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نائب رئي�س الوزراء ل�شوؤون اخلدمات
ووزير الرتبية والتعليم

الأ�ستاذ الدكتور حممد الذنيبـــــــات

اإلى  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف   �شاعني  ال��دوؤوب؛  والعمل  باجلِدّ  والعطاء  الإجناز  م�شرية  تتوا�شل   
التطوير الرتبوّي املرتكز على مبادئ واأ�ش�س وطنية وتربوية اأ�شيلة، وتقدمي تعليم نوعّي، وتنمية بيئة تربوّية 
اآمنة لعنا�شر العملّية التعليمّية كافة، وتنفيذ اخلطط وامل�شروعات والربامج بهمة واإتقان؛ م�شتلهمني روؤى 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني _حفظه اهلل ورعاه_ يف بناء جمتمع مديّن ع�شرّي، ت�شوده 
العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س، واحرتام حقوق الإن�شان، وكذلك ترجمة تو�شيات موؤمتر التطوير الرتبوّي، 
وجت�شيدها عمليًا على اأر�س الواقع؛ مبا ينعك�س اإيجابيًا على حت�شني العملّية التعليمّية، ويحقق التميز واجلودة 

والإتقان من خالل عمل جاِدّ من منظومة تربوية كفوؤة.

لقد داأبت الوزارة يف كتابها ال�شنوّي على ر�شد الإجنازات يف العملّية التعلمّية التعليمّية واإبرازها؛   
ر املتحقق، وتقدمي املعلومة احلقيقية وال�شادقة التي تعك�س م�شاعي الوزارة نحو التجديد  بهدف اإظهار التطَوّ
للتطوير  الوطنّي  املوؤمتر  عقُد  املرحلة،  هذه  يف  حتققت  التي  املنجزات  اأب��رز  ومن  والتح�شني.  والتطوير 
البحث  من  متوا�شل  جهد  بعد  عامًا،  وع�شرين  ثمانية  نحو  منذ  الأول��ى  للمرة  وذلك  الرتبوي،  والإ�شالح 
ا، عقُد  والتق�شي والإعداد، وفق روؤية �شاملة هدفها تطوير العملّية الرتبوّية وحت�شينها. ومن الإجنازات اأي�شً
امتحان الثانوّية العامة، واإدارُته ومتابعُته باأعلى م�شتويات اجلاهزّية، ووفق التعليمات والإجراءات املتبعة يف 
الدورات ال�شابقة، والهتمام وال�شبط من قبل القائمني عليه يف املركز وامليدان؛ فحاز المتحان على ثقة 

الأردنّيني يف م�شداقيته ونزاهته.

التعليمّية  بالعملية  للنهو�س  جديدة  برامج  �شمن  وتاأهيله  املعلم  تدريُب  ا،  اأي�شً الإجن��ازات  ومن   
التعلمّية، وحت�شني م�شتويات املعرفة لديه؛ اعرتافا بدوره وتقديرًا له، ولينعك�س ذلك كّله على اجليل الذي 
نداأب دومًا على تطويع كّل و�شائل العلم له، ومتكينه من الإفادة من الو�شائل التكنولوجّية املتاحة، ما يوؤهله 

ليكون فردا معطاًء، يقدم للوطن اأف�شل ما لديه.

والنوعّية،  الكمّية  البيانات  من  يحويه  مبا  ال�شنوي  الكتاب  يكون  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  تاأمل   
والنتاجات املتحققة من الربامج واخلطط الإ�شرتاتيجّية والدرا�شات النوعّية، و�شيلًة لإثراء معارف الباحثني 
والدار�شني واملهتمني باأفكاٍر وخربات جديدة، ومعيًنا لهم على اإعداد الربامج والدرا�شات والبحوث الرتبوّية، 
وت�شخريها خلدمة العملّية التعلمّية التعليمّية يف اأردننا احلبيب، يف ظل رعاية ها�شمّية من لدن مولي �شاحب 

اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني، حفظه اهلل ورعاه.
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ملحة عن وزارة الرتبية والتعليم
 

حظيت العملية الرتبوية يف الأردن بالرعاية امللكية ال�شامية يف مراحل تطورها كافة بو�شفها حمورا مهما   
يف م�شرية التنمية ال�شاملة املن�شودة. فقد بداأت مالمح النظام الرتبوي الأردين بالظهور منذ عهد امللك املوؤ�ش�س؛ اإذ 
مت و�شع اأول نظام لوزارة املعارف يف �شنة 1939، وتاله اهتمام الربامج الوزارية للحكومات املتعاقبة بن�شر املعارف 
كما يف د�شتور عام 1940 ود�شتور 1946، ثم جاء قانون املعارف رقم )20( ل�شنة 1955، ثم قانون الرتبية والتعليم 
اأ�شولها منه، ومن الأ�ش�س واملرتكزات الواردة يف  رقم )16( ل�شنة 1964 الذي ا�شتمدت فل�شفة الرتبية والتعليم 
الد�شتور الأردين، ثم تاله قانون الرتبية والتعليم رقم )27( ل�شنة 1988 . ويتم الآن العمل يف �شوء قانون الرتبية 
والتعليم رقم )3( ل�شنة 1994 الذي يت�شمن تف�شيالت كاملة تتعلق بفل�شفة الرتبية واأهدافها املتمثلة يف الأ�ش�س 

الفكرية والوطنية والقومية والإن�شانية والجتماعية.

املتمثلة   - اهلل  حفظه  احل�شني-  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  روؤى  حتقيق  اإلى  ت�شعى  ال��وزارة  ولأن   
بتاأ�شي�س نظام تربوي قادر على حتقيق نه�شة تعليمية متميزة، فقد تعددت امل�شروعات والربامج التجديدية مثل 
الأجندة  التعليم«، وتوظيف  الإلكرتوين«، وبرنامج »�شركاء يف  »التعليم  »JEI«، وبرنامج  الأردنية  التعليم  مبادرة 
الوطنية يف قطاع التعليم، وتفعيل جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز واملدير املتميز. ولإميان الوزارة باأن 
، فقد اأعدْت  ال�شيا�شات الرتبوية والتخطيط الإ�شرتاتيجي ي�شهمان يف حتقيق التطوير مبنظوره ال�شمويِلّ الت�شاركِيّ

وثيقَة ال�شيا�شات الرتبوية واخلطة الإ�شرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم للفرتة الزمنية من 2009 – 2013 م.

نتائج  على  القائم  الرتبوي  بالتطوير  تَتّ�شم  فاإَنّها  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  امل�شتقبلية  التوجهات  عن  اأما   
الدرا�شات والبحوث املحلية والعاملية، ومراجعة الإجنازات الرتبوية ال�شابقة، والبناء على التجارب الناجحة؛ وذلك 
لإبراز مالمح ال�شيا�شة الإ�شرتاتيجية الرتبوية، وو�شع الوزارة على م�شار تطويري �شامل، يحقق التوظيف الأمثل 
الوزارة  ناق�شتها  التي  التعليم  اإ�شالح  خطة  فاإن  لذا  امل�شتقبلية؛  وتوجهاتها  للحكومة  الوطنية  والأهداف  للموارد 
خالل املوؤمتر الوطني للتطوير الرتبوي الذي عقدته هذا العام، ت�شمنت حماور عدة، تتمثل يف العملية التعليمية 
وتطويرها، وال�شيا�شات والإدارة، والبيئة املدر�شية، ومبا ي�شمل مكونات العملية الرتبوية كافة. وما الإجراءات التي 
اتخذتها الوزارة لإعادة الألق والتميز لمتحان الثانوية العامة و�شبط جمرياته، وتطوير املناهج لل�شفوف الثالثة 
الأولى، وبرامج تدريب املعلمني، وم�شاركة الأردن يف المتحانات الدولية »تيمز وبيزا«، واإعادة النظر يف التعليم 
املهني وهيكلته مبا يوائم متطلبات �شوق العمل، اإل دليل على جدية الوزارة يف ال�شري بخطى ثابتة نحو الإ�شالح 

الرتبوي ال�شامل.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة ح�شب النظام )46( ل�شنة 2001فاإنه على النحو الآتي:   

•معايل الوزير: ويرتبط به عطوفة الأمني العام لل�شوؤون الإدارية واملالية، وعطوفة الأمني العام لل�شوؤون التعليمية 
والفنية، وجمل�س الرتبية والتعليم وجلنة التخطيط، ومديرية العالقات العامة، ووحدة الرقابة الداخلية، ووحدة 
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اأمانة �شر اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الإعالم، ووحدة امل�شاءلة. 
•الأمني العام لل�شوؤون الإدارية واملالية: وترتبط به اإدارات: املوارد الب�شرية، اللوازم والتزويد، التخطيط والبحث 
الرتبوي، ال�شوؤون املالية، ال�شوؤون القانونية، الأبنية وامل�شاريع الدولية، العالقات الثقافية والبعثات،ومديرية ال�شوؤون 

الإدارية.
اخلا�شة  والرتبية  والتعليم،  الرتبوية،  الن�شاطات  اإدارات  به  وترتبط  والفنية:  التعليمية  لل�شوؤون  العام  •الأمني 
والتعليم املهني والإنتاج، واملناهج والكتب املدر�شية، ومركز امللكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات، 

والإ�شراف والتدريب الرتبوي، والمتحانات والختبارات، والتعليم اخلا�س.

الدرا�شي  العام  حتى  مدار�شها  ع��دد  ويبلغ  اإدارًي���ا،   )10451( و  معلًما   )78329( ال���وزارة  يف  ويعمل   
2015/2014 ) 3704( مدار�س فيها )1249234( طالًبا، وعدد مدار�س التعليم اخلا�س حتى العام نف�شه ) 2767(
مدر�شة، فيها)464812( طالًبا، اأما وكالة الغوث فعدد مدار�شها )175(مدر�شة، فيها)116112( طالًبا، وهناك 
الأطفال  الأطفال وعدد  اإلى ريا�س  اإ�شافًة  اأخرى عددها )149(مدر�شة فيها )26575(طالًبا،  مدار�س حكومية 

امللتحقني بها )115703( اأطفال موزعني على مركز الوزارة ومديرياتها.

كانت  فقد  للعام 2015/2014  ون�شاطاتها  مل�شروعاتها  التمويل  وم�شادر  الوزارة  يتعلق مبوازنة  فيما  اأما   
كما ياأتي: اخلزينة )910.171.000( دينار، وموازنة �شريبة املعارف: )9.987.000( دينار، والتمويل الذاتي 

)اأمانات الكتب املدر�شية )5.000.000( دينار، واملجموع )925.158.000( دينار.

اأما نظام اللوازم املعتمد فهو النظام رقم )32( ل�شنة 1993 وتعديالته، حيث حدد هذا النظام امل�شوؤوليات   
وال�شالحيات املنوطة بالدوائر وهي: )ال�شراء، واللجان، ووحدات اللوازم، والرقابة على اللوازم(، ول�شهولة تطبيق 

اأحكام النظام فقد مت اإ�شدار التعليمات التطبيقية واللوائح التنظيمية املتعلقة بنظام اللوازم.
ويحكم العمل يف الوزارة اأنظمة عدة هي: نظام اخلدمة املدنية رقم )30( ل�شنة 2007 وتعديالته، ونظام اللوازم 
رقم )32( ل�شنة 1993 وتعديالته، ونظام الأ�شغال العامة احلكومية رقم )71( ل�شنة 1986، والنظام املايل رقم 

)02( ل�شنة 1994 وتعديالته، ونظام التنظيم الإداري رقم )46( ل�شنة 2001.

ال��وزارة من  احتياجات  وتاأمني  وتعليمهم،  النا�شئة  تربية  اأهمها  من  رئي�شة عدة  ال��وزارة خدمات  وتقدم   
الكوادر الب�شرية املوؤهلة، وتوفري الأبنية املدر�شية والإدارية، وتزويد املركز واملديريات واملدار�س باحتياجاتها كافة 
الكتب  وتاأليف  العامة،  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  امتحان  وعقد  املدر�شية،  والكتب  والأجهزة  والأثاث  اللوازم  من 
املدر�شية والأدلة واملناهج وت�شميمها وتطويرها، وفتح مراكز لتعليم الكبار وحمو الأمية وريا�س الأطفال وترخي�س 

املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة، والتنمية املهنية امل�شتدامة للعاملني يف الوزارة.
اإَنّ الدعم امللكي ال�شامي، امل�شتمر للعملية التعليمية يف الأردن، ي�شكل م�شتندًا مهمًا لوزارة الرتبية والتعليم، وقد 
اإلى اإعطاء ال�شورة  اأ�شبح حمّفزًا ومنطلقًا وملهمًا لأعمالها كافة، ومل�شاريعها التطويرية التي ت�شعى من خاللها 

امل�شرقة عنها وعن اأبنائها الطلبة يف ظل القيادة الها�شمية املظّفرة.
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نظام التعليم يف الأردن
فل�صفة الرتبية واأهدافها

 
الإ�شالمية  العربية  واحل�شارة  الأردين  الد�شتور  من  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  الرتبية  فل�شفة  تنبثق   

ومبادئ الثورة العربية الكربى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفل�شفة يف الأ�ش�س الآتية:

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

2- الإميان باملثل العليا لالأمة العربية.
3- الإ�شالم نظام فكري �شلوكي يحرتم الإن�شان ويعلي مكانة العقل ويح�س على العلم والعمل واخللق.

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

ب- الأ�ص�س الوطنية والقومية والإن�صانية:
1- اململكة الأردنية الها�شمية دولة عربية، ونظام احلكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولء فيها هلل ثم للوطن  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�شي يف وجود الأمة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نه�شتها.
5- الثورة العربية الكربى تعرب 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 حتٍدّ �شيا�شي     

      وع�شكري وح�شاري لالأمة العربية الإ�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 الوطنية 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�ص�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.
3.  متا�شك املجتمع وبقاوؤه م�شلحة و�شرورة لكل فرد من اأفراده، ودعائمه الأ�شا�شية العدل الجتماعي واإقامة 
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امل�شوؤولية   العام وحتمل  ال�شالح  وتكافلهم مبا يحقق  اأفراده  وتعاون  املجتمع  الفرد وحاجات  التوازن بني حاجات 
الفردية و الجتماعية.

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 كل وفق قابليته وقدراته الذاتية.
 

الأهداف العامة: 
 

تنبثق الأهداف العامة للرتبية يف اململكة من فل�شفة الرتبية،  وتتمثل يف تكوين املواطن املوؤمن باهلل تعالى   
املنتمي لوطنه واأمته، املتحلي بالف�شائل وال�شمات الإن�شانية النامية يف خمتلف جوانب ال�شخ�شية اجل�شمية والعقلية 

والروحية والوجدانية والجتماعية،  بحيث ي�شبح الطالب يف نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:
 اأ. ا�شتخدام اللغة العربية يف التعبري عن الذات والت�شال مع الآخرين بي�شر و�شهولة.

 ب. ال�شتيعاب الواعي للحقائق واملفاهيم والعالقات املت�شلة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية وال�شكانية والجتماعية 
والثقافية حمليا وعامليا،  وا�شتخدامها بفاعلية يف احلياة العامة.

 ج. ا�شتيعاب عنا�شر الرتاث وا�شتخال�س العربة لفهم احلا�شر وتطويره.
 د. ا�شتيعاب الإ�شالم عقيدة و�شريعة،  والتمثل الواعي ملا فيه من قيم واجتاهات.

 ه�. النفتاح على ما يف الثقافات الإن�شانية من قيم واجتاهات حميدة.
 و. التفكري الريا�شي وا�شتخدام الأنظمة العددية والعالقات الريا�شية يف املجالت العلمية و�شوؤون احلياة العامة.

 ز.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.

 ح. ال�شتيعاب الواعي للتكنولوجيا واكت�شاب املهارة يف التعامل معها واإنتاجها وتطويرها وت�شخريها خلدمة  املجتمع.
 ط. جمع املعلومات وتخزينها وا�ستدعائها ومعاجلتها واإنتاجها وا�ستخدامها يف تف�سري الظواهر وتوقع االحتماالت 

املختلفة لالأحداث واتخاذ القرارات يف �شتى املجالت.
 ي. التفكري النقدي املو�شوعي واتباع الأ�شلوب العلمي يف امل�شاهدة والبحث وحل امل�شكالت.

 ك. مواجهة متطلبات العمل والعتماد على النف�س باكت�شاب مهارات مهنية عامة واأخرى متخ�ش�شة.
 ل. ا�ستيعاب القواعد ال�سحية وممار�سة العادات املت�سلة بها والن�ساط الريا�سي لتحقيق منو ج�سمي متوازن.

 م. تذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ويف مظاهر احلياة.
 ن. التم�شك بحقوق املواطنة وحتمل امل�شوؤوليات املرتتبة عليها.

 �س. العتزاز الإ�شالمي والقومي والوطني.
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بالعمل  املباداأة  وروح  والبتكار  الإبداع  وجوانب  املعارف  تنمية  يف  احلرة  والأوقات  اخلا�شة  القدرات   ع. ا�شتثمار 
وال�شتمرار فيه والرتويح الربيء.

 ف.  تقدير اإن�شانية الإن�شان، وتكوين قيم واجتاهات اإيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الجتماعي،  
     ومتثل املبادئ الدميقراطية يف ال�شلوك الفردي والجتماعي.

 �س.التكيف ال�شخ�شي واكت�شاب قواعد ال�شلوك الجتماعي والأخالقي ومتثلها يف التعامل مع الآخرين ومع  متغريات 
احلياة.

مبادئ ال�صيا�صة الرتبوية:
تتمثل مبادئ ال�شيا�شة الرتبوية فيما ياأتي:  

 اأ. توجيه النظام الرتبوي ليكون اأكرث مواءمة حلاجات الفرد واملجتمع واإقامة التوازن بينهما.
 ب. توفري الفر�ص لتحقيق مبداأ الرتبية امل�ستدامة، وا�ستثمار اأمناط الرتبية املوازية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.
 ج. تاأكيد اأهمية الرتبية ال�سيا�سية يف النظام الرتبوي،  وتر�سيخ مبادئ امل�ساركة والعدالة والدميقراطية   وممار�ستها.
 د. توجيه العملية الرتبوية توجيها يطور يف �شخ�شية املواطن القدرة على التحليل والنقد و املبادرة             

والإبداع واحلوار الإيجابي، وتعزيز القيم امل�شتمدة من احل�شارة العربية والإ�شالمية والإن�شانية.
 هـ. تر�سيخ املنهج العلمي يف النظام الرتبوي تخطيطا وتنفيذا وتقوميا، وتطوير نظم البحث والتقومي واملتابعة.

 و. تو�سيع اأمناط الرتبية يف املوؤ�س�سات الرتبوية لت�سمل برامج الرتبية اخلا�سة واملوهوبني وذوي االحتياجات اخلا�سة.
 ز. تاأكيد مفهوم اخلربة ال�شاملة، مبا يف ذلك اخلربات املهنية والتكنولوجية.

 ح. تاأكيد اأن التعليم ر�شالة ومهنة لها قواعدها اخللقية واملهنية.
 ط. توجيه النظام الرتبوي مبا يكفل حتقيق مركزية التخطيط العام واملتابعة والالمركزية يف االإدارة.

 ي. العتزاز مبكانة املعلم العلمية والجتماعية لدوره املتميز يف بناء الإن�شان واملجتمع.
 ك. تاأكيد اأهمية الرتبية الع�شكرية والثقافة البيئية.

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

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

3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها �شنتان.
 ب.  يجوز وفق تعليمات ي�شدرها الوزير :

التعليم  مرحلة  املتفوق  الطالب  لإنهاء  الالزمة  الدرا�شية  ال�شنوات  عدد  باخت�شار  املتفوقني  الطلبة  ت�شريع    -1
الأ�شا�شي مبدة ل تتجاوز �شنتني درا�شيتني0

اأو وفق الربامج  الثانوي وفق نظام الف�شول  التعليم  الدرا�شية الالزمة لإنهاء مرحلة  ال�شنوات  2- اخت�شار عدد 
الأجنبية، على اأن ل تقل عن ثالثة ف�شول درا�شية ول يكون الف�شل ال�شيفي منها 0
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مرحلة التعليم الأ�شا�شي:

الذاتية  وامليول  القدرات  وتنمية  والقومية  الوطنية  الوحدة  لبناء  واأ�شا�شا  للتعليم  قاعدة  الأ�شا�شي  التعليم   اأ. يعد 
الطالب يف �شوئها. وتوجيه  

 ب.  تهدف هذه املرحلة اإلى حتقيق الأهداف العامة للرتبية واإعداد املواطن يف خمتلف جوانب �شخ�شيته اجل�شمية 
والعقلية والروحية والوجدانية والجتماعية؛ لي�شبح قادرًا على اأن:

1. يلم اإملاما واعيا بتاريخ االإ�سالم ومبادئه و�سعائره واأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا وم�سلكا.
2. يتقن املهارات الأ�شا�شية للغة العربية،  بحيث يتمكن من ا�شتخدامها ب�شهولة وي�شر.

3. يعرف احلقائق والوقائع االأ�سا�سية املتعلقة بتاريخ االأمة االإ�سالمية والعربية وال�سعب االأردين يف عمقه        
العربي والإ�شالمي بوجه خا�س والإن�شاين بوجه عام.

4. يعي احلقائق الأ�شا�شية املتعلقة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية الأردنية والعربية والعاملية.
5. يتمثل قواعد ال�شلوك الجتماعي ويراعي تقاليد جمتمعه وعاداته وقيمه احلميدة.

6. يحب وطنه ويعتز به ويتحمل امل�شوؤوليات املرتتبة عليه جتاهه.
7. يحب اأ�شرته وجمتمعه ويتحمل امل�شوؤوليات املرتتبة عليه جتاههما.

8. يتقن املهارات الأ�شا�شية للغة اأجنبية واحدة على الأقل.
9. يتعامل مع الأنظمة العددية والعمليات الريا�شية الأ�شا�شية والأ�شكال الهند�شية وي�شتخدمها يف احلياة العملية.
10. ي�شتوعب احلقائق والتعميمات العلمية الأ�شا�شية واأ�ش�شها التجريبية وي�شتخدمها يف تف�شري الظواهر الطبيعية.
11. يفكر باأ�شلوب علمي م�شتخدما يف ذلك عمليات امل�شاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وحتليلها وال�شتنتاج منها  

  وبناء اأحكام وقرارات م�شتندة اإليها.
12. ي�شتوعب الأ�ش�س العلمية لأ�شكال التكنولوجيا التي تعر�س له يف حياته اليومية ويح�شن ا�شتخدامها.

13. يحر�س على �شالمة بيئته ونظافتها وجمالها وثرواتها.
14. يدرك اأهمية لياقته البدنية وال�شحية وميار�س الن�شاطات الريا�شية ال�شحية املنا�شبة.

15. يتذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ويعرب عن ميوله الفنية اخلا�شة.
16.  يقوى على اأداء مهارات حرفية تتنا�شب وقدراته وميوله وي�شعى لتنميتها ويعزز يف نف�شه احرتام العمل  

اليدوي، على اأ�شا�س اأن العمل وظيفة اأ�شا�شية يف احلياة الجتماعية.
العي�س  وك�شب  الذاتية  القدرة  الإجناز، وحتقيق  النف�س يف  على  والعتماد  واملثابرة  والعمل  اجلد  قيم  17. يتمثل 

والكتفاء الذاتي.
18. يعرب عن مواهبه وقدراته اخلا�شة وجوانب الإبداع لديه.

19. يتقبل ذاته ويحرتم الآخرين ويراعي م�شاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.
20. يقدر قيمة الوقت ويح�شن ا�شتثمار اأوقاته احلرة.
21. 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 اأمت ال�شنة ال�شاد�شة من عمره يف نهاية كانون الأول 
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من العام الدرا�شي الذي يقبل فيه.
 ه�. ل يف�شل الطالب من التعليم قبل اإمتام ال�شاد�شة ع�شر من عمره، وي�شتثنى من ذلك من كانت به حالة �شحية 

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

مرحلة التعليم الثانوي:

 اأ. التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، ويقوم على تقدمي خربات ثقافية وعلمية ومهنية  
متخ�ش�شة تلبي حاجات املجتمع الأردين القائمة اأو املنتظرة مب�شتوى ي�شاعد الطالب على موا�شلة التعليم  

العايل اأو اللتحاق مبجالت العمل.
 ب.  تهدف هذه املرحلة اإلى تكوين املواطن القادر على اأن:

1- ي�شتخدم لغته العربية يف تعزيز قدرته على الت�شال وتنمية ثقافته العلمية والأدبية ومراعاة مقومات البناء  
      اللغوي ال�شحيح للغة وتذوق فنونها.

2- يتكيف مع املتغريات البيئية اخلا�شة بوطنه واأبعادها الطبيعية وال�شكانية والجتماعية والثقافية، ويعمل على  
     ح�شن ا�شتثمارها و�شيانتها و حت�شني اإمكانياتها وتطويرها.

3- يكّون ذاتا ثقافية م�شتمدة من ح�شارة اأمته يف املا�شي واحلا�شر،  ويدرك �شرورة النفتاح الواعي على        
احل�شارة العاملية والإ�شهام فيها.

4- يتفاعل مع البيئة الثقافية اخلا�شة مبجتمعه ويعمل على تطويرها.
5- يعي اأهمية الأ�شرة ومتا�شكها ودورها يف احلياة الجتماعية.

6-  يعزز ثقته بنف�شه وتقديره لإن�شانية الإن�شان واحرتامه لكرامة الآخرين وحرياتهم.
7-  ي�شتوعب مبادئ العقيدة الإ�شالمية واأحكام �شريعتها وقيمها ويتمثلها يف �شلوكه، ويتفهم ما يف الأديان      

     ال�شماوية الأخرى من قيم ومعتقدات.
8-  ي�شعى اإلى تقدم وطنه ورفعته والعتزاز به واحلر�س على امل�شاركة يف حل م�شكالته وحتقيق اأمنه   وا�شتقراره.

9-  يعرف واقع اأمته وق�شاياها ويعتز بانتمائه اإليها وي�شعى اإلى وحدتها وتقدمها.
10- يوؤدي واجباته ويتم�شك بحقوقه.

11-  يعمل بروح الفريق، ويعي اأ�ش�س ال�شورى والدميقراطية واأ�شكالها وميار�شها يف تعامله مع الآخرين، ويوؤمن  
  مببادئ العدالة الجتماعية.

12- يعي الق�شايا وامل�شكالت الدولية، ويدرك اأهمية التفاهم الدويل وال�شالم القائم على احلق والعدل.
13- يتقن لغة اأجنبية واحدة على الأقل.

14- ي�شتوعب املفاهيم والعالقات الريا�شية واملنطقية وي�شتخدمها يف حل امل�شكالت.
15-  يتق�شى م�شادر املعلومات ويتقن العمليات املت�شلة بجمعها وتخزينها ومعاجلتها وطرق ال�شتفادة منها.

16- ي�شتوعب حقائق العلم املتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار �شحتها باملنهج التجريبي ومعرفة دورها يف  
  �شنع التقدم الإن�شاين.

17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي اإمكانياتها وثرواتها.
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18- ي�شتوعب املعلومات والقواعد ال�شحية املتعلقة بالنمو اجل�شمي والنف�شي املتوازن وميار�شها.
19- يتذوق العمل الفني ويعرب عن ميوله الفنية يف اإنتاج اأعمال فنية اإيجابية يف م�شتوى قدراته واإمكانياته.

20- ي�شعى اإلى حتقيق متطلبات تاأهيله املهني وا�شتقالله القت�شادي ومقومات الكتفاء الذاتي.
21- ينمي نف�شه بالتعلم الذاتي والتعليم امل�شتمر مدى احلياة.

22- ي�ستثمر اأوقات فراغه يف ممار�سة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.
23- يتمثل يف �شلوكه القيم العربية والإ�شالمية وال�شمات الإن�شانية.

24- ي�شتخدم العقل يف احلوار والت�شامح يف التعامل والأدب يف ال�شتماع.
 ج. يتاألف التعليم الثانوي من م�شارين رئي�شني هما:

1. م�شار التعليم الثانوي ال�شامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة م�شرتكة وثقافة متخ�ش�شة اأكادميية اأو مهنية.
2. م�شار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الإعداد و التدريب املهني.

 د.  حتدد �سروط القبول يف التعليم الثانوي مبوجب تعليمات ي�سدرها الوزير بناء على االأ�س�ص التي يقررها املجل�ص.

التربعات املدر�صية:
وذلك مبوجب  الرتبوي،  العمل  لتعزيز  التعليمية احلكومية  املوؤ�ش�شات  املدر�شية يف  التربعات  يجوز جمع   

نظام ي�شدر لهذه الغاية.
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التوزيع اجلغرايف ملديريات الرتبية والتعليم يف اململكة الـــــاأردنية الها�سمية للعام 2015/2014م
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املقدمة

جلنة الإعداد

بالعتماد  وتوثيقها  وجتديدها  احلالية،  وتوجهاتها  �شيا�شاتها  لتطوير  الدوام  على  ال��وزارة  تداأب   
والباحثني  الأكادمييني  خربات  من  والإف��ادة  املختلفة،  وق�شاياها  والتعليم  الرتبية  ملهمات  كلية  روؤية  على 
الرتبويني، وت�شعى حثيثة لتطوير الربامج والأن�شطة واملمار�شات التعليمية، وتنظيم املوارد الب�شرية وتطويرها 
املتعلمني  يالئم حاجات  ومبا  املت�شارع،  العاملي  والجتماعي  القت�شادي  التغيري  وترية  لتواكب  وجتديدها؛ 

جميًعا، واحتياجات املجتمع اعتماًدا على نتائج الدرا�شات النظرية والتطبيقية.   

الأردن منذ عهد  التعليم يف  الأول منها ي�شم نظام  العام يف ثالثة ف�شول؛  الكتاب هذا  وقد جاء   
الإمارة اإلى عهد امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني – حفظه اهلل- وملحة تاريخية عن وزارة الرتبية والتعليم، 
تر�شد الهيكل التنظيمي يف الوزارة، وبيانات اإح�شائية تربوية �شاملة، اإ�شافة اإلى املوؤ�شرات والر�شوم البيانية 
وامل�شروعات  الربامج  اأبرز  ي�شم  فهو  الثاين  الف�شل  اأما  الأردن.  يف  التعليمي  بالنظام  املتعلقة  واملقارنات 
والن�شاطات  املنا�شبات  ليربز  الثالث  الف�شل  ياأتي  ثم  ومديرياتها.  ال��وزارة  اإدارات  وتنفذها  نفذتها  التي 

والحتفالت التي نظمتها اأو �شاركت فيها اإدارات وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها كافة.

نقدم الكتاب ال�شنوي للعام 2015 ليعر�س خال�شة لأبرز املنجزات والربامج الإ�شالحية املوؤ�ش�شية   
واأق�شامها  ومديرياتها  الوزارة  لإدارات  والعطاء  العمل  كامل من  عام  الوزارة وحتققت خالل  نفذتها  التي 
املختلفة، وليكون وثيقة مهمة تربز التطور، وتظهر عمق الفهم املتبادل بني الأجهزة الإدارية والفنية، وليكون 
مراآة تعك�س النتاجات املتحققة من امل�شروعات واخلطط التطويرية والتجديدية يف الوزارة، وليمثل النهج 

اء املتجدد. املتوا�شل للوزارة يف درب العمل البنَّ
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الف�سل الأول
  الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم

  املوؤ�رسات الرتبوية والر�صوم البيانية



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35

الف�سل الثاين
  الإجنازات وامل�رسوعات الرتبوية
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ق�سم املتابعة والتقييم 

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

والفنية  الإداري����ة  العمليات  تنفيذ  يف  ال�شتمرار   
بالربنامج، مثل )مراجعة  املتعلقة  والتقييم  املتابعة  لأن�شطة 
الأدوات، وبناء القدرات، وجمع البيانات وتخزينها وحتليلها، 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ومت  ون�����ش��ره��ا(.  التقارير  واإع����داد 

اخلطوات الآتية :
اأدوات جمع البيانات املتعلقة  باملوؤ�شرات  •مراجعة   

النوعية  �شمن اإطار املتابعة والتقييم .
•عقد ور�شة اإنعا�شية جلميع من�شقي املتابعة والتقييم    
خاللها  مت  ني�شان،  �شهر  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 
مراجعة منهجية جمع البيانات، ومناق�شة الأدوات، وحتديد 

امل�شوؤوليات وتوزيع الأدوار املتعلقة بعمليات جمع البيانات.
•اختيار عينة حجمها )22( مديرية تربية وتعليم من   
اأ�شل )35( مديرية تطبق برنامج تطوير املدر�شة واملديرية، 
الأولى،  حيث مت  اختيار )50%( من مديريات املجموعات: 
الرابعة،  املجموعات:  مديريات  وجميع  والثالثة.  والثانية، 
مدار�س،  )�شبكتي  اختيار  مت  )اأ(.  وال�شاد�شة  واخلام�شة، 
يف  مدار�س   )6( ق��دره  مبجموع  �شبكة،  كل  من  مدار�س  و3 
عينة  واختيار  املديريات(،  مراكز  جانب  اإل��ى  مديرية،  كل 
والإج��رائ��ي��ة   التطويرية  اخل��ط��ط  م��ن   )%10( جمموعها 
الأدن��ى  احلد  وك��ان  املديرية.  خطط  جانب  اإل��ى  للمدار�س، 

لعدد اخلطط )8( خطط. 
زمنية،  مراحل  ثالث  على  البيانات  جمع  •تطبيق   
)املرحلة الأولى 4+5 اأيار/ املرحلة الثانية 6+7 اأيار / املرحلة 

الثالثة 11+12 اأيار/ املرحلة الرابعة 13+14 اأيار(. 
من  مدر�شة  لكل  والتقييم  املتابعة  تقارير  •اإعداد   
تربية  مديرية  لكل  جممع  لتقرير  اإ�شافة  العينة،  مدار�س 
املتابعة  من�شقي  خ��الل  م��ن  العينة  م��دي��ري��ات  م��ن  وتعليم 
قبل  من  وتدقيقها  والتعليم،  الرتبية  مديريات  يف  والتقييم 
كادر ق�شم املتابعة والتقييم يف الوزارة، ون�شرها جميعا على 

املوقع الإلكرتوين للوزارة. 

باأعداد  املتعلقة  الكمية  امل��وؤ���ش��رات  بيانات  •جمع   
الإ���ش��راف  اأق�����ش��ام  م��ن  ال��ربن��ام��ج �شجالت  امل��ت��درب��ني على 
اإلى �شجالت  اإ�شافة  الرتبوي يف مديريات الرتبية والتعليم، 

م�شروع تطوير املدر�شة واملديرية .
ق�شم  ك��ادر  قبل  من  ومعاجلتها  البيانات  •حتليل   

املتابعة والتقييم با�شتخدام برجميات خا�شة.
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني   امل���وؤ����ش���رات  ت��ق��ري��ر  •اإعداد   

والإجنليزية، ون�شرها على املوقع الإلكرتوين للوزارة. 
للوزارة  الرئي�س  والتقييم  املتابعة  تقرير  •اإعداد   
العربية والإجنليزية، ون�شره على املوقع الإلكرتوين  باللغتني 

للوزارة. 

ثانيًا: تقارير املتابعة ) ال�شهرية ، الن�شف �شنوية، ال�شنوية(:
مب�شروع  املتعلقة  �شنوية  الن�شف  املتابعة  تقارير  اإع��داد   -1
 )  ERFKEII( املعريف  القت�شاد  نحو  التعليم  تطوير 
)ح�شب   ،2015 العام  من  والثاين  الأول  بالن�شف  واملتعلقة 
اإطار املتابعة والتقييم املعتمد(. وتعميمه على الإدارات ذات 
حتقيق  متطلبات  لتنفيذ  الإجرائية  اخلطط  لو�شع  العالقة 
النتاجات املطلوبة، ومت ن�شر التقارير على املوقع الإلكرتوين 

للوزارة.
يف  املدرجة  وال��ربام��ج   امل�شاريع  متابعة  تقارير  اإع��داد   -2
اخلطة الإ�شرتاتيجية للوزارة، وتعميمها على املعنيني ون�شرها 

على املوقع الإلكرتوين للوزارة.

ثالثًا: الدرا�شات التقيميية: 
والعوامل  الأ���ش��ب��اب  »حت��دي��د   : التقييمية  ال��درا���ش��ة  اإجن���از 
يف  املختلفة  مبراحله  بالتعليم  الطلبة  التحاق  يف  توؤثر  التي 

الأردن«،وكتابة التقرير.
رابعًا: تبادل اخلربات وبناء القدرات:

يف  والتقييم  املتابعة  ملن�شقي  تدريبية  ور�شة  •عقد   
البيانات  والتعليم ملراجعة منهجيات جمع  مديريات الرتبية 
والأدوات امل�شتخدمة يف متابعة وتقييم برنامج تطوير املدر�شة 

واملديرية يف �شهر ني�شان.
املوجهة  الإدارة  على  ال��وزارة  كوادر  بع�س  •تدريب   
حزيران  �شهري  خ��الل  والتقييم  املتابعة  وال��ي��ات  بالنتائج 

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوياإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
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مع  بالتعاون  التدريبي  القيادة  برنامج  �شمن  وذلك  ومتوز، 
.SDI

الأداء  موؤ�شرات  حول  تدريبية  ور�شة  يف  •امل�شاركة   
معهد  يف  ني�شان  �شهر  يف  عقدها  مت   )KPIS( الرئي�شة 

الإدارة العامة- عمان.
ب��ع��ن��وان:  وت��ق��ي��ي��م  م��ت��اب��ع��ة  ور���ش��ة  يف  •امل�شاركة   
 Lot Quality( اجل�����ودة  ل�����ش��ب��ط  ال��ع��ي��ن��ات  »اأخ�����ذ 
Assurance Sampling LQAS( �شمن مبادرة 
 7 RAMP« ،من)5-  القراءة واحل�شاب  م�شروع حت�شني 

ت�شرين الأول(- الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- عمان.
للنوع  املراعي  والتقييم  املتابعة  ور�شة  •امل�شاركة يف   
ل�شوؤون  الوطنية  اللجنة  حزيران(-   3-2( من  الجتماعي 

املراأة بالتعاون مع USAID - عمان.

ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط اال�سرتاتيجي 
 

•اإعداد درا�شة  تبني خطة م�شارات التعليم الثانوي   
اإلغاء  بعد  املهني  الثانوي  وامل�شار  الأكادميي  الثانوي  للم�شار 
ال�شحي  التعليم  وتخ�ش�س  املعلوماتية  الإدارة  تخ�ش�س 
ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  ب���دءًا  ال�شرعي  التعليم  وتخ�ش�س 
2016/2015 ، وبيان الطاقة ال�شتيعابية اجلديدة لل�شفوف 
الأدب��ي  للتخ�ش�س   %60 بحوايل  ق��درت  والتي  الأكادميية، 

و40% للتخ�ش�س العلمي يف ال�شف الأول الثانوي .

ال�شوريني  الطلبة  توزيع  واقع  حول  درا�شة  •اإعداد   
الالجئني على املدار�س يف الأردن  ، وتوزيعهم على املدار�س 
التي تعمل بنظام الفرتة الواحدة واملدار�س التي تعمل بنظام 
الأبنية  من  احلاجة  وبيان   ، املخيمات  وم��دار���س  الفرتتني 
املدر�شية نتيجة ال�شغط احلا�شل على مدار�س الوزارة ب�شبب 

الأزمة ال�شورية .

ال�شف  طلبة  توزيع  خطة  مناق�شة  على  •الإ�شراف   
ومراكز  املهني  ال�شامل  الثانوي  التعليم  فروع  على  العا�شر 
 ،2016-2015 الدرا�شي  للعام  املهني   التدريب  موؤ�ش�شة 
كافة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  املعنيني  مع  بالتن�شيق 

زمني  جدول  وفق  ال��وزراة،  مركز  يف  املهني  التعليم  واإدارة 
على  وتعميمها  النهائية  ب�شورتها  اخلطة  واإع���داد  حم��دد، 

مديريات الرتبية والتعليم يف نهاية �شهر حزيران .

امل�شاريع  جميع  تت�شمن  بيانات  ق��اع��دة  •اإعداد   
التخطيط  اإدارة  الوزارة واملر�شودة يف  املدرجة �شمن خطة 
الأبنية  اإدارة  يف  امل��ر���ش��ودة  وامل�شاريع  ال��رتب��وي  والبحث 
وال�شغال  الدرا�شات  تنفيذ  متابعة  اإل��ى  وتهدف  وامل�شاريع 
ال�شغال  وزارة  امل�شاريع من قبل  واملتغريات على  التنفيذية، 
املخ�ش�س  املكان  يف  املالحظات  وتدوين  والإ�شكان  العامة 
التخطيط  واإدارة  الدولية  وامل�شاريع  الأبنية  اإدارة  لتقوم 
املقيدة  املعلومات  من  بال�شتفادة  التنموي  التن�شيق  ووحدة 
بالتح�شري  مايتعلق  خا�شة   ( الالزمة  الحتياجات  لتقدير 
اإدارة  مع  والتن�شيق  والتجهيزات  بالأثاث  املدار�س  لتجهيز 

اللوازم والتزويد ( .

ق�سم الرتجمة واملطبوعات 

•اإ�شدار عددين من جملة ر�شالة املعلم.  
•امل�شاركة يف اإجناز الن�شرات الرتبوية بالتعاون مع   

الإدارات املعنية، مثل ن�شرة التميز/ العدد الرابع.             
•ترجمة العديد من البحوث والدرا�شات واملوؤمترات   
وامل�شت�شارين  اخل��رباء  وتقارير  والعقود،  والأدل��ة  والتقارير 

الأجانب.
واإثبات  رات��ب،  وك�شوف  خ��ربة،  �شهادات  •ترجمة   
موظف من اللغة العربية اإلى الإجنليزية للمعلمني والعاملني 

يف وزارة الرتبية والتعليم.

ق�سم البحث الرتبوي

الدرا�شات  العديد من  واإجناز  تقدمي ال�شت�شارات املختلفة، 
الإدارات  خالل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  قامت  التي 

املختلفة، واإجراء التحليل الإح�شائي لها.
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والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي:

 
 مديرية االختبارات 

ق�سم القيا�س والتقومي 

•بناء فقرات الختبار الوطني ل�شبط نوعية التعليم،   
ملباحث اللغة العربية والريا�شيات والعلوم واللغة الإجنليزية، 
طالب   300 ع��دده��ا  بلغ  الطلبة  م��ن  عينة  على  وجتريبها 
وطالبة لكل مبحث، واإجراء التحليل الإح�شائي ل�شتجابات 
وخ�شائ�شها  مقروئيتها  اإلى  للتعرف  الفقرات؛  على  الطلبة 

ال�شيكومرتية، واإعداد الختبارات ب�شورتها النهائية.

التقومي  ملتابعة  امليدانية  الزيارات  برنامج  •اإعداد   
الختبار  لنتائج  العالجية  واخلطط  املديريات  يف  ال�شفي 
ق�شم  وخطة  يتنا�شب  مبا  التعليم،  نوعية  ل�شبط  الوطني 

القيا�س والتقومي.

•درا�شة اخلطط العالجية لنتائج الختبار الوطني   
تقرير  و�شياغة  املديريات،  من  الواردة   2015/2014 للعام 

ختامي حول هذه اخلطط ، وتعميمه على املديريات.
 

قدرات  ببناء  اخلا�شة  التدريبية  ال��رزم  •مراجعة   
ا�شرتاتيجيات  توظيف  على  الرتبويني،  وامل�شرفني  املعلمني 
التقومي الواقعي واأدواته وتطوير ها، وال�شروع يف تنفيذ خطة 
تقرير  واإ���ش��دار  امليدانية،  ال��زي��ارات  خالل  عليها  التدريب 

ختامي بنتائج تلك الزيارات.
 

ال�شفي،  التقومي  ح��ول  اإر���ش��ادي��ة  ن�شرة  •اإعداد   
وتعميمها على املديريات لالإفادة منها.

ق�سم موؤ�رشات االأداء 

ومتابعة  الأداء  وموؤ�شرات  معايري  اأدل��ة  •مراجعة   
امليدانية  الزيارات  خالل  من  ال�شفية،  الغرفة  يف  تطبيقها 
وتزويد  ال��زي��ارات  ه��ذه  لنتائج  اخلتامي  التقرير  واإع���داد 
التو�سيات  وتقدمي  منه،  بن�سخ  والتعليم  الرتبية  مديريات 
وموؤ�شرات  معايري  اأدلة  تفعيل  يف  ال�شتمرار  لتاأكيد  الالزمة 

الأداء يف الغرفة ال�شفية. 

ق�سم بنك االأ�سئلة واالختبارات 
االلكرتونية

 
الرابع  �نْي  َفّ ّ ال�شَ لطلبة  الوطني  الختبار  •اإجراء   
به،  اخلا�شة  البيانات  قاعدة  واإع��داد  الأ�شا�شَيّنْي،  والثامن 

ا.  وا�شتخراج ا�شتجابات الطلبة وحتليلها اإح�شائًيّ

ال�شورة  اإل���ى  ال��ورق��ي  الوطني  الخ��ت��ب��ار  •حتويل   
الإلكرتونية.

مديرية االمتحانات العامة  

الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  امتحان  تعليمات  •تعديل   
مع  لتتالءم  القانونية  ال�شوؤون  اإدارة  مع  بالتعاون  العامة 

الإجراءات اجلديدة املُقّرة على المتحان.

•عقد امتحان للمر�شحني لوظيفة معلم للعمل بوزارة   
اإجابات  دفاتر  ت�شحيح  على  والإ���ش��راف  والتعليم،  الرتبية 
اخلدمة  دي��وان  مع  بالتن�شيق  نتائجه  واإع���الن  املر�شحني، 

املدنية.

املر�شحني  الطلبة  امتحان  على  والإ���ش��راف  •عقد   
للقبول يف مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز، وامتحان طلبة 

الربامج الأجنبية ل�شتكمال متطلبات معادلة �شهاداتهم.

اإدارة المتحانات والختبارات
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والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نَفّ  
ومن اأبرزها الآتي:

 )9  ،6  ،5  ،4( لل�شفوف  الثانية  املرحلة  كتب  •تاأليف 
والرتبية  العربية،  واللغة  والإن�شانية،  العلمية،  للمباحث: 
اأدلة  املهنية، واإقرارها من جمل�س الرتبية والتعليم، واإعداد 

املعلمني اخلا�شة بها، والبدء بتطبيقها يف امليدان. 
•تطوير كتب اللغة الإجنليزية واملواد الداعمة لها لل�شفني: 
الرتبية  جمل�س  م��ن  واإق���راره���ا  ع�شر،  وال��ث��اين  ال�����ش��اد���س 
اأهمية  رب��ط  اأب��رزه��ا:  املعايري  من  جمموعة  وف��ق  والتعليم 
تعلم اللغات بالتوا�شل بني الثقافات املختلفة، وتعريف الطلبة 

بالأدب العاملي، والبدء بتطبيقها يف امليدان.
اخلا�س؛  القطاع  مب�شاركة  للتعلم  الداعمة  املواد  •اإعداد 
العربية  اللغة  مبحث  يف  للقراءة  الداعمة  الق�ش�س  مثل 
جمموعة  مع  التوا�شل  خالل  من  والثالث،  الثاين  لل�شفني 
تعزيز  بهدف  وذلك  الأردن،  يف  الأطفال  ق�ش�س  كّتاب  من 

مهارة القراءة باللغة العربية لدى الطلبة.
الطلبة  لدى  الإيجابية  والجتاهات  القيم  منظومة  • تعزيز 
بر  منها  اإيجابية،  قيمة  وعددها )40(  املدر�شّية،  الكتب  يف 
الوطن،  وحب  والنتماء،  وال�شدق،  والإخال�س،  الوالدين، 

وغريها.
•اإعداد كرا�شات اخلط ملبحث اللغة العربية لل�شفوف )4 ، 
5 ، 6(؛ بهدف دعم تعلم الطلبة يف مهارة الكتابة، وجتويد 

خطوطهم. 
والنتاجات  العام  الإطار  تطوير  على  والإ�شراف  •الإعداد 
لل�شفوف )10-7(،  املالية  الثقافة  ملبحث  واخلا�شة  العامة 
واإعداد الكتاب املدر�شي لل�شف ال�شابع لهذا العام وتطبيقه 

يف امليدان.
واللغة  والإن�شانية،  )العلمية،  املباحث  كتب  بتاأليف  •البدء 

العربية، والرتبية املهنية( لل�شفوف )7، 8، 10، 11(.
يحتوي  بحيث  )6-10(؛  لل�سفوف  التاريخ  كتب  •تطوير 
وتاريخ  القدمي،  )التاريخ  هي:  حماور  اأربعة  الواحد  الكتاب 
كتاب  وتطوير  االأردن(،  وتاريخ  االإ�سالمي،  والتاريخ  العامل، 
والثاين ع�سر وجلميع  لل�سفني احلادي ع�سر،  االأردن  تاريخ 

الفروع.

مائية  مفاهيم  وو�شع  الإ�شالمية،  الرتبية  كتب  •م�شح 
مبرجعية علمية تربوية يف اإطار اإ�شالمي.

املدر�شّية  والكتب  املناهج  اإدارة  يف  عمل  ور���ش��ة  •عقد 
م�شفوفة  الن�شوي  القت�شاد  الجتماعي/  )النوع  بعنوان: 
ا ور�شة عمل بعنوان: )مفاهيم حقوق  املدى واملجال(، واأي�شً
العي�س  وقيم  القانون  و�شيادة  الجتماعية  والعدالة  الإن�شان 
امل�شرتك ونبذ التع�شب والعنف والتطرف(، حيث مّت اإعداد 
م�شفوفة مفاهيمية ومناذج لتحليل الكتب املدر�شّية؛ بهدف 

اإدماجها يف املناهج والكتب املدر�شّية.
جمال  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإجنازات  اأعمال  •متابعة 
الإن�شان،  حلقوق  الوطني  املركز  وتقارير  الإن�شان  حقوق 

ومتابعة امل�شاركة يف جلنة حقوق الإن�شان.
البادية  مبناطق  اخلا�شة  املطالب  على  الرد  تقرير  •اإعداد 
اجلاللة  �شاحب  لقاء  خ��الل  طرحها  مت  وال��ت��ي  الو�شطى، 
مع  املعظم  احل�شني  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  الها�شمية 
املدر�شّية  املناهج  بتغذية  املتعلقة  الو�شطى،  البادية  وجهاء 
باملوا�شيع التي تعزز الوحدة الوطنية ونبذ التطرف والإرهاب، 
والنقاط املتعلقة بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق 

الإن�شان.
التطوير الرتبوي(/ عمان، و)موؤمتر  •امل�شاركة يف )موؤمتر 
تعليم الكبار وحمو الأمية(/ الإ�شكندرية، و)موؤمتر املواطنة 
التنمية  اأج��ل  م��ن  التعليم  و)م��وؤمت��ر  ال��ق��اه��رة،  العاملية(/ 
بو�شع  املكلفة  اللجنة  يف  وامل�شاركة  ب��ريوت،  امل�شتدامة(/ 
العقلية،  الإعاقات  لأ�شحاب  منهاج  لبناء  عام  واإط��ار  خطة 
الوكالة  مع  بالتعاون  القرائية  م�شروع  جلان  يف  وامل�شاركة 
الأمريكية للتنمية الدولية، وم�شروع حمكات التفكري بالتعاون 

.)TOUCHSTONS( مع
املدر�شية،  الكتب  من  ن�شخة   )35.104.000( •طباعة 

بكلفة اإجمالية بلغت )13.017.060( ديناًرا. 
والرتبية  )التعليم،  اإدارات  مع  م�شرتكة  م�شاريع  •تنفيذ 
م�شاريع  وتنفيذ  ال��وزارة،  مركز  يف  والمتحانات(  اخلا�شة، 
 ،USAID( ال�����وزارة  خ���ارج  م��ن  ج��ه��ات  م��ع  م�شرتكة 

واإجناز، و�شركة البرتاء الأردنية للن�شر الرتبوي(.
التعليمية  املواد  جتريب  جلان  لروؤ�شاء  عمل  ور�شة  عقد   •
�شتتبع  ال��ت��ي  العمل  اآل��ي��ة  على  ل��الت��ف��اق  امل��ن��اه��ج  واأع�����ش��اء 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
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امل��واد  جتريب  جل��ان  روؤ���ش��اء  وت��دري��ب  التجريب،  عملية  يف 
ب��اأدوات  وتزويدهم  التجريب،  اآلية  تنفيذ  على  التعليمية 
ال��وزارة            يف  التجريب  متابعة  جلنة  اأقرتها  التي  التجريب 

ق�سم الريا�سة املدر�سية

وامل�شروعات  والبطولت  ال���دورات  من  عدد  تنظيم   
التي ت�شهد اإقباًل كبرًيا عليها من طلبة املدار�س يف حمافظات 
اململكة كافة، مثل دورة ال�شتقالل، وبطولت املرحلة الأ�شا�شية 
الدنيا، وبطولة القائد لخرتاق ال�شاحية، وبطولة كرة القدم 
لل�شغار، وم�شروع كرة القدم للطالبات الأردنيات وال�شوريات.

اإدارة الن�ساطات الرتبوية
والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نَفّ  

ومن اأبرزها الآتي:

جائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية

طالًبا  الدورة )604983(  بهذه  امل�شاركني  عدد  بلغ   
وطالبة من )2626( مدر�شة، وبلغ عدد الفائزين باجلائزة 
وطالبة  طالًبا   )1034( فاز  حيث  وطالبة؛  طالًبا   )5076(
بامليدالية  وطالبة  طالًبا  و)1542(  الذهبية،  بامليدالية 

الف�شية، و)2500( طالب وطالبة بامليدالية الربونزية.

) ا�شتبانة، مقابلة ....(.
املخطوطات  لتجريب  عمل  ور���ش��ة  ع�شرة  ث��الث  •عقد 

بالتن�شيق مع مديريات الرتبية وامل�شرفني الرتبويني.

اإدارة ال�سوؤون القانونية
لنظام  م��ع��دل  ون��ظ��ام  والتعليم،  الرتبية  ل���وزارة  الإداري 
التنظيمية،  الهياكل  وتطوير  احلكومية  الدوائر  ا�شتحداث 

وغريها من الت�شريعات الرتبوية الأخرى.
مثل  ودرا�شتها،  الرتبوية  الت�شريعات  م�شروعات  •اإعداد 
وم�شروع  والتعليم،  الرتبية  لقانون  املعدل  القانون  م�شروع 
وم�شروع  اخل��ا���ش��ة،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  نظام 
املوهوبني  للطلبة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  لنظام  معدل  نظام 
واملتميزين، وم�شروع نظام امتحان �شهادة الدرا�شة الثانوية 
للمت�شربني،  الثقافة  العامة، وم�شروع تعليمات مراكز تعزيز 
التقوية  ح�ش�س  برامج  تنظيم  لتعليمات  معدلة  وتعليمات 
تعليمات  وم�شروع  احلكومية،  املدار�س  يف  التعمق  وح�ش�س 
معدلة لتعليمات املجال�س الرتبوية ل�شبكات املدار�س وجمال�س 
واأ�ش�س  والتعليم،  الرتبية  مديريات  يف  ال��رتب��وي  التطوير 
غري  الطلبة  قبول  وتعليمات  الأردنيني  الطلبة  وانتقال  قبول 

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

ق�سم التحقيقات واالإجراءات

وت�شويبها. العقوبات  قرارات  •مراجعة 
الق�شائية  والتبليغات  اخلا�شة  املوظفني  ق�شايا  •متابعة 

والعرتا�شات والتظلمات على القرارات الإدارية التاأديبية.

ق�سم الت�رشيعات الرتبوية

جودة  نظام  مثل  الرتبوية،  الت�شريعات  وتعميم  •اإ�شدار 
برنامج  ونظام  والتعليم،  الرتبية  ل��وزارة  وامل�شاءلة  التعليم 
التنظيم  لنظام  املدار�س، ونظام معدل  الوطني يف  التدريب 
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الأردنيني، اإ�شافة اإلى اإعداد م�شروع كتاب جمموعة القوانني 
والأنظمة والتعليمات الرتبوية والعامة.

•امل�شاركة يف جلان حتقيق بلغ عددها )34( جلنة، وتقدمي 
ا�شت�شارات قانونية خمتلفة بلغ عددها )300( ا�شت�شارة.

ق�سم اال�ست�سارات القانونية

تفاهم  ومذكرات  واتفاقيات  عقود  واإع��داد  درا�شة   
عديدة بني الوزارة وجهات اأخرى خمتلفة، وتقدمي ا�شت�شارات 

قانونية بلغ عددها )620( ا�شت�شارة قانونية، وال�شرتاك يف 
جلان حتقيق خمتلفة بلغ عددها )54( جلنة حتقيق.

ق�سم الق�سايا واملتابعة

وق�شايا  احلقوقية  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  اإجن���از   
اإلى  اإ�شافة  العامة،  الأم��وال  حت�شيل  وق�شايا  العليا  العدل 
ال�شت�شارات القانونية املتعلقة باإجراء الدعاوى لدى املحاكم 

واأمالك وخزينة الدولة.

اإدارة العالقات الثقافية والدولية
والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نَفّ  

ومن اأبرزها الآتي:

مديرية البعثات

معلمي  لأب��ن��اء  املخ�ص�صة  ال�صامية  امللكية  املكرمة 
ومعلمات وزارة الرتبية والتعليم يف اجلامعات الأردنية 

الر�صمية
بلغ عدد الطلبة الذين مت منحهم بعثات كاملة على   
طالب   )4200(  2015 عام  ال�شامية  امللكية  املكرمة  ح�شاب 

وطالبة.
يف  للعمل  البكالوريو�س  درجة  لنيل  العلمية  البعثات 

وزارة الرتبية والتعليم 
بلغ عدد الطلبة الذين مت ابتعاثهم يف بعثات علمية   
طالبًا   )2857(  2015 ال��ع��ام  حتى  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  �شمن 
 )300( من  يقرب  ما  ابتعاث  على  املوافقة  ومتت  وطالبة، 
تعليمية  الدرا�شي 2016/2015 يف تخ�ش�شات  للعام  طالب 
مدار�س  يف  م�شتقباًل  للتدري�س  متهيدًا  ال���وزارة؛  حتتاجها 

وزارة الرتبية والتعليم.
اخلارجية  التدريبية  وال�����دورات  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��ح 

للموظفني واملوظفات 
الدورات التدريبية اخلارجية

الدكتوراه  �شهادة  على  للح�شول  املوفدين  عدد  بلغ   
)9( موظفني وموظفات )6 منهم اإلى دول عربية، و3 منهم 

اإلى دول اأجنبية(.
املنح الدرا�صية اخلارجية

مت اإحلاق )3( موظفني وموظفات بالدورات التدريبية خالل 
والعامالت  العاملني  اأداء  م�شتوى  رفع  بهدف  2015؛  العام 
واأف�شل  الرتبوية  اخل��ربات  تبادل  مبداأ  �شمن  ال���وزارة،  يف 

املمار�شات التعليمية التعلمية.

مديرية العالقات الثقافية

والإ���ص��ام��ي��ة  العربية  ال���دول  م��ع  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون 
والأجنبية

واإ�شالمية  عربية  دول  مع  ثقافية  اتفاقية   )57( •توقيع 
واأجنبية، تت�شمن بنودًا خا�شة بالرتبية والتعليم. 

مت  والرتبوي،  الثقايف  للتعاون  تنفيذية  برامج   )9( •و�شع 
�شارية  وه��ي  واأجنبية،  واإ�شالمية  عربية  دول  مع  توقيعها 

املفعول.    
عربية  دول  م��ع  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة   )13( •توقيع 

واإ�شالمية واأجنبية.
تبادل اخلربات الرتبوية

الدول  من  عدد  مع  الرتبوية  والوثائق  املطبوعات  •تبادل 
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العربية والأجنبية.
وزارة  يف   ( امل�شرتكة  اللجان  اجتماعات  من  عدد  •ح�شور 
ال�شناعة والتجارة( ملناق�شة م�شاريع الربامج التنفيذية بني 

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

. 2018-2014
•ا�شتقبال عدد من الوفود الرتبوية: )وزير الرتبية والتعليم 
الرتكي(، و )وزير الرتبية والتعليم البحريني(، و )وفد من 
على  الطالع  مت  وقد  الفل�شطينية(،  والتعليم  الرتبية  وزارة 

جتربة الوزارة يف جمالت تربوية عديدة.
الدورات والربامج التدريبية

•اإحلاق )160( موظًفا وموظفة واإ�شراكهم بدورات وبرامج 
تدريبية وور�س عمل وموؤمترات خارجية وداخلية تقل مدتها 

عن �شهر.
القدرات  لبناء  تدريبية  برامج  يف  موظفات   )4( •م�شاركة 
�شمن  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  للموظفات  ال��ق��ي��ادي��ة  وامل���ه���ارات 

م�شروع متكني املراأة للعام 2015.
املنح الطابية اخلارجية

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

اأمريكا(  للدرا�شة يف    »yes«  ( برنامج  •التعميم عن منح 
طلبات  وف��رز  املختلفة،  والتعليم  الرتبية  م��دي��ري��ات  على 
للمفا�شلة   »AMIDEAST« ملركز  ورفعها  املتقدمني 

بينهم.
املتحد  الــعــامل  كليات  مــن  املقدمة  املــنــح  عــن  •التعميم 
للدرا�شة يف بريطانيا على مديريات الرتبية والتعليم، وفرز 
العامل  لكليات  الوطنية  للجنة  ورفعها  للمتقدمني  الطلبات 

املتحد للمفا�شلة بينهم .

اإدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   

ومن اأبرزها الآتي :

مديرية تكنولوجيا التعليم

ق�سم املحتوى االإلكرتوين

واملفاهيم  املو�شوعات  لبع�س  تعليمية  �شيناريوهات  •كتابة 
يف مباحث العلوم والريا�شيات واللغة العربية.

التعليمية  لل�شيناريوهات  اإلكرتوين  حمتوى  واإنتاج  •ت�شميم 
املكتوبة.

منظومة  على  الأول��ي��ة  ب�شورتها  املطورة  ال��درو���س  •ن�شر 
ملديريات  كتاب  واإ�شدار  بهدف جتريبها  الإلكرتوين؛  التعلم 
ال�شري،  وادي  ول��واء  عمان،  ق�شبة  ل��واء   ( والتعليم  الرتبية 
مدار�شها،  يف  للتجريب  م��ارك��ا(  ول���واء  اجل��ام��ع��ة،  ول���واء 

وا�شتقبال مالحظات التغذية الراجعة والهتمام بها.
منظومة  على  واملعدل  املطور  الإل��ك��رتوين  املحتوى  •ن�شر 

التعلم الإلكرتوين.
التعلم  منظومة  على  املن�شورة  املحو�شبة  املناهج  •متابعة 
الإلكرتوين  املحتوى  دميومة  على  العمل  بهدف  الإلكرتوين؛ 

وكتابة تقارير �شهرية.

ق�سم منظومة التعلم االلكرتوين

الإلكرتوين. التعلم  منظومة  عمل  •اإدامة 
مركز  اإدارة  مع  بالتعاون  الإلكرتونية  المتحانات  •تطبيق 

التدريب الرتبوي واإدارة املوارد الب�شرية.
النظام  يف  امل��وج��ودة  اخلدمات  ا�شتخدام  ن�شب  •تعميم 
الرتبية  مديريات  على  امل�شتخدمني  قبل  من  تفعيلها  ون�شب 

والتعليم.
ق�سم م�سادر التعلم 

التعلم  م�شادر  ومراكز  لأق�شام  املوازنة  م�شروع  •اإعداد 
للعام 2015م.
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خالل  من  التعلم  م�شادر  واأق�شام  مراكز  على  •الإ�شراف 
الزيارات امليدانية وال�شت�شارات الفنية واإعداد التقارير.

ق�سم املبادرات وامل�ساريع

القطاع  من  املقدمة  الإلكرتونية  التعليمية  املبادرات  •تنفيذ 
�شمن  امل��دار���س  من  ع��دد  يف  وجتريبها  ومتابعتها  اخلا�س 

خطة اإجرائية معدة لذلك.
تنفذها  التي  اللكرتونية  واملبادرات  امل�شاريع  مع  •التن�شيق 

مبادرة التعليم الأردنية.
من  لعدد  ال�شفوف  �شبك  مل�شروع  ا�شتدامة  خطة  •عمل 

املديريات.
الدولية  املدر�شة  التي ح�شلت على جائزة  املدار�س  •تكرمي 

لهذا العام، وعددها )7( مدار�س.
من  ال��واردة  الإبداعية  التعليمية  امل�شاريع  نتائج  •اإعالن 

املدار�س احلكومية واخلا�شة.
•متابعة امل�شابقات الإلكرتونية املقدمة من اجلهات الداعمة 

وتعميمها على امليدان.
•بدء تنفيذ م�شاريع اجلولة الثانية من �شندوق التجديدات 
وتقييم  الالزمة،  باملعدات  جتهيزها  ا�شتكمال  بعد  الرتبوية 

م�شاريع اجلولة الرابعة واإعداد قاعدة بياناتها.

ق�سم الدعم الفني 

وال�شتف�شارات  احل��الت  جميع  وت�شجيل  النظام  •متابعة 
واملالحظات التطويرية اخلا�شة مبنظومة التعلم الإلكرتوين 

واملناهج املحو�شبة على نظام الدعم الفني الإلكرتوين.
الفني  الدعم  نظام  على  املطلوبة  التعديالت  جميع  •اإجناز 

الإلكرتوين وفتح م�شاريع جديدة فيه.

مديرية تكنولوجيا املعلومات

خمترب   )100( على  خوادمها،  مع  �شا�شة   )1200( •توزيع 
يف مدار�س اململكة، �شمن مب���������������������ادرة » مدر�شتي«. 

على  وتوزيعها  مكتبي  حا�شوب  ج��ه��از  •�شراء)5000( 
وت��وزي��ع  حم��م��ول  حا�شوب  ج��ه��از   )82( و���ش��راء  امل��دار���س، 

)70( جهاًزا منها.
)خدمة  ب���ِ  مدر�شة   )200( �شبك  عطاء  تنفيذ  •متابعة 

املخدومة. غري  للمدار�س   )zain
وملحقاتها:  امل��دار���س  جتهيز  لعطاء  موا�شفات  •اإعداد 
 ،Multi seat خمترب   )50( حا�شوب،  جهاز   )4200(
 )1052( تفاعلّيًا،  ل��وح��ًا   )88(  ، ع��ر���س  ج��ه��از   )512(

طابعة، )60( جهازًا حمموًل.
•�شراء وحدتي )UTM( ملراقبة �شبكة الوزارة وحمايتها 
بفلرتة  والتحكم  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن 

املحتوى.
اخلدمات  عدد  وزيادة  للوزارة  الإلكرتوين  املوقع  •حتديث 

اللكرتونية.
الرقابة  اإدارة  مع  مربوط  لل�سكاوى  الكرتوين  نظام  •توفري 

والتفتي�س بالتن�شيق مع وزارة تطوير القطاع العام.
•توفري خدمة SMS للمدار�س والأق�شام لتحقيق التوا�شل 

الفعال.
البيني  الربط  م�شروع  �شمن  الت�شالت  وزارة  مع  •الربط 
البيانات  لت�شارك   ESB احلكومية  والدوائر  ال��وزارات  بني 

عن طريق املو�شع �شمن اأمن وحماية عالية.
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والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  نفذت   
ومن اأبرزها الآتي:

اأوًل: امل�شروعات
الأ�شا�شية املرحلة  يف  املهني  بالتوجيه  التو�شع  •م�شروع 

) من ال�شابع اإلى العا�شر(
واأولياء  الطلبة  توعية  بهدف  امل�شروع  تنفيذ  يف  ال�شتمرار 

اأمورهم باأهمية التعليم املهني.
الريادة •م�شروع 

مت تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع اليون�شكو وبتمويل من املكتب 
الدويل للتعليم املهني والتقني ) اليونيفوك(، وقد مت تدريب 
دليل  حمتوى  على  ق�شم  ورئي�س  مهنية  تربية  م�شرف   )75(
والتا�شع  الثامن  لل�شفوف  للريادة  التعليم  لأن�شطة  املعلم 
من  ن�شخة   )500( طباعة  اإلى  اإ�شافة  الأ�شا�شية،  والعا�شر 

الدليل.
التوظيف يف  امل�شاعدة  احلياتية  املهارات  •م�شروع 

اإعداد  خالل  من  اليون�شكو،  مع  بالتعاون  امل�شروع  تنفيذ  مت 
دليل للمهارات احلياتية التي مت ت�شمينها يف مبحث الرتبية 
املهنية، وتدريب )350( معلمًا وم�شرًفا للرتبية املهنية على 

اآلية دمج تلك املهارات يف مبحث الرتبية املهنية.
)cap( الأعمال  ريادة  •م�شروع 

يهدف هذا امل�شروع اإلى تدريب الطلبة على اإن�شاء م�شروعات 
ومعلمة  معلًما   )70( تدريب  مت  وق��د  بهم،  خا�شة  �شغرية 
و)589( طالًبا وطالبة يف )42( مدر�شة، موزعني على )19( 
ا ومعلًما مهنًيّا على  مديرية، اإ�شافة اإلى تدريب )76( اإدارًيّ

بناء املهارات ال�شخ�شية.

ثانيًا: الدورات
اململكة  يف  املهني  التعليم  معلمي  من  معلمًا   )69( •تدريب 

على برنامج ) تعرف اإلى عامل االأعمال(.
)املرحلة  »التجميل«  تخ�ش�س  يف  معلمة   )20( •تدريب 

الثانية( على ا�شتخدام جهاز العناية بالب�شرة.
•تدريب )100( م�شرف واإداري على مادة »الثقافة املالية« 

بالتعاون مع منظمة »اإجناز«.

ثالًثا: الت�شاركية مع القطاع العام واخلا�س
ل�شيانة  التعليمية  للرعاية  )ج��ود(  �شركة  مع  •التعاون 

الأثاث املدر�شي للعام 2015م
املديريات  جميع  على  زيتون  �شجرة  األ��ف   )20( •توزيع 

بالتعاون مع وزارة الزراعة.

رابًعا: احلدائق املدر�شية والبيوت البال�شتيكية
ال�شنوية  املدر�شية  احلدائق  م�شابقة  بتقييم  •امل�شاركة 

بالتعاون مع اإدارة الن�شاطات الرتبوية.
وتكرمي  ال�شنوية  البال�شتيكية  البيوت  م�شابقة  •تقييم 

املدار�س الفائزة ب�شهادات وخم�ش�شات مالية.

خام�ًشا: برنامج » اإجناز«
•متابعة تطبيق م�شروع » اإجناز«  يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي 
مدر�شة   )163( م��ن  وطالبة  طالب   )70000( مب�شاركة 

و)28( مديرية. 
على  املهنية  الرتبية  معلمي  من  معلم   )600( •تدريب 
الرتبية  وزي��ر  معايل  قبل  من  وتكرميهم  »اإجن���از«،  برنامج 

والتعليم.

�شاد�ًشا: الأمن وال�شالمة املهنية
عددهم  البالغ  املهني  التعليم  ومعلمي  طلبة  جميع  •�شمول 
العمل  واإ���ش��اب��ات  ح��وادث  �شد  التاأمني  مبظلة  األ��ًف��ا   )32(

بقيمة )10( اآلف دينار.
العامة  ال�شالمة  ومعدات  اأجهزة  وتركيب  و�شيانة  •�شراء 

واملهنية بقيمة بلغت )47000( دينار.

�شابًعا: الأعمال الإنتاجية وال�شيانة
ح�شب  والتعليم  الرتبية  ملديريات  خمربية  اأجهزة  •توزيع 

حاجات املختربات العلمية يف املدار�س.
 2015/2014 للعام  املدر�شي  الأثاث  اإنتاج  م�شروع  •تنفيذ 
للمرحلتني  مقعد   )1000( اإنتاج  ومت  دينار،  مليون  بقيمة 
الأ�شا�شية والثانوية، و)40( خزانة، و)50( مكتًبا للمعلمني.

دينار.  )42000( بقيمة  املدر�شي  الأثاث  وتدوير  •�شيانة 
الأعيان. جمل�س  اأثاث  •اإنتاج 

اإدارة التعليم املهني والإنتاج
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وال�شحية  الكهربائية  والأعمال  واملعدات  الأجهزة  •�شيانة 
مببلغ )45000( دينار.

قيمته  وال�شيانة  الإنتاجية  الأعمال  من  مايل  وفر  •حتقيق 
)115500( دينار. 

ثامًنا: حتديد اجلوانب الكميه والنوعية ملواقع التعليم املهني 
والت�شنيع  جر�س(/   ( الطفل  تربية  تخ�ش�س  •ا�شتحداث 
الطيبة  )ل�����واَءْي  والتجميل  اجل��ام��ع��ة(/  )ل���واء  ال��غ��ذائ��ي 

والو�شطية(.
لواء   ( املنزيل  الغذائي  الت�شنيع  تخ�ش�س  �شعبة  •اإ�شافة 

اجلامعة(، وتربية الطفل ) جر�س (.
•افتتاح اجلناح الفندقي وال�شياحي يف مدر�شة الإمام مالك 
الثانوية ال�شاملة للبنني برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم 

وح�شور �شعادة ال�شفرية الأمريكية.
مدر�شة  يف  ال�شناعي«  »التعليم  تخ�ش�س  •ا�شتحداث 

احل�شاد الرتبوي )التعليم اخلا�س (.

اإدارة الأبنية وامل�ساريع
والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نَفّ  

ومن اأبرزها الآتي:

املدار�س  اأم��ور  ومتابعة  جديدة،  مدر�شة   )49( •ا�شتالم 
وط��رح  التنفيذ،  )ق��ي��د  م��راح��ل  �شمن  الأخ����رى  اجل��دي��دة 
الأ�شغال  وزارة  ل��دى  ال��درا���ش��ات  اإع���داد  وقيد  ال��ع��ط��اءات، 

العامة(، بقيمة اإجمالية بلغت 261،683،318   ديناًرا.
اأم��ور  ومتابعة  جديدة،  �شفية  اإ�شافة   )167( •ا�شتالم 
التنفيذ،  )قيد  مراحل  �شمن  الأخ��رى  ال�شفية  الإ�شافات 
وزارة  لدى  الدرا�شات  اإع��داد  وقيد  والطرح،  الإحالة  وقيد 
الأ�شغال العامة(، بقيمة اإجمالية بلغت 91،690،609   دنانري.

اأم��ور  ومتابعة  ج��دي��دة،  اأط��ف��ال  رو���ش��ة   )13( •ا�شتالم 
وقيد  التنفيذ،  )قيد  مراحل  �شمن  الأخرى  الأطفال  ريا�س 
ال��درا���ش��ات لدى  اإع���داد  وقيد  والإح��ال��ة،  الطرح  اإج���راءات 
بلغت  6،655،731    اإجمالية  بقيمة  العامة(،  الأ�شغال  وزارة 

ديناًرا.
تنفيذ  ومتابعة  وظيفية،  و�شكنات  خمتربات   )7( •ا�شتالم 
اأبنية  و�شيانة  م��در���ش��ة،   )26( و�شيانة  خم��ت��ربات   )5(

ومالعب بقيمة بلغت 45،297،267    ديناًرا.
اأبنية  تاأهيل  واإع��ادة  �شفية  اإ�شافات  عطاء  طرح  •�شيتم 
  32،000،000 بقيمة     )USAID( من  ممولة  مدر�سية 

دينار. 

اإدارة التعليم اخلا�س
والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نَفّ  

ومن اأبرزها الآتي:

جديدة  مدر�شة   )30( لتاأ�شي�س  املبدئية  املوافقات  •اإ�شدار 
و)56( رو�شة و)20( مركزًا ثقافّيًا والتي ا�ستكملت �سروط 

التاأ�شي�س. 
جمالت  يف  دورات  منهاج   )150( عن  يزيد  ما  •ترخي�س 

خمتلفة جلميع املراكز الثقافية يف اململكة. 
مب�شاركة  اجل��ودة  ثقافة  ن�شر  بهدف  تربوي  لقاء  •عقد 
املدار�س  من  وع��دد  التعليم  ج��ودة  ل�شمان  العربية  املنظمة 
املدار�س  ومعلمي  مديري  من  جمموعة  وبح�شور  اخلا�شة 

اخلا�شة. 
يف  ال�شاملة  اجل���ودة  اإدارة  ع��ن  تربوية  ن�شرة  •اإعداد 

املوؤ�ش�شات التعليمية.
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والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الإدارة  ذت  نَفّ  
ومن اأبرزها الآتي:

ق�سم االإر�ساد الرتبوي

احلملة  خطة  وفعاليات   اأن�شطة  تنفيذ  ا�شتكمال   
الوطنية »معًا ... نحو بيئة مدر�شية اآمنة« للعام 2015م، والتي 
خف�س  بهدف  اليوني�شف  منظمة  مع  بالتعاون  تنفيذها  يتم 
العمل  املدر�شي، وذلك من خالل عقد ور�شات  العنف  ن�شب 
املدار�س  ومديري  واملعلمني  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  وتدريب 
والزيارات  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  الرتبويني،  واملر�شدين 

امليدانية التي ت�شهم يف تطبيق مراحل احلملة.

 ق�سم احلماية والبيئة االآمنة

•تنفيذ م�شروع احلد من خماطر الكوارث الطبيعية وتعزيز 
مع  التعاون  اتفاقية  جتديد  خالل  من  الجتماعي،  الن�شيج 
باإ�شراف  التدريبي  الربنامج  لتنفيذ  الدولية  الطبية  الهيئة 
يف  الربنامج  حول  التوعية  ور�س  وتنفيذ  اليوني�شف،  منظمة 
والأغ���وار  ال�شمالية،  الأغ���وار  مديريات  �شمن  مدر�شة   50
 ، ، وذيبان  وال�شونة اجلنوبية، والعقبة، والطفيلة  اجلنوبية، 

وبني كنانة، ودير عال.
ملناه�شة  والفنون  الريا�شة  »ا�شتخدام  برنامج  •تنفيذ 
خالل  من  ال�شالم،  اأجيال  هيئة  وتنفيذ  باإ�شراف  العنف«، 
الربنامج،  يف  امل�شاركني  للمعلمني  تدريبي  برنامج  عقد 

وتنفيذه يف )4( مدار�س �شمن مديرية الكرك.

 مديرية الطفولة

الوالدية  التوعية  •برنامج 
- و�شع خطة تنفيذية لدعم برنامج التوعية الوالدية ولتنفيذ 
برامج  دعم  برتوكول  على  املوافقة  متت  اأن  بعد  اأن�شطته، 

الطفولة املبكرة مع منظمة اليوني�شف مدة �شنتني.
من  الوالدية  التوعية  لربنامج   )TOT( فريق  تدريب   -

خالل منظمة اليوني�شف.

وال�صفوف  الرو�صة  يف  الأه��ل  م�صاركة  •برنامج 
الثاثة الأولى: 

من  الربنامج  ملن�شقي  اإنعا�شية  تثقيفية  جل�شات  •عقد 
فيها  َق  ُطِبّ التي  املدار�س  وملديرات  الأطفال  ريا�س  م�شريف 
جل�شات  عقد  اإل��ى  اإ�شافة  الثالثة،  الأقاليم  يف  الربنامج 
الربنامج؛  يف  الأه��ل  م�شاركة  اآلية  لبحث  الذهني  الع�شف 

لدمج ال�شلوكات الداعمة للقراءة واحل�شاب.
بح�شور   )RAMP( مل�شروع  الأولى  العمل  ور�شة  •عقد 
العمل  فــرق  وت�سكيل  واملــ�ــســرفــني،  اجلــامــعــات  عــن  ممثلني 
الأهل  م�شاركة  لدعم  الأه��ل؛  م�شاركة  برنامج  من�شقي  من 
م�شروع  �شمن  واحل�شاب  للقراءة  الداعمة  ال�شلوكات  يف 

.)RAMP(
» م�صتقبلي   ... رو�صتي   « الرتبوية  •الن�صرة 

اإ�شدار الع�دد التا�شع من ن�شرة »رو�شتي م�شتقبلي«،   
ال��وزارة وتوثيقها يف جمال  اإجن��ازات  اإبراز  اإلى  التي تهدف 
هو  ما  كل  على  والطالع  الأطفال،  وريا�س  املبكرة  الطفولة 

جديد يف هذا املجال. 
اليابانيات  املتطوعات  •برنامج 

- اإيفاد معلمتي ريا�س اأطفال من مديريتي الرتبية والتعليم) 
يف  جتربتها  على  لالإطالع  اليابان  اإل��ى  وامل��ف��رق(  عجلون، 

جمال التعليم يف ريا�س الأطفال.
ملتابعة  الربنامج  من�شقي  قبل  من  ميدانية  زي��ارات  تنفيذ   -
الرتبية  مديرّيات  يف  الثالث  اليابانّيات  املتطّوعات  عمل 

والتعليم ملحافظات )عجلون، وماأدبا، واملفرق(. 
التعليمّية  الأن�شطة  دليل  على  تدريبية  ور���س  ث��الث  عقد   -
مل�شريف  البيئة  خامات  با�شتخدام  املبّكرة  الطفولة  ملرحلة 

ريا�س الأطفال وال�شفوف الثالثة الأولى لالأقاليم الثالث  
) �شمال، و�شط، جنوب( ومب�شاركة املتطوعات اليابانيات.

الكورّيات املتطّوعات  •برنامج 
التخطيط  وزارة  ب��ني  املوقعة  التفاهم  مل��ذك��رة  تنفيذًا   -
والتعاون الدويل والوكالة الكورّية للتعاون الدويل ) كويكا (، 
قامت الوكالة باإيفاد اأربع متطّوعات كورّيات ملديرّية الرتبية 
يف  الأطفال  ريا�س  معّلمات  مع  للعمل  ماركا؛  للواء  والتعليم 

جمال املو�شيقى والفّن والّريا�شة.

اإدارة التعليم العام
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الأط��ف��ال  ل��ري��ا���س  الع��ت��م��اد  م��ع��اي��ر  •برنامج 
وال�صفوف الثاثة الأولى

املجل�س  الأطفال مع  لريا�س  اإجناز م�شودة معايري العتماد 
اإلى اعتمادها من قبل جلنة  لي�شار  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني 

التخطيط املو�شعة، ثم طباعتها.
�صمارت الكيد  •برنامج 

ات��ف��اق��ي��ة  مب���وج���ب   )IBM( ����ش���رك���ة  ق���دم���ت   
ال�������وزارة )26( ج��ه��از ح��ا���ش��وب  م���ع  وق��ع��ت��ه��ا  م�����ش��ت��م��رة 
على  توزيعها  ومت  املبكر،  للتعليم   )KIDSMART(

ريا�س الأطفال احلكومية.
•برنامج تاأثيث وجتهيز ريا�س الأطفال احلكومية

تزويد )100( �شعبة ريا�س اأطفال حكومية بحاجتها   
من الأثاث والتجهيزات والألعاب اخلارجية.

من  جمموعة  تاأليف  الطفولة  مديرية  اأن��ه��ت  وق��د   
هات  ق�ش�س الأطفال وحتكيمها، اإ�شافة اإلى توزيع كتب موِجّ
التو�شع يف ريا�س الأطفال، وا�شتحدثت )100( غرفة �شفية 

يف ريا�س الأطفال حتى نهاية العام 2015.

ق�سم التغذية وال�سحة املدر�سية

امل��دار���س  اأط��ف��ال  تغذية  م�شروع  تنفيذ  يف  •ال�شتمرار 
الطلبة  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   2015/2014 ل��ل��ع��ام  احل��ك��وم��ي��ة 
الدرا�شي  العام  من  الثاين  الف�شل  يف  بامل�شروع  امل�شمولني 
من   ال�شفوف  يف  وطالبة  طالب   )355000(  2015/2014
)1-6( الأ�شا�شي وطلبة ريا�س الأطفال احلكومية يف مناطق 
امل�شروع،  بداية  منذ  �شمولها  التي مت  واملناطق  الفقر  جيوب 
تربية  مديرية   )31( يف  مدر�شة   )1802( على  م��وزع��ني 

وتعليم، وثالثة خميمات تابعة لوكالة الغوث.
•متابعة تنفيذ برنامج العتماد الوطني للمدار�س ال�شحية 
للتوعية  امللكية  واجل��م��ع��ي��ة  ال�شحة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الربنامج  يف  امل�شاركة  امل��دار���س  ع��دد  بلغ  حيث  ال�شحية، 
اعتماد  ومت  مدر�شة،   )78(  2015/2014 الدرا�شي  للعام 
)59( مدر�شة �شمن امل�شتويات الذهبي والف�شي والربونزي، 

واعتماد )10( مدار�س متابعة لل�شنتني الرابعة واخلام�شة.

 ق�سم التعليم النظامي

املدار�س. يف  الطالبية  الربملانية  املجال�س  م�شروع  •دعم 
احلكومية  امل���دار����س  يف  ال�����ش��وري��ني  الطلبة  •ا�شتيعاب 
والكتب(  )الر�شوم  ا�شتيعابهم  تكاليف  وتغطية  واخلا�شة، 
الأوروب����ي، ومنظمة  املانحة )الحت���اد  م��ن خ��الل اجل��ه��ات 

اليوني�شف(. 
الأردنيني  للطلبة  والتعمق  التقوية  مراكز  م�شروع  •تنفيذ 
تنفذه  ال��ذي  ال��دول��ي��ة،  املنظمات  م��ع  بالتعاون  وال�شوريني 
 )KNK( الوزارة بالتعاون مع املجل�س الرنويجي ومنظمة
ومبادرة مدر�شتي  وجمعية ال�شرق الأو�شط الدولية)ميكي(، 
الأردنيني  للطلبة  تقوية  مراكز  تنفيذ  اإلى  امل�شروع  ويهدف 
املهارات  يف  الطلبة  حت�شيل  حت�شني  اأج��ل  من  وال�شوريني 

الأ�شا�شية لدجمهم يف التعليم النظامي.

ق�سم التعليم غري النظامي

برنامج تعليم الكبار وحمو الأمية
و�شل عدد املراكز التي افتتحتها الوزارة حتى العام   
2015 اإلى )352( مركًزا، وبلغ عدد امللتحقني بها )4937( 

ا من الذكور والإناث. �شخ�شً
برنامج ما بعد الأمية

خالل  من  الأمية،  بعد  ما  برامج  تطبيق  يف  •ال�شتمرار 
وقد  امل�شائية،  وال��درا���ش��ات  املنزلية  ال��درا���ش��ات  برناجمي 
ا�شتفاد من برنامج الدرا�شات املنزلية حتى العام الدرا�شي 

2015/2014 )3680( طالًبا.
الأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  تطبيق  يف  •ال�شتمرار 
مراكز  يف  الأم��ي��ة(  حم��و  وم��راك��ز  امل�شائية  )ال��درا���ش��ات 

الإ�شالح والتاأهيل، من خالل:
مركز  يف  م�شائية(  درا�شة  )مركزي  مدر�شتني  •افتتاح 

اإ�شالح وتاأهيل املوقر واأم اللولو.
الإ�شالح  مراكز  اإدارة  اإلى  حا�شوب  جهاز   )  25  ( •اإهداء 

والتاأهيل. 
ا�شتفاد  وق��د   ،)  ICDL  ( دورة  عقد  يف  •ال�شتمرار 
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نزلء  نزياًل من  العام 2015 )180(  ال��دورة حتى  من هذه 
مراكز الإ�شالح والتاأهيل.

احلديثة  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  دورة  عقد  يف  •ال�شتمرار 
التي  والتاأهيل،  الإ�شالح  مبراكز  العاملني  النزلء  للمعلمني 
ن��زلء  م��ن  ن��زي��اًل   )60(  2015 ال��ع��ام  حتى  منها  ا�شتفاد 

مراكز الإ�شالح والتاأهيل.
برنامج تعزيز الثقافة للمت�صربني

العام  نهاية  للمت�شربني حتى  الثقافة  تعزيز  مراكز  بلغ عدد 
2015  )102( مركز، التحق فيها ما يقرب من )11334( 

دار�ًشا ودار�شة.

اإدارة اللوازم والتزويد
املدر�شية،  الكتب  من  ال�شوريني  الطلبة  احتياجات  •تاأمني 

والأثاث، والأجهزة، وو�شائل النقل.
اخلا�شة)باملدار�س  واملقاعد  الأث��اث  من  ج��زء  •ت�شنيع 
الأجهزة  ومركز  ال�شناعية  املدار�س  طريق  عن  والإدارة( 
مما   ، واالإنتاج  املهني  التعليم  اإدارة  مع  بالتعاون  املخربية 

يوؤدي اإلى توفري يف الكلفة والإفادة بتدريب الطلبة.
•م�شاركة منظمة )UNOPS( يف جتهيز )20( مدر�شة 

ممولة من املنحة االأمريكية. 
احلكومي  املخزون  اإدارة   )GIMCS( نظام  •تطبيق 
وال��ت��ج��ه��ي��زات  الأث����اث  م�����ش��ت��ودع��ات  ت���ام يف  ب�شكل  ال��ع��ام 
يف  العاملني  وتدريب  كافة،  املدر�شية  الكتب  وم�شتودعات 

امل�شتودعات على كيفية ا�شتخدام النظام.
امل�شتودعات  يف  لوازمية  م��ادة   )3316( وتوحيد  •ح�شر 
الرئي�شية وت�شنيفها وترميزها وفق الأ�ش�س العاملية املعتمدة، 
 NATIONAL( ال��ع��امل��ي  ال��رق��م  اع��ت��م��اد  مت  ح��ي��ث 
STOCK NUMBER( يف ترميز مواد نظام اإدارة 
امل�شتودعات  داخ��ل  لها  قيود  فتح  ومت  احلكومي،  امل��خ��زون 

واإدخال اأر�شدتها.
•اإحالة برجمية خا�شة بعمل اأق�شام العطاءات ليتم تطبيقها 

يف العام 2016م.

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

بقيمة  العامة  اللوازم  دائرة  طريق  عن  •طرح)20(عطاًء 
بلغت )3،836،050(دينارًا اأردنيًا .                        

بلغت)3،615،890(  بقيمة   ، حمليًا  عطاًء   )89( •طرح 
دينارًا اأردنيًا. 

،بقيمة  امل��در���ش��ي��ة  الكتب  لطباعة  )13(ع���ط���اًء  •طرح 
بلغت)13،127،850( دينارًا اأردنيًا.

 ، العامة  الثانوية  امتحانات  للوازم  عطاًء   )11( •طرح 
بقيمة ) 464،067( دينارًا اأردنيًا.

بقيمة  ع��ط��اءي��ن  واإغ����الق  ���ا،  دول���ًيّ ع��ط��اًء   )46( •طرح 
)1،048،004( دينار اأردين.

ديناًرا  م�شرتيات مببلغ )82،170(  معاملة  •اإجناز )920( 
اأردنًيّا.

•تاأثيت وجتهيز )7( مدار�س من مدار�س الديوان )مكرمة 
البادية  م��ن  ك��ل  يف  كافة  ال��رتب��وي��ة  املتطلبات  م��ن  ملكية( 
ت�شمل  والتي  ال�شرقية،  ال�شمالية  والبادية  الغربية  ال�شمالية 
املهنية،  وامل�شاغل  العلمية،  واملختربات  ال�شفية،  الغرف 

وخمتربات احلا�شوب، وريا�س الأطفال.
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والربامج،  امل�شروعات  من  جمموعة  الوحدة  ذت  نَفّ  
ومن اأبرزها الآتي:

معايري  وفق  ومتابعتها  والإبداع  التميز  •امل�شاركة يف جوائز 
من�شة  واإط����الق  ت�شميم  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  الأوروب�����ي،  التميز 
العمل  منهجَيّات  وتطوير  وا�شتحداث  احلكومي،  الإب���داع 
املَتّبعة، وتطوير ا�شرتاتيجيات )اإدارة املعرفة، واإدارة الإبداع 

والبتكار، واإدارة املخاطر والأزمات(.
كحملة  املجتمعية؛  امل�شوؤولية  اأن�شطة  من  جمموعة  •تنفيذ 
مكافحة  وحملة  اخل���ري،  ح�شالة  وحملة  ب��ال��دم،  ال��ت��ربع 

التدخني.
ومديريات  الوزارة  مركز  يف  اجلودة  اإدارة  نظام  •تطبيق 

الرتبية والتعليم، من خالل متابعة جمموعة من الإجراءات 
امل�شتخدمة  املنهجيات  على  التعديل  اأو  والإ�شافة  القيا�شية، 

يف تنفيذ عمل الوزارة.
•اإعداد التقرير الوطني لنتائج التدقيق الداخلي على ريا�س 
الإدارات  على  وتعميمه   ،2015 للعام  احلكومية  الأط��ف��ال 
كافة؛  والتعليم  الرتبية  ومديريات  ال��وزارة  مركز  يف  املعنية 

ليتم تنفيذ التو�شيات.
ق�شايا  ومتابعة  وت�شويبها،  العقوبات  ق��رارات  •مراجعة 
والع��رتا���ش��ات  الق�شائية  والتبليغات  اخلا�شة  املوظفني 

والتظلمات على القرارات الإدارية التاأديبية.
اخلا�شة  واملتابعات  والتدقيق  الرقابة  عمليات  •اإجناز 

بالرقابة املالية واحلفاظ على املال العام.

وحدة الرقابة الداخلية
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الف�سل الثالث
ن�صاطات وزارة الرتبية والتعليم واحتفالتها 
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يف زيارة مدر�صة الأمرية رحمة بنت احل�صن الأ�صا�صية

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات ونظريه الرتكي يبحثان جمالت التعاون التعليمي بني البلدين
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�صمو الأمرية دينا مرعد يف زيارة لوزارة الرتبية والتعليم

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يفتتح اإحدى مدار�س املكرمة امللكية ال�صامية 
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احتفال وزارة الرتبية والتعليم بيوم الكرامة

احتفال وزارة الرتبية والتعليم بيوم الكرامة
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 معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يتفقد طلبة مدر�صة ال�صخنة الأ�صا�صية للبنني
ويوعز باإن�صاء مدر�صة جديدة

 معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يتفقد طلبة مدر�صة ال�صخنة الأ�صا�صية للبنني
ويوعز باإن�صاء مدر�صة جديدة
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات ي�صتقبل يف مكتبه عددًا من ال�صادة النواب

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يرعى موؤمتر  » ال�صياحة بني الواقع والطموح«
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات خالل فعاليات املخيم الك�صفي 

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات خالل حفل تخريج امل�صاركني يف
برنامج التدريب الوطني لطلبة ال�صف التا�صع
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حفل تخريج امل�صاركني يف برنامج التدريب الوطني لطلبة ال�صف التا�صع

حفل تخريج امل�صاركني يف برنامج التدريب الوطني لطلبة ال�صف التا�صع
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دولة رئي�س الوزراء عبداهلل الن�صور يف افتتاح موؤمتر التطوير الرتبوي

دولة رئي�س الوزراء عبداهلل الن�صور يف افتتاح موؤمتر التطوير الرتبوي



60

�صمو الأمري مرعد يرعى حفل تخريج طلبة مدر�صة عبداهلل بن اأم مكتوم للمكفوفني

�صمو الأمري مرعد يرعى حفل تخريج طلبة مدر�صة عبداهلل بن اأم مكتوم للمكفوفني
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يرعى حفل تكرمي الطلبة يف جائزة احل�صن لل�صباب 

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يرعى حفل تكرمي الطلبة يف جائزة احل�صن لل�صباب 
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يرعى افتتاح املدر�صة البحرينية للبنات يف اإربد 

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يرعى افتتاح املدر�صة البحرينية للبنات يف اإربد 
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات ي�صتقبل يف مكتبه ال�صفري الكوري 

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور حممد الذنيبات يكرم اأحد معلمي مدار�س وزارة الرتبية والتعليم 




