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تقدمي

نائب رئي�س الوزراء 
وزير الرتبية والتعليم

الأ�ستاذ الدكتور حممد الذنيبـــــــات

 
 

ت�شتلهم وزارة الرتبية والتعليم روؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم يف بناء الإن�شان   
واحرتام حقوقه ول �شَيّما حقه يف التعليم؛ فالرتبية والتعليم من اأهّم م�شادر التكوين املعريف لالإن�شان الأردين، 
والتعليم هو حجر الأ�شا�س يف م�شرية الإ�شالح ال�شامل، الذي يهدف اإلى بناء جمتمع مديّن ع�شرّي، ونه�شة 

تنموّية، ت�شهم يف تكوين النموذج الأردين الأمثل يف املجالت كافة، ول �شيما يف جمال الرتبية والتعليم. 

جهود  اإلى  بذلك  تدين  فاإنها  وجناحات،  اإجنازات  من  حققته  مبا  والتعليم  الرتبية  وزارة  تفخر  واإذ   
جهود  وكذلك  ومديرياتها،  الوزارة  اإدارات  يف  والإداريني  الرتبوي،  امليدان  يف  املعلمني  من  فيها،  العاملني 
املحلي، واجلهات  املجتمع  واأع�شاء  واخلا�شة،  الر�شمية  القطاعات  الرتبوي من  بالقطاع  واملهتمني  املخل�شني 

الدولية الداعمة جلهود الوزارة.

وم�شروعاتها  وبراجمها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإجنازات   2014 للعام  ال�شنوي  الكتاب  يت�شمن   
التجديدية مثل تطوير التعليم ومناهجه يف املراحل الدرا�شية املختلفة، واختيار املعلمني وتدريبهم، وال�شتمرار 
يف تطوير مديريات الرتبية والتعليم واملدار�س، وتوفري البنية التحتية املنا�شبة لها، وتوفري البيئة املدر�شية الآمنة 
مفاهيم  توظيف  يف  قدراتهم  ويعّزز  لديهم،  الُف�شلى  والعلمية  املعرفية  امل�شتويات  يحقق  مبا  الطلبة،  لأبنائنا 

القت�شاد املعريف.

نه  َمّ اإننا ناأمل اأن يكون الكتاب ال�شنوي للوزارة وثيقة مهمة للمهتمني من الباحثني والدار�شني؛ مبا ت�شَ  
املجالت  يف  الإ�شرتاتيجّية  اخلطط  من  املتحققة  والنتاجات  الأداء،  وموؤ�شرات  والكمّية  النوعّية  البيانات  من 
التعليمّية جميعها؛ ليكون و�شيلة لإثراء معارفهم وخرباتهم، ومعيًنا تربوًيا لإعداد الربامج والدرا�شات والبحوث، 
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ظل  يف  والزدهار،  التقدم  اأردن  يف  التعليمّية  التعلمّية  العملّية  خلدمة  وت�شخريها 

الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم- حفظه اهلل ورعاه-.
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املقدمة

جلنة الإعداد

كافة،  وعنا�شرها  التعليمية  التعلمية  بالعلمية  والنهو�س  وتطويره،  التعليم  اإ�شالح  مع خطة  ان�شجاما   
ت�شعى وزارة الرتبية والتعليم لتحقيق اأهدافها الرتبوية املرتبطة باحلاجات الآنية وامل�شتقبلية، وتطوير اخلطط 
النجاح  وحتقيق  املوؤ�ش�شي،  الأداء  وحت�شني  كافة،  بجوانبها  الرتبوية  بالبيئة  والرتقاء  وامل�شروعات،  والربامج 

والتميز باملراجعة امل�شتمرة خلططها وبراجمها، وتقييم م�شروعاتها التنموية با�شتمرار.

روؤية  على  بالعتماد  وتوثيقها  وجتديدها،  وتوجهاتها،  �شيا�شاتها  لتطوير  الدوام  على  الوزارة  وتداأب   
كلية ملهمات الرتبية والتعليم وق�شاياها املختلفة، والإفادة من خربات الأكادمييني والباحثني الرتبويني، وت�شعى 
الرتبوية،  البيئة  املعلمني وحت�شني  وتطوير  التعليمية،  واملمار�شات  والأن�شطة  الربامج  لالرتقاء مب�شتوى  حثيثة 
والرتقاء مب�شتوى الطلبة بو�شفهم حمور العملية التعليمية، وتنظيم املوارد الب�شرية كافة وتطويرها وجتديدها؛ 
لتواكب وترية التغيري القت�شادي والجتماعي العاملي املت�شارع، ومبا يالئم حاجات املتعلمني جميعا، واحتياجات 

املجتمع اعتمادًا على نتائج الدرا�شات النظرية والتطبيقية.

عدة  باإجنازات  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الكبري  الرتبوّي  �شرحنا  يف  واخلربات  اجلهود  جادت  لقد   
ال�شنوّي على  كتابها  الوزارة يف  داأبت  وقد   ، كافة  التعليمية  العملية  لت�شمل عنا�شر  الإيجابية  تركت ب�شماتها 
ت�شجيل تلك الإجنازات، لتكون عملية م�شتمرة م�شتدامة ُتظهر التطور والتقدم املحرز من ِقبل الإدارات بو�شفه 

نوعا من املراجعة والتوا�شل، وتقدمي املعلومة بحقائقها التي تعك�س م�شاعي التجديد والتطوير. 

ناأمل اأن يكون الكتاب ال�شنوي لهذا العام وثيقة مهمة يفيد منها الباحثون والدار�شون، وحافزا لإثرائهم   
بخربات واأفكار جديدة، وملهما لهم  لبتكار الأفكار اخلالقة، واإعداد الدرا�شات والبحوث الرتبوية، وت�شخريها 

خلدمة العملية التعلمية والتعليمية بعنا�شرها كافة.
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الف�سل الأول
  �لهيكل �لتنظيمي لوز�رة �لرتبية و�لتعليم

  �ملوؤ�رس�ت �لرتبوية و�لر�شوم �لبيانية
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الوزير

ت التربية 
مديريا

والتعليم

س 
مجل

التربية 
والتعليم 
ولجنة 
التخطيط

مديرية 
العالقات 

العامة

وحدة الرقابة 
الداخلية

وحدة أمانة سر 
اللجنة الوطنية 
األردنية للتربية 

والثقافة 
والعلوم

مديرية 
اإلعالم

وحدة 
المتابعة

األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية
إدارة الوىارد البشريت

إدارة اللىازم والتسويذ

ث التربىي
إدارة التخطيط والبح

إدارة الشؤوى الواليت

إدارة الشؤوى القاًىًيت

إدارة األبٌيت والوشاريع الذوليت

ث الثقافيت والذوليت
إدارة العالقا

هذيريت الشؤوى اإلداريت

ث التربىيت
إدارة الٌشاطا

إدارة التعلين

صت
إدارة التربيت الخا

إدارة التعلين الوهٌي واإلًتاج

ب الوذرسيت
إدارة الوٌاهح والكت

إدارة مركز الملكت رانيا 
هللا

العبد
لتكنولوجيا التعليم والمعلوماث 

ب التربىي
ف والتذري

إدارة اإلشرا

ث
ث واالختبارا

إدارة االهتحاًا

ص
إدارة التعلين الخا

ب األهيي العام
هكت

األمني العام للشؤون التعليمية والفنية
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 توزيع الشعب حسب السلطة المشرفة والمرحلة للعام ٢٠١٤/٢٠١٣
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 توزيع الشعب حسب السلطة المشرفة للعام ٢٠١٤/٢٠١٣
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 توزيع المدارس في وزراة التربية والتعليم حسب فئات عدد الطلبة للعام ٢٠١٣ / ٢٠١٤
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 توزيع المعلمين حسب المرحلة للعام ٢٠١٣/ ٢٠١٤
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نسب المعارين من وزارة التربية والتعليم حسب الجنس للعام ٢٠١٤/٢٠١٣
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نسب توزيع التحاق الطلبة في المرحلة الثانوية حسب الجنس للعام ٢٠١٤/٢٠١٣

%
%


90

80

70
60

50

40

30
20

10

0
-10

-20

81.8 73.1

-8.7

  

نسب توزيع مراكز محو األمية والملتحقون والناجحون حسب الجنس للعام ٢٠١٤/٢٠١٣

-0.87
-0.89

0.93 0.95

0.07 0.05

≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG ƒëLÉf                                                          ¿ƒ≤ëà∏ŸG        

0.8

1

0.5

0

-0.5

-1

 QƒcP

 çÉfEG

Iƒéa



  28

نسب توزيع الطلبة في الصف األول الثانوي حسب الفرع والجنس في المملكة للعام ٢٠١٤/٢٠١٣

0.28
0.64

0.20

0.47

0.48

0.46

0.44

0.36

0.80

0.53

0.52

0.54

0.56

-0.06

-0.60

-0.05

-0.08

-0.13

   1.00                     0.80                   0.60                    0.40                    0.20                   0.00                   -0.20                 -0.40                   -0.60                   -0.80

%
%












            

نسب توزيع الطلبة في الصف الثاني الثانوي حسب الفرع والجنس في المملكة للعام ٢٠١٤/٢٠١٣

0.34

0.33

0.23

0.66

0.46

0.50

0.46

0.42

0.77

0.54

0.50

0.54

0.58

-0.17

-0.01

-0.07

-0.53

        1.80                           0.80                          0.60                          0.40                          0.20                           0.00                        -0.20                        -0.40                          -0.60

 »æ¡e

 »ë°U

  

á«JÉeƒ∏©e

»Yô°T

»ª∏Y

»HOCG

%
%




  29
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الف�سل الثاين
  �لإجناز�ت و�مل�رسوعات �لرتبوية
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والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي:

ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط اال�سرتاتيجي

مراجعة  وتطوير الأ�ش�س واملعايري ذات العالقة باإن�شاء - 1
الأبنية املدر�شية والإ�شافات ال�شفية وا�شتئجار الأبنية 
املدر�شية وا�شتمالك الأرا�شي ، ومت اعتماد هذه الأ�ش�س 
حديثًا من قبل جلنة التخطيط يف الوزارة ، ومت تعميمها 

على مديريات الرتبية والتعليم كافة للعمل مبوجبها .
و�شع خطة اإجرائية  حول البنود املتعلقة بخطة اإ�شالح - 2

امتحان  وتطوير  املدر�شية  اخلريطة  واأهمها  التعليم 
ال�شرتاتيجية  الروؤية  مع   يتفق  مبا  العامة،  الثانوية 

امل�شتقبلية  لوزارة الرتبية والتعليم .
من - 3 الأردن��ي��ة  البادية  احتياجات  ح��ول  درا�شة  اإع��داد 

الوحدات الإدارية، وذلك يف �شوء التق�شيمات الإدارية 
والتوزيع اجلغرايف والواقع الرتبوي بالتن�شيق مع وزارة 

الداخلية.
ريا�س - 4 يف  التو�شع  موجهات  دليل  ب��اإع��داد  امل�شاركة 

ال�شمال  اإقليم  يف  الل��ت��ح��اق  ن�شب  وب��ي��ان  الأط��ف��ال، 
الأقاليم  تلك  وحاجة  اجلنوب   واإقليم  الو�شط  واإقليم 
ريا�س  يف  امللتحقني  ن�شبة  لرفع  الأطفال؛  ريا�س  من 

الأطفال احلكومية .
اإع�����داد ق��ائ��م��ة ب��اح��ت��ي��اج��ات م���دار����س امل��م��ل��ك��ة  من - 5

فيها  يتواجد  مدر�شة   )150( ل�  ال�شفية  الإ�شافات 
املدار�س  احتياجات  ت�شم  وقائمة  ال�شوريون،  الطلبة 
ل� )300( مدر�شة ، ليتم تنفيذها  من ريا�س الأطفال 
من قبل  USAID    املرحلة الثانية  ابتداًء من العام 

2014م حتى العام 2017م .
اللوثري - 6 الحت��اد  وجمعية  بيطار  �شركة  مع  التن�شيق 

م�شروعات  تنفيذ  ملتابعة  الطوارئ؛  ومنظمة  اخلريية 
فيها  يتواجد  التي  امل��دار���س  يف  ال�شفية  الإ���ش��اف��ات 

الطلبة ال�شوريون.
املدرجة - 7 امل�شاريع  جميع  تت�شمن  بيانات  قاعدة  اإعداد 

اململكة  م��دي��ري��ات  مل��خ��ت��ل��ف  ال������وزارة  ���ش��م��ن خ��ط��ة 
واحتياجاتها من الأبنية املدر�شية والإ�شافات ال�شفية 

والتقنية،  وحتديثها با�شتمرار .
اإعداد الدرا�شات الالزمة املتعلقة با�شتحداث مديريات - 8

تربية وتعليم، وتقدمي الراأي الفني بخ�شو�شها. 
للمدار�س - 9 ال��رتب��وي  ال��واق��ع  بعنوان”  درا���ش��ة  اإع���داد 

خم�شية  خ��ط��ة  ���ش��م��ن  لل�شري  وذل����ك  احلكومية”، 
الأب��ن��ي��ة  م�����ش��روع��ات  لتنفيذ  )2014م-2018م(؛ 
امل�شتاأجرة  املدر�شية  الأبنية  من  والتخل�س  املدر�شية، 
اخلطة  كلفة  تقدير  مت  وقد  الفرتتني.  ذات  واملدار�س 

ب�)640( مليون دينار تقريبًا.

ق�سم اإدارة نظام املعلومات الرتبوية

اإع�������داد ال��ت��ق��ري��ر الإح�������ش���ائ���ي ل��ل��ع��ام ال���درا����ش���ي                         - 1
2013م-2014م . )خرائط واأرقام(.

الدرا�شي - 2 للعام  الأولية  الإح�شائية  ال�شتمارة  اإع��داد 
2013م-2014م.

ط��ب��اع��ة ال��ت��ق��ري��ر الإح�������ش���ائ���ي ال����رتب����وي ل��ل��ع��ام                         - 3
2010م-2011م.

الإلكرتوين؛ - 4 امل�شح  برجمية  وتن�شيب  وت�شميم  اإن�شاء 
    ICT لربجمية  التحتية  بالبنية  متعلقة  بيانات  جلمع 

 .Open-EMIS
الالجئني - 5 الطلبة  برجمية  وتن�شيب  وت�شميم  اإن�شاء 

. Open-EMIS Refugees ال�شوريني
الربجمية - 6 بتعبئة  للبدء  وامل��دار���س  املديريات  توجيه 

الطلبة  وبرجمية  اللكرتوين  امل�شح  با�شتبانة  املتعلقة 
ال�شوريني، وتقدمي الدعم الفني لهم وتلقي املالحظات 

وال�شكاوى والقرتاحات املتعلقة بها.
7 - EFA اإعداد التقرير النهائي ملوؤ�شرات التعليم للجميع

وحتليلها . 
بالطفولة - 8 اخلا�شة  الربجمية  لتطوير  اجتماعات  عقد 

 ،Open EMIS املبكرة والتنمية املهنية على نظام
بناًء على التغذية الراجعة. 

اجلغرايف - 9 املعلومات  نظام  اإدارة  نظام  موقع  تطوير 
.ASP.Net  با�شتخدام لغة

الدولية WEI للعام             - 10 امل���وؤ����ش���رات  من����اذج  ت��ع��ب��ئ��ة 
2012م-2013م.

11 -.GOPA اإعداد موؤ�شرات الحتاد الأوروبي
الوطنية - 12 ب��الأرق��ام  اخلا�شة  البيانات  قاعدة  حتديث 

للمدار�س امل�شتحدثة، وترميز املديريات والألوية.
ق�شم - 13 ملوظفي  املخ�ش�شة  ال��دورات  من جميع  النتهاء 

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
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و  Sharepoint ب���ِ  املتعلقة   ،  MCT املعلومات 
.Team Foundation و  Silverlight

امل�����ش��ارك��ة يف ور�����س ت��دري��ب��ي��ة ع���دي���دة ح���ول ن��ظ��ام  - 14
مالحمه  اإل���ى  للتعرف  ؛   OpenEMIS Core
واأدواته واأبرز املوؤ�شرات املطلوب ت�شمينها يف النظام .

الب�شرية - 15 للتنمية  الوطني  املركز  ور�شة  يف  امل�شاركة 
الوطن  يف  الرتبوي  التخطيط  حول  اليون�شكو  برعاية 

العربي.
على - 16 ال�شوريني  الالجئني  خميمات  م��دار���س  ت��دري��ب 

.OpenEMISCamp برجمية

ق�سم املتابعة والتقييم

اأوًل : التقرير ال�شنوي ملتابعة وتقييم برنامج تطوير املدر�شة 
واملديرية: 

والفنية  الإداري����ة  العمليات  تنفيذ  يف  ال�شتمرار   
لأن�شطة املتابعة والتقييم املتعلقة بالربنامج، من خالل:  

باملوؤ�شرات - 1 املتعلقة   البيانات  جمع  اأدوات  مراجعة 
النوعية  �شمن اإطار املتابعة والتقييم. 

عقد ور�شة اإنعا�شية جلميع من�شقي املتابعة والتقييم  يف - 2
مديريات الرتبية والتعليم يف ني�شان/2014م.

من - 3 وتعليم  تربية  مديرية   )20( حجمها  عينة  اختيار 
املدر�شة  تطوير  برنامج  تطبق  مديرية   )28( اأ�شل 
مديريات  م��ن   )%50( اختيار  مت   حيث  وامل��دي��ري��ة، 
اختيار  ومت  والثالثة،  والثانية،  الأول���ى،  املجموعات: 
الرابعة، واخلام�شة. ومت  جميع مديريات املجموعتني: 
�شبكة،  كل  من  مدار�س  و3  م��دار���س،  �شبكتي  اختيار 
مبجموع قدره )6( مدار�س يف كل مديرية، اإلى جانب 
مراكز املديريات، واختيار عينة جمموعها )10%( من 
اإلى جانب  للمدار�س،  والإجرائية   التطويرية  اخلطط 
خطط املديرية، وكان احلد الأدنى لعدد اخلطط )8( 

خطط. 
تطبيق جمع البيانات على ثالث مراحل زمنية، )املرحلة - 4

الأولى 13+14 ني�شان / املرحلة الثانية 27+28 ني�شان 
/ املرحلة الثالثة 4+5 اأيار(. 

اإعداد تقارير املتابعة والتقييم لكل مدر�شة من مدار�س - 5
العينة، اإ�شافة لتقرير جممع لكل مديرية تربية وتعليم 

على  جميعًا  ون�شرها  وتدقيقها،  العينة،  مديريات  من 
املوقع الإلكرتوين للوزارة. 

جمع بيانات املوؤ�شرات الكمية املتعلقة باأعداد املتدربني - 6
الرتبوي  الإ�شراف  اأق�شام  �شجالت  من  الربنامج  على 

يف مديريات الرتبية والتعليم .
حتليل البيانات ومعاجلتها من قبل كادر ق�شم املتابعة - 7

والتقييم با�شتخدام برجميات خا�شة.
والإجنليزية، - 8 العربية  باللغتني  املوؤ�شرات  تقرير  اإعداد 

ون�شرها على املوقع الإلكرتوين للوزارة. 
اإعداد تقرير املتابعة والتقييم الرئي�س للوزارة باللغتني - 9

الإلكرتوين  املوقع  ن�شرها على  و  والإجنليزية،  العربية 
للوزارة. 

ثانيًا: تقارير املتابعة ) ال�شهرية ، الن�شف �شنوية، ال�شنوية(:
املتعلقة - 1 ���ش��ن��وي��ة  ال��ن�����ش��ف  امل��ت��اب��ع��ة  ت��ق��اري��ر  اإع�����داد 

امل��ع��ريف                 الق��ت�����ش��اد  ن��ح��و  التعليم  ت��ط��وي��ر  مب�����ش��روع 
)ERFKEII (، واملتعلقة بالن�شف الأول والثاين من 
العالقة  ذات  الإدارات  على  والتعميم  2014م،  العام 
حتقيق  متطلبات  لتنفيذ  الإج��رائ��ي��ة  اخلطط  لو�شع 
املوقع  على  التقارير  ن�شر  ومت  املطلوبة،  النتاجات 

الإلكرتوين للوزارة.
املدرجة - 2 والربامج   امل�شروعات  متابعة  تقارير  اإع��داد 

ذت يف العام  يف اخلطة الإ�شرتاتيجية للوزارة، والتي ُنِفّ
املوقع  على  ون�شرها  املعنيني،  على  وتعميمها   ،2013

الإلكرتوين للوزارة.
ثالثًا: الدرا�شات التقييمية: 

اإجناز الإطار املرجعي للدرا�شة التقييمية : “حتديد   
بالتعليم  الطلبة  التحاق  يف  توؤثر  التي  والعوامل  الأ�شباب 
مبراحله املختلفة يف الأردن”؛ ليتم تنفيذها يف الربع الأول 

من العام 2015م.

رابعًا: تبادل اخلربات وبناء القدرات:
والتقييم - 1 املتابعة  من�شقي  جلميع  اإنعا�شية  ور�شة  عقد 

يف مديريات الرتبية والتعليم؛ ملراجعة منهجيات جمع 
البيانات والأدوات امل�شتخدمة يف متابعة وتقييم برنامج 

تطوير املدر�شة واملديرية. 
يف - 2 الرتبويني  امل�شرفني  جلميع  اإنعا�شية  ور�شة  عقد 

بناء  جم��ال  يف  والتعليم،   الرتبية  مديريات  اإح���دى 
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با�شتخدام  واملديريات  للمدار�س  التطويرية  اخلطط 
تقارير  كتابة  اآليات  وعلى  بالنتائج،  املوجهة  الإدارة 

املتابعة املتعلقة مبوؤ�شرات الأداء املرتبط بها. 
وال�شيا�شات - 3 بالنتائج  املتعلقة  الور�شة  يف  امل�شاركة 

واحل�شاب  للقراءة  الوطني  امل�شح  لدرا�شة  املقرتحة 
ال��دول��ي��ة  للتنمية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

)USAID(، يف �شهر اأيلول 2014م.
التقييم - 4 الأردن حول نظام  “تقرير  امل�شاركة يف ور�شة 

التقومي  وجمالته:  التعليم  لنتائج  املعيارية  واملقارنة 
ال�شفي، والمتحانات، والتقييم الدويل وا�شع النطاق، 

والتقييم املحلي وا�شع النطاق”،  يف �شهر اآب2014م.
الرئي�شة - 5 الأداء  م��وؤ���ش��رات  ح��ول  ور���ش��ة  يف  امل�شاركة 

يف  للتميز،  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  مع  بالتعاون 
�شهر اآب 2014م.

يف - 6 الت�شاركي  النهج  حول  التوعية  ور�شة  يف  امل�شاركة 
الإدارة  معهد  مع  بالتعاون  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
اأيلول  �شهر  يف  العام،  القطاع  تطوير  ووزارة  العامة 

2014م.
للموؤ�شرات - 7 العام  الإط��ار  ملراجعة  ور�شة  يف  امل�شاركة 

الرتبوية، يف �شهر كانون الأول 2014م.
امل�شاركة يف الور�شة التدريبية حول القيادة التعليمية، - 8

�شهري  خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  عقدت  التي 
ت�شرين الثاين وكانون الأول من العام 2014م.

ق�سم الرتجمة واملطبوعات 

ر�شالة - 1 جملة  من   )51( جملد  الثاين-  العدد  اإ�شدار 
املعلم.

ر�شالة - 2 جملة  من   )52( جملد  الأول-  العدد  اإ�شدار 
املعلم.

اإلى - 3 “ر�شائل  ن�شرة  من  ع�شر(  الثالث  )العدد  اإ�شدار 
اأبنائنا الطلبة”.

مع - 4 بالتعاون  الرتبوية  الن�شرات  اإجن��از  يف  امل�شاركة 
الإدارات املعنية:

ن�شرة التميز/ العدد الثاين والثالث.             - 5
ن�شرة “رو�شتي م�شتقبلي”.- 6
بو�شرتات ولوحات جائزة امللك عبد اهلل للتميز.       - 7
واملوؤمترات - 8 والدرا�شات  البحوث  من  العديد  ترجمة 

وال��ت��ق��اري��ر والأدل������ة وال���ع���ق���ود، وت��ق��اري��ر اخل���رباء 
وامل�شت�شارين الأجانب.

ووثائق - 9 ال��روات��ب،  وك�شوف  اخل��ربة،  �شهادات  ترجمة 
الإجنليزية  اإلى  العربية  اللغة  من  موظف”  “اإثبات 

للمعلمني والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم.

ق�سم البحث الرتبوي

املدار�س - 1 يف  الطلبة  ر�شوب  اأ�شباب   “ درا�شة  اإجن��از 
ال��دورة        العامة يف  الثانوية  اأح��د يف  بها  ينجح  التي مل 

ال�شتوية /2014م”.
اخلدمات - 2 عن  الإداري��ني  العاملني  ر�شا  تقرير  اإجن��از 

للعام          ل��ه��م  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن  امل��ق��دم��ة 
2013م/ 2014م.

حملة         - 3 �شمن  العنف  م��وؤ���ش��رات  ح��ول  تقرير  اإع����داد 
اآمنة”. مدر�شية  بيئة  نحو  “مًعا 

حتليل درا�شة ر�شوم الأطفال ال�شوريني.- 4
التي - 5 والت�شالية  الرتبوية  اخلدمات  ا�شتبانة  حتليل 

تقدمها الوزارة.
الإلكرتوين - 6 املوقع  على  العلمي  البحث  حما�شرة  ن�شر 

اجلمعية  مع  والتن�شيق  املدار�س،  يف  وتنفيذها  للوزارة 
ال�شابع  ملوؤمترها  للتح�شري  العلمي  للبحث  الأردن��ي��ة 

املقرر عقده  يف ت�شرين الثاين من العام  2015م.
ح�شر امل�شكالت الرتبوية لدى اإدارات الوزارة من اأجل - 7

اإعداد اأبحاث لتوجيه ال�شيا�شات.    
الدرا�شات - 8 وطلبة  للباحثني  مهمة  ت�شهيل  كتب  اإع��داد 

العليا.
الوطني - 9 املركز  من  واردة  وتقارير  ا�شتبانات  تقييم 

للموارد الب�شرية وموؤ�ش�شات اأخرى. 
امل�شاركة يف جلان معايري جائزة امللك عبد اهلل الثاين - 10

لتميز الأداء احلكومي.
اإعداد الإطار املرجعي لدرا�شة : تقييم برامج التغذية - 11

واللياقة البدنية وال�شحة املدر�شية.
و�شياغة - 12 درا���ش��ات  نتائج  ملناق�شة  ور���س  يف  امل�شاركة 

م�شتوى  تو�شياتها، مثل درا�شة “اقراأ واجما” لتحديد 
“فجوة  ودرا�شة   ، واحل�شاب  القرائية  يف  الطلبة  اأداء 

النوع الجتماعي”.



  35

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

واخلا�شة - 1 العامة  والنتاجات  العامة  الأط��ر  مراجعة 
عاًما  اإط��اًرا   )22( وتطوير  كافة،  الدرا�شّية  للمباحث 

ا. وخا�شً
تاأليف الكتب املدر�شية لل�شفوف الثالثة الأولى ملباحث - 2

والرتبية  وال��ع��ل��وم،  وال��ري��ا���ش��ي��ات،  العربية،  )اللغة 
امليدان،  يف  وتطبيقها  نوعية  معايري  وفق  الإ�شالمية( 
اللغة  مبحثي  يف  الأ�شا�شية  امل��ه��ارات  على  والرتكيز 
العربية والريا�شيات يف عملية التعلم، ومعاجلة ال�شعف 
لدى طلبة ال�شفوف الثالثة الأولى يف هذين املبحثني، 
غات اأهمها: نتائج درا�شة امل�شح الوطني  بناء على م�شوِّ
لتقييم مهارات القراءة واحل�شاب    )EGRA (  و 
والتعليم  الرتبية  وزارة  نفذتها  التي   ،)EGMA(
بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واملتعلقة 
مببحثي اللغة العربية والريا�شيات، والتغذية الراجعة 
م��ن امل��ي��دان ال��رتب��وي م��ن امل��الح��ظ��ات والق��رتاح��ات 
واقع  من  الرتبويون  وامل�شرفون  املعلمون  يقدمها  التي 
الغرفة ال�شفية، والتغذية الراجعة من جتريب الكتب 
واأولياء  وامل�شرفني  املعلمني  اأداء  خالل  من  املدر�شّية 
امليدانية  الزيارات  ونتائج  املدار�س،  ومديري  الأم��ور 
والدرا�شات   ، املناهج  اإدارة  اأق�شام  وروؤ�شاء  لأع�شاء 
املدر�شية،  والكتب  املناهج  اإدارة  نفذتها  التي  امل�شحية 
الأم��ور(  واأول��ي��اء  واملعلمني،  )الطلبة،  �شملت  والتي 
الكتب  بخ�شو�س  كافة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 
كتب  على  اجلامعات  اأ�شاتذة  ومالحظات  املدر�شية، 
املباحث الدرا�شّية جميعها املكلفني بدرا�شتها وتقييمها.

م��راج��ع��ة اخل��ط��ة ال��درا���ش��ي��ة ل��ل��م��رح��ل��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة - 3
وتعديلها  ومناق�شتها  الأول����ى(،  الثالثة  )ال�شفوف 
واإقرارها واعتمادها من ِقَبل جمل�س الرتبية والتعليم، 
والكتابة  ل��ل��ق��راءة  داع��م��ة  ح�ش�س  ���ش��ت  واإ���ش��اف��ة 
الدرا�شّية  الأعباء  تخفيف  غات  م�شوِّ وفق  واحل�شاب 
على الطلبة، والرتكيز على املهارات الأ�شا�شّية للتعلم، 
اخلطة  يف  وامل��رون��ة  امل��ي��دان،  م��ن  الراجعة  والتغذية 

الدرا�شية لهذه املرحلة.
الرتبية - 4  ( املباحث  لكتب  املعلم  اأدل��ة  من  تطويرعدد 

الوطنية  وال��رتب��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  وال��رتب��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة، 
والجتماعية( لل�شفوف الثالثة الأولى.

للم�شتويني - 5 املهني  التعليم  لفروع  املعلم  اأدل��ة  اإجن��از 
ملباحث  دل��ي��اًل  ع�شر  اثنا  وع��دده��ا  وال��راب��ع،  الثالث 
)القت�شاد املنزيل، والزراعي، والفندقي وال�شياحي(.

بهدف - 6 الثانوية؛  للمرحلة  الدرا�شّية  اخلطة  تطوير 
لفروع  منتجة  وهيكلة  واملواطنة،  النتماء  قيم  تعزيز 

التعليم الأكادميي، وحت�شني اأداء النظام التعليمي. 
مبحث - 7 يف  الثانوية  للمرحلة  الدرا�شّية  اخلطة  تعزيز 

النتاجات  اإع���داد  ومّت  ك��اف��ة،  للفروع  الأردن  ت��اري��خ 
التعليمية لهذا املبحث.

اخلام�س - 8 لل�شفوف  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  كتب  تطوير 
واحلادي ع�شر.

 تقدمي ورقة عمل لهيكلة م�شارات التعليم الأكادميي، - 9
وقد مّت اعتمادها واإيقاف قبول الطلبة يف فروع التعليم 
من  بدًءا  وال�شرعي(  وال�شحي،  املعلوماتية،  )الإدارة 
م�شاري  على  والإبقاء  الدرا�شي 2016/2015م،  العام 
التعليم  م�����ش��ارات  م��ن  والأدب����ي(  العلمي   ( التعليم 

الأكادميي. 
للمباحث - 10 املدر�شية  الكتب  ملراجعة  عمل  ور���س  عقد 

املختلفة يف نادي املعلمني /عمان، بح�شور معايل وزير 
الرتبية والتعليم ومديرة اإدارة املناهج والكتب املدر�شية 
مديريات  جميع  من  املتميزين  واملعلمني  وامل�شرفني 
والتعليم، ومراجعة املالحظات والأخذ بها يف  الرتبية 

تاأليف الكتب املدر�شّية وتطويرها.
والإن�شانية، - 11 العلمية،   ( املباحث  كتب  بتاأليف  البدء 

ومبحث   )9،11  ،6  ،5 لل�شفوف)4،  العربية(  واللغة 
الرتبية املهنية لل�شفوف )4، 5، 6، 9(.

املعّدلة - 12 املعلم  واأدل����ة  امل��ب��اح��ث  خم��ط��وط��ات  جت��ري��ب 
التعليم  وكتب  الأول����ى،  الثالثة  لل�شفوف  وامل��ط��ّورة 
ومناق�شة  وال���راب���ع،  ال��ث��ال��ث  للم�شتويني  ال�شناعي 
مالحظات امل�شرفني واملعلمني املتميزين عليها، والعمل 

باملنا�شب منها.
اإعداد اختبارات للمتقدمني من املعلمني وامل�شرفني يف - 13

والتعليم،  الرتبية  املباحث ومن جميع مديريات  جميع 
للعمل يف فرق تاأليف الكتب املدر�شّية، واإجراء الختبار 
ب��ي��ان��ات للمعلمني  ن��ت��ائ��ج��ه، وت��ط��وي��ر ق��اع��دة   وف���رز 

وامل�شرفني املتميزين للم�شاركة يف عملية التاأليف.
تقرير - 14 واإع��داد  الرتبوي،  اليوبيل  مدار�س  واقع  درا�شة 

يف  اليوبيل  منوذج  لتطبيق  الإجرائية  باخلطوات  فني 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
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مدار�س وزارة الرتبية والتعليم.
متابعة اأعمال اإجنازات وزارة الرتبية والتعليم يف جمال - 15

حقوق الإن�شان وتقارير املركز الوطني حلقوق الإن�شان.
امل�شاركة يف اأعمال اللجان الفنية للم�شروعات املنهجية - 16

والرتبوية وور�س العمل املختلفة: م�شروع “حماية الطفل 
وبرنامج  للريادة”،  “التعليم  وم�شروع  الإ�شاءة”،  من 
 »Globe« وب��رن��ام��ج  املهن”،  اإل��ى  امل��در���ش��ة  “من 
مواد  لإعداد  القرائية  وور�شة  امليت،  البحر  يف  البيئي 
اإثرائية لل�شفوف الثالثة الأولى يف القراءة واحل�شاب، 
يف  الت�شاركي  التعليم  “برنامج  بعنوان  عمل  وور�شة 
“اأخالقّيات  خميمات الالجئني”، وور�س عمل بعنوان 
وور�شة  اليون�شكو،  منظمة  مع  بالتعاون  البيولوجيا” 
الإ�شراء  جامعة  مع  بالتعاون  التدخني”  “مكافحة 
دليل  بخ�شو�س   ”SPANA“ وور���ش��ة  اخل��ا���ش��ة، 
اأندية احليوان، وح�شور عر�س �شركة الفرقان لتقنية 
املعلومات عن الطريقة النورانية لتعليم القراءة باللغة 
امل��واد  ومراجعة  الأول���ى،  الثالثة  لل�شفوف  العربية 

التعليمية املقدمة من ال�شركة، وكتابة تقرير ب�شاأنها.
بالتعاون - 17 الطبيعية  ال��ك��وارث  م�����ش��روع  يف  امل�شاركة 

يف  وامل�����ش��ارك��ة  واليون�شكو،  اليوني�شف  منظمتي  م��ع 
اجتماعات جلنة احلدِّ من خماطر الكوارث الطبيعية 
ا�شرتاتيجية  خطة  واإعداد  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 

لإدارة املخاطر يف الوزارة.
امل�شاركة يف ور�شة و�شع اختبار ت�شخي�شي للطلبة من - 18

اللغة  مبحث  يف  الثالث  ال�شف  حتى  الرو�شة  م�شتوى 
العربية. 

بالتعاون - 19 العرب  للرتبويني  الثاين  امللتقى  يف  امل�شاركة 
الأردنية  اململكة  يف  املنعقد  العرب  اإجناز  موؤ�ش�شة  مع 
الها�شمية ومب�شاركة وا�شعة من الدول العربية، وكذلك 
تون�س   / العرب  للرتبويني  الثاين  امللتقى  يف  امل�شاركة 

يف 29-2014/4/30 م، حتت عنوان ) تطوير مناهج 
يف  والت�شال  املعلومات  تقنيات  وتوظيف  التدري�س 

التعليم والتعلم(.
العتماد - 20 ملركز  املناهج  تطوير  ور���ش��ة  يف  امل�شاركة 

والتدريب  الت�شغيل  ملجل�س  التابع  اجل���ودة   و�شبط 
والتعليم املهني والتقني، من20-2014/5/21م ، ومن 
6-2014/5/8م، وامل�شاركة يف اإعداد برنامج تدريبي.

الربامج وامل�رشوعات التجديدية
توظيف التكنولوجيا يف جمال املناهج والكتب املدر�شّية، - 1

والكتب  الوثائق  ملفات  حفظ  من  النتقال  مّت  حيث 
.CDs املدر�شّية بالأفالم اإلى

جتريب خمطوطات الكتب املدر�شية لل�شفوف الثالثة - 2
والعلوم،  والريا�شيات،  العربية،  الأولى ملباحث )اللغة 
والرتبية الإ�شالمية(، وكتب اللغة الإجنليزية لل�شفني 
)5، 11(، واأدلة املعلم لل�شفوف الثالثة الأولى، والتي 
بعد  العام،  هذا  الرتبوي  امليدان  يف  مرة  لأول  ُتدّر�س 
املعلمني  م��ن  نخبة  قبل  م��ن  عليها  امل��الح��ظ��ات  اأخ��ذ 

وامل�شرفني.
توظيف - 3 كيفية  على  املناهج  مديرية  اأع�شاء  تدريب 

ا�شرتاتيجية املناظرة يف املناهج.
العربية - 4 اللغة  مبحث  يف  التفكري  حم��ك��ات  توظيف 

بهدف  املحادثة؛  مهارات  �شمن   )10-6( لل�شفوف 
ت�شجيع الطلبة على احلوار، ومّت تاأليف ن�شو�س اأُقّرت 
جميع  على  مت  وُعمِّ والتعليم،  الرتبية  جمل�س  ِقَبل  من 
مديريات الرتبية والتعليم؛ اإذ متت اإ�شافتها اإلى دليل 
 )10  ،9  ،8( ولل�شفوف   ،)7 و   6( لل�شفني  املعلم 
اأر�شلت مرفقات بهذه الن�شو�س اإلى امليدان الرتبوي. 

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

• التعليمية 	 الفر�س  توفري  بهدف  املعلمني،  اأبناء  مكرمة 
العام  يف  طالًبا   3692 ابتعاث  مت  وقد   املعلمني،  لأبناء 

الدرا�شي 2015/2014م. 

• الوزارة 	 حاجة  تلبية  اإلى  تهدف  التي  العلمية،  البعثات 
ابتعاث 351 طالًبا  وقد مت  التعليمية،  التخ�ش�شات  من 
التخ�ش�شات  الدرا�شي 2015/2014م جلميع  العام  يف 

املطلوبة.

اإدارة العالقات الثقافية والدولية
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وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي: 

مديرية الطفولة
ال��ور���س - 1 ع��ق��دت  فقد  الوالدية”،  “التوعية  برنامج 

تربية  مديرية   )27( يف  التثقيفي  للدليل  التثقيفية 
يقرب من )1080(  من  ما  اإلى  الو�شول  وتعليم، ومت 

الأهل ومانحي الرعاية لالأطفال.
برنامج “م�شاركة الأهل يف الرو�شة وال�شفوف الثالثة - 2

اإنعا�شية  جل�شات  عقد  خ��الل  م��ن  وذل���ك  الأولى”، 
الثالثة  وال�شفوف  الأطفال  ريا�س  ومعلمات  ملديرات 

الأولى واملن�شقني يف مديريات الرتبية والتعليم.
“رفع ا�شتعداد الأطفال للتعلم”: وقد مت عقد - 3 برنامج 

الأطفال  “ا�شتعداد  رف��ع  لربنامج  التثقيفية  ال��ور���س 
للتعلم” لالأطفال الذين مل يتمكنوا من اللتحاق بريا�س 
 ،2015/2014 للعام  اخلا�شة  اأو  احلكومية  الأطفال 
وطبق الربنامج يف )8( مديريات تربية وتعليم لي�شمل 

)14( مركزًا تدريبيًا.
الن�شرة الرتبوية “ رو�شتي... م�شتقبلي “؛ اإذ مت تزويد - 4

معلمات وم�شريف ريا�س الأطفال احلكومية، ومديرات 
باملو�شوعات،  الأط��ف��ال  ريا�س  بها  امللحق  امل��دار���س 
باملوا�شيع الرتبوية اخلا�شة يف مرحلة الطفولة املبكرة 
وتبادل اخلربات بني الفئات امل�شتهدفة، ويجري العمل 

حاليًا على اإ�شدار العدد التا�شع منها.
برنامج »املتطوعات اليابانيات« وقد مت فيه اإجناز ما ياأتي:- 5

• الرتبية 	 مديريتي  م��ن  اأط��ف��ال  ري��ا���س  معلمتي  اإي��ف��اد 
والتعليم) عجلون واملفرق( اإلى اليابان؛ لالطالع على 

جتربتها يف جمال التعليم يف ريا�س الأطفال.
• تنفيذ زيارات ميدانية من قبل من�شقي الربنامج ملتابعة 	

والتعليم  الرتبية  ملديرّيات  اليابانّيات  املتطّوعات  عمل 
)عجلون وماأدبا واملفرق(.

• عقد ثالثة ور�س تدريبية على دليل الأن�شطة التعليمّية 	
البيئة  خامات  با�شتخدام  املبّكرة،  الطفولة  ملرحلة 
الأول��ى  الثالثة  وال�شفوف  الأط��ف��ال  ري��ا���س  مل�شريف 
ومب�شاركة  جنوب(  و�شط،  �شمال،   ( الثالثة  لالأقاليم 

املتطوعات اليابانيات.
 برنامج “املتطّوعات الكورّيات”:    - 6

التفاهم املوقعة بني وزارة التخطيط  تنفيذًا ملذكرة   

ال��ك��ورّي��ة للتعاون ال��دويل  ال���دويل وال��وك��ال��ة   وال��ت��ع��اون 
) كويكا (، قامت الوكالة باإيفاد اأربع متطّوعات كورّيات 
ملديرّية الرتبية والتعليم للواء ماركا؛ للعمل مع معّلمات 

ريا�س الأطفال يف جمال املو�شيقى والفّن والّريا�شة.
وال�شفوف - 7 الأطفال  لريا�س  العتماد  معايري  برنامج 

حت�شني  يف  الإ�شهام  اإلى  يهدف  الذي  الأول��ى،  الثالثة 
اخلدمات املقدمة لريا�س الأطفال، ويتم العمل حاليًا 
مع املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة على اإعداد هذه املعايري.

 برنامج األعاب من اأجل حقوق الإن�شان: - 8
واملواطنة  الإن�شان  حقوق  على  الرتبية  اإل��ى  يهدف   
وغ��ري  ال��ر���ش��م��ي��ة  التعليمية  امل��ن��اه��ج  يف  واإدم��اج��ه��ا 
وزارة  بني  املوقعة  التفاهم  ملذكرة  وتنفيذًا  الر�شمية، 
الرتبية والتعليم وال�شركة العربية – اأنهر، فقد مت عقد 
مديري  من  و)5(  املعلمني  من  ل)10(  تدريبية  ور�س 
مدار�س حول الربنامج؛ اإذ ينفذ حاليًا يف )5( مدار�س 
يف منطقة عمان ال�شرقية ) ماركا، القوي�شمة(، وتتطلع 
مديرية الطفولة م�شتقباًل للتو�شع يف الربنامج لي�شمل 

اأكرب عدد ممكن من املدار�س احلكومية.
9 -:KIDSMARTبرنامج

• 	 )KIDSMART( حا�شوب  جهاز   )26( ا�شتالم 
ومت   ،)IBM( �شركة  م��ن  منحة  �شكل  على  م��ت  ُق��دِّ

توزيعها على ريا�س الأطفال احلكومية.
• برجمية 	 على  اأط��ف��ال  ري��ا���س  معلمة   )30( ت��دري��ب 

)KIDSMART(، من مديريات الرتبية والتعليم 
دير عال،  ولواء  البا�شا،  ولواء عني  ال�شلط،  ل: ق�شبة 
ريا�س  معلمات  تزويد  بهدف  اجلنوبية؛  ال�شونة  ولواء 
املعرفة  على  تركز  وا�شرتاتيجيات  مبهارات  الأطفال 
مراحل  يف  واإتقانها  احلديثة،  التكنولوجيا  ب���اأدوات 

التعليم املبكر، ودعم ا�شتخدام الأطفال ال�شغار لها.
 برنامج “ تاأثيث وجتهيز ريا�س الأطفال احلكومية”: - 10

حكومية  اأط���ف���ال  ري��ا���س  �شعبة   )100( ت��زوي��د   -
 بحاجتها من الأثاث والتجهيزات والألعاب اخلارجية.
- توقيع مذكرة تفاهم مع مركز زها الثقايف؛ لتح�شني 
مناطق  يف  الأطفال  لريا�س  وال�شحي  البيئي  الو�شع 
اململكة. اأن��ح��اء  جميع  يف  ا  حظًّ والأق���ل  الفقر   جيوب 

 - برنامج “الفرق الإقليمية لدعم ريا�س الأطفال”: 
برعاية  الأطفال  ريا�س  لدعم  الوطنية  اإطالق احلملة 

معايل وزير الرتبية والتعليم.

اإدارة التعليم
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 برنامج“رفيق القراءة” - 11
م��ذك��رة  )Reading Companion(:توقيع 
“رفيق  برنامج  لتطبيق  )IBM(؛  �شركة  مع  تفاهم 
وال�شفوف  احلكومية  الأط��ف��ال  ريا�س  يف  القراءة” 
الثالثة الأولى، وهو برنامج تفاعلي على الإنرتنت خا�س 
الإجنليزية  اللغة  يف  والكتابة  القراءة  مهارات  بتعليم 
على  يعمل  كما  النطق،  وت�شحيح  ال�شمع  خ��الل  من 
الربنامج  ويتدرج  املتعلم،  لدى  ال�شتماع  مهارة  تنمية 

بامل�شتخدم اإلى امل�شتويات املختلفة لتعلم اللغة.
اإعداد جمموعة من املوؤلفات والدرا�شات، وهي:- 12

مرحلة  يف  البيئية  املفاهيم  لتنمية  تعليمية  اأن�شطة  -دليل 
الطفولة املبكرة.

- جمموعة من ق�ش�س لالأطفال.
- دليل الألعاب ال�شعبية ملرحلة الطفولة املبكرة.

- كتيِّب اأن�شطة تعليمية واإبداعية لرفع ا�شتعداد الأطفال للتعلم.
الأزم��ات يف  اأو�شاع  الأطفال يف  ر�شومات  درا�شة حتليل   -
مرحلة الطفولة املبكرة ) درا�شة حالة لالأطفال ال�شوريني 

يف الأردن(.
)2014م(،  الأطفال  ريا�س  يف  التو�شع  موجهات  كتيِّب   -
لريا�س  حاجة  الأك��ر  املناطق  حتديد  اإل��ى  يهدف  ال��ذي 

الأطفال.
الحتياجات  ذوي  الأط��ف��ال  ع��ن  املبكر  الك�شف  اأداة   -
ذوي  الأط��ف��ال  عن  املبكر  الك�شف  اإل��ى  وتهدف  اخلا�شة، 

الحتياجات اخلا�شة.
- اإجراء م�شابقة لإعداد برجمية تعليمية لريا�س الأطفال، 
العلوم  كلية  طلبة  امل�شابقة  بهذه  امل�شتهدفة  الفئة  وكانت 
الرتبوية وطلبة تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات الأردنية 

احلكومية اخلا�شة.
- اإن�شاء �شفحة ))FaceBook خا�شة بريا�س الأطفال 
 Early Childhood عنوان  حتت  ال��وزارة  موقع  على 

.))Directorate

مديرية االإر�ساد والتوجيه الرتبوي
ق�شم احلماية والبيئة الآمنة :

• والزلزل، 	 الطبيعية  الكوارث  احلدِّ من خماطر  م�شروع 
التفاقيات  من  جمموعة  عقد  امل�شروع  لإجناز  مت  وقد 

وور�س التوعية واملوؤمترات.
• تنفيذ 	 مت  وقد   ،“ العنف  من  الفتيات  “ حماية  برنامج 

مفاهيم  حول  الثانوية  املرحلة  لطالبات  توعية  ور�س 
احلماية من العنف الأ�شري يف 17 مدر�شة.

• والدعم 	 التعليم  لأغرا�س  الفنون  “ا�شتخدام  برنامج 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  )هارت(  الجتماعي”  النف�شي 
قبل  من  تدريبي  برنامج  تنفيذ  مت  وقد  الطفل،  اإنقاذ 
يف  مدار�س  ثالث  يف  الوزارة  وباإ�شراف  دوليني  مدربني 

مديرية الرتبية والتعليم للواء �شحاب.
• برنامج “ا�شتخدام الريا�شة ملناه�شة العنف”، باإ�شراف 	

وتنفيذ هيئة اأجيال ال�شالم؛ اإذ مت عقد برنامج تدريبي 
خميمني  تنفيذ  ومت  الربنامج،  يف  امل�شاركني  للمعلمني 

�شيفيني للطلبة يف حممية �شانا وخميم دبني.
• الطوارئ، 	 حالت  يف  الأطفال  مع  للعمل  ال�شلوك  مدونة 

تدريب  ومت  الأردن،  الطفل/  اإنقاذ  جمعية  مع  بالتعاون 
الزعرتي  خميمي  يف  وال�شوريني  الأردنيني  املعلمني 

ومرجيب الفهود على هذه املدونة.
ق�شم الإر�شاد الرتبوي :

• احلملة الوطنية “مًعا... نحو بيئة مدر�شية اآمنة” ؛ اإذ مت 	
تطوير حماور خطة احلملة الوطنية للعام 2015/2014م؛ 

بهدف تخفي�س حالت العنف املدر�شي.
• اجتماعية 	 النف�س  الرعاية  خدمات  تقدمي  جمال  يف 

اأو�شاع الأزمات مت عقد جمموعة من الور�س  للطلبة يف 
التدريبية للمعلمني واملر�شدين الرتبويني على مو�شوعات 
الرعاية النف�س اجتماعية لالأطفال يف اأو�شاع الأزمات، 
بالتعاون  ال�شوريني  للطلبة  ناٍد �شيفي  اإقامة  اإلى  اإ�شافة 
مع مبادرة “ مدر�شتي”، واإطالق جائزة املر�شد الرتبوي 
املتميز بالتعاون مع جمعية جائزة امللكة رانيا العبداهلل.

مديرية التعليم العام
ق�شم ال�شحة والتغذية املدر�شية :

للعام  احلكومية  املدار�س  اأطفال  تغذية  م�شروع  تنفيذ   -
2015/2014، حيث بلغ عدد الطلبة امل�شمولني بامل�شروع يف 
الف�شل الثاين من العام الدرا�شي 2015/2014م)350000( 
طالب وطالبة يف ال�شفوف من  )1-6( الأ�شا�شي من طلبة 
واملناطق  الفقر  الأطفال احلكومية يف مناطق جيوب  ريا�س 
التي مت �شمولها منذ بداية امل�شروع، موزعني على )1802( 
خميمات  وثالثة  وتعليم،  تربية  مديرية   )31( يف  مدر�شة 

تابعة لوكالة الغوث.
ال�شحية«  للمدار�س  الوطني  »العتماد  برنامج  تنفيذ   -
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بالتعاون مع وزارة ال�شحة واجلمعية امللكية للتوعية ال�شحية، 
حيث بلغ عدد املدار�س امل�شاركة يف الربنامج للعام الدرا�شي 
2014/2013م )105( مدار�س، وذلك يف م�شتويات الربنامج 

الثالثة: الذهبي والف�شي والربونزي.
ق�شم التعليم النظامي:

- امل�شاركة بجائزة احل�شن بن طالل للتميز العلمي
والعلمية  التعليمية  الن�شاطات  ت�شجيع  اإلى  اجلائزة  تهدف 
يف  والتدريب  بالتعليم  املعنية  املوؤ�ش�شات  يف  والتكنولوجية 
الأردن، التي من �شاأنها اأن تعمل على تطوير اأداء املوؤ�ش�شات 
العمل  وروح  التمّيز  وت�شجيع  والطلبة،  والأ�شاتذة  التعليمية 

امل�شرتك، وخدمة املجتمع.
- امل�شاركة يف برنامج التقوية والتعمق 

- ا�شتيعاب الطلبة ال�شوريني يف املدار�س احلكومية واخلا�شة.
امل�شاركة  لتعزيز  الطالبية؛  الربملانية  املجال�س   م�شروع   -
احلياتية  املهارات  وتنمية  املدر�شية،  احلياة  يف  ال�شبابية 
امل�شوؤولية  روح  يعك�س  مبا  �شخ�شيته  �شقل  و   للطالب، 

واملواطنة ال�شاحلة.

ق�شم التعليم غري النظامي:
- برنامج تعليم الكبار وحمو الأمية، من خالل توفري الفر�س 
واإناثًا  ذكورًا  فاأكر  �شنة   )15( عمر  من  لالأميني  التعليمية 
ويف  املتابعني،  ومرحلة  املبتدئني  مرحلة  مرحلتني،  خالل 

رة ومالئمة. ظروف مي�شَّ
- برنامج تعزيز الثقافة للمت�شربني

من  يقرب  ما  بالربنامج  للدار�شني  الإجمايل  العدد  بلغ 
)8000( دار�س منذ العام 2004 حتى نهاية العام 2014.

م�شروع »الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال«
اأربع مراحل؛ مرحلة  الإطار من خالل  ويتم تطبيق 
مرحلة  والإبالغ،  الك�شف  مرحلة  والتقييم،  املتابعة 

التقييم الأويل، مرحلة التدخل.
من  الأطفال  عمل  ملكافحة  واعد«  م�شتقبل   « م�شروع   -
الأطفال  لأ�شر  املعي�شية  الفر�س  توفري  و  التعليم  خالل 
العاملني 2012-2014، ويهدف هذا امل�شروع ب�شكل عام 

اإلى احلدِّ من ت�شرب الطلبة من مقاعد الدرا�شة.

 اإدارة التعليم املهني والإنتاج

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

وذلك - 1 اأردنيًا،  دينارًا   718296 بقيمة  عطاءات  طرح 
ل�شراء جتهيزات مل�شاغل املدار�س املهنية.

الأج��ه��زة - 2 ل�شيانة  دي��ن��ار   55000 مبلغ  تخ�شي�س   
واملعدات ، حيث مت توزيعها على املدار�س املهنية للقيام 

بعمليات ال�شيانة .

املدار�س - 3 م�شاغل  داخل  الإنتاج  من  مايل  وفر  حتقيق 
ر مبا ل يقل عن )150( األف دينار. املهنية، ُقدِّ

جمال - 4 يف  ومعلم  طالب   35000 حياة  على  ال��ت��اأم��ني 
وذلك   العمل،  اإ�شابات  و  ح��وادث  �شد  املهني  التعليم 

بقيمة 12500 دينار .
التعليم - 5 مل�شاغل  حريق  اإطفاء  و  اإن��ذار  اأجهزة  تركيب 

املهني ) ال�شناعي والفندقي وال�شياحي( يف املدار�س ، 
بقيمة بلغت 47000 دينار .

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

   ،)PISA( )TIMSS (تطبيق برنامج الدرا�شات الدولية-
بهدف متكني املعلمني من بناء اأ�شئلة حتاكي اأ�شئلة الختبارات 

الدولية.

اإدارة مركز التدريب الرتبوي
-  برنامج الدرا�شات الدولية )نافكي(، بهدف  حت�شني اأداء 
يف  الختبار  تطبيق  مت  وقد  الدولية،  الدرا�شات  يف  الطلبة 

املدار�س املختارة.
-  تدريب املعلمني على تدري�س اللغة الفرن�شية، بهدف تنمية 
مهارات معلمي اللغة الفرن�شية يف التدري�س، وقد مت تدريب 

)200( معلم ومعلمة حتى العام 2014م.
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املوازنة - 6 من  املالية  املخ�ش�شات  توزيع  على  الإ�شراف 
اجلارية والراأ�شمالية؛  ل�شراء و �شيانة معدات ال�شالمة 
�شراء  خم�ش�شات  توزيع  مت  حيث  واملهنية،  العامة 

بقيمة 24000 دينار.
تخ�شي�س مبلغ 50000 دينار من اأجل تنفيذ حمالت - 7

التوعية والتوجيه املهني؛ لتطوير برامج التعليم املهني، 
حيث مت توزيع هذا املبلغ على 17 مديرية تربية وتعليم.

يف اإطار التو�شع يف التعليم املهني مت ا�شتحداث م�شاغل - 8
مهنية عديدة لفروع التعليم املهني )القت�شاد املنزيل 

والزراعي وال�شناعي( .
للعام - 9 والتدوير  ال�شيانة  اأعمال  من  مايل  وفر  حتقيق 

2014م يزيد عن 120 األف دينار.
 اإنتاج مركز الأجهزة املخربية:                                - 10

اإن���ت���اج ال���ن���م���اذج والأج����ه����زة الآت����ي����ة: ) من���وذج   -
 ،300 ع����دد  الأذن  من�����وذج   ،300 ع����دد  ال��ك��ل��ي��ة 
ج��ل��ف��ان��و���ش��ك��وب  ج��ه��از   ،300 ع����دد  ال��ع��ني  من����وذج 

 عدد 500 ، جهاز مولد فاندي جراف عدد 150(. 
الأم����واج  )ح��و���س  الآت���ي���ة:  الأج���ه���زة  ت�شنيع  ي��ت��م   -
املائل  ال�شطح   ،250 عدد  واملحرك  املولد  ع��دد150، 
100، جمموعة ال�شوء 300، جهاز اخلا�شية ال�شعرية 

 العدد 150، جهاز التمدد الطويل 150(. 
امل���ق���اع���د  اإن�������ت�������اج  مب�����������ش�����روع  امل�����������ش�����ارك�����ة   -

 املدر�شية )1000 مقعد(. 
- امل�شاركة يف معر�س العلوم يف مدر�شة النزهة املهنية 

للبنات.
ت�شكيل جلنة لإعادة هيكلة تخ�ش�شات التعليم املهني  - 11

املعرفة  اقت�شاد  نحو  التعليم  تطوير  م�شروع   وف��ق 
وحاجات �شوق العمل الأردين.

معلمي - 12 من  معلمًا   60 ل  تدريبية  دورات  ث��الث  عقد 
 التعليم الفندقي، وذلك يف ثالثة جمالت هي: 

والتوعية  ال��ط��ع��ام،  واإن��ت��اج   ، واحل��ل��وي��ات  املعجنات  
ال�شياحية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية 
اإلى عقد دورات تدريبية للمر�شدين  الدولية. اإ�شافة  
الرتبويني حول الوعي ال�شياحي بني فئة ال�شباب يف كل 
العا�شمة ، وعجلون ،  والطفيلة  و  من حمافظة  
العقبة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

التعليم - 13 مل��ن��ج��زات  ال�����ش��ام��ل  امل��ه��ن��ي  امل��ع��ر���س  اإق��ام��ة 
والتدريب املهني.

امل�شاركة يف م�شروع “برنامج التعرف اإلى عامل الأعمال - 14
املهني  التعليم  لطلبة  الريادة  برنامج  وهو  )كاب(”، 
واملعلمني العاملني يف التعليم املهني يف املدار�س التابعة 

لوزارة الرتبية والتعليم . 
الت�شغيل - 15 ق��ط��اع  اأداء  “تقييم  م�شروع  يف  امل�شاركة 

والتدريب والتعليم املهني والتقني الأردين”.
للت�شغيل - 16 ال��وط��ن��ي��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة 

 والتدريب، وذلك من خالل امل�شروعات الآتية: 
امل��رح��ل��ة  يف  امل���ه���ن���ي  الإر�������ش������اد  يف  ال���ت���و����ش���ع   -

 الأ�شا�شية من خالل ق�شم التوجيه املهني. 
 - م�شروع بناء املهارات احلياتية لدى الطلبة. 

امل�����در������ش�����ة  م�������ن  الن�������ت�������ق�������ال  م�������������ش������روع   -
 اإلى العمل، حيث مت النتهاء من تنفيذه. 

مزودين  طلبة  تخريج  اإلى  امل�شروعات  هذه  وتهدف   
للقيام  املهني؛  والتوجيه  وال�شلوكية  املعرفية  باملهارات 
وتبني  العمل،  �شوق  يف  ونا�شطني  كمواطنني  بدورهم 

اإن�شاء م�شروعات �شغرية خا�شة بهم.
اإعداد م�شابقات كم�شابقة البيوت البال�شتيكية اخلا�شة - 17

مببحث الرتبية املهنية، وم�شابقة احلدائق املدر�شية  
اإدارة  تنظمها  التي   ، واحلديثة(  القدمية   ( ال�شنوية 
املهني  التعليم  اإدارة  مع  بالتعاون  الرتبوية  الن�شاطات 
العناية  على  الطلبة  حتفيز  بهدف  وذل��ك  والإن��ت��اج، 
باحلدائق املدر�شية، وحتقيق الأهداف الإنتاجية منها.

ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة   - 18 ال���ع���امل���ي���ة  امل�������ش���اب���ق���ة  امل�������ش���ارك���ة يف 
حيث   ،  Environment online – ENO
على  متميزة  مرتبة  والتعليم  الرتبية  وزارة  حققت 
حديقة   191 اإ���ش��راك  خ��الل  م��ن  امل�شابقة،  م�شتوى 
اأ�شل 813 حديقة مدر�شية م�شاركة على  مدر�شية من 

م�شتوى العامل.
“اإجناز” وتطبيقاته على 200 مدر�شة - 19 تعميم م�شروع 

يف 27 مديرية تربية وتعليم؛  لي�شمل ال�شفوف ال�شابع  
والثامن والتا�شع والعا�شر واحلادي ع�شر . 
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 اإدارة التعليم اخلا�س

والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي :

اململكة، - 1 يف  اخل��ا���س  التعليم  ���ش��وؤون  على  الإ���ش��راف 
وذلك يف ما يتعلق ب�شوؤون الإ�شراف والإر�شاد الرتبوي، 
و�شوؤون  والت�شديق،  والتوثيق  املدر�شية،  والت�شكيالت 
الطلبة )كالإ�شراف على انتخابات املجال�س الربملانية 
الطالبية(، ومتابعة �شوؤون املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة 
) كاإ�شدار رخ�س لأول مرة، وجتديد الرخ�س، وفتح 
التحويل  اأ�ش�س  واإ���ش��دار  امللكية،  ومعامالت  ال�شعب، 

والنتقال بني الربامج
التعليمية املختلفة لأول مرة(.- 2
دة اتفاقية مع منظمة البكالوريا الدولية.- 3 اإجناز م�شوَّ

تقدمي اخلدمات املختلفة للموؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة - 4
ال��وزارة؛  يف  القطاعات  خمتلف  مع  والتن�شيق  كافة، 
القطاعني  بني  وتعزيزها  احلقيقية  ال�شراكة  ل�شمان 

العام واخلا�س.
بناء قواعد بيانات عديدة، ت�شمل بيانات موظفي الإدارة - 5

للموؤ�ش�شات  والإداري���ة  التدري�شية  الهيئتني  وبيانات 
التعليمية اخلا�شة، وبيانات حمدثة للمدار�س اخلا�شة 
البيانات  من  ذل��ك  وغ��ري  اخلا�شة،  الأط��ف��ال  وريا�س 

الأخرى.
ني واأطباء الأ�شنان - 6 امل�شادقة على عقود الأطباء العامِّ

جلميع املدار�س اخلا�شة.

 اإدارة الرتبية اخلا�سة
وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   

ومن اأبرزها الآتي:

اأوًل : مديرية برامج املتفوقني واملوهوبني: 

• اإعداد م�شودة تعديل نظام املوؤ�ش�شات التعليمية للطلبة 	
املوهوبني واملتميزين رقم )40( ل�شنة 2011م. 

• الثاين 	 امللك عبد اهلل  تعليمات مدار�س  اإعداد م�شودة 
للتميز متهيدًا لإقرارها.

• تكرمي الطلبة الأوائل يف اأوملبياد الفيزياء والريا�شيات 	
واللغة الإجنليزية للعام 2013م.

• اأربع مدار�س متيز 	 لإن�شاء  امللكي  الديوان  مع  التن�شيق 
جديدة )اثنتني يف العا�شمة وواحدة يف كل من الزرقاء 

وجر�س (، وال�شري باإجراءات التنفيذ.
•  عقد اختبارات القبول والت�شريع الأكادميي يف مدار�س 	

امللك عبد اهلل الثاين للتميز، ومتابعة اإجراءات التنفيذ 
مع امليدان.

• عبد 	 امللك  مدار�س  يف  للعاملني  بيانات  قاعدة  اإع��داد 
اهلل الثاين للتميز.

• ال�شري باإجراءات بطارية الك�شف عن الطلبة املتفوقني؛ 	
املتوفر  لالختبار  اأف�شل  كبديل  اعتمادها  اإلى  لي�شار 

حاليًا يف الوزارة.
• تفعيل الربامج والأن�شطة واخلدمات اخلا�شة بالطلبة 	

املتفوقني واملوهوبني، وتخ�شي�س النفقات املالية لها.

ثانيًا : مديرية برامج الطلبة املعوقني:

• التي 	 باخلدمات  للتعريف  ومطويات  ن�شرات  تطوير 
يقدمها ق�شم الإعاقات واآلية �شرف ال�شماعات للطلبة.

• من 	 طالبًا   )20( ل�   )A3( ورق  على  املناهج  تكبري 
الطلبة �شعاف الب�شر يف جميع مدار�س اململكة.

• طباعة )2449( جملًدا بلغة برايل لطلبة ال�شفوف من 	
الأول الأ�شا�شي اإلى الثاين الثانوي. 

• تاأمني )61( قارئ �شا�شة و )20( جهاز تكبري، خلدمة 	
الطلبة �شعاف الب�شر يف اأكادميية املكفوفني. 

• توزيع )109( �شماعات طبية على الطلبة ذوي الإعاقة 	
ال�شمعية من خمتلف مدار�س اململكة، بناًء على نتائج 

امل�شح الرتبوي لطلبة املدار�س.
• الطلبة  	 من  طالًبا   )75( ل�  الب�شرية  القدرات  تقييم 

والت�شجيل  القبول  لغايات  الب�شر؛  و�شعاف  املكفوفني 
يف اأكادميية املكفوفني، وقبول )20( طالبًا منهم.  

• توزيع اأطر النتاجات التعليمية اخلا�شة بالطلبة ال�شم 	
ال�شم  وغرف  لل�شم،  الأمل  مدار�س  يف  املعنيني  على 

امللحقة باملدار�س.
• ا���ش��ت��ح��داث )6( غ���رف ل���ش��ت��ي��ع��اب ط��ل��ب��ة الإع��اق��ة 	

يف  لحتياجاتهم  املنا�شبة  اخلدمات  وتقدمي  الذهنية، 
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عدد من املدار�س، وقد مت ا�شتحداث )4( منها بدعم 
من املوؤ�ش�شة ال�شويدية لالإغاثة الفردية.

• يف 	 التعلم  �شعوبات  م�شادر  غرفة   )19( ا�شتحداث 
الك�شف  بعد  والتعليم،  الرتبية  م��دي��ري��ات  م��ن  ع��دد 

احل�شي على مالءمتها.
• ا�شتحداث غرفتني لالإعاقة ال�شمعية يف مديرية تربية 	

لواء ناعور.
• تدريب )192( عاماًل من العاملني يف برامج املعوقني 	

واملر�شدين  التعلم،  �شعوبات  م�شادر  غرف  )معلمي 
الثالثة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال�شفوف  ومعلمي  ال��رتب��وي��ني، 
الأولى(، و )22( م�شرًفا من م�شريف واأع�شاء الرتبية 
الثالثة،على  الأقاليم  امليدان/  مديريات  يف  اخلا�شة 
�شعوبات  ومعايري  الدمج  مبعايري  تتعلق  مو�شوعات 
التعلم، بالتعاون مع املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س 

املعوقني.

• م�شادر 	 غ��رف  معلمي  م��ن  ا  �شخ�شً  )80( ت��دري��ب 
والإداري����ني  ال��رتب��وي��ني  واملر�شدين  التعلم  �شعوبات 
واإرب��د  وال��زرق��اء  العا�شمة   ( حمافظات  م��دار���س  يف 
واملفرق(، على مو�شوعات )تعديل ال�شلوك/ التوحد/ 
منظمة  م��ع  بالتعاون  وال��ل��غ��ة(،  النطق  ا���ش��ط��راب��ات 

مري�شي كور. 
• برامج 	 لتفعيل  املنا�شبة  والقرطا�شية  الألعاب  توفري 

الطلبة املعوقني .
• املوؤ�ش�شات 	 م��ع  ال�شراكات  وتفعيل  التفاقيات  عقد 

واملنظمات الداعمة للعمل مع الطلبة ذوي الإعاقة على 
اختالف اإعاقاتهم )املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س 
املعوقني/ املوؤ�ش�شة ال�شويدية لالإغاثة الفردية/ منظمة 

مري�شي كور/ البعثة الكورية(.
• توقيع وثيقة التزام مع املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س 	

املعوقني لتطبيق )معايري املدار�س الداجمة(. 

 اإدارة اللوازم والتزويد
ومن  وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت 

اأبرزها الآتي:
ط��رح)22(ع��ط��اء من خ��الل  دائ��رة ال��ل��وازم العامة، - 1

بقيمة تقديرية بلغت )4.990.300( دينار اأردين .                        
ب��ق��ي��م��ة - 2  ، حم���ل���ي���ة  ع������ط������اءات   )109( ط�������رح 

بلغت)4.653.066( دينارًا اأردنيًا. 
بقيمة - 3  ، املدر�شية  الكتب  لطباعة  )18(ع��ط��اء  ط��رح 

بلغت)14.819.982( دينارًا اأردنيًا.
طرح )9( عطاءات للوازم امتحانات الثانوية العامة ، - 4

بقيمة بلغت )473.865( دينارًا اأردنيًا.
طرح )24( عطاء دوليًّا، وقد مت اإغالق عطاءين بقيمة - 5

)12.644.5( دينار اأردين. 
6 - )271(  )2014( العام  يف  العينية  الإه���داءات  بلغت 

دينارًا   )133.693( بلغت  تقديرية  بقيمة  ه��دي��ة،  
اأردنيًا. 

7 - )93(  )2014( العام  يف  النقدية  الإه���داءات  بلغت 
اإهداء،  بقيمة بلغت )409.653( ديناًرا اأردنًيا.

الديوان - 8 م��دار���س  من  مدر�شة   )22( وجتهيز  تاأثيث 
)مكرمة ملكية( باملتطلبات الرتبوية كافة، التي ت�شمل 

الغرف ال�شفية واملختربات العلمية، وامل�شاغل املهنية، 
وخمتربات احلا�شوب، وريا�س الأطفال.

للتميز - 9 ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  م��دار���س  جميع  ت��اأم��ني 
املختربات  �شملت  والتي  املطلوبة،  النواق�س  بجميع 
وخمتربات  واملرا�شم،  املهنية،  وامل�شاغل  الإلكرتونية، 

اللغات، واملختربات العلمية.
من - 10 املمولة  والتجهيزات  الأث���اث  موا�شفات  حتديث 

وحدة  مع  بالتن�شيق  الأخ��رى  واجلهات  ال��دويل  البنك 
باملعلمني. اخلا�س  الأثاث  وكذلك   ،DCU

الكتب - 11 باحتياجاتهم من  كافة  ال�شوريني  الطلبة  تاأمني 
املدر�شية، والأثاث، والكرافانات، وبا�شات النقل.

تطبيق نظام GIMCS / اإدارة املخزون احلكومي - 12
العام ب�شكل تام يف م�شتودع الأثاث والأجهزة الرئي�شي 

)ماركا( وم�شتودع الكتب )املقابلني(.
والإدارة( - 13 )باملدار�س  اخلا�س  الأث��اث  بت�شنيع  البدء 

املخربية،  الأج��ه��زة  وم��رك��ز  ال�شناعية  امل��دار���س  يف 
ال��وزارة  وت�شبح  تعمم  حتى  التجربة  نتائج  وبانتظار 
اإلى التوفري يف الكلفة،  منتجة ما ت�شتهلك، مما يوؤدي 
وتدريب الطلبة، و�شهولة ال�شيانة، و�شد العجز املايل.
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وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
 ومن اأبرزها الآتي:   

مديرية  �سندوق االإ�سكان
1- املبادرة امللكية “ �شكن كرمي لعي�س كرمي “.

مت منح مديرية �شندوق الإ�شكان �شققًا �شكنية عددها ثالثة 
اآلف �شقة �شكنية، باأ�شعار تف�شيلية بلغت ) 12000 ( دينار 
مناطق  يف  وذلك  مرًتا،   )  88( م�شاحة   / الواحدة  لل�ش���قة 
توزيعها على  ليتم  الها�شمية،   الأردنية   اململكة  خمتلفة من 
موظفي ومعلمي وزارة الرتبية والتعليم، حيث يكون لهم حق 
خا�صة  �صروط  و�صعت  وقد  بالقرعة،  وتوزع  عليها  التناف�س 

بعملية التوزي�ع .
قرو�شًا  الإ�شكان  يف �شندوق  م�ش�������رتكاً   )  411  ( منح   -2
�ش������كنية بلغت قيمتها ) 8 ( ماليني دينار خالل العام 2014.

البالغ ) 10 ( ماليني دينار  املالية  ت�شديد قر�س وزارة   -3
العام 2014،  حيث كانت مدة  الأول من  كانون  �شهر  خالل 
القر�س خم�شة ع�شر عاما من عام 1989 حتى العام 2014.

مديرية احل�سابات 
الرتبية . 1 وزارة  يف  العاملني  لأبناء  امللكية  املكرمة  �شرف 

والتعليم.
الوزارات . 2 اإلى  وحتويلها  العهدة  نقل  معامالت  اإجناز 

العامة والإ�شكان، والبالغة  الأ�شغال  الأخرى، مثل وزارة 
قيمتها حوايل 19664000 دينار.

يف . 3 العجوزات  لتغطية  الالزمة  املالية  املناقالت  اإجراء 

املخ�ش�شات املر�شودة يف قانون املوازنة العامة وقانون 
املوؤ�ش�شات امل�شتقلة.

وتزويد . 4 اخلليجية،  باملنح  اخلا�شة  الك�شوفات  اإعداد 
توفري  بعد  بامل�شتندات  املالية  ووزارة  التخطيط  وزارة 

املخ�ش�شات الالزمة ل�شرفها ح�شب الأ�شول.

مديرية �سندوق ال�سمان االجتماعي
    الإي���رادات

بقيمة . 1 املوظفني  رواتب  من  �شهرية  ا�شرتاكات  حت�شيل 
)40979005( دنانري.

حت�شيل ا�شرتاكات من املعارين واملجازين بقيمة  . 2
) 3780114( دينارًا.

وجامعة . 3 العايل  التعليم  موظفي  ا�شرتاكات  حت�شيل 
البلقاء التطبيقية بقيمة )3115( دينارًا.

بقيمة . 4 الأ�شغال  موظفي  ا�شرتاكات  حت�شيل 
 )22073( دينارًا.    

 امل�دفوع�ات  
الوزارة  يف  العاملني  للمعلمني  تعوي�شات  �شرف   
املبكر،  التقاعد  وتعوي�شات  التقاعد،  تعوي�شات  �شملت 
التقاعد  وتعوي�شات  القانوين،  ال�شن  بلوغ  وتعوي�شات 
لأ�شباب مر�شية، وتعوي�شات وفاة امل�شرتك، وتعوي�شات 
وتعوي�شات  النقل،  وتعوي�شات  الزوجني،  اأحد  وفاة 
ال�شتقالة، وتعوي�شات فقدان الوظيفة، وتعوي�شات اإعادة 
وال�شكن  التعليم  �شلف  �شرف  اإلى  اإ�شافة  ال�شرتاكات، 
وال�شلف الطارئة، بقيمة بلغت)43( مليون دينار تقريًبا.                    

 اإدارة ال�سوؤون املالية

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

اأوًل: بلغ عدد امل�شروعات اخلا�شة باإن�شاء مدار�س ونواة اأبنية 
مدر�شية واإ�شافات غرف �شفية وريا�س الأطفال من م�شتلمة 
والتي  م�شروعًا،   )394( طرحها  مت  والتي  التنفيذ  وحتت 
مليون   )165( حوايل  بلغت  وبقيمة  غرفة،   )3412( ت�شمل 

دينار. وهي مف�شلة بالآتي:
)106( م�شاريع. 1- اإن�شاء مدار�س ونواة مدار�س  

2- اإ�شافات غرف �شفية )276( م�شروًعا.
)12( م�شروًعا. 3- اإن�شاء ريا�س اأطفال 

اإدارة الأبنية وامل�ساريع الدولية
ثانًيا: بلغ عدد املدار�س التي ا�شتلمت )14( مدر�شة، بقيمة 

بلغت )11200000( دينار.
ثالًثا: بلغ عدد الإ�شافات ال�شفية التي ا�شتلمت )26( اإ�شافة 

�شفية، بقيمة بلغت )6300000( دينار.
رو�شة   )12( ا�شتلمت  التي  الأطفال  ريا�س  عدد  بلغ  رابًعا: 

دينار. اأطفال، بقيمة بلغت )920( األف  
مت  التي  املدر�شية  الأبنية  �شيانة  عطاءات  عدد  بلغ  خام�ًشا: 
طرحها من قبل الوزارة ومديريات الرتبية والتعليم )1430( 

عطاء، بقيمة بلغت )10( ماليني دينار.
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وامل�شروعات،  الربامج  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
 من اأبرزها الآتي:   

اهلل  عبد  امللك  جائزة   / البدنية  اللياقة  ق�سم 
الثاين للياقة البدنية )الدورة التا�سعة(

مدر�شة . 1  )2542( و  وطالبة  طالبًا   )586871( م�شاركة 
البدنية  للياقة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة  برنامج  يف 
.2014/2013 الدرا�شي  العام  يف  التا�شعة(   )الدورة 

طالبًا   )15386( باجلائزة  الفائزين  عدد  بلغ  وقد   
الذهبية،  بامليدالية  طالبًا    )3215( فاز  حيث  وطالبة، 
طالبًا   و)7514(  الف�شية،  بامليدالية  طالبًا  و)4657( 

بامليدالية الربونزية.
تدريب اأع�شاء جلان التحكيم البالغ عددها )149( جلنة . 2

 )600( من  اأكر  مب�شاركة  كافة،  اململكة  مديريات  من 
حمكم وحمكمة.

اإجراء الختبارات التحكيمية الوزارية.. 3
الرعاية . 4 حتت  باجلائزة  للفائزين  تكرمي  حفل  اإقامة 

م�شتحقيها.  على  اجلوائز  وتوزيع  ال�شامية،   امللكية 
ق�سم اأندية املعلمني     

العا�شرة  القائد  ميالد  بطولة  ومتابعة  الإ�شراف   
مب�شاركة  العقبة  مدينة  يف  اأقيمت  التي  املعلمني  لأندية 

 )450( م�شاركًا.    
              ق�سم الريا�سة املدر�سية 

طالب . 1 مب�شاركة7000  الدنيا  الأ�شا�شية  املرحلة  بطولت 
وطالبة من جميع املديريات.

بطولة القائد لخرتاق ال�شاحية للمرحلة الأ�شا�شية الدنيا . 2
 3000 مب�شاركة  وطالبات(  طالب   ( الثانوية  واملرحلة 

طالب وطالبة من جميع املديريات.
دورة ال�شتقالل الريا�شية مب�شاركة 15000 طالب وطالبة . 3

من جميع املديريات.
بطولة حارات زين املدر�شية مب�شاركة 500 طالب من جميع . 4

املديريات.
بطولة كوبا كول الكروية مب�شاركة 640  طالبًا من جميع . 5

املديريات.
 بطولة جيم الكروية مب�شاركة 125 طالبًا من )8( مديريات.. 6

ق�سم املهرجانات والربامج الريا�سية 
برنامج . 1 يف  وطالبة  طالب   )8000( من  اأكر  م�شاركة 

املهارات احلياتية، من خالل  )100( مدر�شة موزعة يف 
اأقاليم اململكة الثالثة.

�شباق . 2 يف  وطالبة  طالب   )500( من  اأكر  م�شاركة 

ماراثون عمان، من خالل ال�شراكة مع اجلمعية الأردنية 
للماراثونات.

عقد ور�س تدريبية لأكر من )80( معلمًا ومعلمة يف جمال . 3
املهرجانات الريا�شية.

�شمن . 4 ومعلمة  معلم   )100( من  اأكر  تدريب 
اخلربات  هذه  لنقل  احلياتية  املهارات  برنامج 

 اإلى امليدان يف املدار�س امل�شتهدفة. 
ق�سم ال�ساالت واملالعب الريا�سية 

النتهاء من اإن�شاء )4( مالعب ع�شبية. . 1
وعمل . 2 الريا�شية  الأدوات  ل�شراء  مالية  مبالغ  تخ�شي�س 

الإ�شالحات العامة يف بع�س ال�شالت الريا�شية، وقد مت 
النتهاء من اأعمال ال�شيانة واإن�شاء غرف اإدارية ووحدات 

�شحية يف خم�س �شالت.
حتقيق وفر مايل من اإيرادات ال�شالت حتى نهاية �شهر . 3

ت�شرين الأول قدره )213375( دينارًا.
الريا�شة . 4 لأق�شام  متخ�ش�شة  تدريبية  ور�شات  عقد 

املدر�شية املختلفة، وا�شت�شافتها يف ال�شالت الريا�شية يف 
جميع اأنحاء اململكة على مدار العام.

ا�شت�شافة الن�شاطات والبطولت املختلفة ملديرية الريا�شة . 5
 املدر�شية ومديريات الرتبية على مدار العام.  
مديرية الك�سافة واملر�سدات 

اإقامة العديد من املخيمات والحتفالت الك�شفية، وعقد . 1
العمل،  وور�س  الك�شفية  الوطنية  اللقاءات  من  جمموعة 
�شواٌء  والإر�شادية،  الك�شفية  الدرا�شات  اإقامة  اإلى  اإ�شافة 

اأكان ذلك على امل�شتوى املحلي اأم العربي اأم العاملي. 
الك�شفي . 2 املخيم  واحتياجات  واقع  لدرا�شة  جلنة  ت�شكيل 

الدائم/ �شهداء معركة الكرامة، واملوافقة على معاجلتها.
ت�شكيل جلنة لدرا�شة م�شروع بانوراما خميم �شهداء معركة . 3

الكرامة، الذي يعد من الإجنازات املتميزة على امل�شتوى 
الوطني واملحلي والعربي .

اإعداد �شفحة للق�شم على موقع )FaceBook(؛ لن�شر . 4
عليها  وي�شرف  بها  يقوم  التي  والفعاليات  الأن�شطة  اأهم 
والتو�شيات  القرتاحات  وا�شتقبال  خاللها،  من  الق�شم 

الالزمة لتطوير اآلية العمل خلدمة الهدف العام .
واإلقاء . 5 املدر�شية  احلديقة  م�شابقة  فعاليات  اإقامة 

البيئية  املدر�شة  يف  املدر�شية  احلديقة  حول  حما�شرات 
امل�شتدامة.

التن�شيق مع املعهد املروري بو�شع برنامج التثقيف املروري، . 6
يف  املرورية  وال�شالمة  التوعية  حول  حما�شرة  واإعطاء 

مدار�س الوزارة .

اإدارة الن�ساطات الرتبوية
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الع�شكري . 7 التدريب  )م�شروع  الوطني  امل�شروع  تنفيذ 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  امل�شرتك  الوطنية(  والرتبية 
القدامى  واملحاربني  الع�شكريني  املتقاعدين  وموؤ�ش�شة 
للم�شروع  العليا  اللجنة  وباإ�شراف  امل�شلحة،  والقوات 

 برئا�شة �شيادة ال�شريفة �شرة بنت غازي. 
ق�شم الن�شاط الثقايف والبيئي

• م�شابقة الإبداع الأدبي يف جمال ال�شعر. 	
• الور�شة البيئية مع موؤ�ش�شة بيت اخلربة.	
• مبادرة ال�شباب العربي / موؤ�ش�شة نور احل�شني.	
• امل�شاركة يف ور�شة التوعية املائية مع وزارة املياه.	
• برنامج زيارةاملحميات مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.	
• م�شابقة جمعية يوم القد�س. 	
• امل�شاركة مب�شروع مبادرة التمكني الدميقراطي.	

ق�سم االحتفاالت والفنون  
• افتتاح اجلالريي الدائم للفنون الت�شكيلية لطلبة املدار�س - 	

مبنى وزارة الرتبية والتعليم .
• اإقامة املعار�س الوطنية مبنا�شبة يوم الكرامة يف �شهر اآذار.	
• املعار�س 	 من  العديد  يف  املتميزين  الطلبة  اإ�شراك 

وامل�شابقات املحلية والدولية.  
• اإقامة معر�س يوم املعلم العاملي يف �شهر ت�شرين الأول.	
• تنفيذ الديكور واللوحات اخللفية جلائزة امللك عبد اهلل 	

الثاين للياقة البدنية .
• للطلبة 	 والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  مرا�شم  اإن�شاء 

واملعلمني املبدعني .
• تكرمي الطلبة املبدعني من وزارة الرتبية والتعليم .	
• عقد ور�س تدريبية للمعلمني يف جمالت ) الر�شم واخلزف 	

والطباعة(.
• عقد ور�شة الت�شوير ال�شوئي بالتعاون مع احتاد امل�شورين 	

العرب يف عجلون للطلبة املبدعني.
• تنفيذ جداريات وطن يف خمتلف مناطق اململكة بالتعاون 	

مع مديريات الرتبية والتعليم يف اململكة واملجتمع املحلي، 
من بداية العام حتى نهايته.

• تنفيذ زيارات للمتحف املتنقل / متحف الفنون اجلميلة بالتعاون 	
مع اجلمعية امللكية للفنون وبرنامج زيارات متحف الأردن  .

• لفنون 	 الدويل  الأردن  بينايل  لإطالق  التح�شريات  بدء 
الأطفال.

• تنفيذ اللوحات اخللفية لحتفال التمكني الدميقراطي .	
• اإقامة مهرجان الإبداع الطفويل بالتعاون مع جمعية الإبداع 	

الأردنية ووزارة الثقافة واأمانة عمان الكربى.

ق�سم الرحالت املدر�سية 
توقيع اتفاقية بني الوزارة ومتحف   الطفل الأردين مببلغ . 1

بدفع  الوزارة  قامت  حيث  اأردين،  دينار  قدره)50(األف 
بدل ر�شم الدخول لطالب وطالبات املدار�س احلكومية، 
و  تربية،  مديرية  لكل  للزيارات  خا�س  جدول  عمل  ومت 
حتديد الأيام والأعداد املطلوبة لكل زيارة، ومت رفع املبلغ 
اإلى )50( األف دينار لت�شمل بذلك موظفي وزارة الرتبية 

والتعليم. 
املدار�س . 2 الأردين من قبل  الطفل  الزيارات ملتحف  تنفيذ 

احلكومية واخلا�شة ومتابعتها.
ت�شهيل زيارات الطلبة اإلى  ق�شر رغدان العامر والأ�شرحة . 3

امللكية.
ملديريات . 4 اخلارجية  والرحالت  العمرة  رحالت  ت�شهيل 

الرتبية والتعليم.
اإقامة م�شابقة ت�شميم اأف�شل موقع �شياحي.. 5
 ت�شيري رحالت لطالب مدار�س مديريات الرتبية والتعليم . 6

اإلى امل�شانع الأردنية؛ بهدف التعرف اإلى منتجاتها.
)حقق(، . 7 املعظم  العهد  ويل  �شمو  مبادرة  على  الإ�شراف 

املحافظات  اأبناء  بني  التوا�شل  تعزيز  اإلى  تهدف  التي 
وغر�س القيم الإيجابية لدى ال�شباب.

الإ�شراف على م�شروع التمكني الدميقراطي بالتعاون مع . 8
�شندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية.

تعزيز . 9 بهدف  والبناء؛  للعمل  احل�شني  مع�شكرات  اإقامة 
الطلبة، وغر�س مفاهيم  نفو�س  التطوعي يف  العمل  قيمة 

الولء والنتماء، وتنمية مبادئ التكافل الجتماعي.
ق�سم املو�سيقى 

• تنفيذ م�شابقة مهرجان اأغنية الطفل املتعلق بحقوق الطفل، 	
وم�شابقة الأغنية الرتاثية على م�شتوى جلنة الت�شفية.

• امل�شاركة يف مهرجان جامعة البرتا العا�شر لفنون الفلكلور 	
العربي.

ق�سم امل�رشح
عر�س �شت م�شرحيات من اإخراج معلمي امل�شرح ومتثيل طلبة . 1

املدار�س، �شمن فعاليات مهرجان امل�شرح املدر�شي ال�شابع.
�شمن . 2 وتعليم  تربية  مديرية   30 يف  م�شرحية   30 عر�س 

اجتماعية،  دينية،  وطنية،  )بيئية،  متنوعة  موا�شيع 
تاريخية(، من اإخراج معلمي امل�شرح ومتثيل طلبة املدار�س، 

�شمن م�شابقة امل�شرح املدر�شي على م�شتوى الوزارة.
عر�س 180 عماًل م�شرحيًا اأمام طلبة املدار�س، من اإخراج . 3

معلمي امل�صرح ومعلمني مهتمني بالن�صاط امل�صرحي ومتثيل 
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طلبة املدار�س، �شمن م�شابقة امل�شرح املدر�شي على م�شتوى 
مديريات الرتبية والتعليم.

عر�س 100 عمل م�شرحي ل 8 م�شرحيات وافدة من القطاع . 4
اخلا�س اأمام طلبة املدار�س، من اإخراج ومتثيل اأع�شاء يف 

نقابة الفنانني الأردنيني.
“تفعيل . 5 حول  امل�صرحي  الن�صاط  مل�صوؤويل  ور�صة  عمل 

الأن�شطة امل�شرحية”.
عمل ور�شة ملعلمي ومعلمات امل�شرح حول م�شرحة املناهج.. 6
امل�شاركة يف ر�شم اإ�شرتاتيجية عربية للم�شرح املدر�شي.. 7

تقدمي عر�س م�شرحي )اإحنا اأولدك يا وطن(، مبنا�شبة . 8
احل�شني  مركز  م�شرح  العاملي/  املعلم  بيوم  الحتفال 

الثقايف/ اأمانة عمان.
جمالت . 9 يف  للطلبة  تدريبية  لور�س  والإعداد  التح�شري 

)التمثيل، والر�شم، والعزف، والغناء، وال�شعر(، بالتعاون 
مع اجلمعية الأردنية لالإبداع.

التح�شري لإقامة مهرجان الطلبة املبدعني الثاين بالتعاون . 10
مع اجلمعية الأردنية لالإبداع، يف مركز احل�شني الثقايف/ 

اأمانة عمان. 

وتعميمها  لدرا�شتها  واخلا�شة؛  احلكومية  املدار�س 
واإعالن النتائج يف نهاية �شهر ني�شان 2015م.

�شندوق . 11 من  الثانية  اجلولة  م�شروعات  تنفيذ  بدء 
باملعدات  جتهيزها  ا�شتكمال  بعد  الرتبوية  التجديدات 

الالزمة .
اإقرار م�شروعات اجلولة الثالثة من م�شروعات �شندوق . 12

التجديدات الرتبوية ، والإعالن عن امل�شروعات الفائزة 
يف اجلولة الثالثة .

النتهاء من تدريب املرحلة الرابعة �شمن م�شروع تطوير . 13
الوكالة  مع  بالتعاون  التكاملية  بالطريقة  العلوم  تدري�س 

اليابانية جايكا .
اخلدمات . 14 ب�شراء  املتعلقة  العطاءات  وتنفيذ  اإعداد 

املدار�س  و�شبكات  الالزمة ملختربات  املختلفة  والأجهزة 
يف اململكة.

الوزارة . 15 �شبكة  ملراقبة   )UTM  ( وحدتي  �شراء 
وحمايتها من التهديدات الداخلية واخلارجية،  والتحكم 

بفلرتة املحتوى .
الإلكرتوين . 16 باملوقع  املتعلقة  الأمور  جميع  على  الإ�شراف 

للوزارة، من حتليل وبرجمة وتطوير اخلدمات. 
التوا�شل . 17 لتحقيق  والأق�شام  للمدار�س   SMS خدمة 

الفعال.
الربط . 18 م�شروع  �شمن  الت�شالت  وزارة  مع  الربط 

البيني  بني الوزارات والدوائر احلكومية ESB  لت�شارك 
البيانات، من خالل املوقع و�شمن اأمن وحماية عالية.

متابعة نظام الدعم الفني الإلكرتوين وتطويره، وت�شجيل . 19
ال�شتف�شارات واملالحظات التطويرية اخلا�شة مبنظومة 

التعلم الإلكرتوين واملناهج املحو�شبة.

والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي: 

مباحث . 1 يف  املفاهيم  لبع�س  تعليمية  �شيناريوهات  كتابة 
العلوم والريا�شيات واللغة العربية.

املحتوى . 2 وجتريب  الإلكرتوين  املحتوى  وتطوير  ت�شميم 
املطور يف عينة مدار�س من مديريتي ق�شبة عمان و لواء 

اجلامعة. 
التعلم . 3 منظومة  على  املن�شورة  املحو�شبة  املناهج  متابعة 

الإلكرتوين؛ بهدف العمل على دميومة املحتوى الإلكرتوين 
وكتابة التقارير ال�شهرية.

املديرين . 4 امتحانات   ( الإلكرتونية  المتحانات  تطبيق 
الفنيني والإداريني، ومديري املدار�س ،واإنتل (،  بالتعاون 
مع ادارة مركز التدريب الرتبوي واإدارة املوارد الب�شرية.

الإ�شراف على مراكز واأق�شام م�شادر التعلم، من خالل:. 5
       - زيارات ميدانية دورية. 

       - اإعداد تقارير.
تنفيذ املبادرات التعليمية الإلكرتونية املقدمة من القطاع . 6

اخلا�س، ومتابعتها وجتريبها يف عدد من املدار�س �شمن 
خطة اإجرائية معدة لذلك.

التي . 7 الإلكرتونية  واملبادرات  امل�شروعات  على  الإ�شراف 
تنفذها مبادرة التعليم الأردنية .

العمل على املوقع الإلكرتوين مل�شروع �شبك ال�شفوف بني . 8
ال�شفوف  �شبك  مب�شروع  والتعريف  وبريطانيا،  الأردن 
ملديري املدار�س وامل�شرفني الرتبويني لعدد من املديريات.

تكرمي املدار�س التي ح�شلت على جائزة املدر�شة الدولية . 9
لهذا العام وعددها )7( مدار�س.

من . 10 الواردة  الإبداعية  التعليمية  امل�شروعات  ا�شتقبال  

اإدارة مركز امللكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
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اأمانة �سر اللجنة الوطنية الأردنية 
للرتبية والثقافة والعلوم 

والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الأمانة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي:

امل�شاركة يف منتدى التعليم واملهارات العاملي الذي عقد يف . 1
دبي خالل الفرتة من 15-2014/3/17م،حول مو�شوع 

ال�شبل”. اأف�شل  الطارئة،  الأو�شاع  يف  التعليم  “توفري 
امل�شاركة يف اأعمال املوؤمتر التا�شع لوزراء الرتبية والتعليم . 2

الذي  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  العرب/ املنظمة 
“الرتقاء  حول  2014/5/29م،  يوم  تون�س  يف  عقد 
بالتعليم الأ�شا�شي يف الوطن العربي”، والذي هدف اإلى 
بناء ت�شور م�شرتك مل�شتقبل التعليم الأ�شا�شي يف الوطن 

العربي على �شوء ال�شياقني العربي والدويل.
امل�شاركة يف ور�شة عمل اإقليمية لإعداد مذكرات �شيا�شات . 3

الدولية2011TIMSSم،  الدرا�شة  نتائج  عن  منبثقة 
الأردن،  عمان-  8-2014/4/12م  من  الفرتة  خالل 
حيث هدفت الور�شة اإلى تقوية مهارات حترير مذكرات 

ال�شيا�شات لدى فرق TIMSS الوطنية.
جمال . 4 يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  خبري  م�شاركة 

جمال  يف  ا�شرت�شادي  دليل  لتطوير  التعلم؛  �شعوبات 
�شعوبات التعلم يف ال�شودان 28-2014/4/30م.

مديرية  ال�سوؤون الإدارية 
 

لالرتقاء  الإدارية  ال�شوؤون  مديرية  �شعي  �شمن   
واجلودة  بالكفاءة  تتميز  خدمات  وتقدمي  اأدائها  مب�شتوى 
العاليتني، فقد حر�شت على حت�شني وتطوير عملياتها دوريًا؛ 
بهدف تب�شيطها مبا يلبي حاجات متلقي اخلدمة، وذلك من 

خالل تنفيذها م�شروعات تطويرية تتمثل بالآتي:
القدمي؛  باملق�شم  احلديث  الوزارة  مق�شم  ا�شتبدال   : أوًل  ا
لتعمل  الوزارة؛  يف  الت�شالت  خدمة  وحت�شني  اإدامة  بهدف 

بكفاءة وجودة عاليتني .
بهدف  الإلكرتونية؛  الدوام  �شاعات  نظام  ا�شتحداث   : ثانيًا 

�شبط دوام املوظفني دون متييز اأو حتيز.

ثالثًا : الأر�شفة الإلكرتونية لعمليات ال�شادر والوارد، وذلك 
من خالل حو�شبة العمليات يف ق�شم ال�شادر والوارد ) �شجل 

ال�شادر ، و�شجل الوارد، وامللف العام(.
مبا  الديوان،  ق�شم  مكاتب  وتاأهيل  ت�شميم  :اإعادة  رابعًا 
من  املوظفني  ومتكني  اخلدمة،  متلقي  حاجات  تلبية  ي�شمن 
الكتب  توريد  اإجراءات  واخت�شار  منا�شبة،  بظروف  العمل 

الر�شمية وت�شديرها  وح�شرها يف مكان واحد.
الوزارة،  مركز  يف  القرتاحات  منهجية  تطوير   : خام�ًشا 
وتعميمها على مديريات الرتبية والتعليم للعمل بها ، بو�شفها 

اإحدى  اأدوات حت�شني اخلدمات وتب�شيط الإجراءات.

تطوير . 5 جمال  يف  القدرات  بناء  عمل  ور�شة  يف  امل�شاركة 
وال�شيا�شات  للمعلمني  املهنية  للمعايري  عربي  مرجعي 
املتعلقة بها يف عّمان، خالل الفرتة من 26-2014/2/27م.

الريادة يف . 6 العرب/  للرتبويني  الثاين  امللتقى  امل�شاركة يف 
11-2014/3/12م،  م���ن  الفرتة  خالل  العربية  املدار�س 
الفكر  مهارات  اإدراج  م�شروع  اإطار  امللتقى يف  هذا  وياأتي 
العامل  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  مناهج  يف  الريادي 

العربي.
العربي/ . 7 الوطن  يف  التعليم  تطوير  خطة  تنفيذ  متابعة 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 
م�شاركة اأحد املخت�شني من اإدارة املناهج والكتب املدر�شية . 8

م�شامني  حول“تطوير  الإقليمية  الدرا�شية  احللقة  يف 
والتي عقدت  الإ�شالمية”،  الرتبية  ملادة  املدر�شي  الكتاب 

يف الكويت خالل الفرتة من 24-2014/3/26م.
عقد الجتماع ال�شنوي الت�شاوري ملن�شقي املدار�س املنت�شبة . 9

لليون�شكو يف اأقاليم اململكة الثالثة للعام 2014م. 
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ق�شم قطاع الثقافة والت�شال:  
• عقد الجتماع ال�شابع للجنة الإي�شي�شكو للخرباء الآثاريني 	

املكلفني باإعداد التقارير الفنية حول النتهاكات اجلديدة 
حميط  يف  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  بها  تقوم  التي 

امل�شجد الأق�شى.
• حمافظة 	 يف  الثقايف  الرتاث  باأهمية  توعية  حملة  تنفيذ 

البلقاء.
• للجنة 	  )38( الدورة  اجتماعات  يف  اأردين  وفد  م�شاركة 

بح�شور  قطر،  الدوحة/  يف  اليون�شكو  العاملي/  الرتاث 
دولة،   )21( من  املكونة  العاملي  الرتاث  جلنة  اأع�شاء 
وقد و�شل عدد املواقع امل�شجلة على قائمة الرتاث العاملي 

)1007( مواقع.

ق�شم قطاع العلوم: 
• الطبية 	 البحوث  اأخالقيات  حول  العلمي  املوؤمتر  عقد 

خطة  تنفيذ  اإطار  يف  ال�شباب،   الباحثني  دور  وتعزيز 
اللجنة الوطنية لأخالقيات العلوم والثقافة للعام 2014، 
يف  م   2014 حزيران   30-29 من  الفرتة  خالل  وذلك 

اجلامعة الأردنية .
• اإدارة التعليم املهني والإنتاج على 	 الت�شجيع بالتعاون مع 

 ،ENOالأ�شجار لزراعة  العاملية  املبادرة  يف  امل�شاركة 
وامل�شاركة يف املاراثون العاملي لزراعة الأ�شجار.

• ح�شور اأعمال الور�شة الإقليمية حول التخطيط امل�شتقبلي 	
مع  بالتعاون  امللكية،  العلمية  اجلمعية  يف  للتكنولوجيا 
خالل  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية  املنظمة 
الفرتة من 13-2014/5/15م، والتي هدفت اإلى تفعيل 
يف  والبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تعزيز  اإ�شرتاتيجية 

الدول الأع�شاء.

ق�شم �شكرتاريا اللجنة الوطنية
• بوفد 	 العربية  املنظمة  ملوؤمتر   22 الدورة  يف  امل�شاركة 

تربوي تراأ�شه معايل وزير الرتبية والتعليم ورئي�س اللجنة 
الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم، الذي عقد يف 

تون�س م��������ن 27-2014/5/28م.
• للمنظمة 	  101 التنفيذي  املجل�س  اجتماع  يف  امل�شاركة 

من الفرتة  خالل  تون�س  يف  عقد  الذي   العربية، 
 22-2014/5/25م.

• التنفيذي 	 للمجل�س   35 الدورة  اجتماع  يف  امل�شاركة   

للمنظمة الإ�صالمية، الذي عقد يف الرباط خالل الفرتة 
من 23-2014/6/24م.

• عقد الجتماع ال�شنوي لأع�شاء اجلمعية العمومية برئا�شة 	
الوطنية  اللجنة  ورئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل 

الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم بتاريخ 2014/4/8م.

ق�شم العالقات والتعاون
•  رفع الرت�شيح لكل من اجلوائز الآتية: 	

 جائزة جولريمو-كانو حلرية ال�شحافة العاملية – اليون�شكو. 
جائزة الإي�شي�شكو يف العلوم والتكنولوجيا. 

• للعام 2014م، يف جمال 	 الإي�شي�شكو  الفوز مبنحة ويرتو 
الإي�شي�شكو  ملنح  والرت�شح  الفيزيائية.  والعلوم  الهند�شة 
املجالت  ويف  والإن�شانية،  الجتماعية  العلوم  جمال  يف 

البحثية للعلماء  ال�شباب. 
• للجميع؛ 	 للتعليم  الفنية  الفرق  روؤ�شاء  مع  لقاءين  عقد 

للجميع  التعليم  لتقييم  الوطني  التقرير  اإعداد  ملناق�شة 
اإ�شرايف  فريق  وت�شكيل  به.  اخلا�شة  املطلوبة  وال�شتبانة 

لإعداد التقرير. 
• التي 	 الدولية  وال�شنوات  والأ�شابيع  الأيام  عن  التعميم 

حتتفل بها املنظمات الدولية الثالث. 

ق�شم التوثيق والربجمة 
• حتديث املوقع الإلكرتوين اخلا�س باللجنة الوطنية، من 	

خالل عر�س اأخبار الفعاليات وامل�شاركات، والإعالن عن 
الأخبار والوظائف واملنح واجلوائز املقدمة من املنظمات 

واملوؤ�ش�شات املختلفة.
• الوطنية، 	 واملوؤ�ش�شات  املنظمات  من  املطبوعات  ا�شتالم 

والتعميم عنها لال�شتفادة منها.
• اإ�شدار العدد 24 من ن�شرة اأنباء والتقرير ال�شنوي للعام 	

2012م، وت�شميم كتيب الأردن والألك�شو . 
• امل�شاركة بالدورة التدريبية للمكتبات يف اللجان الوطنية 	

حول الفهر�س الببليوغرايف املوحد، التي عقدتها املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف تون�س خالل الفرتة 

من23-2014/4/25م.
• املخطوطات 	 ترميم  حول  التدريبية  الدورة  يف  امل�شاركة 

املنظمة  عقدتها  التي  و�شيانتها،  والإ�شالمية  العربية 
خالل  القاهرة  يف  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية 

الفرتة من 16-2014/9/18م.
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وحدة الرقابة والتفتي�س
على . 1 بناء  لالعتماد  وطني  نظام  وتنفيذ  تطوير 

 املعايري الوطنية الإدارية للخدمة، وي�شمل:  
 - اإعداد معايري املر�شد الرتبوي. 
 - اإعداد معايري ريا�س الأطفال. 

 - اإعداد معايري تعليمية اآمنة. 

جمال �شمان اجلودة، وي�شمل :. 2
• الوزارة ومديريات 	 اإدارة اجلودة يف مركز  تطبيق نظام 

الرتبية والتعليم و15مدر�شة من مدار�س العينة.
• ف����ي 	 املطبق  اجلودة  اإدارة  نظام  ملراجعة  جلنة  ت�شكيل 

اإلى  لي�شار  العينة(؛   ( والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�س 
املراد  املدار�س  على  النظام  وتعميم  التعديالت  اعتماد 

تعميم النظام عليها. 
• النظام 	 لتحديث  املدار�س؛  مديري  مع  اجتماعات  عقد 

مدر�شة  النظام يف  تعديل  املدار�س، حيث مت  املطبق يف 
يف  الباقية  املدار�س  زيارة  ومتت  اخلطاب،  بن  عمر 
 منطقة الو�شط؛ لر�شد املالحظات حول النظام املطبق. 

اإجنازات جوائز التميز. 3
• ح�شول الوزارة على املركز الثالث )املرحلة الربونزية( 	

امل�شرفة  وح�شول   ،2013/2012 ال�شاد�شة  الدورة  يف 
الرتبية  مديرية   ( الزريقات  رميا   / ال�شيدة  الرتبوية 
والتعليم ملنطقة الق�شر( على جائزة املوظف احلكومي 

املتميز) فئة املوظف الإداري( . 
• الأداء 	 لتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة  يف  امل�شاركة 

احلكومي وال�شفافية / الدورة ال�شابعة. 
• اإعداد اخلطة الإجرائية للتقرير التقييمي للجائزة  	

اهلل  عبد  امللك  مركز  اإلى  ورفعها  ال�شاد�شة(،  )الدورة 
الثاين للتميز . 

• ت�شكيل اللجان الرئي�شة والفرعية العاملة على اجلائزة .	
• الأولى(.	 )املرة  احلكومي  الإبداع  جائزة  يف   امل�شاركة 

 
الوزارة . 4 يف  الإبداعية  امل�شروعات  عن  ملخ�س  اإعداد 

للم�شاركة يف جائزة الإبداع احلكومي،  ورفعه اإلى مركز 
امللك عبد اهلل الثاين للتميز.

 ح�شر الربامج الإبداعية يف الوزارة، واإعداد قاعدة . 5
بيانات اإلكرتونية لهذه الربامج.

الرتبية . 6 وزارة  يف  والبتكار  الإبداع  اإ�شرتاتيجية  اإعداد 
والتعليم . 

تطوير منهجية الإبداع والبتكار.. 7
حتديث �شفحة اجلائزة على املوقع الإلكرتوين للوزارة .. 8
موؤ�ش�شة . 9 اخلري”ل�شالح  “ح�شالة  حملة  تنفيذ 

بية  تر احل�شني لل�شرطان، مب�شاركة )7( مديريات  
وتعليم يف حمافظة العا�شمة،  وح�شور حفل التكرمي 
الرتبية  وزير  الذي اأقامته املوؤ�ش�شة برعاية  معايل 
مبلغ  وجمع  مرعد،  دينا  الأمرية  و�شمو  والتعليم  
)20380(دينارًا ل�شالح موؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان . 

متابعة ح�شر العمليات الرئي�شة وامل�شاندة يف الوزارة، . 10
واإعداد منهجية ت�شميم العمليات.

متابعة الإجراءات والدرا�شات)ر�شى متلقي اخلدمة،  . 11
ر�شى العاملني(. 

القرتاحات، . 12 مع  )التعامل  املنهجيات  تطوير 
املتميز،املوظف  احلكومي  املوظف  املوردين،   تقييم 

املثايل ...........(.
اجتماعي . 13 تكافلي  برنامج  اإطالق برنامج “رعاية” ) 

ملكافحة مر�س ال�شرطان (. 
واإطالق . 14 التدخني،  مكافحة  حملة  يف  ال�شتمرار 

م�شابقة “مدر�شة خالية من التدخني” بالتعاون  
مع موؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان . 

مديرية . 15 ل�شالح  بالدم  للتربع  الثانية  احلملة  تنفيذ 
مديريات  ومب�شاركة  الوزارة،  مركز  يف  الدم  بنك 

الرتبية والتعليم يف 2014/3/18 م.
اإ�شدار ن�شرة التميز بعنوان “الربامج الإبداعية”. . 16
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الف�سل الثالث
 ن�شاطات وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�حتفالتها
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احتفال تكرمي الطلبة الفائزين بجائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية

تكرمي العاملني الفائزين بجائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية
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تكرمي الطلبة الفائزين بجائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية

اللقاء الوطني الك�سفي الإر�سادي
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زيارة �سمو الأمرية دينا مرعد لوزارة الرتبية والتعليم

توقيع اتفاقية مع املجل�س الأعلى ل�سوؤون املعاقني
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توقيع اتفاقية بني وزارة الرتبية والتعليم و�سندوق امللك عبد اهلل الثاين

معايل وزير الرتبية ي�ستقبل ال�سفري الربيطاين
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معايل وزير الرتبية ي�ستقبل ال�سفري الكويتي

التعاون الرتبوي مع احلكومة الرتكية
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اجتماع بخ�سو�س الالجئني ال�سوريني

املوؤمتر الثاين للبنية الإقليمية للدول العربية
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اجتماع اللجنة الك�سفية العربية

حفل افتتاح مع�سكرات احل�سني
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تخريج طلبة املجل�س الثقايف الربيطاين

احتفال الأ�سرة الرتبوية بيوم الكرامة
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تكرمي العاملني بوزارة الرتبية والتعليم

تكرمي الفائزين بجائزة امللك عبد اهلل الثاين
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تكرمي الفائزين بجائزة الأمري ح�سن

تكرمي الفائزين بجائزة الأمري ح�سن
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معايل وزير الرتبية يرتاأ�س اجتماع جلان التخطيط يف الوزارة

معايل وزير الرتبية يرتاأ�س اجتماع جلان املناهج يف الوزارة



  62

معايل وزير الرتبية يرتاأ�س اجتماع جمل�س الرتبية

معايل وزير الرتبية يف لقاء مع مديري مدار�س عمان ال�سرقية
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معايل وزير الرتبية يتفقد بناًء مدر�سيّاً جديدًا

بناء مدر�سي جديد يف غور املزرعة
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اإطالق حملة » كي�س لكل طالب « بهدف املحافظة على البيئة

توقيع اتفاقية مع جمموعة نقل لإن�ساء خمترب للروبتك�س يف لواء الكورة
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معايل وزير الرتبية يتفقد قاعات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة

معايل وزير الرتبية يتفقد قاعات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة
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معايل وزير الرتبية يلتقي الطالب الأول يف امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة


