الرو�شة وال�شفوف الثالثة الأولى: 
لالأعوام  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  الإ�شرتاتيجية  للخطة  تنفيًذا 
CRA املوقعة مع الوكالة  اإلى اتفاقية  )2018-2022(، واإ�شارًة 
الربنامج  اأن�شطة  لتنفيذ   »USAID« الدولية  للتنمية  الأمريكية 

ُعـِقـَدْت الن�شاطات الآتية:
التعليم 	• اأق�شام  روؤ�شاء  )من  من�شًقا   )65( لـ  تدريبية  ور�شات 

الثالثة  وال�شفوف  الأطفال  واأع�شائها، وم�شريف ريا�س  العام 
الأولى( من املجموعة الثالثة يف )13( مديرية تربية وتعليم، 

ا�شتغرقت مدة )3( اأيام )و�شط، �شمال، جنوب(. 
لربنامج 	• املطور  الإر�ــشــادي  الدليل  على  التثقيفية  اجلل�شات 

الأولى  الثالثة  وال�شفوف  الأطفال  ريا�س  يف  الأهــل  م�شاركة 
ومعلمات  ومعلمي  املدار�س  ومديرات  ملديري  يومني-  مدة   -
ريا�س الأطفال وال�شفوف الثالثة الأولى، يف مديريات الرتبية 
ومعلمات  وملعلمي  )13مديرية(،  الثالثة  املجموعة  والتعليم 
املجموعة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  فقط  الثالث  ال�شف 

الثانية )20 مديرية(.
تنفيذ اليوم املفتوح يف ريا�س الأطفال وال�شفوف الثالثة الأولى 	•

ل�شتقطاب الأمهات الراغبات بامل�شاركة يف الربنامج. 
»رو�شتي... 	• الرتبوية  الن�شرة  من  ع�شر  احلادي  العدد  اإ�شدار 

م�شتقبلي«.
اأداة الك�شف املبكر: العمل جاٍر على عقد ور�شة تثقيفية ملعلمات 	•

ريــا�ــس الأطــفــال/ املرحلة الأولــــى، مــدة يــوم واحــد يف )3( 
مديريات تربية وتعليم )64( معلمة.

ت�شجيع 	• برنامج  تفعيل  واملنزل:  املدر�شة  يف  القراءة  ت�شجيع 
القراءة يف )10،200( �شف من الرو�شة حتى الثالث الأ�شا�شي، 

مديريات  على  القراءة  لت�شجيع  حقيبة   )14،000( توزيع  ومت 
الرتبية والتعليم.

الربنامج الوطني للتمكني والت�شغيل لريا�س الأطفال.	•
- بطاقة تقييم  طفل الرو�شة: ُطِبَعْت بطاقة تقييم طفل الرو�شة، 

وُوّزعت على ريا�س الأطفال احلكومية كافة.
- بناء اأداة تقييم طفل الرو�شة الفردية والتدريب عليها خالل 
اأدوات تقييم طفل الرو�شة الفردية  اأُعّدت م�شودة  العام 2018: 
ا باملعلمة.  ا بالأهل،  وجزًءا خا�شًّ التي ت�شمُّ ُجْزَءين: جزًءا خا�شًّ

جميعها  الأطــفــال  ريا�س  �شفوف  يف  للحا�شوب  ركــن  توفري   -
على  العمل  يجري  حيث  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  يف  امل�شتحدثة 
درا�شة عطاء مع اإدارة اللوازم بتمويل من املنحة امل�شرتكة لتوفري 

)350( جهاز حا�شوب وطابعة.
- معايري اعتماد ريا�س الأطفال؛ حيث مَتّ اإقرار معايري اعتماد 
الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  مع  بالتعاون  الأطــفــال،  ريا�س 
الإر�شادي  الدليل  واإعــداد  التخطيط،  لعام 2018 من قبل جلنة 
للمعايري، ومَتّ توزيع )750( ن�شخة من معايري العتماد لريا�س 

الأطفال على )750( مدر�شة يتوافر فيها ريا�س اأطفال.
- تاأثيث وجتهيز ريا�س الأطفال احلكومية:

من 	• بتمويل  باملكيفات  الأطفال  لريا�س  �شعبة   )550( تزويد 
املنحة امل�شرتكة.

)م�شجل، 	• الكهربائية  بالأجهزة  الأطفال  ريا�س  �شعب  تزويد 
ومكن�شة، وكولر، ومروحة، وروديرت تدفئة، وحا�شوب، وطابعة(.

ملديرية 	• جديدتني  متطوعتني  طلب  مت  اليابانيات:  املتطوعات 
ال�شلط وماأدبا.

لواء 	• ملديريتي  جدد  متطوعات  طلب  مت  الكوريات:  املتطوعات 
الر�شم  لتقدمي خربات يف جمال  الأولى  والزرقاء  البا�شا  عني 

واملو�شيقى.
- يف جمال الدرا�شات التقوميية والتقارير:

القرار 	• اتخاذ  اأجل  من  الأطفال  ريا�س  بيانات  درا�شة  اإجــراء 
اخلام�شة  املرحلة  واحل�شاب/  الــقــراءة  مبادرة  مع  بالتعاون 

الأخرية. 
احلالية 	• الأطــفــال  ريا�س  حــول  ال�شيا�شات  حــوار  ور�شة  عقد 

اإلى  الأطفال  ريا�س  خدمة  و�شول  اأجــل  من  عليها  والتطوير 
ريا�س الأطفال كافة يف الأردن.

- يف املجال املوؤ�ش�شي:
واخلا�شة 	• العامة  التعلم  لنتاجات  العام  الإطــار  وثيقة  تقييم 

الوطني  )املــنــهــاج  �شنوات   )6-4( الأطــفــال  ريــا�ــس  ملناهج 
الوطني  املركز  باإ�شراف  الأطــفــال(،  ريا�س  ملرحلة  التفاعلي 

للمناهج لعام 2018.
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ذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  
من اأبرزها الآتي:

• لريتفع 	 تعلم،  �شعوبات  م�شادر  غرفة   )218( ا�شتحداث 
عدد غرف م�شادر �شعوبات التعلم من 804 يف 2017 اإلى 

1،033 يف عام 2018.
• تعديل وا�شتحداث النماذج اخلا�شة بالعمل يف غرف م�شادر 	

�شعوبات التعلم.
• تعديل بطاقة الو�شف الوظيفي للمعلمني العاملني يف غرف 	

النطق.
• الأ�شخا�س 	 حلقوق  الأعلى  املجل�س  مع  تفاهم  اتفاقية  عقد 

للمدار�س  الدامج  التعليم  برامج  تنفيذ  يف  الإعــاقــة  ذوي 
الريادية للتعليم الدامج.

• برامج 	 لتنفيذ  كـــور«  »مــري�ــشــي  منظمة  مــع  اتفاقية  عقد 
امل�شاندة )عالج وظيفي،  وتوفري اخلدمات  الدامج  التعليم 

تعليمية  وتكنولوجيا  ونطقي(  �شمعي  تدريب  طبيعي،  عالج 
م�شاعدة.

• بلغ العدد الإجمايل للطلبة ذوي الإعاقة امللتحقني باملدار�س 	
املتخ�ش�شة والداجمة 22829 طالًبا. 

• توفري التجهيزات الطبية )�شماعات طبية، كرا�شي متحركة، 	
وال�شمعية  احلركية  الإعاقة  ذوي  للطلبة  طبية(  نظارات 

والب�شرية.
• �شعوبات 	 م�شادر  غــرف  يف  امللتحقني  الطلبة  عــدد  زيــادة 

طالب   )13000( من  واللغة  النطق  وا�شطرابات  التعلم 
وطالبة يف2017، اإلى )16533( طالًبا وطالبة يف 2018.

• تخ�شي�س 4 مدار�س داجمة لتكون من املدار�س النموذجية 	
للتعليم الدامج يف 3 مديريات؛ بقبول 300 طالب من ذوي 

الإعاقة املختلفة يف املدار�س.

اإدارة الرتبية اخلا�سة

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
ذت الوحدة جمموعة من امل�شروعات والربامج، كان  نفَّ  

من اأبرزها الآتي:

• والتعليم 	 الرتبية  مديريات  يف  امل�شاءلة  لتقييم  دليل  اإعداد 
ومركز وزارة الرتبية والتعليم )مت و�شع معايري اختيار مقّيم 

املديرية + دليل تدريب التقييم الذاتي / مديريات(.
• املدار�س، 	 ــارة  )زي مدر�شة   150 يف  امل�شاءلة  عملية  تنفيذ 

واإعداد م�شودة تقارير التقييم، وتبادل النتائج مع املوظفني 
اأثناء اجتماعات املتابعة، ون�شر التقارير للمجتمعات املحلية، 

ورفع التقارير ملعايل وزير الرتبية والتعليم(.
• بدء العمل على تطوير نظام �شمان جودة لريا�س الأطفال 	

ونظام �شمان جودة للتعليم املهني.
• وجودة 	 امل�شاءلة  وحدة  دور  باأهمية  التوعية  يف  ال�شتمرار 

التعليم وطبيعة عملها، والعمل بنتائج التقارير املقدمة منها.

من  كــان  والــربامــج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نفَّ
اأبرزها الآتي:

مديرية المتحانات العامة
ق�سم المتحانات العامة

1(اإجراء امتحان الثانوية العامة يف الدورة ال�شيفية لـــ 147000 
م�شرتك، وقد بلغ عدد املخالفات 311 مالفة، واأعلنت النتائج 

لهذه الدورة، وكانت ن�شبة النجاح %54،7.
2(اإجراء امتحان الثانوية العامة يف الدورة ال�شتوية لـــ 73133 

م�شرتًكا، وقد بلغ عدد املخالفات 199 مالفة، واأعلنت النتائج، 
وكانت ن�شبة النجاح %52،4.

مع  �شنويًّا  واحدة  بدورة  العامة  الثانوية  امتحان  عقد  3(اإقــرار 
دورة تكميلية للعام 2019/2018 .

 )8( اإلى  الطالب  بها  �شيتقدم  التي  املباحث  عدد  4(تخفي�س 
مباحث حت�شب اأعلى )7( منها.

على  تطبيقها  يف  والــبــدء  الخــتــبــارات،  حو�شبة  يف  5(ال�شروع 
يف  ع�شر  الثاين  ال�شف  لطلبة  املدر�شي  التح�شيلي  المتحان 
المتحان  من  بدًل  احلا�شوب،  ملبحث  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

اإدارة المتحانات والختبارات 
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املدر�شي )التجريبي(. 
مبحث  لكل  عالمة   )200( بواقع  العالمات  اأوزان  6(توحيد 

بحيث يكون املجموع العام )1400( عالمة. 
7(اعتماد احلدود الدنيا لعالمات جميع املباحث 40% كمتطلب 

للنجاح يف الثانوية العامة. 
8(ال�شماح للطلبة امل�شتنفذين حقهم من التقدم لالمتحان بدًءا 

من عام 2005 فما بعد. 
9(اجتمع جمل�س المتحان العام وقّرر:

منف�شلتني  جل�شتني  يف  امتحانيتني  بورقتني  المتحان  1-عقد 
واملهنية  الأكادميية  الفروع  جلميع  اإجباري  ملبحث  يومني  على 

با�شتثناء الفرع الأدبي ملبحثني.
�شاعتني  بواقع  امتحانية  لكل جل�شة  المتحان  زمن  يكون  2-اأن 

لكل مبحث.
يكون  ما  ملبحث  امتحانيتني  بورقتني  امتحان  عقد  حال  3-يف 
املتو�شط  يوؤخذ  العالمات لكل ورقة )200( عالمة، ثم  جمموع 

احل�شابي للورقتني.
4-اعتماد العالمة الدنيا لكل مبحث من مباحث الثانوية العامة 

يف المتحان العام 40% من عالمة املبحث.
ق�سم النتائج املدر�سية

والكتب  املناهج  )اإدارة  وهي:  املعنية  الإدارات  مع  1(التوا�شل 
املدر�شية، واإدارة التعليم املهني والإنتاج، واإدارة التعليم اخلا�س، 
واإدارة الرتبية اخلا�شة( لتزويد اإدارة المتحانات والختبارات 
الدرا�شي  للعام  والر�شوب  والإكمال  النجاح  اأ�ش�س  يخ�ّس  مبا 

.2019/2018
التح�شيلية  والختبارات  ــدوام  )ال املدر�شي  التقومي  2(اإقــرار 
والعطل للعام الدرا�شي 2019/2018( من قبل جلنة التخطيط 
املركزية، وتوزيعه على مديريات الرتبية والتعليم لتزويد مديري 
الـــوزارة  موقع  على  ورفــعــه  منه،  بن�شخة  املــدار�ــس  ومــديــرات 

اإلكرتونًيا.
اخلا�شة  باملالحق  والخــتــبــارات  المتحانات  اإدارة  3(تــزويــد 
بالتدريب العملي من قبل اإدارة التعليم املهني والإنتاج من اأجل 
تدقيقها وتزويد الإدارة املعنية باملالحظات لت�شويبها وتوقيعها 

من املعنيني.
اخلا�شة  باملالحق  والخــتــبــارات  المتحانات  اإدارة  4(تــزويــد 
جلنة  اأقّرتها  اأن  بعد  كافة  والثانوية  الأ�شا�شية  التعليم  ملراحل 
اإدارة  من  الأ�شول  ح�شب  ــعــت  وُوِقّ وُدّققت  املركزية  التخطيط 
الرتبية  مديريات  على  تعميمها  ومت  املدر�شية،  والكتب  املناهج 

والتعليم يف بداية العام الدرا�شي 2019/2018. 

 )11( بــ  واخت�شارها  املدر�شية  ال�شهادات  منــاذج  5(تطوير 
منوذًجا بدًل من )52( منوذًجا.

6(ال�شتمرار يف قبول الطلبة القادمني من اخلارج والدار�شني 
وذلك  الأردن،  الدرا�شة يف  والراغبني  الأجنبية  الربامج  ح�شب 
د بها مديريات الرتبية والتعليم املعنّية. مبوجب كتب ر�شمية ُتزَوّ

الأردنية  املدر�شية  الوثائق  �شحة  من  التاأكد  يف  7(ال�شتمرار 
للطلبة الراغبني يف الدرا�شة باملدار�س العربية والأجنبية خارج 
الأردن، وذلك بناًء على كتب ر�شمية مزّودة من اجلهات املعنية. 

ق�سم الت�سديق
• ال�شتمرار يف ت�شديق ال�شهادات والوثائق الأردنية والعربية 	

وال�شهادات الأجنبية وا�شتيفاء الر�شوم القانونية.
• املرا�شلة بال�شهادات العربية للتاأكد من �شحتها لكل الدول.	

ق�سم املعادلة
• عر�س 	 اإلى  حتتاج  ل  التي  ال�شهادات  معادلة  يف  ال�شتمرار 

على جلنة املعادلة.
• جلنة 	 على  عر�شها  بعد  ال�شهادات  معادلة  يف  ال�شتمرار 

املعادلة واأخذ املوافقة عليها.
• ل لنظام معادلة ال�شهادات من م�شتوى 	 �شدور النظام املعِدّ

مع  وُيــقــراأ   ،2018 ل�شنة  العامة  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة 
النظام رقم 69 ل�شنة 2013 والعمل مبوجبه. 

• معدلة 	 تعليمات   2018 ل�شنة   )3( رقــم  تعليمات  �ــشــدور 
للطلبة  والتح�شيلية  املعرفية  الــقــدرات  اختبار  لتعليمات 
ال�شادرة  الأردنية  غري  الثانوية  ال�شهادة  على  احلا�شلني 
مبقت�شى املادتني )8/د و 11( من نظام معادلة ال�شهادات 
 2013 ل�شنة   69 رقــم  العامة  الثانوية  �شهادة  م�شتوى  من 

وتعديالتها.
مديرية الختبارات

ق�سم القيا�س والتقومي وق�سم موؤ�رشات الأداء
1(الختبارات الوطنية:

• اإعداد الختبار الوطني ل�شبط نوعية التعليم لل�شف الرابع 	
الأ�شا�شي، والختبار التقييمي لل�شف الثالث الأ�شا�شي من قبل 

اللجان امل�شكلة لهذه الغاية.
• تنفيذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية املتعلقة باإدارة الختبار 	

الثالث  لل�شف  التقييمي  والختبار  الرابع  لل�شف  الوطني 
الأ�شا�شي وتطبيقهما.

• درا�شة نتائج حتليل الختبار التقييمي لل�شف الثالث الأ�شا�شي 	
والختبار الوطني لل�شف الرابع، واعتمادها من قبل اللجان 
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لنتائج  اخلتامي  التقرير  واإ�ــشــدار  كليهما،  الق�شمني  يف 
الطلبة على الختبارين لكافة املديريات واملدار�س امل�شمولة 

بالختبار.
• اإعداد الختبار الوطني ل�شبط نوعية التعليم لل�شف الثامن 	

وفق  وجتريبه  التجريب  عينة  وحتديد  التجريب،  ملرحلة 
جدول زمني.

• الأ�شا�شي 	 الثامن  لل�شف  الت�شخي�شي  الختبار  اإعــداد 
لتهيئة الطلبة لختبار TIMSS الدويل.

• امل�شاركة يف درا�شة تدين م�شتوى التح�شيل على اختباري 	
الثالث والرابع يف �شوء النتائج.

2(التقومي ال�شفي واأدلة معايري وموؤ�شرات الأداء: 
• ال�شّفي 	 التقومي  ملتابعة  امليدانية  للزيارات  برنامج  اإعداد 

والإكــمــال  النجاح  واأ�ش�س  املعيارية،  الأداء  ومــوؤ�ــشــرات 
نوعية  ل�شبط  الوطنية  الخــتــبــارات  ونتائج  والــر�ــشــوب، 
التعليم يف ما يخ�ّس اخلطط العالجية ومدى تنفيذها يف 

املدار�س امل�شتهدفة يف الزيارات.
• وذلك 	 الأداء،  وموؤ�شرات  ال�شفي  التقومي  على  التدريب 

امل�شتهدفة يف  املدار�س  للتدريب يف  ور�س م�شغرة  بتنفيذ 
الزيارات.

• للف�شل 	 امليدانية  لــلــزيــارات  اخلــتــامــي  التقرير  اإعــــداد 
الدرا�شي الأول، وتعميمه على املديريات.

ق�سم بنك الأ�سئلة والختبارات الإلكرتونية
املتعلقة  والإداريـــة  الفنية  الإجـــراءات  كافة  بتنفيذ  1(القيام 

باإدارة الختبارات الإلكرتونية وتطبيقها.
اأوراق اختبار ال�شف الثالث يف مبحثي اللغة  2(ا�شتالم كافة 
نوعية  ل�شبط  الوطني  الختبار  واأوراق  والريا�شيات  العربية 
جهاز  با�شتخدام  ــا  اآلــيًّ وت�شحيحها  الــرابــع  لل�شف  التعليم 
القارئ ال�شوئي، وفلرتة البيانات اخلا�شة با�شتجابات الطلبة 

على الختبار، وتنقيتها، وحتليلها اإح�شائيًّا.
3(تنفيذ اختبار اإلكرتوين جتريبي يف مبحث احلا�شوب لل�شف 

الثاين الثانوي يف نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين.
الفقرات  بناء  كيفية  على  للم�شرفني  تدريبية  ور�ــس  4(عقد 
لل�سروط  وفًقا  االأ�سئلة، وتكيمها  لبنك  واإعدادها  االختبارية 

العلمية والرتبوية.
لل�شف  والعلمي،  الأدبي،  الفرعني:  5(تكليف م�شريف مباحث 
اإلــى  بالإ�شافة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  ع�شر  الــثــاين 
جمموعة من املعلمني واملعلمات املتميزين، وذلك لكتابة فقرات 
اختبارية وفًقا لل�سروط العلمية والرتبوية لبناء الفقرات التي 
لق�شم  وت�شليمها  نتاج،  لكل  املعرفية جميعها  امل�شتويات  تقي�س 
وتخزينها،  وحتكيمها،  ملراجعتها،  متهيًدا  الأ�شئلة؛  بنك 

وتطبيقها يف الدورات المتحانية القادمة.
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الف�سل الثالث
 ن�ساطات وزارة الرتبية والتعليم واحتفالتها
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بطولة دورة الأمري في�سل الأوملبية للنا�سئني

بطولة دورة الأمري في�سل الأوملبية للنا�سئني
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يتفقد قاعات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية 
العامة/ الدورة ال�ستوية 2018م

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يتفقد قاعات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية
العامة/ الدورة ال�ستوية 2018م
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يطلق م�رشوع الطفولة املبكرة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اأثناء ح�سور ح�سة �سفية
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يطلق مبادرة )خطوتي (

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اأثناء فعاليات خميم الكرامة الك�سفي
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يعلن نتائج امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية 
العامة 2018/ الدورة ال�ستوية 

وزارة الرتبية والتعليم تطلق م�سودة خطتها الإ�سرتاتيجية 2018-2022م
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وزارة الرتبية والتعليم اأثناء احتفالت اململكة بيوم الكرامة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يكرم الطلبة املكفوفني املتفوقني يف امتحان �سهادة 
الدرا�سة الثانوية العامة 2018م
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اأثناء احتفالت الوزارة بيوم املراأة العاملي

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية تطلقان مبادرة الوقف التعليمي
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اأثناء اإطالق اخلطة الوطنية للحد من العنف يف الأردن

وزيرة التنمية الربيطانية توؤكد دعم بالدها لتنمية الأردن
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انطالق الدورة الريا�سية املدر�سية الثامنة ع�رشة )دورة ال�ستقالل(

اختتام الت�سفيات النهائية مل�سابقة حتّدي القراءة العربي
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�سمو الأمرية اآية ترعى احلفل اخلتامي للدورة الريا�سية املدر�سية الثامنة ع�رشة )دورة ال�ستقالل( 

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يفتتح معر�سًا للت�سميم يف مدر�سة املطران
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�سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن ترعى املوؤمتر العاملي للتفا�سل الك�رشي

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عزمي حمافظة يتفقد قاعات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية 
العامة 2018م/ الدورة ال�سيفية
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�سمو الأمري مرعدبن رعد يدعو اإلى تكثيف الهتمام بذوي الإعاقة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عزمي حمافظة اأثناء عقد موؤمتر متكني القيادات الرتبوية
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عزمي حمافظة يفتتح مدر�سة اأم ق�سري الأ�سا�سية

زيارة �سمو الأمرية ب�سمة بنت طالل ملخيم الأمرية ب�سمة ) دبني (
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حفل اختتام فعاليات برنامج ) ب�سمة (

حفل اختتام فعاليات برنامج ) ب�سمة (
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انطالق فعاليات جائزة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني للياقة البدنية

انطالق فعاليات جائزة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني للياقة البدنية
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ا ملدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز جمهورية ال�سني تتربع بـ ) 280 ( جهاًزا لوحيًّ

معايل وزير العدل و الرتبية والتعليم الدكتور  بهجت التلهوين اأثناء افتتاح مدر�سة امللك عبد اهلل 
الثاين للتميز ) �سحاب (
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معايل وزير العدل و الرتبية والتعليم الدكتور  بهجت التلهوين يكرم الطلبة الفائزين يف جائزة 
اإنتل الدولية للعلوم والهند�سة

معايل وزير العدل و الرتبية والتعليم الدكتور  بهجت التلهوين يكرم الطلبة الفائزين يف جائزة 
اإنتل الدولية للعلوم والهند�سة
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The Ministry therefore welcomes the contribution of national and international partners in the 
improvement of education plans in the management and implementation of the joint programs 
and providing the resources required for achieving the objectives, in order to reach a developed 
educational system, forming the cornerstone in building prosperous future.
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equality and people with special needs by accommodating all age groups, providing a stimulating 
educational environment, awareness and health programs, and infrastructure development; by 
reducing the number of rented buildings and double-shift schools and increase land acquisition, 
and developing the schools maintenance system, which requires concerted efforts of all sectors 
to achieve those goals and visions.

Providing qualified human resources and building sustainable professional development 
programs to enhance the capacity of teachers and enable them to achieve educational outcomes 
efficiently and effectively require a teacher career path, in which all teacher-related aspects within 
a common reference framework shall be integrated, including the salary and incentive system, 
and stimulate the teachers› motivation in the key professional stages and expected development.

Enabling students participates in defining their educational routes according to their abilities 
and desires and providing opportunities for non-formal education to achieve life-long education. 
The Ministry seeks providing high quality educational services by adopting an integrated policy 
that follows teaching and learning quality in the educational institutions, developing the general 
framework of curriculum and evaluation so as to ensure the harvest of the fruits of the educational 
outcomes and to cope up with the rapid development of information and communication technology. 
This policy includes providing e-smart education supplies and makes them sustainable, as well as 
developing the e-services provided by the MoE.

In addition, the Ministry is carrying out a package of reforms in the existing vocational 
education track by avoiding to link it with low academic achievement, creating new disciplines in 
accordance with changes in the labor market requirements for males and females, and increasing 
the number of professional vocational training schools responsible for vocational supervising for 
high-basic students levels.

Such partnerships allow the achievement of the objectives of the next phase in supporting the 
infrastructure and educational process as a whole by updating the legislative rules that ensure 
stimulating private to be a key player in raising the level of educational services at the national 
level.

The Ministry of Education has adopted ambitious development strategies and programs 
despite the limited budgets available to implement the priorities of the next phase, which need 
the support of partners and stakeholders to achieve common goals and implement programs and 
plans through the best use of available resources.

Still, there are many challenges facing the Jordanian educational system to achieve readiness 
and measures to address the challenges to meet the requirements of educational development and 
to provide quality and competitive educational services. 
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In harmony with His Majesty King Abdullah II bin Al-Hussein vision, and in observing the 
contents of the Seventh Discussion Paper in the follow-up of building on the achievements in the 
educational process, raising the level of education in its various stages, improving its outputs, 
quality and competitiveness, and addressing its pivotal problems within basic standards and 
foundations that guarantee sustainability in developing and modernization. Ministry of Education 
is keen to continue work according to the strategic planning approach to achieve sectorial and 
national goals to meet the challenges of the twenty-first century, keep abreast of the various 
developments and improve the quality of education and educational services provided to learners 
in all regions of the Kingdom.

The Ministry of Education, with continuous coordination and follow-up with the International 
Institute for Educational Planning/France and UNESCO, has prepared the Strategic Plan for 
the years 2018 - 2022 with a participatory approach and with a significant contribution of all 
managing directorates and directorates of education.

And in order to achieve the goals of the national strategy for developing human resources 2016 
- 2025, Jordan Vision 2025 and the sustainable development objectives, the Ministry has focused 
its strategic plan objectives on long-term strategic options based on an integrated analysis of 
internal and external environment and define strength elements and improvement opportunities 
of the main six domains that govern the educational process and the education sector strategic 
approaches in Jordan and to highlight the opportunities and challenges facing the Ministry with 
an analytical participation with partners and stakeholders.

The Ministry has developed a mechanism for drawing up the monitoring and evaluation 
framework to assess planning route and implementation periodically within measures that 
contribute enhancing institutionalizing and accountability in the educational process. The 
Ministry is committed to implementing the plan during the next five years within important 
domains in the current stage to improve education quality, upgrade education outputs and deepen 
competitiveness in this vital sector.

The Ministry has paid a greater attention on early childhood stage by increasing the enrollment 
percentage in pre-school education especially in the densely populated areas, which highlighted 
the importance of enhancing institutional efficiency and raising the skills of the staff and teachers 
in kindergarten stage, as well as promoting community participation to increase pre-school 
education enrollment percentage.

Despite the massive flow of Syrian refugee students to Jordanian schools, which has burdened 
the infrastructure of the education system in Jordan and led to an increase in the number of 
double-shift schools to accommodate these students, the Ministry continued to provide quality 
educational services to affected students in collaboration with the partners. The Ministry seeks to 
ensure access and equality for all students in order to achieve a vision of education for all, gender 

Ministry of Education
National Education Strategic Plan 2018 - 2022
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With concentrated strides and great efforts, the Ministry of Education has been keeping up 
with developments concerning educational domains and strategic reasoning, and learning about 
successful experiences in developed countries, which in turn reflects the Ministry›s keenness 
in achieving progress and prosperity in all educational fields in our beloved home, in a way 
that establishes a solid ground on which future generations build hopes and achieve aspirations, 
and draws attention to the development of our  country. In addition to meeting and overcoming 
challenges with the lowest cost and highest degree of quality and accuracy, based on transparency, 
productivity, competitiveness and partnership with stakeholders in various fields.

This Yearbook highlights the accomplishments that have been made by managing directorates 
and directorates of education for statistical, documentary, evaluative assessment purposes and 
to be a reference and guide for educators and researchers in reviewing the educational process. 
Furthermore, it will be a platform for improvement, development, proper planning and avoiding 
gaps that may be found.

The 2018 Yearbook consists of three chapters. The first chapter covers three main domains: 
MoE›s structural organization in 2018, a historical overview of the Kingdom›s educational 
system and introduces the MoE›s Strategic Plan for (2018 - 2022) as well as indicators, graphs 
and comparisons of the educational system.

The second chapter, where we paid attention, covers the key achievements and projects of the 
managing directorates in 2018 including programs, following up, studies, initiatives, voluntary 
works, meetings, training workshops and internal-external participations in various domains. 
The third chapter deals with events, activities, initiatives and competitions carried by MoE›s 
Managing Directorates and Directorates of Education supported with photos that reveal efforts 
done by teachers, students and supervisors supervising the activities and enhance their role to 
highlight the shine image of the Ministry.

We hope that this 2018 Yearbook achieves its expected goals and to be a reference document 
for decision-makers in developing new proper plans and strategies so as to keep pace with 
developments in various educational domains.
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The Ministry of Education continues its efforts to develop current policies and directions 
and to renew and document achievements based on its vision of reaching universality through 
a pioneering educational society committed to educational values and also an active participant 
based on science and excellence to ensure the realization of the Royal High Views in enhancing 
the level of education, improving its outputs, quality and competitiveness, and providing clear 
mechanisms and methodologies that achieve the best image of the education community in our 
beloved country.

Based on these visions, the Ministry has completed the educational achievements in all 
domains, to build the community of science and knowledge that depends on the efforts of its 
teachers, students and educators, based on the national plan for human resources development, 
and MoE›s National Strategic Plan (2018 - 2022) to establish an educational system to achieve 
significant educational development and excellence in compliance with all stages set forth in 
Jordan›s Vision 2025.

The 2018 Yearbook monitors the works and achievements complementary to the developmental 
and renewal stages in the education sector. It provides a summary of the main achievements, 
projects and institutional reform programs implemented by the Ministry, which have been achieved 
through the diligent work of all employees all year round, making it an important document 
that highlights the development and shows the depth of mutual understanding between the 
administrative and technical bodies and reflect the achieved and completed outputs of programs, 
projects and developmental and renewal plan in the Ministry.

     
We hope that 2018 Yearbook will be a useful document for researchers and scholars, including 

qualitative and quantitative data, performance indicators and results from strategic plans and 
qualitative studies in all educational fields. It will enrich their experiences, inspire them to invent 
new ideas, prepare educational studies and researches and make use of them to serve the process 
of learning and education in this benevolent homeland, under the presence of His Majesty King 
Abdullah II Ibn Al Hussein - May God protect Him.

Preface

Minister of Education
Prof. Walid Al-Maani
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