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تقدمي
ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم -على الدوام� -إلى تنفيذ امل�شروعات والربامج التطويريّة ،وتقدمي تعليم نوعيّ ،
وتهيئة بيئة مدر�سيّة �آمنة لعنا�صر العمليّة التعليميّة كافة ،وحتقيق الإجناز الفعلي للخطط والربامج التي ّمت حتديد
�أولوياتها من خالل ت�شخي�ص الواقع ،ثمّ اقرتاح احللول املنا�سبة وفق برنامج زمنيّ حمدد ,ومعايري وا�ضحة لعنا�صر
الأداء ،معتمد ًة على الكوادر املدربة وامل�ؤهلة ت�أهيال تربو ًيّا حقيق ًيّا.
وقد د�أبت وزارة الرتبية والتعليم على توثيق منجزاتها املتحققة املنبثقة عن ر�ؤيتها الرتبوية التي ت�ستند �إلى
مراجعة الذات وحت�سني الأداء ,وتطوير �سيا�ساتها احلالية وتوجهاتها الإ�سرتاتيجيّة امل�ستقبليّة من خالل حتديد �أولويات
ومعايري تربويّة ،مبا يواكب وترية التغيري االقت�صاديّ واالجتماعيّ العامليّ املت�سارع .وت�سعى الوزارة �إلى تطوير النظام
التعليميّ والنهو�ض مب�ستوى املتعلمني ،و�إحراز النجاحات با�ستمرار ،واالرتقاء بالعمليّة الرتبويّة وعنا�صرها وبيئاتها كافة.
يع ّد الكتاب ال�سنويّ للوزارة مبا يت�ضمنه من معلومات وبيانات نوعيّة وثيقة ي�سهُل الرجوع �إليها للتعرف �إلى
منجزات الوزارة و�إداراتها .وهو �سجل ي�ضم بني دفتيه معلومات مفيدة؛ �إذ ي�سلط ال�ضوء على امل�شروعات التطويريّة
وامل�ؤ�شرات الكميّة وغريها من البيانات ،مما د�أبت الوزارة على تر�سيخها على �أر�ض الواقع ،ما يعك�س حقيقة التطور
الإيجابيّ للرتبية والتعليم يف ظل املناف�سة العربيّة والإقليميّة والعامليّة ،والتطور التكنولوجيّ والتقنيّ  ،وي�ؤكد ر�ؤية جاللة
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني_ حفظه اهلل_ واهتمامه الد�ؤوب واملتوا�صل لالرتقاء بنظام التعليم و�إ�صالحه
وتطويره وحت�سينه؛ بو�صفه �أهم الأولويات مل�ستقبل الأردن وتطوره وازدهاره ،وليكون بلدنا مناف�سً ا حقيقيًّا بني الدول التي
ت�سعى لتحقيق التفوق والريادة.
وي�سعدين �أن �أ�ؤكد اعتزازي وتقديري جلهود العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم جميعًا ،الذين يعملون بجدّ،
وير�سخون -واقعًا عمليًّا -انتماءهم لوطنهم ،و�سعيهم لبناء م�ستقبله الزاهر ،م�ستلهمني ر�ؤى القيادة الها�شمية املظفرة
وتطلعاتها؛ ليكون الأردن منارة علمٍ ومعرفة يهتدي بها الأردنيّون جميعا.
ن�أمل �أن يكون الكتاب ال�سنويّ مبا فيه من البيانات النوعيّة والكميّة ،وم�ؤ�شرات الأداء والنتاجات املتحققة من
اخلطط الإ�سرتاتيجيّة والدرا�سات النوعيّة يف املجاالت التعليميّة جميعها وثيق ًة مفيدة للباحثني والدار�سني ،و�أن يكون
ملهمًا وحافزً ا للرتبويني واملهتمني بال�ش�أن الرتبويّ ؛ البتكار الأفكار اخلالقة ،و�إع��داد الدرا�سات والبحوث الرتبويّة،
وت�سخريها خلدمة العمليّة التعلميّة التعليميّة وعنا�صرها كافة يف بلدنا؛ الأردن العزيز.
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ملحة عن وزارة الرتبية والتعليم
حظيت العملية الرتبوية يف الأردن بالرعاية امللكية ال�سامية يف مراحل تطورها كافة بو�صفها حمورا مهما يف
م�سرية التنمية ال�شاملة املن�شودة .فقد بد�أت مالمح النظام الرتبوي الأردين بالظهور منذ عهد امللك امل�ؤ�س�س؛ �إذ مت و�ضع
�أول نظام لوزارة املعارف يف �سنة 1939م ،وتاله اهتمام الربامج الوزارية للحكومات املتعاقبة بن�شر املعارف كما يف د�ستور
عام 1940م ود�ستور 1946م ،ثم جاء قانون املعارف رقم ( )20ل�سنة 1955م ،ثم قانون الرتبية والتعليم رقم ( )16ل�سنة
1964م الذي ا�ستمدت فل�سفة الرتبية والتعليم �أ�صولها منه ،ومن الأ�س�س واملرتكزات الواردة يف الد�ستور الأردين ،ثم تاله
قانون الرتبية والتعليم رقم ( )27ل�سنة 1988م  .ويتم الآن العمل يف �ضوء قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3ل�سنة  1994م
الذي يت�ضمن تف�صيالت كاملة تتعلق بفل�سفة الرتبية و�أهدافها املتمثلة يف الأ�س�س الفكرية والوطنية والقومية والإن�سانية
واالجتماعية.
ولأن الوزارة ت�سعى �إلى حتقيق ر�ؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني -حفظه اهلل  -املتمثلة بت�أ�سي�س نظام
تربوي قادر على حتقيق نه�ضة تعليمية متميزة ،فقد تعددت امل�شروعات والربامج التجديدية مثل مبادرة التعليم الأردنية
« ،»JEIوبرنامج «التعليم الإلكرتوين» ،وبرنامج «�شركاء يف التعليم» ،وبرنامج ربط املدار�س على الإنرتنت ،وتوظيف
الأجندة الوطنية يف قطاع التعليم ،وتفعيل جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز واملدير املتميز واملر�شد الرتبوي
املتميز.
وقد حقق الأردن �إجنازات تعليمية ملمو�سة �أبرزها ارتفاع ن�سبة االلتحاق بالتعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة،
و�إزالة التفاوت بني اجلن�سني يف ن�سب االلتحاق ،وتعميم التعليم الأ�سا�سي والتو�سع يف ريا�ض الأطفال ،وتظهر الإح�صائيات
ال�صادرة �أن معدالت االلتحاق الإجمايل يف �سن (� )12-6سنة و�صلت �إلى  ، %101.7و�أن معدالت االلتحاق ال�صايف يف
ال�صف الأول االبتدائي و�صلت �إلى � ، %99.9إ�ضافة ً �إلىانخفا�ض معدالت الأمية �إلى  %6.4يف العام 2016م.
واحتل الأردن مكانة مرموقة على امل�ستوى العاملي من حيث توفري فر�ص التعليم للجميع ،التي توفر �أ�سا�س ًا متين ًا
ََّ
ميكن االنطالق منه لتحويل مهارات موارده الب�شرية �إلى قوة اقت�صادية معرفية ت�شكل رافد ًا جديد ًا لالقت�صاد الأردين.
	�أما عن التوجهات امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم ،ف�إ َنّها ت َتّ�سم بالتطوير الرتبوي القائم على نتائج الدرا�سات
والبحوث املحلية والعاملية ،ومراجعة الإجنازات الرتبوية ال�سابقة ،والبناء على التجارب الناجحة؛ وذلك لإبراز مالمح
ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية الرتبوية ،وو�ضع الوزارة على م�سار تطويري �شامل ،يحقق التوظيف الأمثل للموارد والأهداف
الوطنية للحكومة وتوجهاتها امل�ستقبلية؛ لذا فقد بد�أ العمل بتو�صيات امل�ؤمتر الوطني للتطوير الرتبوي الذي �شمل حماور
عدة ،تتمثل يف العملية التعليمية وتطويرها ،وال�سيا�سات والإدارة ،والبيئة املدر�سية .وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة
لإعادة الألق والتميز المتحان الثانوية العامة و�ضبط جمرياته ،وتطوير املناهج وبرامج تدريب املعلمني ،وم�شاركة الأردن
يف االمتحانات الدولية «تيمز وبيزا» ،و�إعادة النظر يف التعليم املهني وهيكلته مبا يوائم متطلبات �سوق العمل� ،إال دليل على
جدية الوزارة يف ال�سري بخطى ثابتة نحو الإ�صالح الرتبوي ال�شامل.
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وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة ح�سب النظام ( )46ل�سنة 2001م ف�إنه على النحو الآتي:
•معايل الوزير :ويرتبط به عطوفة الأمني العام لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية ،وعطوفة الأمني العام لل�ش�ؤون التعليمية
والفنية ،وجمل�س الرتبية والتعليم وجلنة التخطيط ،ومديرية العالقات العامة ،ووحدة الرقابة الداخلية ،ووحدة �أمانة
�سر اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ،ومديرية الإعالم ،ووحدة امل�ساءلة.
•الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية :وترتبط به �إدارات :املوارد الب�شرية ،اللوازم والتزويد ،التخطيط والبحث الرتبوي،
ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون القانونية ،الأبنية وامل�شاريع الدولية ،العالقات الثقافية والبعثات،ومديرية ال�ش�ؤون الإدارية.
•الأمني العام لل�ش�ؤون التعليمية والفنية :وترتبط به �إدارات الن�شاطات الرتبوية ،والتعليم ،والرتبية اخلا�صة والتعليم
املهني والإنتاج ،واملناهج والكتب املدر�سية ،ومركز امللكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات ،والإ�شراف
والتدريب الرتبوي ،واالمتحانات واالختبارات ،والتعليم اخلا�ص.
ويعمل يف الوزارة ( )79079معلمًا ،ويبلغ عدد مدار�سها حتى العام الدرا�سي 2016/2015م (  )3683مدر�سة
فيها ( )1265216طالبًا ،وعدد مدار�س التعليم اخلا�ص حتى العام نف�سه ()3055مدر�سة ،فيها( )499467طالبًا� ،أما
وكالة الغوث فعدد مدار�سها ()178مدر�سة ،فيها( )116752طالبًا ،وهناك مدار�س حكومية �أخرى عددها ()45مدر�سة
فيها ()17845طالبًا.
	�أما فيما يتعلق مبوازنة الوزارة وم�صادر التمويل مل�شروعاتها ون�شاطاتها للعام 2016/2015م فقد كانت كما ي�أتي:
اخلزينة ( )906.130.750دينارًا ،وموازنة �ضريبة املعارف )14.338.105( :دنانري ،واملجموع ( )920.468.855دينارًا.
	�أما نظام اللوازم املعتمد فهو النظام رقم ( )32ل�سنة 1993م وتعديالته ،حيث حدد هذا النظام امل�س�ؤوليات
وال�صالحيات املنوطة بالدوائر وهي( :ال�شراء ،واللجان ،ووحدات اللوازم ،والرقابة على اللوازم) ،ول�سهولة تطبيق �أحكام
النظام فقد مت �إ�صدار التعليمات التطبيقية واللوائح التنظيمية املتعلقة بنظام اللوازم.
ويحكم العمل يف الوزارة �أنظمة عدة هي :نظام اخلدمة املدنية رقم ( )30ل�سنة 2007م وتعديالته ،ونظام اللوازم
رقم ( )32ل�سنة  1993وتعديالته ،ونظام الأ�شغال العامة احلكومية رقم ( )71ل�سنة 1986م ،والنظام املايل رقم ()02
ل�سنة 1994م وتعديالته ،ونظام التنظيم الإداري رقم ( )46ل�سنة 2001م.
وتقدم الوزارة خدمات رئي�سة عدة من �أهمها تربية النا�شئة وتعليمهم ،وت�أمني احتياجات الوزارة من الكوادر
الب�شرية امل�ؤهلة ،وتوفري الأبنية املدر�سية والإدارية ،وتزويد املركز واملديريات واملدار�س باحتياجاتها كافة من اللوازم
والأث��اث والأجهزة والكتب املدر�سية ،وعقد امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة ،وت�أليف الكتب املدر�سية والأدلة
واملناهج وت�صميمها وتطويرها ،وفتح مراكز لتعليم الكبار وحمو الأمية وريا�ض الأطفال وترخي�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية
اخلا�صة ،والتنمية املهنية امل�ستدامة للعاملني يف الوزارة.
	� َّإن الدعم امللكي ال�سامي ،امل�ستمر للعملية التعليمية يف الأردن ،ي�شكل م�ستند ًا مهم ًا لوزارة الرتبية والتعليم ،وقد
�أ�صبح حمفّز ًا ومنطلق ًا وملهم ًا لأعمالها كافة ،ومل�شاريعها التطويرية التي ت�سعى من خاللها �إلى �إعطاء ال�صورة امل�شرقة
عنها وعن �أبنائها الطلبة يف ظل القيادة الها�شمية املظفّرة.
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نظام التعليم يف الأردن
فل�سفة الرتبية و�أهدافها

تنبثق فل�سفة الرتبية يف اململكة الأردنية الها�شمية من الد�ستور الأردين واحل�ضارة العربية الإ�سالمية ومبادئ
الثورة العربية الكربى والتجربة الوطنية الأردنية ،وتتمثل هذه الفل�سفة يف الأ�س�س الآتية:

�أ -الأ�س�س الفكرية:

 -1الإميان باهلل تعالى.
 -2الإميان باملثل العليا للأمة العربية.
 -3الإ�سالم نظام فكري �سلوكي يحرتم الإن�سان ويعلي مكانة العقل ويح�ض على العلم والعمل واخللق.
 -4الإ�سالم نظام قيمي متكامل يوفر القيم واملبادئ ال�صاحلة التي ت�شكل �ضمري الفرد واجلماعة.
 -5العالقة بني الإ�سالم والعروبة عالقة ع�ضوية.

ب -الأ�س�س الوطنية والقومية والإن�سانية:

 -1اململكة الأردنية الها�شمية دولة عربية ،ونظام احلكم فيها نيابي ملكي وراثي ،والوالء فيها هلل ثم للوطن وامللك.
 -2الأردن جزء من الوطن العربي ،وال�شعب الأردين جزء ال يتجز�أ من الأمة العربية والإ�سالمية.
 -3ال�شعب الأردين وحدة متكاملة ،وال مكان فيه للتع�صب العن�صري �أو الإقليمي �أو الطائفي �أو الع�شائري �أو العائلي.
 -4اللغة العربية ركن �أ�سا�سي يف وجود الأمة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نه�ضتها.
 -5الثورة العربية الكربى تعرب عن طموح الأمة العربية وتطلعاتها لال�ستقالل والتحرر والوحدة والتقدم.
 -6التم�سك بعروبة فل�سطني وبجميع الأجزاء املغت�صبة من الوطن العربي والعمل على ا�سرتدادها.
حتد �سيا�سي
 -7الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية م�صريية لل�شعب الأردين ،والعدوان ال�صهيوين على فل�سطني ٍ ّ
وع�سكري وح�ضاري للأمة العربية الإ�سالمية بعامة والأردن بخا�صة.
 -8الأمة العربية حقيقة تاريخية را�سخة ،والوحدة العربية �ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.
 -9التوازن بني مقومات ال�شخ�صية الوطنية والقومية والإ�سالمية من جهة ،واالنفتاح على الثقافات العاملية من
جهة �أخرى.
 -10التكيف مع متغريات الع�صر وتوفري القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.
 -11التفاهم الدويل على �أ�سا�س العدل وامل�ساواة واحلرية.
 -12امل�شاركة الإيجابية يف احل�ضارة العاملية وتطويرها.

ج -الأ�س�س االجتماعية:

 .1الأردنيون مت�ساوون يف احلقوق والواجبات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،ويتفا�ضلون مبدى
عطائهم ملجتمعهم وانتمائهم له.
  .2احرتام حرية الفرد وكرامته.
  .3متا�سك املجتمع وبقا�ؤه م�صلحة و�ضرورة لكل فرد من �أفراده ،ودعائمه الأ�سا�سية العدل االجتماعي و�إقامة التوازن بني
حاجات الفرد وحاجات املجتمع وتعاون �أفراده وتكافلهم مبا يحقق ال�صالح العام وحتمل امل�س�ؤولية الفردية و االجتماعية.
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 .4تقدم املجتمع رهن بتنظيم �أفراده مبا يحفظ امل�صلحة الوطنية والقومية.
 .5امل�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية يف �إطار النظام الدميقراطي حق للفرد وواجب عليه �إزاء جمتمعه.
 .6الرتبية �ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدراته الذاتية.

الأهداف العامة

تنبثق الأهداف العامة للرتبية يف اململكة من فل�سفة الرتبية ،وتتمثل يف تكوين املواطن امل�ؤمن باهلل تعالى املنتمي
لوطنه و�أمته ،املتحلي بالف�ضائل وال�سمات الإن�سانية النامية يف خمتلف جوانب ال�شخ�صية اجل�سمية والعقلية والروحية
والوجدانية واالجتماعية ،بحيث ي�صبح الطالب يف نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:
�أ .ا�ستخدام اللغة العربية يف التعبري عن الذات واالت�صال مع الآخرين بي�سر و�سهولة.
ب .اال�ستيعاب الواعي للحقائق واملفاهيم والعالقات املت�صلة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية وال�سكانية واالجتماعية
والثقافية حمليا وعامليا ،وا�ستخدامها بفاعلية يف احلياة العامة.
ج .ا�ستيعاب عنا�صر الرتاث وا�ستخال�ص العربة لفهم احلا�ضر وتطويره.
د .ا�ستيعاب الإ�سالم عقيدة و�شريعة ،والتمثل الواعي ملا فيه من قيم واجتاهات.
هـ .االنفتاح على ما يف الثقافات الإن�سانية من قيم واجتاهات حميدة.
و .التفكري الريا�ضي وا�ستخدام الأنظمة العددية والعالقات الريا�ضية يف املجاالت العلمية و�ش�ؤون احلياة العامة.
ز.ا�ستيعاب احلقائق واملفاهيم واملبادئ والنظريات ،والتعامل معها وا�ستخدامها يف تف�سري الظواهر الكونية
وت�سخريها خلدمة الإن�سان وحل م�شكالته وتوفري �أ�سباب �سعادته.
ح .اال�ستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكت�ساب املهارة يف التعامل معها و�إنتاجها وتطويرها وت�سخريها خلدمة املجتمع.
ط .جمع املعلومات وتخزينها وا�ستدعائها ومعاجلتها و�إنتاجها وا�ستخدامها يف تف�سري الظواهر وتوقع االحتماالت
املختلفة للأحداث واتخاذ القرارات يف �شتى املجاالت.
ي .التفكري النقدي املو�ضوعي واتباع الأ�سلوب العلمي يف امل�شاهدة والبحث وحل امل�شكالت.
ك .مواجهة متطلبات العمل واالعتماد على النف�س باكت�ساب مهارات مهنية عامة و�أخرى متخ�ص�صة.
ل .ا�ستيعاب القواعد ال�صحية وممار�سة العادات املت�صلة بها والن�شاط الريا�ضي لتحقيق منو ج�سمي متوازن.
م .تذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ويف مظاهر احلياة.
ن .التم�سك بحقوق املواطنة وحتمل امل�س�ؤوليات املرتتبة عليها.
�س .االعتزاز الإ�سالمي والقومي والوطني.
ع .ا�ستثمار القدرات اخلا�صة والأوقات احلرة يف تنمية املعارف وجوانب الإبداع واالبتكار وروح املباد�أة بالعمل واال�ستمرار
فيه والرتويح الربيء.
ف  .تقدير �إن�سانية الإن�سان ،وتكوين قيم واجتاهات �إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم االجتماعي،
ومتثل املبادئ الدميقراطية يف ال�سلوك الفردي واالجتماعي.
�ص.التكيف ال�شخ�صي واكت�ساب قواعد ال�سلوك االجتماعي والأخالقي ومتثلها يف التعامل مع الآخرين ومع متغريات
احلياة.

مبادئ ال�سيا�سة الرتبوية

تتمثل مبادئ ال�سيا�سة الرتبوية فيما ي�أتي:
�أ .توجيه النظام الرتبوي ليكون �أكرث مواءمة حلاجات الفرد واملجتمع و�إقامة التوازن بينهما.
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ب .توفري الفر�ص لتحقيق مبد�أ الرتبية امل�ستدامة ،وا�ستثمار �أمناط الرتبية املوازية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
ج .ت�أكيد �أهمية الرتبية ال�سيا�سية يف النظام الرتبوي ،وتر�سيخ مبادئ امل�شاركة والعدالة والدميقراطية وممار�ستها.
د .توجيه العملية الرتبوية توجيها يطور يف �شخ�صية املواطن القدرة على التحليل والنقد و املبادرة
والإبداع واحلوار الإيجابي ،وتعزيز القيم امل�ستمدة من احل�ضارة العربية والإ�سالمية والإن�سانية.
هـ .تر�سيخ املنهج العلمي يف النظام الرتبوي تخطيطا وتنفيذا وتقوميا ،وتطوير نظم البحث والتقومي واملتابعة.
و .تو�سيع �أمناط الرتبية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية لت�شمل برامج الرتبية اخلا�صة واملوهوبني وذوي االحتياجات اخلا�صة.
ز .ت�أكيد مفهوم اخلربة ال�شاملة ،مبا يف ذلك اخلربات املهنية والتكنولوجية.
ح .ت�أكيد �أن التعليم ر�سالة ومهنة لها قواعدها اخللقية واملهنية.
ط .توجيه النظام الرتبوي مبا يكفل حتقيق مركزية التخطيط العام واملتابعة والالمركزية يف الإدارة.
ي .االعتزاز مبكانة املعلم العلمية واالجتماعية لدوره املتميز يف بناء الإن�سان واملجتمع.
ك .ت�أكيد �أهمية الرتبية الع�سكرية والثقافة البيئية.

املراحل التعليمية و�أهدافها

�أ .ت�صنف امل�ؤ�س�سات التعليمية من حيث مراحلها �إلى الأنواع الآتية:
 -1مرحلة ريا�ض الأطفال ومدتها �سنتان على الأكرث.
 -2مرحلة التعليم الأ�سا�سي ومدتها ع�شر �سنوات.
 -3مرحلة التعليم الثانوي ومدتها �سنتان.
ب  .يجوز وفق تعليمات ي�صدرها الوزير :
 -1ت�سريع الطلبة املتفوقني باخت�صار عدد ال�سنوات الدرا�سية الالزمة لإنهاء الطالب املتفوق مرحلة التعليم الأ�سا�سي
مبدة ال تتجاوز �سنتني درا�سيتني0
 -2اخت�صار عدد ال�سنوات الدرا�سية الالزمة لإنهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الف�صول �أو وفق الربامج الأجنبية،
على �أن ال تقل عن ثالثة ف�صول درا�سية وال يكون الف�صل ال�صيفي منها 0
مرحلة التعليم الأ�سا�سي:
�أ .يعد التعليم الأ�سا�سي قاعدة للتعليم و�أ�سا�سا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات وامليول الذاتية وتوجيه
الطالب يف �ضوئها.
ب  .تهدف هذه املرحلة �إلى حتقيق الأه��داف العامة للرتبية و�إع��داد املواطن يف خمتلف جوانب �شخ�صيته اجل�سمية
والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية؛ لي�صبح قادر ًا على �أن:
 .1يلم �إملاما واعيا بتاريخ الإ�سالم ومبادئه و�شعائره و�أحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا وم�سلكا.
 .2يتقن املهارات الأ�سا�سية للغة العربية ،بحيث يتمكن من ا�ستخدامها ب�سهولة وي�سر.
 .3يعرف احلقائق والوقائع الأ�سا�سية املتعلقة بتاريخ الأمة الإ�سالمية والعربية وال�شعب الأردين يف عمقه العربي والإ�سالمي
بوجه خا�ص والإن�ساين بوجه عام.
 .4يعي احلقائق الأ�سا�سية املتعلقة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية الأردنية والعربية والعاملية.
 .5يتمثل قواعد ال�سلوك االجتماعي ويراعي تقاليد جمتمعه وعاداته وقيمه احلميدة.
 .6يحب وطنه ويعتز به ويتحمل امل�س�ؤوليات املرتتبة عليه جتاهه.
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 .7يحب �أ�سرته وجمتمعه ويتحمل امل�س�ؤوليات املرتتبة عليه جتاههما.
 .8يتقن املهارات الأ�سا�سية للغة �أجنبية واحدة على الأقل.
 .9يتعامل مع الأنظمة العددية والعمليات الريا�ضية الأ�سا�سية والأ�شكال الهند�سية وي�ستخدمها يف احلياة العملية.
 .10ي�ستوعب احلقائق والتعميمات العلمية الأ�سا�سية و�أ�س�سها التجريبية وي�ستخدمها يف تف�سري الظواهر الطبيعية.
 .11يفكر ب�أ�سلوب علمي م�ستخدما يف ذلك عمليات امل�شاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وحتليلها واال�ستنتاج منها
وبناء �أحكام وقرارات م�ستندة �إليها.
 .12ي�ستوعب الأ�س�س العلمية لأ�شكال التكنولوجيا التي تعر�ض له يف حياته اليومية ويح�سن ا�ستخدامها.
 .13يحر�ص على �سالمة بيئته ونظافتها وجمالها وثرواتها.
 .14يدرك �أهمية لياقته البدنية وال�صحية وميار�س الن�شاطات الريا�ضية ال�صحية املنا�سبة.
 .15يتذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ويعرب عن ميوله الفنية اخلا�صة.
  .16يقوى على �أداء مهارات حرفية تتنا�سب وقدراته وميوله وي�سعى لتنميتها ويعزز يف نف�سه احرتام العمل ال� �ي ��دوي،
على �أ�سا�س �أن العمل وظيفة �أ�سا�سية يف احلياة االجتماعية.
 .17يتمثل قيم اجلد والعمل واملثابرة واالعتماد على النف�س يف الإجناز ،وحتقيق القدرة الذاتية وك�سب العي�ش واالكتفاء
الذاتي.
 .18يعرب عن مواهبه وقدراته اخلا�صة وجوانب الإبداع لديه.
 .19يتقبل ذاته ويحرتم الآخرين ويراعي م�شاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.
 .20يقدر قيمة الوقت ويح�سن ا�ستثمار �أوقاته احلرة.
 .21ينمي نف�سه وي�سعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته.
ج .التعليم الأ�سا�سي تعليم �إلزامي وجماين يف املدار�س احلكومية.
د .يقبل الطالب يف ال�سنة الأولى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي �إذا �أمت ال�سنة ال�ساد�سة من عمره يف نهاية كانون الأول من
العام الدرا�سي الذي يقبل فيه.
هـ .ال يف�صل الطالب من التعليم قبل �إمتام ال�ساد�سة ع�شر من عمره ،وي�ستثنى من ذلك من كانت به حالة �صحية خا�صة
بناء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�صة.
مرحلة التعليم الثانوي:
�أ .التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ،ويقوم على تقدمي خربات ثقافية وعلمية ومهنية
متخ�ص�صة تلبي حاجات املجتمع الأردين القائمة �أو املنتظرة مب�ستوى ي�ساعد الطالب على موا�صلة التعليم العايل �أو
االلتحاق مبجاالت العمل.
ب  .تهدف هذه املرحلة �إلى تكوين املواطن القادر على �أن:
 -1ي�ستخدم لغته العربية يف تعزيز قدرته على االت�صال وتنمية ثقافته العلمية والأدبية ومراعاة مقومات البناء
اللغوي ال�صحيح للغة وتذوق فنونها.
 -2يتكيف مع املتغريات البيئية اخلا�صة بوطنه و�أبعادها الطبيعية وال�سكانية واالجتماعية والثقافية ،ويعمل على
ح�سن ا�ستثمارها و�صيانتها و حت�سني �إمكانياتها وتطويرها.
 -3يكوّن ذاتا ثقافية م�ستمدة من ح�ضارة �أمته يف املا�ضي واحلا�ضر ،ويدرك �ضرورة االنفتاح الواعي على
احل�ضارة العاملية والإ�سهام فيها.
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 -4يتفاعل مع البيئة الثقافية اخلا�صة مبجتمعه ويعمل على تطويرها.
 -5يعي �أهمية الأ�سرة ومتا�سكها ودورها يف احلياة االجتماعية.
  -6يعزز ثقته بنف�سه وتقديره لإن�سانية الإن�سان واحرتامه لكرامة الآخرين وحرياتهم.
  -7ي�ستوعب مبادئ العقيدة الإ�سالمية و�أحكام �شريعتها وقيمها ويتمثلها يف �سلوكه ،ويتفهم ما يف الأديان
ال�سماوية الأخرى من قيم ومعتقدات.
  -8ي�سعى �إلى تقدم وطنه ورفعته واالعتزاز به واحلر�ص على امل�شاركة يف حل م�شكالته وحتقيق �أمنه وا�ستقراره.
  -9يعرف واقع �أمته وق�ضاياها ويعتز بانتمائه �إليها وي�سعى �إلى وحدتها وتقدمها.
 -10ي�ؤدي واجباته ويتم�سك بحقوقه.
  -11يعمل بروح الفريق ،ويعي �أ�س�س ال�شورى والدميقراطية و�أ�شكالها وميار�سها يف تعامله مع الآخرين ،وي�ؤمن
مببادئ العدالة االجتماعية.
 -12يعي الق�ضايا وامل�شكالت الدولية ،ويدرك �أهمية التفاهم الدويل وال�سالم القائم على احلق والعدل.
 -13يتقن لغة �أجنبية واحدة على الأقل.
 -14ي�ستوعب املفاهيم والعالقات الريا�ضية واملنطقية وي�ستخدمها يف حل امل�شكالت.
  -15يتق�صى م�صادر املعلومات ويتقن العمليات املت�صلة بجمعها وتخزينها ومعاجلتها وطرق اال�ستفادة منها.
 -16ي�ستوعب حقائق العلم املتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار �صحتها باملنهج التجريبي ومعرفة دورها يف
�صنع التقدم الإن�ساين.
 -17يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي �إمكانياتها وثرواتها.
 -18ي�ستوعب املعلومات والقواعد ال�صحية املتعلقة بالنمو اجل�سمي والنف�سي املتوازن وميار�سها.
 -19يتذوق العمل الفني ويعرب عن ميوله الفنية يف �إنتاج �أعمال فنية �إيجابية يف م�ستوى قدراته و�إمكانياته.
 -20ي�سعى �إلى حتقيق متطلبات ت�أهيله املهني وا�ستقالله االقت�صادي ومقومات االكتفاء الذاتي.
 -21ينمي نف�سه بالتعلم الذاتي والتعليم امل�ستمر مدى احلياة.
 -22ي�ستثمر �أوقات فراغه يف ممار�سة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.
 -23يتمثل يف �سلوكه القيم العربية والإ�سالمية وال�سمات الإن�سانية.
 -24ي�ستخدم العقل يف احلوار والت�سامح يف التعامل والأدب يف اال�ستماع.
ج .يت�ألف التعليم الثانوي من م�سارين رئي�سني هما:
 .1م�سار التعليم الثانوي ال�شامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة م�شرتكة وثقافة متخ�ص�صة �أكادميية �أو مهنية.
 .2م�سار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الإعداد و التدريب املهني.
د  .حتدد �شروط القبول يف التعليم الثانوي مبوجب تعليمات ي�صدرها الوزير بناء على الأ�س�س التي يقررها املجل�س.

التربعات املدر�سية

يجوز جمع التربعات املدر�سية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية لتعزيز العمل الرتبوي ،وذلك مبوجب نظام
ي�صدر لهذه الغاية.
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املقدمة
تنتهج وزارة الرتبية والتعليم �أ�س�س التطوير الرتبوي املرتكز على مبادئ و�أ�س�س وطنيّة وتربوية �أ�صيلة ،وت�ستمر
يف مواكبة التطورات يف �شتى جماالت التعليم؛ معتمدة على ر�ؤى وتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني
نحو الإ�صالح والتطوير الرتبوي ،والنهو�ض بالعملية التعلمية التعليمية وعنا�صرها كافة وال �سيما الطالب حمور العملية
التعليمية ،ومبا يواكب تطورات الع�صر املت�سارعة ،والثورة التكنولوجية الهائلة .وا�ستنادا �إلى تلك الر�ؤى ا�ستطاعت الوزارة
حتقيق املنجزات الرتبوية يف املجاالت كافة ،رافدة ميادين العلم والتعلم باخلربات الرتبوية؛ �إذ انتهجت �سبيل البحث
والتخطيط لتحقيق �أهداف وا�ضحة� ،ساعية �إلى بناء جمتمع العلم واملعرفة الذي يعتمد على جهود �أبنائه من معلمني
وطلبة وتربويني.
وبغية توثيق املنجزات الرتبوية املتحققة ،ور�صدها للإفادة منها ،وتقدمي املعلومة املوثقة التي تعك�س واقع التجديد
والتطوير يف �إدارات الوزارة كافة ،والن�شاطات التي قام بها امليدان الرتبوي ،ت�صدر الوزارة الكتاب ال�سنوي الذي يحوي بني
دفتيه تلك الإجنازات املتحققة ،مدعّ مة بالبيانات الإح�صائية والر�سوم البيانية� ،إ�ضافة �إلى ال�صور التي توثق الن�شاطات
الرتبوية يف مديريات الرتبية والتعليم.
وي�أتي الكتاب ال�سنوي هذا العام يف ثالثة ف�صول؛ يحوي الف�صل الأول ملحة تاريخية عن النظام الرتبوي يف
الأردن منذ عهد الإمارة �إلى عهد امللك املعزز عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل �،إ�ضافة �إلى عدد من امل�ؤ�شرات
والر�سوم البيانية واملقارنات املتعلقة بالنظام التعليمي للعام احلايل� .أما الف�صل الثاين فقد خُ ِّ�ص�ص لر�صد �أبرز الربامج
وامل�شروعات التي نفذتها وتنفذها �إدارات الوزارة ومديرياتها .واختتم الكتاب بف�صل ثالث يحوي املنا�سبات والن�شاطات
واالحتفاالت التي نظمتها �أو �شاركت فيها �إدارات وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها كافة.
ن�أمل �أن يحقق هذا الكتاب ال�سنوي للوزارة لهذا العام الغاية ال�سامية التي و�ضع من �أجلها ،وهو تقدمي املعلومات
املوثقة والبيانات والإح�صاءات الدقيقة مبا يخدم البحث العلمي ،واملهتمني بال�ش�أن الرتبوي ،و�أن يعم به النفع والفائدة
املرجوة ب�إذن اهلل.

جلنة الإعداد
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الف�صل الأول
الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم
امل�ؤ�رشات الرتبوية والر�سوم البيانية
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الف�صل الثاين
الإجنازات وامل�رشوعات الرتبوية

35

�إدارة التخطيط والبحث الرتبوي
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:

ق�سمالرتجمةواملطبوعات

�.1إ�صدار العددين ( 1و  )2من املجلد ( )53من جملة ر�سالة
املعلم.
�.2إ�صدار الكتاب ال�سنوي للوزارة للعام .2016
.3ت��رج�م��ة البحوث ال�ترب��وي��ة ،وامل �ق��االت ،واالت�ف��اق�ي��ات،
والدرا�سات،و�أدلةاخلدمات،والعرو�ضالتقدميية،و�شهادات
اخلربة للمعلمني والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم.

ق�سمالنوعاالجتماعي

 ا�ستمرار الت�شبيك مع اللجنة الأردنية الوطنية ل�ش�ؤونامل��ر�أة ،من خالل برنامج بناء القدرات ،وامل�شاركة بور�شة
تدريبية بعنوان املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بتاريخ
 ،2016/10/4وامل�شاركة بلقاء ت�شاوري حول �آلية متابعة
تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردن�ي��ة ،وامل�شاركة
ب�إعداد اخلطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�س الأمن
ال��دويل (« )1325امل ��ر�أة يف الأم��ن وال�سالم» ،من خالل
جمموعة م��ن ال��ور��ش��ات وال �ل �ق��اءات ،وامل�شاركة يف جلنة
التوعية والتدريب �ضمن «�شبكة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة»/
(�شمعة) ،وامل�شاركة مب�ؤمتر «�سوا منغري» مع م�شروع دعم
منظمات املجتمع املدين ،بالتعاون مع وزارة التنمية ال�سيا�سية
وال�ش�ؤون الربملانية ،الذي عقد يف �شهر �أيار.2016 -
ا�ستمرارالت�شبيكمعتكامل–النوعاالجتماعي(،)USAID
م��ن خ�لال امل�شاركة مب��ؤمت��ر «التغري املناخي والعدالة
اجلندرية» ،وامل�شاركة مب�ؤمتر «دور املر�أة االقت�صادي» (-11
 ،)2016/10/12وامل�شاركة بندوة حوارية حول �سبل تطوير
الربامج لت�شجيع الن�ساء على االن�خ��راط يف �سوق العمل
وبرامج التدريب املهني.
امل�شاركة بور�شة «نحو منهجية ت�شاركية لتنفيذ �أجندة التنمية
امل�ستدامة  2030يف الأردن»  /وزارة التخطيط والتعاون
الدويل.
ا�ستمرار الت�شبيك مع املجل�س الأعلى لل�سكان ،من خالل
مراجعة م�سودة وثيقة الفر�صة ال�سكانية وم�سودة خطة
املتابعة املحدثة ،وتزويد املجل�س الأعلى لل�سكان مب�ؤ�شرات
النوع االجتماعي وفجواته يف وزارة الرتبية والتعليم ،وح�ضور
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جمموعة من الور�شات واالجتماعات املتعلقة بالفر�صة
ال�سكانية ،وامل�شاركة يف اجتماعات الفريق املحوري حلقوق
الإن�سان يف وزارة الرتبية والتعليم ،وتقدمي اقرتاحات ملتابعة
تنفيذ اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان ،وتكرمي
جمموعة من موظفات وزارة الرتبية والتعليم �ضمن االحتفال
بيوم املر�أة العاملي ،الذي يقام يف الثامن من �شهر �آذار من
كل عام� ،إ�ضاف ًة �إلى الت�أكد من مراعاة اخلطط التطويرية
للنوع االجتماعي يف مديريات الرتبية والتعليم (�ضمن
م�شروع تطوير املدر�سة واملديرية) ،وتنفيذ �ست ور�شات
ُن�سـقي ومن�سقات النوع االجتماعي يف امليدان،
تدريبية مل ِّ
ُن�سـقة ،بعنوان «مفاهيم معمقة
ُن�سـقًا وم ِّ
وعددهم ( )130م ِّ
يف النوع االجتماعي» ،بدعم من تكامل -النوع االجتماعي.
()USAID

ق�سماال�ستمالك

� – 1صرف مبلغ ( )1501215,153دي �ن��ارًا ب��دل قيمة
التعوي�ض املايل امل�ستحق ملالكي قطع الأرا�ضي امل�ستملكة
ل�صالح الوزارة يف حمافظات اململكة كافة.
 –2خماطبة وزارة الزراعة ،و�أمانة عمان الكربى ،ووزارة
املالية ،ووزارة البلديات ،ووزارة املياه والري� /سلطة وادي
الأردن ،ووزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان؛ لتخ�صي�ص قطع
�أرا�ضي يف حمافظات اململكة.
 – 3حتديث قاعدة البيانات الإلكرتونية اخلا�صة بـِ:
�أ – الأرا�ضي اخلالية اململوكة لهذه الوزارة.
ب – املدار�س القائمة اململوكة للوزارة.
ُ�سجلة با�سم (امل�ؤ�س�سة
أرا�ض م َّ
ج –املدار�س املُقامَ ة على قطع � ٍ
العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري ،و�سلطة وادي الأردن،
ووزارة ال�ش�ؤون البلدية ،و�أمانة عمان الكربى).

ق�سم تخطيط املوارد الب�رشية

•اعتماد خطة الت�شكيالت املدر�سية للعام الدرا�سي
.2017/2016
•حتديد احلاجات من الكوادر التعليمية والإداري ��ة يف
مدار�س اململكة ،وتزويد �إدارة املوارد الب�شرية بها.
•حتديد احلاجات من الأبنية وال�شعب واملراكز التعليمية
والإداري��ة ملدار�س املخيمات واملدار�س امل�سائية للطلبة
ال�سوريني.
•مناق�شة الت�شكيالت الإدارية ملديريات الرتبية والتعليم
وحتديد احلاجات من املراكز الإدارية لكل ق�سم.

ق�سم تخطيط املوارد املالية

�-1إع��داد م�شروع موازنة وزارة الرتبية والتعليم للأعوام
 2019 – 2017مبا يتفق والإنفاق متو�سط املدى واملوازنة
املوجهةبالنتائج.
-2امل�شاركة �إعداد م�شروع نظام ت�شكيالت الوظائف .
-3متابعة تنفيذ املوازنة للعام احلايل  2016وحتليلها .
�-4إعداد م�شروع موازنة �ضريبة املعارف للأعوام - 2017
 2019ومتابعة �إيرادات ونفقات �ضريبة املعارف واملجمعات
اال�ستثمارية لوزارة الرتبية والتعليم .
-5امل�شاركة يف �إعداد خطط خمتلفة منها:
�أ-الفر�صة الأولى لال�ست�شارات الإدارية من خالل التمكني
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،وحتليلها من منظور
النوع االجتماعي.

ب-امل�شاركة يف �إعداد �إ�سرتاتيجية �إدارة خماطر الأزمات
والكوارث مع نقابة املهند�سني.
ج-امل �� �ش��ارك��ة يف �إع� ��داد ال�برن��ام��ج التنفيذي التنموي
للمحافظات مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
د-امل�شاركة يف �إعداد �إ�سرتاتيجية التو�سع يف مدار�س الثقافة
الع�سكرية وخطة التو�سع للأعوام (  ) 2021 – 2016من
خالل �إن�شاءات �أبنية جديدة � ،أو نقل ملكية مدار�س من
مالك وزارة الرتبية والتعليم �إلى مالك وزارة الدفاع مديرية
الرتبيةوالتعليموالثقافةالع�سكرية.
-6متابعة القرو�ض واملنح ( اخلارجية والداخلية)اخلا�صة
بتنفيذ م�شاريع للوزارة ،و�إع��داد تقرير تقدم �سري العمل
بامل�شاريع املمولة من خالل املنحة اخلليجية.

�إدارة املناهج والكتب املدر�سية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:
.1تطوير اخلطة الدرا�سية للمرحلة الثانوية؛ ب�إقرار
م���س��ارات التعليم الأك��ادمي��ي (ال �ف��رع العلمي ،والفرع
الأدب ��ي) ،لت�صبح امل��واد التعليمية التخ�ص�صية للفرع
العلمي (الفيزياء ،والكيمياء ،والأحياء) مواد �إجبارية
تدخل يف معدل الطالب يف امتحان الثانوية العامة،
وكذلك احل��ال بالن�سبة للمواد الإن�سانية (اجلغرافيا،
والتاريخ ،واللغة العربية) يف الفرع الأدبي.
.2تطوير الأطر العامة والنتاجات العامة واخلا�صة ملبحث
الثقافة املالية ،لل�صفوف من (.)12-7
.3ت�ط��وي��ر الكتب املدر�سية و �أدل ��ة املعلمني لل�صفوف
( )11،8،7ملبحث الثقافة املالية .
.4تطوير الأطر العامة والنتاجات العامة واخلا�صة للطلبة
ذوي الإعاقة ال�سمعية ،لل�صفوف من (.)5-1
.5ت�ط��وي��ر الأط��ر العامة والنتاجات العامة واخلا�صة
لل�صف الأول الثانوي ال�شرعي ،وكتاب احلا�سوب للمرحلة
الثانوية ،وتاريخ الأردن والعلوم اال�سالمية  /الرتبية
الأخالقية.
.6ت��أل�ي��ف الكتب املدر�سية لل�صفوف ()11،10،8،7
وكتب ال�صف الأول الثانوي ال�شرعي (احلديث النبوي

ال�شريف وعلومه ،التف�سري وعلوم القر�آن ،الفقه و�أ�صوله،
�أ��ص��ول الإمي���ان) ،و�أدل ��ة الرتبية الريا�ضية لل�صفوف
( ،)11,10,8,7و�أدل ��ة الرتبية االجتماعية والوطنية
لل�صفوف ( ،)3,2,1ودليل الرتبية الفنية لل�صف الثامن.
.7ت�أليف املجموعة الق�ص�صية وطباعتها لل�صفوف من
( ،)6,5,4وكتب الأدعية لل�صفوف من (.)3-1
.8تطوير الأطر العامة والنتاجات العامة واخلا�صة للتعليم
املهني وفق هيكلة التخ�ص�صات املعتمدة ،و�إقرارها .
.9هيكلة تخ�ص�صات التعليم املهني �إلى (�شامل وتطبيقي)
حيث �أ�صبح الفرع ال�صناعي ي�ضم ( )10تخ�ص�صات،
وكل من فروع الزراعي والفندقي وال�سياحي تخ�ص�ص
واح��دَّ � ،أم��ا فرع االقت�صاد املنزيل فقد �أ�صبح تطبيق ًيّا
فقط.
.10البدء بتطوير كتب ال�صف الثاين ع�شر للمباحث كافة؛
العلمية والإن�سانية واللغة العربية.
.11ال� �ب ��دء ب�ت�ط��وي��ر ك�ت��ب ال�ترب �ي��ة امل�ه�ن�ي��ة لل�صفوف
(.)10,8,7
.12تطوير الإط��ار العام والنتاجات العامة واخلا�صة
واملادة املطلوبة ملباحث اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم
واللغة الإجنليزية للتعليم اال�ستدراكي اخلا�ص بالطلبة
النازحني يف مدار�س اململكة.
.13ال�ت�ع��اون مع املجل�س الأعلى لل�سكان يف عقد ور�شة
تطوير القدرات وبنائها.
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�إدارة الن�شاطات الرتبوية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:
�أوالً :مديرية الك�شافة واملر�شدات ومديرية الن�شاطات
الثقافية والفنية
•تقدمي برامج لطلبة الك�شافة واملر�شدات تتمثل ب�إقامة
ال��درا��س��ات الك�شفية واالر��ش��ادي��ة ،وال�ل�ق��اءات الوطنية
الك�شفية والإر�شادية.
•�إقامة التدريب الع�سكري وتطبيق الرتبية الوطنية
للطلبة طوال العام الدرا�سي؛ بهدف تنمية �شخ�صياتهم،
وتعزيزها بقيم الوالء واالنتماء للوطن وقيادته الها�شمية
املُلهِ مة.
•تنفيذ م �� �ش��روع ال �ت��دري��ب ال��وط �ن��ي لطلبة ال�صف
ال�ع��ا��ش��ر الأ� �س��ا� �س��ي خ�ل�ال العطلة ال�صيفية؛ بهدف
بناء �شخ�صيات الطلبة ،وغر�س قيم احل��وار واح�ترام
الآخ��ر لديهم ،وتوعيتهم يف املجاالت الوطنية والدينية
والثقافية والأمنية ،ويف ق�ضايا الغلو والتطرف وامل�شكالت
االجتماعية املختلفة.
•�إقامة مع�سكرات العمل التطوعي والأندية ال�صيفية
املدر�سية؛ بهدف �إ��ش��راك الطلبة يف العمل التطوعي،
وا�ستثمار طاقاتهم يف �أعمال �إيجابية تعود بالنفع عليهم
وعلى جمتمعهم.
•�إقامة جمموعة من الن�شاطات التي تُ�سهم يف بناء
��ش�خ���ص�ي��ات ال �ط �ل �ب��ة ،وت �ع��زي��ز ق��درات �ه��م الإب��داع �ي��ة
وتقديرها ،وتنمية والئهم وانتمائهم للوطن وللقيادة
الها�شمية احلكيمة ،ومن ذلك عقد ( )12ور�شة مل�شروع
«الأطفال ير�سمون رحلة ال�شريف احل�سني بن علي نحو
�سمو احلرية» ،مبنا�سبة مئوية الثورة العربية الكربى،
وا�ست�ضافة معر�ض (حلمي ال�سالم) مب�شاركة ( )91دولة،
و�إقامة املعار�ض الفنية للأقاليم كافة (ال�شمال ،الو�سط،
اجلنوب) واملعر�ض املركزي ،وتنظيم امل�سرية الك�شفية
الإر�شادية (مئوية الثورة العربية الكربى) ،وتنفيذ درا�سة
م�ساعد قائدة وحدة للمر�شدات لإقليمَيْ ال�شمال والو�سط،
وم�شروع بينايل الأردن لفنون الأطفال ،و�إقامة مهرجان
امل�سرح املدر�سي وم�سرحة املناهج ،وتنظيم حملة تنظيف
الغابات لإقليم ال�شمال ،و�إقامة مهرجان الأغنية الوطنية
والرتاثية ،وتكرمي الفائزين مب�سابقات الفنون الإبداعية
(ال�شعر ،والق�صة ،واخلطابة).
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ثانياً :مديرية الريا�ضة املدر�سية
•تنظيم جمموعة من البطوالت وال��دورات الريا�ضية
الهادفة �إلى اكت�شاف مواهب الطلبة و�صقلها وتنميتها،
مثل بطوالت املرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،ودورة الأم�ير
في�صل الأومل�ب�ي��ة الثامنة للنا�شئني ،ودورة اال�ستقالل
ال�ساد�سة ع�شرة ،وبطولة القائد الخ�تراق ال�ضاحية،
وبطولة حارات زين املدر�سية لكرة القدم ،ودوري املدار�س
لكرة القدم للطالبات ،وبطولة جيم لكرة القدم.
•�إ�شراك الطلبة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين الثانية
ع�شرة للياقة البدنية.
•�إقامة دورة ميالد القائد الريا�ضية ال�سنوية (الثانية
ع�شرة).
•عقد امللتقى الثقايف الإبداعي.
•ا�ست�ضافة الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية يف ال�صاالت
الريا�ضية؛ بهدف توفري البيئة املنا�سبة ل�صقل مواهب
الطلبة.
•�إقامة جمموعة من الأن�شطة الريا�ضية للمجتمع املحلي
وللأندية؛ بهدف ا�ستقطاب ال�شباب من املجتمع املحلي
والأندية والهيئات املختلفة ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية
واالبتعاد عن ال�سلوكات اخلاطئة.
•تنفيذ م�شروع «�أن��ا الع�ب��ة»؛ بهدف تطوير مهارات
الطالبات ال�سوريات والأردن��ي��ات يف ك��رة ال �ق��دم ،من
خالل االندماج االجتماعي وتقـ ُبّل الآخ��ر ،بالتعاون مع
مكتب الأم�ير علي و( ،)UNوذل��ك مب�شاركة ()440
طالبة.
•تنفيذ م�شروع «�صندوق االحتاد الأوروبي لكرة القدم»؛
بهدف تطوير مهارات الطلبة يف كرة القدم ،من خالل
ممار�سة ك��رة ال�ق��دم يف �إقليم اجل �ن��وب ،بالتعاون مع
مكتب الأمري علي و�صندوق االحتاد الأوروبي لكرة القدم،
وذلك مب�شاركة ( )400طالب وطالبة.

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:

ق�سم التحقيقات والإجراءات

•مراجعة قرارات العقوبات وت�صويبها.
•متابعة ق�ضايا املوظفني اخلا�صة والتبليغات الق�ضائية
واالع�ترا� �ض��ات والتظلمات على ال �ق��رارات الإداري���ة
الت�أديبية.
•تقدمي اال�ست�شارات القانونية.

ق�سم اال�ست�شارات القانونية

درا��س��ة العقود واالتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم،
ومنها مذكرة تفاهم مع املنظمة العربية جل��ودة التعليم/
طالل �أبو غزالة ،ومذكرة تفاهم مع مركز امللك عبد اهلل
للت�صميم والتطوير (كادبي) ،ومذكرة تفاهم مع الوكالة
اليابانية للتنمية الدولية (جايكا) ،ومذكرة تفاهم منهاجي
(�آي ب��اد) ،ومذكرة تفاهم مع مركز احل�سني لل�سرطان،
واتفاقية هيئة الإغاثة الدولية ،ومذكرة التفاهم مع املجل�س
الرنويجي للطلبة ال�سوريني ،واتفاقية م�ؤ�س�سة التدريب
املهني للتعليم التطبيقي ،واتفاقية التعاون مع منظمة طوارئ
اليابان ( ،)JENواتفاقية مع جمعية املتطوعني الإيطاليني
( .... ،)AVSIوغريها.
ت�ق��دمي ا��س�ت���ش��ارات قانونية بلغ ع��دده��ا ()780
ا�ست�شارة قانونية.

ق�سم الت�رشيعات الرتبوية

�.1إ�صدار الت�شريعات الرتبوية املعدلة للأنظمة والتعليمات
الإدارية وتعميمها ،مثل :نظام التنظيم الإداري لوزارة الرتبية
والتعليم رقم ( )130ل�سنة  ،2016ونظام امتحان �شهادة
الدرا�سة الثانوية العامة رقم ( )128ل�سنة  ،2016ونظام
معدل لنظام معادلة ال�شهادات من م�ستوى �شهادة الدرا�سة
الثانوية العامة رقم ( )88ل�سنة  ،2016ونظام جودة التعليم
وامل�ساءلة ل��وزارة الرتبية والتعليم رقم ( )7ل�سنة ،2016
ونظام برنامج التدريب الوطني يف املدار�س رقم ( )6ل�سنة
 ،2016وتعليمات معدلة لتعليمات الت�سريع الأكادميي للطلبة
املتفوقني يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي رقم ( )1لعام ،2016
وتعليمات اختبار ال�ق��درات املعرفية والتح�صيلية للطلبة
احلا�صلني على ال�شهادة الثانوية غري الأردنية رقم ( )2ل�سنة
 ،2016و�أ�س�س قبول وانتقال الطلبة الأردنيني للعام الدرا�سي

 2016/2015وتعليمات قبول الطلبة غري الأردنيني ،و�أ�س�س
اختيار مديري املدار�س لل�سوريني.
�.2إعداد م�شاريع الت�شريعات الرتبوية والت�شريعات العامة،
مثل :م�شروع قانون معدل لقانون الرتبية والتعليم رقم ()3
ل�سنة  1994وتعديالته ل�سنة  ،2016وم�شروع نظام املركز
الوطني لتطوير املناهج الرتبوية ل�سنة  ،2016وم�شروع
نظام معدل لنظام امل�ؤ�س�سات التعليمية للطلبة املوهوبني
واملتميزين ل�سنة  ،2016وم�شروع نظام �أندية املعلمني ل�سنة
 ،2016وم�شروع تعليمات ال��رح�لات وال��زي��ارات املدر�سية
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة ل�سنة ،2016
وم�شروع تعليمات قبول طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي ل�سنة
 ،2016وم�شروع تعليمات االن�ضباط الطالبي يف املدار�س
احلكومية واخلا�صة ل�سنة  ،2016وم�شروع تعليمات معدلة
لتعليمات النظام الداخلي للجمعية الوطنية للهالل الأحمر/
فرع الطلبة ل�سنة  ،2016وم�شروع تعليمات معدلة لتعليمات
املق�صف املدر�سي ل�سنة  ،2016وم�شروع نظام معدل لنظام
اخل��دم��ة املدنية ل�سنة  ،2016و�أ�س�س برنامج الدار�سني
غري النظاميني (الدرا�سات املنزلية) ل�سنة  ،2016و�أ�س�س
برنامج تعليم الكبار وحم��و الأم�ي��ة ل�سنة  ،2016و�أ�س�س
برنامج الدرا�سات امل�سائية ل�سنة  ،2016و�أ�س�س التحويل بني
الربامج التعليمية املختلفة واالنتقال يف حال اختالف ال�سلم
التعليمي والتعامل مع ملفات الطلبة املنقولني للعام الدرا�سي
.2017/2016
.3درا��س��ة امل�شاريع ال��واردة �إل��ى الق�سم من نقابة املعلمني
الأردنيني ،ورفعها لرئا�سة ال��وزراء متهيدً ا للموافقة عليها،
وهي م�شروع قانون معدل لقانون نقابة املعلمني الأردنيني
ل�سنة  ،2016وم�شروع النظام املايل لنقابة املعلمني الأردنيني
ل�سنة  ،2016وم���ش��روع النظام الإداري لنقابة املعلمني
الأردنيني ل�سنة  ،2016وم�شروع نظام معدل لنظام �صندوق
التكافل االجتماعي والتعليم لأع�ضاء نقابة املعلمني الأردنيني
ل�سنة .2016
�.4إعداد م�شروع كتاب جمموعة القوانني والأنظمة والتعليمات
الرتبوية والعامة.

ق�سم الق�ضايا واملتابعة

�إجن ��از ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا احل�ق��وق�ي��ة وق���ض��اي��ا ال�ع��دل
العليا وق�ضايا حت�صيل الأم��وال العامة� ،إ�ضاف ًة �إلى تقدمي
اال�ست�شارات القانونية املتعلقة بالق�ضايا واملحاكم.
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�إدارة العالقات الثقافية والدولية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:

مديرية البعثات واملنح الدرا�سية

 01املكرمة امللكية ال�سامية املخ�ص�صة لأب�ن��اء معلمي
ومعلمات وزارة الرتبية والتعليم يف اجلامعات الأردنية
الر�سمية ،وذلك على النحو الآتي:
 بلغ ع��دد الطلبة الذين مت منحهم بعثات كاملة علىح�ساب املكرمة امللكية ال�سامية حتى نهاية العام ( 2016
 )23368طالب ًا وطالبة.
 من املتوقع ابتعاث ( )4000طالب وطالبة على ح�ساباملكرمة امللكية ال�سامية املخ�ص�صة لأبناء املعلمني للعام
الدرا�سي .2018/2017
 02البعثات العلمية لنيل درج��ة البكالوريو�س للعمل يف
وزارة الرتبية والتعليم  ،وقد بلغ عدد الطلبة الذين مت
ابتعاثهم يف بعثات علمية �ضمن هذا الربنامج حتى الآن
حوايل ( )3144طالب ًا وطالبة.
 03امل�ن��ح ال��درا��س�ي��ة وال � ��دورات التدريبية اخلارجية
للموظفني واملوظفات ،وذلك على النحو الآتي:
-1املنح الدرا�سية اخلارجية :بلغ عدد املوفدين للح�صول
على درجة املاج�ستري موظفني اثنني ( موفد واحد �إلى
دولة عربية ،وموفدة واحدة �إلى دولة �أجنبية) ،وبلغ عدد
املوفدين للح�صول على درج��ة الدكتوراه ( )3موظفني
(موظف واحد �إلى دولة عربية  ،وموظفني اثنني �إلى دول
�أجنبية).
-2الدورات التدريبية اخلارجية :مت �إحلاق ( )5موظفني
وموظفات بالدورات التدريبية خالل العام (.)2016

مديرية العالقات الثقافية

 01ال�ت�ع��اون ال�ث�ق��ايف م��ع ال ��دول العربية والإ��س�لام�ي��ة
والأجنبية ،وذلك على النحو الآتي:
توقيع ( )57اتفاقية مع دول عربية و�إ�سالمية و�أجنبية،
تت�ضمن بنود ًا خا�صة بالرتبية والتعليم.
و�ضع ( )10برامج تنفيذية للتعاون الثقايف والرتبوي ،مت
توقيعها مع دول عربية و�إ�سالمية و�أجنبية ،وهي �سارية
املفعول.
توقيع ( )13م��ذك��رة تفاهم للتعاون م��ع دول عربية
و�إ�سالمية و�أجنبية.
 02تبادل اخلربات الرتبوية ،وذلك على النحو الآتي:
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 تبادل املطبوعات والوثائق الرتبوية مع عدد من الدولالعربية والأجنبية.
 ح�ضور عدد من اجتماعات اللجان امل�شرتكة ( يف وزارةال�صناعة والتجارة وكذلك يف كازخ�ستان)؛ ملناق�شة
م�شاريع الربامج التنفيذية بني احلكومة الأردنية ودول
املختلفة.
 عقد اجتماعات ف��ري��ق العمل امل�شرتك ب�ين اململكةالأردنية الها�شمية ودول جمل�س التعاون اخلليجي؛ ملتابعة
تنفيذ خطة العمل امل�شرتكة يف جمال التعليم والتعليم
العايل للأعوام .2018-2014
 03الدورات والربامج التدريبية
 م�شاركة عدد من موظفي وزارة الرتبية والتعليم يففعاليات تربوية ( دورات وبرامج تدريبية وور���ش عمل
وم�ؤمترات خارجية وداخلية وزيارات درا�سية) تقل مدتها
عن �شهر ،حيث بلــــــــــغ عدد املوظفني امل�شاركني يف تلك
الفعاليات خالل العـــــــــام  )133 ( 2016موظف ًا وموظفة.
 م�شاركة ( )15موظفًا وموظفة يف ب��رام��ج تدريبيةعقدتها وزارة تطوير القطاع ال �ع��ام؛ لبناء ال�ق��درات
القيادية للعاملني يف القطاع العام للعام .2016
�إع��داد فريق تدريب حم��وري يف جمال امل�سرح املدر�سي
بالتعاون مع الهيئة العربية للم�سرح /ال�شارقة ،حيث مت
تدريب  57معلمًا ومعلمة للم�سرح خالل العام .2016
 �إع ��داد ف��ري��ق عمل حم��وري ملتابعة اخل�ط��ة الوطنيةال�شاملة حلقوق الإن�ســــــــــــــــــــــــان  ،2025-2016ومتابعة
جميع الأم��ور املتعلقة مبو�ضوع حقوق الإن�سان ،و�إع��داد
التقارير املتعلقة بذلك ورفعها للجهات ذات العالقة.
 .4برامج التبادل الطالبي:
 تر�شيح ( )7من طلبة ال�صف الثامن للح�صول علىمنحة درا�سية ال�ستكمال درا�ستهم يف املدار�س الرتكية.
 التعميم عن منح برنامج (( )yesللدرا�سة يف �أمريكا)على مديريات الرتبية والتعليم املختلفة ،وفرز الطلبات
للمتقدمني ورفعها لالمدي�ست للمفا�ضلة بينهم.
 التعميم عن املنح املقدمة من كليات العامل املتحدللدرا�سة يف بريطانيا على مديريات الرتبية والتعليم،
وفرز الطلبات للمتقدمني ورفعها للجنة الوطنية لكليات
العامل املتحد للمفا�ضلة بينهم.
 ا�ستكمال الإج��راءات الالزمة ال�ست�ضافة وفد طالبييت�ألف من ( )19طالب ًا ومرافقًا من وزارة التعليم الرتكية
لدرا�سة اللغة العربية يف اجلامعة الأردنية.

�إدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:
�-1إطالق م�شروع الربط واحلماية الإلكرتونية للوزارة،
وي�شمل:
 بناء �شبكة حا�سوبية ب�سرعات عالية تربط جميعاملدار�س واملديريات مبركز الوزارة.
 نظام مراقبة متكامل جلميع املواقع امل�شمولة يف امل�شروع. نظام �ضبط الدوام املدر�سي.نظام الفيديو املرئي بني مركز الوزارة ومديريات الرتبية
والتعليم.
�شبكة ات �� �ص��االت داخ�ل�ي��ة جم��ان�ي��ة جلميع امل��دار���سومديريات الرتبية والتعليم.
�-2إط �ل�اق ن�ظ��ام �إدارة املعلومات ال�ترب��وي��ة (Open
 )EMISبالتعاون مع مكتب اليون�سكو؛ لتوفري البيانات
والتقارير وم�ؤ�شرات الأداء خلدمة متخذ القرار على
م�ستوى املدر�سة واملديرية وال��وزارة ،وقد مت االنتهاء من
بناء قاعدة البيانات ال�شاملة للبيانات الأ�سا�سية اخلا�صة
باملدار�س والطلبة.
-3ت��وق�ي��ع اتفاقية ت�ع��اون ب�ين وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
وم�ؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم والتنمية (�إدراك)؛ للتعاون
على تطوير م�ساقات �إلكرتونية للمرحلة الثانوية ،ملناهج
(الريا�ضيات ،والفيزياء ،والكيمياء ،واللغة الإجنليزية)،
وقد مت جتهيز مادة الريا�ضيات و�إطالقها.
-4متابعة تنفيذ املرحلة الثالثة من م�شروع ربط وزارة
الرتبية والتعليم ومديرياتها بخدمة الإنرتنت ،من خالل
�شبكة الألياف ال�ضوئية الوطنية (.)NBN
تنفيذ �إ�سرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية وخطتها يف وزارة

الرتبية والتعليم ،وقد مت االنتهاء من درا�سة تقدمي ثالث
خدمات �إلكرتونية تخدم �أكرب عدد من امل�ستفيدين �ضمن
م�شروع (�أمت�ت��ة اخل��دم��ات احلكومية ،)2018-2016
والتن�سيق مع الإدارات املعنية للبدء بتنفيذها بالتعاون مع
وزارة تطوير القطاع العام ،وت�شمل:
-1خدمة انتقال طلبة املدار�س اخلا�صة واحلكومية يف ما
بينها ،حيث قدمت يف درا�سة هذه اخلدمة ثالثة ت�صورات.
-2خدمة ت�سجيل طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي.
-3خدمة ا�ستخراج رقم اجللو�س �إلكرتونيا لطلبة الثانوية
العامة الأردنية.
-5ت�ط��وي��ر جمموعة م��ن الأن�ظ�م��ة الإداري� ��ة واخل��دم��ات
الإلكرتونية ،وذلك على النحو التايل:
 نظام حمو�سب لق�سم احلركة؛ ملتابعة نظام �إدارة مركباتالوزارة و�صيانتها.
 نظام حمو�سب لإدارة التعليم اخلا�ص؛ لإدارة ملف املراكزالثقافية.
 تطوير نظام قيا�س م�ستويات العنف يف املدار�س احلكوميةوامل�سح الإلكرتوين ال�شهري حلملة معًا «نحو بيئة مدر�سية
�آمنة» وحتديثه ،بالتعاون مع اليوني�سيف وادارة التعليم.
 تطوير الأنظمة املالية اخلا�صة بامل�ستحقات املالية ملوظفيال��وزارة (من مياومات وتنقالت وح�ص�ص �إ�ضافية وحمو
�أمية ودورات).
 تطوير نظام ح�صر اخل�ب�رات املتخ�ص�صة يف جمالتكنولوجيا املعلومات يف الوزارة.
-6امل���ش��ارك��ة يف م�شروع ال��رب��ط البيني ب�ين ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية� ،ضمن م�شروع( ،)GSBوذلك
لتبادل البيانات بني الدوائر احلكومية الخت�صار الوقت
واجلهد على املواطن.

�إدارة الرتبية اخلا�صة
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:

ق�سم الإعاقات وق�سم �صعوبات التعلم

•متابعة طباعة املناهج الدرا�سية للطلبة املكفوفني،
( )800جملد للمنهاج القدمي و( )1700جملد للف�صل
الأول من املنهاج اجلديد بطريق» برايل» ،من ال�صف
الأول حتى ال�صف الثاين الثانوي ،لطلبة اململكة كافة.

•تكبري املناهج ل�ـِ ( )23طالبًا وطالبة من �ضعاف
الب�صر ،على ورق (.)A3
•ا�ستحداث ( )4غرف للإعاقة الذهنية يف املدار�س
ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سة ال�سويدية ل�ل�إغ��اث��ة ال�ف��ردي��ة،
ومتابعة تزويدها بالكوادر الالزمة والتجهيزات والأثاث
املطلوب.
•متابعة ا�ستحداث ( )60غرفة م�صادر �صعوبات التعلم
يف عدد من مديريات الرتبية والتعليم .
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•تزويد ( )20غرفة م�صادر �صعوبات تعلم و( )5غرف
ا�ضطرابات النطق واللغة بالأثاث والتجهيزات الالزمة.
•توزيع (� )71سماعة طبية على الطلبة ذوي الإعاقة
ال�سمعية يف جميع مدار�س وزارة الرتبية والتعليم.
•عقد جمموعة من الدورات التدريبية للمعلمني ،كتدريب
العاملني يف م��دار���س الأم��ل لل�صم ( م��ارك��ا ،اللويبدة)
بالتعاون مع منظمة التعاون الكورية بخ�صو�ص �إن�شاء
مدر�سة جديدة للطلبة ال�صم ،ودورة تدريب مدربني بعنوان
« التعليم الدامج» بالتعاون مع اليون�سف ،وتدريب مديري
ومر�شدي ومعلمي املدار�س الداجمة للطلبة ذوي الإعاقة،
ح��ول دم��ج الطلبة ذوي الإع��اق��ة احلركية يف امل��دار���س،
بالتعاون م��ع جمعية احل�سني /مركز الأردن للتدريب
ال�شامل والدمج ،وتدريب العاملني مع ذوي الإعاقات حول
�صعوبات التعلم والنطق وبرامج تعديل ال�سلوك بالتن�سيق
مع ال�شركاء ( منظمة مري�سي كور).
•الإ�شراف على تقييم القدرات الب�صرية لـ( )70طالب ًا
وطالبة من الطلبة املكفوفني و�ضعاف الب�صر لغايات
القبول والت�سجيل يف �أكادميية املكفوفني.
•توزيع الكرا�سي املتحركة والبالغ عددها ( )9على
الطلبة ذوي الإعاقة احلركية.
•تخ�صي�ص مبالغ مالية يف موازنة �إدارة الرتبية اخلا�صة
للعام 2016/2015؛ ل�شراء الألعاب والقرطا�سية املنا�سبة
لتفعيل برامج الطلبة املعوقني.
•توفري خم�سة با�صات لنقل طلبة غرف الإعاقة الذهنية
�ضمن خطة الدمج للمعاقني ذهن ًيّا يف املدار�س ،بالتعاون
مع املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ،وتوزيع
با�صني لنقل الطلبة ال�صم يف مدر�ستي ( اللويبدة وماركا).
•عقد االتفاقيات وجت��دي��د ال�شراكات م��ع املنظمات
وامل�ؤ�س�سات العاملة مع ذوي الإعاقــــــــــــــــــــــة ( منظمة
مري�سي كور ،املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني،
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جمعية ال�شلل الدماغي ،جمعية احل�سني /مركز الأردن
للتدريب والدمج ال�شامل).
•ت�سهيل دمج وقبول لـ ( )42طالبًا وطالبة من الطلبة
ذوي الإعاقة يف املدار�س ،بالتن�سيق مع الإدارات املعنية
يف ال��وزارة ( �إدارة ال�ش�ؤون القانونية � ،إدارة التعليم ،
�إدارة التعليم اخلا�ص).
•تنفيذ رحلة درا�سية �إل��ى جمهورية كوريا اجلنوبية؛
ل�لاط�لاع على واق��ع العمل م��ع الطلبة ذوي الإع��اق��ة يف
امل��دار���س� ،ضمن م�شروع بناء مدر�سة لل�صم يف ماركا
بالتعاون مع منظمة التعاون الكورية ( كويكا).

ق�سم برامج التفوق واملوهبة

•التو�سع يف برامج الطلبة املتفوقني ،من خالل �إن�شاء
�أرب��ع مدار�س من مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز
بالتن�سيق مع الديوان امللكي العامر ،اثنتان يف العا�صمة
عمان ،وواحدة يف جر�ش ،وواحدة بد ًال من البناء القدمي
يف الزرقاء.
•رفع ن�سبة االلتحاق يف برامج الطلبة املتفوقني يف
مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز وبرنامج الت�سريع
الأكادميي؛ حيث مت قبول ( )881طالب ًا وطالبة ملدار�س
امللك عبد اهلل ال�ث��اين للتميز ،و( )41طالبًا لربنامج
الت�سريع الأك��ادمي��ي ،لي�صل بذلك العدد الكلي لطلبة
مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف العام � 2016إلى
( )2866طالب ًا وطالبة.
•تطوير �أ�س�س اختيار ال �ك��وادر الإداري� ��ة والتعليمية
يف م��دار���س امل �ل��ك ع�ب��د اهلل ال �ث��اين للتميز؛ بت�شكيل
جلنة مقابالت املعلمني والإداري�ي�ن ،و�إج��راء اختبار يف
التخ�ص�ص ،واختبار �أ�ساليب التدري�س ،والإعالن املفتوح
للنقل على م�ستوى املحافظة.

�إدارة التعليم املهني والإنتاج
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:
.1هيكلة التعليم املهني؛ �إذ �أ�صبح الفرع ال�صناعي ()10
تخ�ص�صا ،ومت حتويل امل�شاغل
ً
تخ�ص�صات بد ًال من ()25
امللغاة �إلى تخ�ص�صات معتمدة ،و�أ�صبح االقت�صاد املنزيل
( )3تخ�ص�صات بد ًال من ( )4تخ�ص�صات.
.2تنظيم ك��وادر التعليم املهني ،م��ن خ�لال التنقالت
والتعيينات ،والتن�سيب ب�أحقية ع�لاوة �صعوبة العمل
والعالوة الإ�ضافية ملعلمي التعليم املهني والرتبية املهنية
الذين تنطبق عليهم �شروط منح العالوة ،حيث مت منحها
لــِ ( )35معلمًا ومعلمة.
.3ال�ت��وج�ي��ه امل�ه�ن��ي ،م��ن خ�لال �إع ��داد ب��رو��ش��ور خا�ص

بالتعليم املهني ال�شامل والتعليم املهني التطبيقي ،و�إعداد
كتيب للتوجيه املهني يحدد اخلطوط العري�ضة للتوعية
والتوجيه املهني.
.4تدريب ( )28مهند�سً ا زراع ًيّا يف مراكز العمل بالتعاون
مع جامعة البلقاء ،وتدريب عدد من املعلمني واملعلمات
على (بناء املهارات ال�شخ�صية).
.5تفعيل الت�شاركية مع القطاع اخلا�ص ،من خالل متابعة
تطبيق برنامج (�إجن��از) �ضمن ( )28مديرية و()200
مدر�سة على م�ستوى الأقاليم الثالثة (�شمال /و�سط/
ج�ن��وب) ،وح�ضور ( )1600طالب على م�سرح الفكر
اجلديد حل�ضور ق�ص�ص النجاح ،وتدريب ( )38معلمًا
ومعلمة على برنامج «الهدف».

�إدارة ال�ش�ؤون املالية

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

�صندوق ال�ضمان االجتماعي للعاملني يف
وزارة الرتبية والتعليم

•�صرف تعوي�ضات نهاية اخل��دم��ة لأ�سباب متعددة
(مثل التقاعد �أو اال�ستقالة �أو النقل) ،حتى تاريخ
 ،2016/9/30لـِ ( )3515موظفًا وموظفة ،بقيمة
�إجمالية بلغت ( ) 27580793دينارًا.
•�صرف �سلف طارئة م�سرتدة حتى تاريخ ،2016/9/30
لـِ ( )1781موظفًا وموظفة ،بقيمة �إجمالية بلغت
( )1650000دينار.
•�صرف ال�سلف الطارئة غري امل�سرتدة للتعليم وال�سكن
حتى تاريخ  ،2016/9/30لـِ ( )1543موظفًا وموظفة،
بقيمة �إجمالية بلغت ( )6034500دينار.
•درا�سة العديد من اخليارات ال�ستثمار �أموال �صندوق
أرا�ض وبيعها للموظفني بطريقة
ال�ضمان ،ك�شراء قطع � ٍ
التق�سيط املريح وب�أ�سعار تتنا�سب مع دخولهم� ،أو عقد
�شراكات مع ال��وزارة لبناء �أبنية مدر�سية وت�أجريها
لها ،مما ي�شكل م�صدر دخل �آمن لل�صندوق ،وكذلك
عقد �شراكات مع �صندوق الإ�سكان لتمويل �شراء �شقق
�سكنية وبيعها للموظفني احلا�صلني على قرو�ض من
�صندوق الإ�سكان.
•حتويل م�ستحقات التعوي�ضات املالية وال�سلف ب�أنواعها

كافة �إلى البنوك املحولة �إليها روات��ب امل�ستفيدين؛
تب�سيطً ا للإجراءات وتوفريًا للوقت واجلهد.

مديرية �صندوق الإ�سكان

�أوالً :القرو�ض ال�سكنية واال�شرتاكات:
واف �ق��ت جلنة �إدارة ال���ص�ن��دوق على تر�شيح ()192
معلمًا ومعلمة (الدفعة الأول��ى) بتاريخ 2016/2/28م،
ك�م��ا مت الإع�ل��ان ع��ن ال��دف �ع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن املر�شحني
بتاريخ 2016/7/12م ،وب�ل��غ ع��دده��م ( )219معلمًا
ومعلمة ،راجع منهم ( )397معلمًا ومعلمة ،ومت منحهم
قرو�ضهم التي بلغت قيمتها ( )8624474دينارًا ،ومتت
�إعادة اال�شرتاكات للمعلمني املن�سحبني ،البالغة قيمتها
( )1419269.652دينارًا.
ثانيًا :م�شروع «�سكن كرمي لعي�ش كرمي» /املكرمة امللكية
املخ�ص�صة ملعلمي وزارة الرتبية والتعليم :
-1تخ�صي�ص (� )625شقة لوزارة التنمية االجتماعية.
-2تخ�صي�ص (� )10شقق ال�ستخدامها مدار�س للم�شروع
(�أبو علندا).
-3تخ�صي�ص (� )24شقة لل�سكن الوظيفي يف منطقة
مطل ال�شوبك.
�-4إ��ص��دار ( )1659كتاب تخ�صي�ص من قبل م�ؤ�س�سة
الإ�سكان لل�شقق ال�سكنية ،ومت توزيعها على املعلمني.
�-5سيتم الإع�لان عن (� )837شقة للمرحلة الثانية من
م�شروع «�سكن كرمي لعي�ش كرمي».
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�إدارة التعليم العام

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

مديريةالإر�شادوالتوجيه
ق�سمالإر�شادالرتبوي

	�إقامة ور�شات عمل لإك�ساب املر�شدين الرتبويني
�أ�ساليب خمتلفة يف توعية الطلبة و�أولياء �أمورهم وتثقيفهم
للوقاية من �أخطار املخدرات وامل�ؤثرات العقلية� ،ضمن خطة
وزارة الرتبية والتعليم لوقاية الطلبة من �أخطار املخدرات
وامل�ؤثراتالعقلية،وتعزيزقدراتاملر�شدينالرتبوينييفجمال
منهجية�إدارةاحلالة.
التعاونوالتن�سيقمعم�ؤ�س�ساتحكوميةوغريحكومية
ومنظمات حملية ودولية لتنفيذ عدد من الربامج ،كمديرية
الأمنالعام،وجمعيةالتطويراملجتمعي،ومركز�شركاءالأردن.
تنفيذ مبادرة �سمو ويل العهد حلماية ال�شباب من
خطرالإدمان«حت�صني».

ق�سماحلمايةوالبيئةالآمنة

•برنامج الريا�ضة وال�ف��ن يف مناه�ضة العنف «�أج�ي��ال
ال�سالم» ،حيث متت �إ�ضافة ( )29مدر�سة من ثماين
مديريات جديدة للعام  ،2016لي�صبح ع��دد املدار�س
امل�شاركةيفالربنامج()41مدر�سةمن()13مديرية،ومت
تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمني امل�شاركني يف الربنامج من
املدار�س اجلديدة على مهارات الربنامج وكيفية توظيفها
مع الطلبة للحد من العنف يف املدار�س.
•برنامج «التوعية من خماطر جنوح الأحداث» بالتعاون مع
�إدارة �شرطة الأح��داث ،فتم تنفيذ الربنامج يف ع�شرين
مدر�سة من �أربع مديريات «لواء ماركا – لواء القوي�سمة
– لواء �سحاب – ق�صبة املفرق – الزرقاء الأولى» ،ومت
عقد لقاءات ت�شاورية مع املر�شدين الرتبويني يف املدار�س
امل�شاركة؛لتوعيتهممبخاطرجنوحالأحداثوكيفيةحماية
الطلبةمنالوقوعفيه،منخالل�إعطاءحما�ضراتتوعوية
لطلبةاملدار�سعلىمدارالعامالدرا�سي.

ق�سمالتعليمالنظامي

•امل�شاركة بجائزة احل�سن بن طالل للتميز العلمي ،التي
من �ش�أنها �أن تعمل على تطوير �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية
والأ�ساتذةوالطلبة،وت�شجيعالتميز،وروحالعملامل�شرتك،
وخدمةاملجتمع.
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•.1فاز باجلائزة الأولى وقيمتها ( )7000دينار منا�صفة
كل من :املركز الريادي للطلبة املتفوقني من حمافظة
�إربد /منطقة دير ابي �سعيد ،عن م�شروع «كيمياء النطاق
ال�ضيق وتطبيقاتها واخلاليا الغلفانية ال�صديقة للبيئة
والقليلةالتكلفة»،واملدار�سالعمريةعنم�شروعها«تطوير
التعليم «ق�صة جناح ومتيز».
• .2فاز باجلائزة الثانية وقيمتها ( )5000دينار منا�صفة
كل من :مدر�سة اليوبيل عن م�شروعها «اليوبيل النموذج
الأول واملتميز يف تعليم املوهوبني يف اململكة واملنطقة
العربية» ،ومدر�سة �أبي بكر ال�صديق الثانوية ال�شاملة
للبنني ،عن م�شروعها «فطر املحار يف مدر�سة �أبو بكر
ال�صديق».
• .3فاز باجلائزة الثالثة وقيمتها ( )3000دينار بالت�ساوي
كل من مدار�س الكلية العلمية الإ�سالمية /بنني ،عن
م�شروعها «التدري�س وفق مفاهيم ال��ذك��اءات املتعددة
باالعتماد على �أمناط التعلم لدى طالب ال�صف العا�شر،
وتوظيف ذلك داخل الغرفة ال�صفية» ،ومدار�س النظم
احلديثة عن م�شروعها «تدوير خملفات القهوة» ،ومدر�سة
القد�س الثانوية للبنات عن م�شروعها «ف��ن احلقائب
التعلمية-التعليمية».
• تفعيل جمال�س �أولياء الأمور واملعلمني ،التي تهدف
�إلى توثيق عرى املودة بني املعلمني و�أولياء الأمور ،و�إزالة
احلواجز النف�سية والثقافية واالجتماعية بني امل�ؤ�س�سة
التعليميةوالبيت،مباي�ؤدي�إلىتوفري�أجواءتعليمية�أف�ضل
للطالب.
• تفعيل م�شروع املجال�س الربملانية الطالبية ،التي
تُـن َِـمّي املهارات احلياتية للطالب وت�صقل �شخ�صيته ،مبا
يعك�س روح امل�س�ؤولية واملواطنة ال�صاحلة التي ت�سهم يف
خدمةاملدر�سةواملجتمعاملحلي.
•	�إط�لاق برنامج التقوية والتعمق ،الذي يهدف �إلى
تزويد الطلبة باملعارف ،و�إك�سابهم اخلربات واملهارات
الالزمة لتح�سني م�ستوى حت�صيلهم الأكادميي ،وتنفيذ
الأن�شطة التعليمية التي تتيح للطلبة التقوية والتعمق يف
املناهج التعليمية وفق رغباتهم واحتياجاتهم التعليمية.

ق�سم التعليم غري النظامي

.1م �� �ش��روع التو�سع يف تنفيذ ب��رن��ام��ج تعزيز الثقافة
للمت�سربني ،وتوفري الدعم الفني للربنامج ،حيث بد�أت
الوزارة خالل العام  2016بالتعاون مع م�ؤ�س�سة كوي�ست

�سكوب ومنظمة اليوني�سيف بتنفيذ امل�شروع يف ()27
م��رك��زًا ق��د ًمي��ا ،وا�ستكمال �إج ��راءات ال�صيانة وتقدير
احتياجات املراكز من الأثاث واللوازم متهيدً ا لت�أمينها
كجزء من عنا�صر البيئة املحفزة على التعلم ،وتنفيذ
( )5ور�ش تدريبية لغايات بناء قدرات العاملني يف املراكز
ومتكينهم من التعامل مع االحتياجات التعليمية للأطفال
املت�سربني.
.2تنفيذ م�شروع ال��دع��م الفني لربنامج التعليم غري
النظامي «ت�ع��زي��ز الثقافة للمت�سربني» ب��ال�ت�ع��اون مع
م�ؤ�س�سة كوي�ست �سكوب والوكالة الأمريكية USAID؛
حيث مت ا�ستحداث « »28مركزً ا جديدً ا لتعزيز الثقافة
للمت�سربني يف املناطق النائية وجيوب الفقر يف العديد من
املحافظات ،ومت البدء بتنفيذ اجلل�سات التعليمية فيها،
ومت �إج��راء �أعمال ال�صيانة للغرف ال�صفية يف املدار�س
احلا�ضنة للمراكز ،وجتهيزها وت�أثيثها بالأدوات واللوازم
وجميع متطلبات البيئة املحفزة على التعلم.
.3ت�صميم برنامج التعليم اال�ستدراكي ()Catch UP
وبنا�ؤه بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف ،والبدء بتنفيذ
الربنامج كجزء من برامج التعليم غري النظامي وفق
املعايري املعتمدة فيه.

ق�سم التغذية وال�صحة املدر�سية

.1تنفيذ م�شروع تغذية �أطفال املدار�س احلكومية للعام
 ،2016/2015حيث بلغ عدد الطلبة امل�شمولني بامل�شروع
يف الف�صل ال�ث��اين م��ن ال�ع��ام ال��درا��س��ي 2016/2015
( )350000طالب وطالبة يف ال�صفوف م��ن ()6-1
الأ�سا�سي ،وطلبة ريا�ض الأطفال احلكومية يف مناطق
جيوب الفقر واملناطق التي مت �شمولها منذ بداية امل�شروع،
موزعني على ( )1802مدر�سة يف ( )31مديرية تربية
ُـقدّمُ لكل
وتعليم ،وثالثة خميمات تابعة لوكالة الغوث ،وي َ
طالب:
 ( )2يومني يف الأ�سبوععبوة ب�سكويت عايل الربوتني وزن ( )45 - 40غم مدعم
بالفيتامينات واملعادن.
حبة فاكهه (موز ،تفاح ،برتقال.)... ،
 (� )3أيام يف الأ�سبوعب�سكويت برنامج الأغذية العاملي مدعم بالفيتامينات
واملعادن وحم�شو بالتمر ،وزن ( )80غم ( 2قطعة لكل
طالب ،وزن القطعة الواحدة ( )40غم).

توزع هذه الوجبة على الطلبة قبل نهاية احل�صة الثالثة بـ
( )15دقيقة داخل الغرفة ال�صفية ،وب�إ�شراف مبا�شر من
قبل املعلم بعد الت�أكد من �سالمتها.
.2تنفيذ برنامج االعتماد الوطني للمدار�س ال�صحية
بالتعاون مع وزارة ال�صحة واجلمعية امللكية للتوعية
ال�صحية ،حيث بلغ عدد املدار�س امل�شاركة يف الربنامج
للعام الدرا�سي  )120( 2016 /2015مدر�سة ،وعلى
النحو التايل:
�سنة خام�سة ذهبي ( )4مدار�س.
�سنة رابعة ذهبي ( )18مدار�س.
امل�ستوى الذهبي ( )8مدار�س.
امل�ستوى الف�ضي ( )19مدر�سة.
امل�ستوى الربونزي ( )40مدر�سة.
مت اع�ت�م��اد ( )67م��در��س��ة �ضمن امل�ستويات الذهبي
والف�ضي وال�برون��زي ،واعتماد ( )22مدر�سة متابعة
لل�سنتني الرابعة واخلام�سة.

مديرية الطفولة

•  التو�سع يف �إن�شاء ريا�ض الأطفال؛ �إذ مت ا�ستحداث
(� )99شعبة ريا�ض �أطفال حكومية حتى العام .2016
• برنامج التوعية الوالدية:
 توقيع برتوكول دعم برامج الطفولة املبكرة مع منظمةاليوني�سف ،حيث مت تنفيذ:
�أ -دورة تدريب مدربني على الدليل التثقيفي لربنامج
التوعية ال��وال��دي��ة ل �ـِ ( )22م��در ًب��ا م��ن م�شريف ريا�ض
الأطفال.
ب -عقد ( )7دورات تدريبية ل�ضباط االرتباط واملثقفني
(املدربني) لربنامج التوعية الوالدية مدة (�10أي��ام)،
موزعة على الأقاليم الثالثة (و�سط� ،شمال ،جنوب) لـِ
( )157مثقفًا من مديري املدار�س و�ضباط االرتباط من
مديريات الرتبية والتعليم.
ج -تنفيذ ( )246دورة للأهايل خ�لال �شهرَيْ ني�سان
و�أي��ار ،2016/التحق بها ( )4182فردًا من الأه��ايل يف
( )41مديرية تربية وتعليم.
• برنامج م�شاركة الأهل يف الرو�ضة وال�صفوف الثالثة
الأولى:
يهدف الربنامج �إلى جعل الأهل �شركاء يف تعليم
�أطفالهم من خ�لال الأن�شطة اليومية ل�صف الرو�ضة،
التي ت�سهم يف من��اء الطفل وت�ط��وره ومتكني الأه��ل من
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القيام ب�أن�شطة متنوعة تتواءم وحاجات الطفل النمائية
والتعليمية ،مم��ا ينعك�س �إيجاب ًيّا على الطفل والأه��ل
واملعلمة ،ويعزز االنتماء للمدر�سة عند الأطفال و�أهاليهم.
ويتم العمل حال ًيّا م��ع ال (� )USAIDضمن
م�شروع ( )RAMPعلى تطوير دليل برنامج م�شاركة
الأهل يف الرو�ضة وال�صفوف الثالثة الأولى ،وو�ضع خطة
مقرتحة لتنفيذ �أن�شطة الربنامج لتدعم مهارات القراءة
واحل�ساب خالل الفرتة القادمة ،وجعل الأهل �شركاء يف
تعليم �أبنائهم.
وقد مت توقيع اتفاقية «مبادرة القراءة واحل�ساب»
لل�صفوف املبكرة مع ( ،)USAIDملدة خم�س �سنوات
ت�ستمر حتى العام 2019؛ لتدريب املعلمني وامل�شرفني
على تطبيق منهجيات القراءة واحل�ساب �ضمن م�شروع
(.)RAMP
ويتم العمل حال ًيّا على تطوير دليل امل�شاركة
املجتمعية لدعم القراءة احل�ساب ،كما مت تنفيذ املرحلة
الأول��ى يف ( )9مديريات للعام  ،2016/2015و�سيتم
تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج امل�شاركة املجتمعية
لي�شمل ( )20مديرية للعام  ،2017/ 2016وبذلك يكون
عدد املديريات املنفذة للربنامج ( )29مديرية.
•  م�شروع التعليم واملهارات احلياتية ملرحلة الطفولة
املبكرة (ما قبل املدر�سة) لأطفال خميم الأزرق.
مت ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون ب�ين وزارة الرتبية
والتعليم وجمعية وورلد فيجن /انرتنا�شونال  /الأردن،
 2017/2016ملدة عام لتنفيذ هذا امل�شروع ،الذي ي�شمل
(� )6شعب �صفية تغطي ( )600طفل ��س��وري ل�ـ ()5
�سنوات .ومت تدريب املعلمات والأم�ه��ات على املهارات
احلياتية يف مرحلة الطفولة املبكرة.
أي�ضا توقيع اتفاقية ت�ع��اون ب�ين وزارة
وق��د مت � ً
الرتبية والتعليم وجمعية وورل��د فيجن/انرتنا�شونال/
الأردن)2019-2016( ،؛ لتنفيذ م�شروع (ن ��ور) يف
املجتمعات امل�ست�ضيفة لالجئني يف اململكة يف حمافظات
(عمان ،والزرقاء ،و�إربد ،واملفرق).
• الن�شرة الرتبوية «رو�ضتي  ...م�ستقبلي»:
تهدف �إلى تزويد معلمات وم�شريف ريا�ض الأطفال
احلكومية ،ومديرات املدار�س امللحق بها ريا�ض الأطفال،
باملوا�ضيع الرتبوية اخلا�صة مبرحلة الطفولة املبكرة
وتبادل اخلربات بني الفئات امل�ستهدفة ،ومت �إ�صدار العدد
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التا�سع منها وتوزيعه على امليدان ،والعمل جا ٍر على �إعداد
العدد العا�شر.
• برنامج املتطوعات اليابانيات:
ت�ن�ف�ي��ذً ا مل��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م امل��وق �ع��ة ب�ين وزارة
التخطيط والتعاون ال��دويل والوكالة اليابانية للتعاون
ال��دويل (جايكا) ،مت توفري متطوعتني جديدتني يف كل
من مديرية تربية وتعليم (م�أدبا ،وال�سلط) ،و�سيتم تنفيذ
زيارات ميدانية من قبل من�سقي الربنامج ملتابعة عملهما.
• برنامج املتطوعات الكوريات:
تنفيذً ا ملذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة التخطيط
والتعاون الدويل والوكالة الكورية للتعاون الدويل (كويكا)،
مت توفري متطوعتني جديدتني يف مديرية الرتبية والتعليم
للواء ماركا؛ للعمل مع معلمات ريا�ض الأطفال يف جمال
املو�سيقى والفن والريا�ضة.
• معايري االعتماد لريا�ض الأطفال:
تهدف �إلى امل�ساهمة يف حت�سني اخلدمات املقدمة
لريا�ض الأط �ف��ال ،وق��د مت االنتهاء من م�سودة معايري
االعتماد لريا�ض الأط�ف��ال مع املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ�سرة والعمل جارٍعلى طباعتها من قبل املجل�س.
•برنامج ت�أثيث ريا�ض الأطفال احلكومية وجتهيزها:
ي �ه��دف �إل� ��ى ت��وف�ير ال�ب�ي�ئ��ة امل ��ادي ��ة املنا�سبة
واالرت�ق��اء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لريا�ض الأطفال
احلكومية ،وت�أمينها مب�ستلزماتها من الأثاث والتجهيزات
والقرطا�سية ،و�إجراء عمليات ال�صيانة اخلا�صة بها ،فقد
متت �صيانة (� )50شعبة ريا�ض �أطفال خالل العام 2016
بدعم من اليوني�سيف ح�سب الربتوكول املوقع معهم.

وحدة الرقابة الداخلية
ن َفّذت الوحدة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:

ق�سمالرقابةاملالية

ُقدّر بـِ ( )13630,780دينار.
•حتقيق وفر مايل ي َ
•تدقيق م�ستندات ال�صرف اخلا�صة بنفقات امل�شاريع
الدولية والعرو�ض واملنح الدولية ،كم�شروع تطوير التعليم
نحواالقت�صاداملعريف/املرحلةالثانية،واملنحةال�سعودية،
وقر�ض البنك الدويل /املرحلة الثانية ،والقر�ض الأملاين.
•م�ت��اب�ع��ة م��دي��ري��ات ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وخماطبتها
با�ستي�ضاحاتديواناملحا�سبة،وعددهـــــــــــــــــــــــــــا()66
ا�ستي�ضاحاً.
•امل�شاركة يف جلان التدقيق والتحقيق البالغ عددها ()18
جلنة.

ق�سمرقابةاللوازم

 توجيه ( )80كتابًا لعطوفة رئي�س ديوان املحا�سبة. توجيه ( )115كتابًا ملديريات الرتبية والتعليم تتعلق بالأموراللوازمية.
 الرد على (  ) 185كتاب ًا ومذكرة مت حتويلها للق�سم من قبلمكتب عطوفة الأمني العام ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
 -امل�شاركة يف ( ) 35جلنة للتدقيق والتحقيق .

ق�سمالرقابةالإدارية

.1ت�صويب ع��دد من ال�ق��رارات الإداري ��ة والتو�صية ب�إيقاع
العقوبات امل�ستحقة ،حيث بلغ جمموع الق�ضايا وال�شكاوى
الواردة للق�سم ( ،)205ومت �إنها�ؤها جميعاً.
�.2إجناز الق�ضايا املتعلقة بالكتب الر�سمية الواردة من ديوان
املحا�سبة ودي��وان املظامل وهيئة مكافحة الف�ساد ،حيث بلغ
عددها ( )37ا�ستي�ضاحً ا وق�ضية ،مت �إنهاء ( )25منها،
والعمل جا ٍر على �إنهاء البقية.
.3امل�شاركة يف جل��ان التدقيق والتحقيق وجل��ان التحقق،
و�إعداد التقارير اخلا�صة بها ،حيث بلغ عددها ( )63جلنة،
مت �إنهاء ( )36منها ،والعمل جا ٍر على �إنهاء البقية.

ق�سمال�شكاوىواملظامل

•معاجلة ال�شكاوى الواردة �إلى الق�سم يف ق�ضايا خمتلفة،
حيث ورد (� )448شكوى ،متت معاجلة( )410منها،
والعمل جا ٍر على �إنهاء البقية.
•امل�شاركة يف ( )85جلنة حتقيق.
•ت�صويب ( )51قرارًا.

ق�سمالأداءامل�ؤ�س�سي

.1ج��ائ��زة امللك عبد اهلل ال�ث��اين لتميز الأداء احلكومي
وال�شفافية :
•ح�صول الوزارة على املركز الأول يف املرحلة الربونزية
جلائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي
وال�شفافيةيفالدورةال�سابعة.
•امل�شاركة يف جائزة الإب��داع احلكومي وجائزة املوظف
احلكومياملتميزللفئاتالثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة(القيادي،
الإداري  ،امل�ساند ).
.2امل�شاركةيفبرامجامل�س�ؤوليةاملجتمعية:
•برنامج مدر�سة خالية من التدخني ،وبلغ عدد املدار�س
املت�أهلة لل�شهادة ( )68مدر�سة للعام.2016
•حملة ح�صالة اخلري للعام الدرا�سي  ،2016/2015وكان
ُح�صل ( (30475.945دينارًا ل�صالح مركز
املبلغ امل َّ
احل�سنيلل�سرطان.
•دعم برنامج العودة �إلى املدر�سة من خالل توفري الكتب
املدر�سية لل�صفوف من الأول حتى ال�ساد�س.
•�إطالق حملة مكافحة التدخني؛ للو�صول �إلى وزارة خالية
منالتدخني.
•تنفيذ حملة التربع بالدم ،حيث بلغ عدد الوحدات املُت َربّع
بها ( )235وحدة ل�صالح بنك الدم.

ق�سم املعايري واجلودة

.1متابعة تطبيق نظام اجلودة يف مركز الوزارة ومديريات
الرتبية والتعليم ومدار�س العينة وريا�ض الأطفال احلكومية،
والتعديالت على النظام.
.2امل�شاركة يف جلان جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز
الأداء احلكومي وال�شفافية ،وج��ائ��زة الإب���داع ،و�إع��داد
اخلطط الإجرائية الالزمة.
�.3إع��داد التقرير الوطني لنتائج التدقيق الإداري والفني
للجودة يف ريا�ض الأطفال احلكومية للعام .2016
.4متابعة الوثائق املرجعية (القوانني والأنظمة والتعليمات
املعمول بها وفق �أحدث �إ�صداراتها ،واملوجودة على موقع
وزارة الرتبية والتعليم) للإدارات يف مركز الوزارة.
�.5إعداد دليل �إجراءات التدقيق الداخلي لنظام اجلودة.
�.6إعداد الإطار العام للعمليات الرئي�سة يف وزارة الـرتبية
والتعلـيـــــم والعمليات الفرعية التابعة لها ،واخلدمات
املنبثقة عن هذه العمليات.
�.7إعداد درا�سة ر�ضا متلقي اخلدمة للعام .2016/2015
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اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
نفذت اللجنة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:

ق�سم الرتبية

�إعداد درا�سة حول واقع التعليم العام يف الوطن العربي
و�سبل تطويره من قبل جمموعة من اخلرباء الأردنيني يف
جمال الرتبية ،ومت عر�ضها واعتمادها كوثيقة �أ�سا�سية
من خ�لال امل�شاركة يف امل��ؤمت��ر العا�شر ل��وزراء الرتبية
والتعليم العرب يف الأردن /البحر امليت يف �شهر كانون
الأول2016/م ،وكان مو�ضوع امل�ؤمتر «تطوير االمتحانات
العامة يف الوطن العربي».
•تنفيذ م�شروع امتحان الكفاية يف اللغة العربية
(جتريبي).
•تنفيذ م�شاريع قطاع الرتبية املمولة من اليون�سكو «يف
�إطار برنامج امل�ساهمة للعامني  ،»2017-2016ومن
هذه امل�شاريع:
.1م�شروع (العوامل املرتبطة باال�ستعداد املدر�سي ومدى
االختالف بني الذكور والإناث) ،املُق َـدّم من املركز الوطني
لتنمية املوارد الب�شرية.
.2م�شروع (تعزيز قدرات املعلمني يف املدار�س املنت�سبة
لليون�سكو على ت�صميم �أن�شطة تعليمية يف جمال التنمية
امل�ستدامة) ،املُق َـدّم من اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية
والثقافة والعلوم.
.3م�شروع (دعم ال�سيا�سات اخلا�صة باملعلمني يف الأردن
ويف العامل العربي) ،املُق َـدّم من �أكادميية امللكة رانيا العبد
اهلل لتدريب املعلمني.

ق�سم الثقافة والعلوم واالت�صال

•م�شروعملتقىالقد�سالثقايفبعنوان«الأق�صىكلال�سور»
تنفيذ م�شروع «الأق�صى كل ال�سور» من خالل اتفاقية بني
وزارة الرتبية والتعليم /اللجنة الوطنية وملتقى القد�س
الثقايف؛ بهدف ت�أكيد الدور الها�شمي يف رعاية امل�سجد
الأق���ص��ى ،ون�شر ال��وع��ي باملفهوم احلقيقي للم�سجد
ـتم عقد ور�ش عمل مكثفة لتدريب
الأق�صى املبارك .ف َّ
 5000معلم من معلمي وم�شريف اللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية والرتبية الوطنية� ،إ�ضاف ًة �إلى طلبة مدار�س
وزارةالرتبيةوالتعليم.
•اللجنة الوطنية الأردن�ي��ة لأخالقيات العلوم والتقانة
تنفيذ عدد من الفعاليات والأن�شطة بالتعاون مع اجلهات
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املعنية كاجلامعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية� ،ضمن اخلطة
اال�سرتاتيجية (.)2020 – 2016
•منتدىالكتباملدر�سيةاملفتوحةللدولالعربيةعقدمكتب
اليون�سكو الإقليمي للعلوم يف الدول العربية بالتعاون مع
مكتب اليون�سكو يف بريوت وبالتن�سيق مع اللجنة الوطنية
الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،منتدى الكتب املدر�سية
املفتوحةللدولالعربيةيفاململكةالأردنيةالها�شميةخالل
الفرتة ما بني ( ،)2016/11/22-21حيث كان الهدف
من هذا املنتدى تقييم الأ�سا�س املنطقي لتطوير الكتب
املدر�سية املفتوحة يف الدول العربية� ،إ�ضافة الى تبادل
املعارف حول امل��وارد التعليمية املتاحة للعامل العربي،
التي ميكن �أن تكون م�شرتكة �إقليم ًيّا مبوجب تراخي�ص
مفتوحة.
•حملة التوعية بالرتاث الثقايف املادي وغري املادي تنفيذ
عدد من حمالت التوعية ب�أهمية الرتاث الثقايف املادي
وغري املادي يف كل من م�أدبا ،وال�سلط ،وجر�ش ،والكرك،
والرتكيز على �إ�شراك املجتمع املحلي �إلى جانب عدد من
املدار�س لتنفيذ فقرات ومعار�ض تراثية.
•اجتماعات جلنة الإن�سان واملحيط احليوي امل�شاركة يف
اجتماعات اللجنة الدورية برئا�سة �سمو الأم�يرة ب�سمة
بنت علي بن نايف ،وبح�ضور عدد من ممثلي الوزارات
واجلهات املعنية مبو�ضوع الإن�سان واملحيط احليوي.
•االجتماع التا�سع للجنة الإي�سي�سكو للخرباء الآثاريني
عقدت اللجنة الوطنية الأردن �ي��ة للرتبية والثقافة
وال�ع�ل��وم بالتعاون م��ع املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة «االجتماع التا�سع للجنة الإي�سي�سكو
للخرباء الآثاريني املكلفني ب�إعداد تقارير فنية حول
االعتداءات الإ�سرائيلية املتكررة على امل�سجد الأق�صى
وحميطه خالل الفرتة ما بني 2016/4/28 -26م.
•فوز الأردن يف املرحلة الأولى مل�سابقة جائزة الإلك�سو
للتطبيقات اجل��وال��ة العربية ال��دورة الثانية /دبي
 2016/ق��ام��ت اللجنة الوطنية الأردن �ي��ة للرتبية
وال�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم ب��ال�تروي��ج جل��ائ��زة التطبيقات
اجلوالة العربية التي �أعلنت عنها املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،حيث فازت اململكة الأردنية
الها�شمية ب�أربعة تطبيقات يف جماالت خمتلفة:
01جمال الرتبية :تطبيقة دار الإفتاء العام للمطور عالء
الدين يون�س.

 02جمال الثقافة :تطبيقة ن�شر الثقافة الد�ستورية للمطور
�أحمد اجلمل.
03جم���ال ال �ع �ل��وم :تطبيقة ��ش��واخ����ص امل���رور للمطور
�إ�سماعيل �أحمد وهدان.
 04جمال الألعاب التعليمية :تطبيقة ال�سل�سلة الغذائية
للمطور فادي عبد الهادي.
ومتت دعوة الفائزين للم�شاركة يف املرحلة النهائية يف
دبي نهاية �شهر نوفمرب املا�ضي؛ للتناف�س على اجلائزة
على امل�ستوى العربي ،والتي تبلغ قيمتها � 50ألف دوالر.
•ور�شة تعزيز الوعي والقيم الإ�سالمية لدى ال�شباب
يف برامج وق�ضايا الرتبية ال�سكانية وال�صحية (دور
املنظمات ال�شبابية يف حتقيق التنمية االجتماعية)
نظمت املنظمة الإ� �س�لام �ي��ة للرتبية وال�ع�ل��وم
والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردن�ي��ة للرتبية
والثقافة والعلوم ور�شة عمل حول تعزيز الوعي والقيم
الإ��س�لام�ي��ة ل��دى ال�شباب يف ب��رام��ج وق�ضايا الرتبية
ال�سكانية وال�صحية (دور املنظمات ال�شبابية يف حتقيق
التنمية االجتماعية)؛ بهدف ن�شر الوعي بق�ضايا الرتبية
ال�سكانية وال�صحية ل��دى ال�شباب ،وتعزيز دوره��م يف
حتقيق التنمية االجتماعية ،والتعريف بوجهة النظر

الإ�سالمية يف ق�ضايا ال�سكان وال�صحة ،والإ�سهام يف
التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات ال�صلة واملنظمات
ال�شبابية.

ق�سم ال�سكرتاريا واخلدمات

القيام بالإجراءات املتعلقة مبا يلي:
.1اجتماع �أمناء اللجان الوطنية لليون�سكو ،على هام�ش
اجتماعات املجل�س التنفيذي لليون�سكو يف دورته (،)200
وال��ذي عقد يف مقر منظمة اليون�سكو يف باري�س خالل
يومي .2016/10/11-10
.2ال��دورة ( )37للمجل�س التنفيذي للمنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة
خ�ل�ال ال��ف�ت�رة  ،2016/10/5-4يف امل �ق��ر ال��دائ��م
للإي�سي�سكو– الرباط.
.3اجتماع املجل�س التنفيذي ( )105للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم يف تون�س ،خالل الفرتة من -14
2016/5/15م.
.4امل�ؤمتر العام ( )23للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،الذي عُ ـقِـدَ يف اجلمهورية التون�سية خالل الفرتة
2016/5/19-17م.

مديرية العالقات العامة

ن� �ف ��ذت امل���دي���ري���ة جم��م��وع��ة م���ن ال�ب�رام ��ج
وامل�شروعات ،ومن �أبرزها الآتي:
.1تنظيم عقد االجتماع الرابع لفريق العمل امل�شرتك
بني اململكة الأردنية الها�شمية ودول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،خالل الفرتة من (.)2016/1/27-26
.2تنظيم عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول واقع
التعليم العام يف الوطن العربي و�سبل تطويره ،الذي عقد يف
فندق املرييديان خالل الفرتة من (،)2016/1/31-30
مب�شاركة ( )5دول عربية ( تون�س واملغرب والإم��ارات
والبحرين والأردن) ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم «الألك�سو».
.3ت�ن�ظ�ي��م اح�ت�ف��ال ال � ��وزارة ب �ي��وم امل� ��ر�أة ال�ع��امل��ي ي��وم
.2016/3/8
.4تنظيم احتفال تكرمي اللجان العاملة يف معايري جائزة
امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية،
الذي �أقيم يف فندق الرويال يوم .2016/4/1

.5تنظيم احتفال �إطالق م�شروع نظام الربط واحلماية
الإلكرتونية لوزارة الرتبية والتعليم ،الذي �أقيم يف فندق
الأردن �إنرتكونتننتال يوم .2016/5/9
.6تنظيم حفل �إط�لاق م�شروع ( )Open EMISيوم
.2016/8/29
.7تنظيم عقد امل�ؤمتر العا�شر ل��وزراء الرتبية والتعليم
العرب ،الذي �أقيم يف ق�صر احل�سني للم�ؤمترات ( البحر
امليت) خالل الفرتة من ( ،) 2016/12/12-7مب�شاركة
( )19دولة عربية و( )8منظمات �إقليمية ودولية.
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وحدة امل�ساءلة وتوكيد اجلودة
نفذت الوحدة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:
.1تنفيذ الزيارات اال�ستطالعية وامل�ستعجلة والتقييمية
للمدار�س احلكومية واخلا�صة؛ بهدف جمع البيانات عن
الواقع التعليمي ،ودرا�ستها ،ومتابعة املالحظات الواردة
عن املدار�س لر�صدها ومعاجلتها.
.2متكني ُمقـ ِيّـمي وحدة امل�ساءلة من مهامهم ،من خالل
عقد دورة املدربني ( ،)TOTودورة اللغة الإجنليزية
(� )160ساعة ،و�إق��ام��ة ل �ق��اءات وور� ��ش عمل م��ن قبل
م�ست�شار الوحدة «كامرون».
.3تطوير �أدوات جمع البيانات ومن��اذج التقارير ،وقد
�شمل ذلك درا�سة �أدوات جمع البيانات التي ي�ستخدمها
املُقـ ِيّم يف عمله ،و�إج��راء لقاءات وور�ش عمل لتطويرها
مبا يتنا�سب مع واقع املدر�سة� ،إ�ضافة �إلى درا�سة مناذج
التقييم بعد تطبيقها عمل ًيّا ،وتنظيم لقاءات وور�ش عمل

لإعادة التعديل عليها بال�شكل املنا�سب.
 .4التخطيط مل�شروعات جتديدية خ�لال العام ،2017
ت�شمل توظيف ُ 150مقـ ِيّـمًا وتدريبهم حتى نهاية حزيران
 ،2017و�إن�شاء فروع للوحدة يف الأقاليم الثالثة (ال�شمال،
وال��و��س��ط ،واجل �ن��وب) ،و�إع ��داد دليل تقييم املديريات
يف وزارة الرتبية والتعليم ،وزي��ارة دول �أجنبية وعربية
تطبق نظام امل�ساءلة بهدف تبادل اخلربات ،ون�شر ثقافة
امل�ساءلة يف امليدان الرتبوي من خالل الور�ش التدريبية
واللقاءات والن�شرات وغريها ،والقيام بزيارات تقييمية
جديدة ملتابعة املدار�س التي مت تقييمها؛ بهدف متابعة
م��دى التقدم املتحقق من ال��زي��ارة التقييمية ال�سابقة،
�إ�ضافة �إل��ى اال�ستعانة ب��الأدوات والو�سائل الإلكرتونية
املتقدمة؛ لت�صميم موقع خا�ص بالوحدة ،و�إر�سال تقارير
املدار�س التي مت تقييمها ون�شرها.

�إدارة اللوازم والتزويد

نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،
ومن �أبرزها الآتي:
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•�إحالة عطاء �أثاث للمدار�س وا�ستالمه ،بقيمة بلغت
( )615,638دينارًا �أردن ًيّا.
•�إحالة عطاء �ألعاب داخلية وخارجية لريا�ض الأطفال
وا�ستالمه ،بقيمة بلغت ( )108,000دينار �أردين.
•طرح ( )119عطا ًء حمل ًيّا من خالل الوزارة للتعليم
املهني ،والرتبية اخلا�صة ،و�إدارة االمتحانات ،و�إدارة
الن�شاطات ،و�إدارة التعليم العام ،ومديرية املوارد
الب�شرية ،ومديريات الرتبية والتعليم ،بقيمة بلغت
( )1,037,507دنانري �أردنية.
•طرح ( )27عطاء من خالل دائ��رة اللوازم العامة
و�إحالتها ،بقيمة تقديرية بلغت ( )2,451,064دينارًا
�أردن ًيّا.
•طرح ( )15عطاء لطباعة الكتب املدر�سية ،بقيمة
بلغت ( )10,632,055دينارًا �أردن ًيّا.
•طرح ( )11عطاء لوازم المتحانات الثانوية العامة،
بقيمة بلغت (  )307,968دينارًا �أردن ًيّا.
•ت�أثيث ( )16مدر�سة م��ن م��دار���س ال��دي��وان امللكي
(مكرمة ملكية) وجتهيزها باملتطلبات الرتبوية كافة؛
من حيث (ال�غ��رف ال�صفية ،واملختربات العلمية،

وامل�شاغل املهنية ،وخم�ت�برات احلا�سوب ،وريا�ض
الأطفال) ،وذلك يف كل من البادية ال�شمالية الغربية،
والبادية ال�شمالية ال�شرقية ،وناعور ،ووادي ال�سري،
و�سحاب ،والبرتاء ،و�إربد الأولى ،والأغوار اجلنوبية.
•طرح ( )35عطا ًء مم َّو ًال من البنك الدويل واالحتاد
الأوروبي واملنحة الأملانية و�إحالتها؛ لت�أثيث املدار�س
والإ�ضافات ال�صفية وجتهيزها ،بقيمة تقديرية بلغت
( )1,215,068دينارًا �أردن ًيّا.
•بلغت قيمة الإهداءات العينية املقدمة للمراكز التابعة
ل �ل��وزارة حتى ت��اري��خ  2016/12/31م��ا يقرب من
( )122,152دينارًا �أردن ًيّا ،بواقع ( )297هدية.
•بلغت قيمة الإه� ��داءات النقدية املقدمة للمراكز
التابعة للوزارة حتى تاريخ  2016/12/31ما يقرب
من ( )74,554دينارًا �أردن ًيّا ،بواقع ( )52هدية.
•�إهداء (� )25سفارة ومنظمة عاملية وم�ؤ�س�سات خريية
ب�أعداد من ن�سخ الكتب املدر�سية.
•تدريب �أمناء العهدة واملوظفني املعنيني يف مديريات
الرتبية والتعليم على نظام املخزون احلكومي والعمل
عليه.
•العمل جا ٍر على ربط مديريات الرتبية والتعليم بنظام
املخزون احلكومي.

الف�صل الثالث
ن�شاطات وزارة الرتبية والتعليم واحتفاالتها
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�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل يرعى حفل تخريج الطلبة امل�شاركني يف م�رشوع التدريب الع�سكري

�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل يرعى حفل تخريج الطلبة امل�شاركني يف م�رشوع التدريب الع�سكري
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�سمو الأمرية ب�سمة تفتتح فعاليات اللقاء الوطني للمر�شدات يف خميم الكرامة الك�شفي

معايل وزير الرتبية والتعليم خالل فعاليات التدريب الع�سكري والرتبية الوطنية
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معايل وزير الرتبية والتعليم يفتتح مدر�سة فاطمة الزهراء الأ�سا�سية يف ال�شوبك

الأمني العام لل�ش�ؤون التعليمية يكرم الفائزين يف م�سابقتي املعلم ال�شاعر والإبداع الأدبي للطلبة
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معايل وزير الرتبية والتعليم يرعىحفل جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية

معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى فعاليات دورة �سمو الأمري في�صل الأولومبية للنا�شئني
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معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى فعاليات دورة �سمو الأمري في�صل الأولومبية للنا�شئني

معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى فعاليات دورة �سمو الأمري في�صل الأولومبية للنا�شئني
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معايل وزير الرتبية والتعليم يفتتح م�سابقة الأطفال ير�سمون رحلة ال�رشيف احل�سني بن علي نحو احلرية

معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى حفل جائزة �إنتل للعلوم والهند�سة
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معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى احتفال الوزارة بذكرى معركة الكرامة

معايل وزير الرتبية والتعليم يعلن نتائج امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة للدورة ال�شتوية 2016م
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