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تقدمي
اإلى تنفيذ امل�شروعات والربامج التطويرّية، وتقدمي تعليم نوعّي،  ت�شعى وزارة الرتبية والتعليم- على الدوام-    
مّت حتديد  التي  والربامج  للخطط  الفعلي  الإجناز  كافة، وحتقيق   التعليمّية  العملّية  لعنا�شر  اآمنة  مدر�شّية  بيئة  وتهيئة 
لعنا�شر  وا�شحة  ومعايري  زمنّي حمدد،  برنامج  وفق  املنا�شبة  احللول  اقرتاح  ثّم  الواقع،  ت�شخي�س  اأولوياتها من خالل 

ا. الأداء، معتمدًة على الكوادر املدربة واملوؤهلة تاأهيال تربوًيّا حقيقًيّ

اإلى  ت�شتند  التي  الرتبوية  روؤيتها  عن  املنبثقة  املتحققة  منجزاتها  توثيق  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  داأبت  وقد   
مراجعة الذات وحت�شني الأداء، وتطوير �شيا�شاتها احلالية وتوجهاتها الإ�شرتاتيجّية امل�شتقبلّية من خالل حتديد اأولويات 
النظام  اإلى تطوير  الوزارة  وت�شعى  املت�شارع.  العاملّي  والجتماعّي  القت�شادّي  التغيري  وترية  يواكب  تربوّية، مبا  ومعايري 
التعليمّي والنهو�س مب�شتوى املتعلمني، واإحراز النجاحات با�شتمرار، والرتقاء بالعملّية الرتبوّية وعنا�شرها وبيئاتها كافة.

اإلى  للتعرف  اإليها  الرجوع  ي�شُهل  وثيقة  نوعّية  وبيانات  معلومات  من  يت�شمنه  مبا  للوزارة  ال�شنوّي  الكتاب  يعّد   
التطويرّية  امل�شروعات  على  ال�شوء  ي�شلط  اإذ  مفيدة؛  معلومات  دفتيه  بني  ي�شم  �شجل  وهو  واإداراتها.  الوزارة  منجزات 
التطور  يعك�س حقيقة  الواقع، ما  اأر�س  تر�شيخها على  الوزارة على  داأبت  البيانات، مما  الكمّية وغريها من  واملوؤ�شرات 
الإيجابّي للرتبية والتعليم يف ظل املناف�شة العربّية والإقليمّية والعاملّية، والتطور التكنولوجّي والتقنّي، ويوؤكد روؤية جاللة 
واإ�شالحه  التعليم  الدوؤوب واملتوا�شل لالرتقاء بنظام  الثاين ابن احل�شني_ حفظه اهلل_ واهتمامه  امللك عبد اهلل 
وتطويره وحت�شينه؛ بو�شفه اأهم الأولويات مل�شتقبل الأردن وتطوره وازدهاره، وليكون بلدنا مناف�ًشا حقيقيًّا بني الدول التي 

ت�شعى لتحقيق التفوق والريادة.

بجّد،  يعملون  الذين  جميًعا،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العاملني  جلهود  وتقديري  اعتزازي  اأوؤكد  اأن  وي�شعدين   
وير�شخون -واقًعا عمليًّا- انتماءهم لوطنهم، و�شعيهم لبناء م�شتقبله الزاهر، م�شتلهمني روؤى القيادة الها�شمية املظفرة 

وتطلعاتها؛ ليكون الأردن منارة علٍم ومعرفة يهتدي بها الأردنّيون جميعا.

ناأمل اأن يكون الكتاب ال�شنوّي مبا فيه من البيانات النوعّية والكمّية، وموؤ�شرات الأداء والنتاجات املتحققة من   
يكون  واأن  والدار�شني،  للباحثني  وثيقًة مفيدة  التعليمّية جميعها  املجالت  النوعّية يف  والدرا�شات  الإ�شرتاتيجّية  اخلطط 
الرتبوّية،  والبحوث  الدرا�شات  واإع��داد  اخلالقة،  الأفكار  لبتكار  الرتبوّي؛  بال�شاأن  واملهتمني  للرتبويني  وحافًزا  ملهًما 

وت�شخريها خلدمة العملّية التعلمّية التعليمّية وعنا�شرها كافة يف بلدنا؛ الأردن العزيز.

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور عمر الرزاز
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ملحة عن وزارة الرتبية والتعليم
 

بو�شفها حمورا مهما يف  كافة  تطورها  ال�شامية يف مراحل  امللكية  بالرعاية  الأردن  الرتبوية يف  العملية  حظيت   
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 1939م، وتاله اهتمام الربامج الوزارية للحكومات املتعاقبة بن�شر املعارف كما يف د�شتور 
عام 1940م ود�شتور 1946م، ثم جاء قانون املعارف رقم )20( ل�شنة 1955م، ثم قانون الرتبية والتعليم رقم )16( ل�شنة 
1964م الذي ا�شتمدت فل�شفة الرتبية والتعليم اأ�شولها منه، ومن الأ�ش�س واملرتكزات الواردة يف الد�شتور الأردين، ثم تاله 
قانون الرتبية والتعليم رقم )27( ل�شنة 1988م . ويتم الآن العمل يف �شوء قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�شنة 1994 م 
الذي يت�شمن تف�شيالت كاملة تتعلق بفل�شفة الرتبية واأهدافها املتمثلة يف الأ�ش�س الفكرية والوطنية والقومية والإن�شانية 

والجتماعية.

ولأن الوزارة ت�شعى اإلى حتقيق روؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني- حفظه اهلل - املتمثلة بتاأ�شي�س نظام   
تربوي قادر على حتقيق نه�شة تعليمية متميزة، فقد تعددت امل�شروعات والربامج التجديدية مثل مبادرة التعليم الأردنية 
وتوظيف  الإنرتنت،  على  املدار�س  ربط  وبرنامج  التعليم«،  يف  »�شركاء  وبرنامج  الإلكرتوين«،  »التعليم  وبرنامج   ،»JEI«
الأجندة الوطنية يف قطاع التعليم، وتفعيل جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز واملدير املتميز واملر�شد الرتبوي 

املتميز. 

وقد حقق الأردن اإجنازات تعليمية ملمو�شة اأبرزها ارتفاع ن�شبة اللتحاق بالتعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة،   
واإزالة التفاوت بني اجلن�شني يف ن�شب اللتحاق، وتعميم التعليم الأ�شا�شي والتو�شع يف ريا�س الأطفال، وتظهر الإح�شائيات 
ال�شادرة اأن معدلت اللتحاق الإجمايل يف �شن )6-12( �شنة و�شلت اإلى 101.7% ، واأن معدلت اللتحاق ال�شايف يف 

ال�شف الأول البتدائي و�شلت اإلى 99.9% ، اإ�شافةً  اإلىانخفا�س معدلت الأمية اإلى 6.4% يف العام 2016م. 

واحتَلَّ الأردن مكانة مرموقة على امل�شتوى العاملي من حيث توفري فر�س التعليم للجميع، التي توفر اأ�شا�شًا متينًا   
ميكن النطالق منه لتحويل مهارات موارده الب�شرية اإلى قوة اقت�شادية معرفية ت�شكل رافدًا جديدًا لالقت�شاد الأردين. 

اأما عن التوجهات امل�شتقبلية لوزارة الرتبية والتعليم، فاإَنّها تَتّ�شم بالتطوير الرتبوي القائم على نتائج الدرا�شات   
والبحوث املحلية والعاملية، ومراجعة الإجنازات الرتبوية ال�شابقة، والبناء على التجارب الناجحة؛ وذلك لإبراز مالمح 
والأهداف  للموارد  الأمثل  التوظيف  يحقق  �شامل،  تطويري  م�شار  على  الوزارة  وو�شع  الرتبوية،  الإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شة 
الوطنية للحكومة وتوجهاتها امل�شتقبلية؛ لذا فقد بداأ العمل بتو�شيات املوؤمتر الوطني للتطوير الرتبوي الذي �شمل حماور 
عدة، تتمثل يف العملية التعليمية وتطويرها، وال�شيا�شات والإدارة، والبيئة املدر�شية. وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة 
لإعادة الألق والتميز لمتحان الثانوية العامة و�شبط جمرياته، وتطوير املناهج 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.
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وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة ح�شب النظام )46( ل�شنة 2001م فاإنه على النحو الآتي:   

• التعليمية 	 لل�شوؤون  العام  الأمني  وعطوفة  واملالية،  الإداري��ة  لل�شوؤون  العام  الأمني  عطوفة  به  ويرتبط  الوزير:  معايل 
والفنية، وجمل�س الرتبية والتعليم وجلنة التخطيط، ومديرية العالقات العامة، ووحدة الرقابة الداخلية، ووحدة 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.
• الأمني العام لل�شوؤون التعليمية والفنية: وترتبط به اإدارات الن�شاطات الرتبوية، والتعليم، والرتبية اخلا�شة والتعليم 	

املهني والإنتاج، واملناهج والكتب املدر�شية، ومركز امللكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات، والإ�شراف 
والتدريب الرتبوي، والمتحانات والختبارات، والتعليم اخلا�س.

ويعمل يف الوزارة )79079( معلًما، ويبلغ عدد مدار�شها حتى العام الدرا�شي 2016/2015م ) 3683( مدر�شة   
فيها )1265216( طالًبا، وعدد مدار�س التعليم اخلا�س حتى العام نف�شه )3055(مدر�شة، فيها)499467( طالًبا، اأما 
وكالة الغوث فعدد مدار�شها )178(مدر�شة، فيها)116752( طالًبا، وهناك مدار�س حكومية اأخرى عددها )45(مدر�شة 

فيها )17845(طالًبا. 

اأما فيما يتعلق مبوازنة الوزارة وم�شادر التمويل مل�شروعاتها ون�شاطاتها للعام 2016/2015م فقد كانت كما ياأتي:   
اخلزينة )906.130.750( ديناًرا، وموازنة �شريبة املعارف: )14.338.105( دنانري، واملجموع )920.468.855( ديناًرا.

امل�شوؤوليات  النظام  وتعديالته، حيث حدد هذا  ل�شنة 1993م  النظام رقم )32(  املعتمد فهو  اللوازم  اأما نظام   
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 2007م وتعديالته، ونظام اللوازم   
رقم )32( ل�شنة 1993 وتعديالته، ونظام الأ�شغال العامة احلكومية رقم )71( ل�شنة 1986م، والنظام املايل رقم )02( 

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

الكوادر  الوزارة من  النا�شئة وتعليمهم، وتاأمني احتياجات  اأهمها تربية  الوزارة خدمات رئي�شة عدة من  وتقدم   
اللوازم  باحتياجاتها كافة من  واملدار�س  واملديريات  املركز  والإدارية، وتزويد  املدر�شية  الأبنية  وتوفري  املوؤهلة،  الب�شرية 
والأدلة  املدر�شية  الكتب  وتاأليف  العامة،  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  امتحان  وعقد  املدر�شية،  والكتب  والأجهزة  والأث��اث 
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   
اأ�شبح حمّفزًا ومنطلقًا وملهمًا لأعمالها كافة، ومل�شاريعها التطويرية التي ت�شعى من خاللها اإلى اإعطاء ال�شورة امل�شرقة 

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

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

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

اأ- الأ�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 التوازن بني 
حاجات الفرد وحاجات املجتمع وتعاون اأفراده وتكافلهم مبا يحقق ال�شالح العام وحتمل امل�شوؤولية  الفردية و الجتماعية.
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4. تقدم املجتمع رهن بتنظيم اأفراده مبا يحفظ امل�شلحة الوطنية والقومية.
5. امل�شاركة ال�شيا�شية والجتماعية يف اإطار النظام الدميقراطي حق للفرد وواجب عليه اإزاء جمتمعه.

6. الرتبية �شرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع 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.

والجتماعية  وال�شكانية  واجلغرافية  الطبيعية  بالبيئة  املت�شلة  والعالقات  واملفاهيم  للحقائق  الواعي   ب. ال�شتيعاب 
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.
االحتماالت  وتوقع  الظواهر  تف�سري  يف  وا�ستخدامها  واإنتاجها  ومعاجلتها  وا�ستدعائها  وتخزينها  املعلومات  جمع   ط. 

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.
 ع. ا�شتثمار القدرات اخلا�شة والأوقات احلرة يف تنمية املعارف وجوانب الإبداع والبتكار وروح املباداأة بالعمل 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.
متغريات  ومع   الآخرين  مع  التعامل  والأخالقي ومتثلها يف  الجتماعي  ال�شلوك  قواعد  واكت�شاب  ال�شخ�شي   �س.التكيف 

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.
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 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�شيا�شية يف النظام الرتبوي،  وتر�شيخ مبادئ امل�شاركة والعدالة والدميقراطية   وممار�شتها.

 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.

 ه�. تر�شيخ 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 :

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

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

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

الطالب يف �شوئها.
اجل�شمية  �شخ�شيته  جوانب  خمتلف  يف  املواطن  واإع��داد  للرتبية  العامة  الأه��داف  حتقيق  اإلى  املرحلة  هذه   ب.  تهدف 

والعقلية والروحية والوجدانية والجتماعية؛ لي�شبح قادرًا على اأن:
1. يلم اإملاما واعيا بتاريخ الإ�شالم ومبادئه و�شعائره واأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا وم�شلكا.

2. يتقن املهارات الأ�شا�شية للغة العربية،  بحيث يتمكن من ا�شتخدامها ب�شهولة وي�شر.
3. يعرف احلقائق والوقائع الأ�شا�شية املتعلقة بتاريخ الأمة الإ�شالمية والعربية وال�شعب الأردين يف عمقه  العربي والإ�شالمي 

بوجه خا�س والإن�شاين بوجه عام.
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.
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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.

ال���ي���دوي،  16.  يقوى على اأداء مهارات حرفية تتنا�شب وقدراته وميوله وي�شعى لتنميتها ويعزز يف نف�شه احرتام العمل  
على اأ�شا�س اأن العمل وظيفة اأ�شا�شية يف احلياة الجتماعية.

17. يتمثل قيم اجلد والعمل واملثابرة والعتماد على النف�س يف الإجناز، وحتقيق القدرة الذاتية وك�شب العي�س 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 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 خا�شة  

بناء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�شة.

مرحلة التعليم الثانوي:
 اأ. التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، ويقوم على تقدمي خربات ثقافية وعلمية ومهنية  

اأو  العايل  التعليم  موا�شلة  على  الطالب  ي�شاعد  املنتظرة مب�شتوى  اأو  القائمة  الأردين  املجتمع  تلبي حاجات  متخ�ش�شة 
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.
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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.
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�شتثمر اأوقات فراغه يف ممار�شة 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
نظام  مبوجب  وذلك  الرتبوي،  العمل  لتعزيز  احلكومية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  املدر�شية  التربعات  جمع  يجوز   

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

وطلبة وتربويني. 

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

الرتبوية يف مديريات الرتبية والتعليم.
 

يف  الرتبوي  النظام  عن  تاريخية  ملحة  الأول  الف�شل  يحوي  ف�شول؛  ثالثة  يف  العام  هذا  ال�شنوي  الكتاب  وياأتي   
الأردن منذ عهد الإمارة اإلى عهد امللك املعزز عبد اهلل الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل ،اإ�شافة اإلى عدد من املوؤ�شرات 
�س لر�شد اأبرز الربامج  والر�شوم البيانية واملقارنات املتعلقة بالنظام التعليمي للعام احلايل. اأما الف�شل الثاين فقد ُخ�شِّ
وامل�شروعات التي نفذتها وتنفذها اإدارات الوزارة ومديرياتها. واختتم الكتاب بف�شل ثالث يحوي املنا�شبات والن�شاطات 

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

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

املرجوة باإذن اهلل.  

جلنة الإعداد
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الف�سل الأول
  الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم

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

ق�سم الرتجمة واملطبوعات
1.اإ�شدار العددين )1 و 2( من املجلد )53( من جملة ر�شالة 

املعلم.
2.اإ�شدار الكتاب ال�شنوي للوزارة للعام 2016.

ال��رتب��وي��ة، وامل���ق���الت، والت��ف��اق��ي��ات،  3.ت��رج��م��ة البحوث 
والدرا�شات، واأدلة اخلدمات، والعرو�س التقدميية، و�شهادات 

اخلربة للمعلمني والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم.

ق�سم النوع االجتماعي 
ل�شوؤون  الوطنية  الأردنية  اللجنة  مع  الت�شبيك  ا�شتمرار   -
امل��راأة، من خالل برنامج بناء القدرات، وامل�شاركة بور�شة 
تدريبية بعنوان املوازنة امل�شتجيبة للنوع الجتماعي بتاريخ 
متابعة  اآلية  حول  ت�شاوري  بلقاء  وامل�شاركة   ،2016/10/4
وامل�شاركة  الأردن��ي��ة،  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ 
باإعداد اخلطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�س الأمن 
خالل  من  وال�شالم«،  الأم��ن  يف  »امل���راأة   )1325( ال��دويل 
جلنة  يف  وامل�شاركة  وال��ل��ق��اءات،  ال��ور���ش��ات  م��ن  جمموعة 
التوعية والتدريب �شمن »�شبكة مناه�شة العنف �شد املراأة«/ 
)�شمعة(، وامل�شاركة مبوؤمتر »�شوا منغري« مع م�شروع دعم 
منظمات املجتمع املدين، بالتعاون مع وزارة التنمية ال�شيا�شية 

وال�شوؤون الربملانية، الذي عقد يف �شهر اأيار- 2016.
 ،)USAID( ا�شتمرار الت�شبيك مع تكامل – النوع الجتماعي
والعدالة  املناخي  »التغري  مب��وؤمت��ر  امل�شاركة  خ��الل  م��ن 
اجلندرية«، وامل�شاركة مبوؤمتر »دور املراأة القت�شادي« )11-
2016/10/12(، وامل�شاركة بندوة حوارية حول �شبل تطوير 
العمل  �سوق  يف  االن��خ��راط  على  الن�ساء  لت�سجيع  الربامج 

وبرامج التدريب املهني.

امل�شاركة بور�شة »نحو منهجية ت�شاركية لتنفيذ اأجندة التنمية 
والتعاون  التخطيط  وزارة   / الأردن«  يف   2030 امل�شتدامة 

الدويل.

خالل  من  لل�شكان،  الأعلى  املجل�س  مع  الت�شبيك  ا�شتمرار 
خطة  وم�شودة  ال�شكانية  الفر�شة  وثيقة  م�شودة  مراجعة 
املتابعة املحدثة، وتزويد املجل�س الأعلى لل�شكان مبوؤ�شرات 
النوع الجتماعي وفجواته يف وزارة الرتبية والتعليم، وح�شور 

بالفر�شة  املتعلقة  والجتماعات  الور�شات  من  جمموعة 
ال�شكانية، وامل�شاركة يف اجتماعات الفريق املحوري حلقوق 
الإن�شان يف وزارة الرتبية والتعليم، وتقدمي اقرتاحات ملتابعة 
وتكرمي  الإن�شان،  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ 
جمموعة من موظفات وزارة الرتبية والتعليم �شمن الحتفال 
بيوم املراأة العاملي، الذي يقام يف الثامن من �شهر اآذار من 
كل عام، اإ�شافًة اإلى التاأكد من مراعاة اخلطط التطويرية 
)�شمن  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الجتماعي  للنوع 
ور�شات  �شت  وتنفيذ  واملديرية(،  املدر�شة  تطوير  م�شروع 
امليدان،  يف  الجتماعي  النوع  ومن�شقات  �قي  ملُن�ِشّ تدريبية 
�قة، بعنوان »مفاهيم معمقة  �ًقا وُمن�ِشّ وعددهم )130( ُمن�ِشّ
يف النوع الجتماعي«، بدعم من تكامل- النوع الجتماعي.

 )USAID(

ق�سم اال�ستمالك 
قيمة  ب��دل  دي��ن��اًرا   )1501215،153( مبلغ  �شرف   –  1
امل�شتملكة  الأرا�شي  قطع  ملالكي  امل�شتحق  املايل  التعوي�س 

ل�شالح الوزارة يف حمافظات اململكة كافة.
2– خماطبة وزارة الزراعة، واأمانة عمان الكربى، ووزارة 
املالية، ووزارة البلديات، ووزارة املياه والري/ �شلطة وادي 
الأردن، ووزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان؛ لتخ�شي�س قطع 

اأرا�شي يف حمافظات اململكة.
3 – حتديث قاعدة البيانات الإلكرتونية اخلا�شة ب�ِ: 

اأ – الأرا�شي اخلالية اململوكة لهذه الوزارة.
ب – املدار�س القائمة اململوكة للوزارة.

لة با�شم )املوؤ�ش�شة  ج – املدار�س املُقاَمة على قطع اأرا�ٍس ُم�شَجّ
العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري، و�شلطة وادي الأردن، 

ووزارة ال�شوؤون البلدية، واأمانة عمان الكربى(. 

ق�سم تخطيط املوارد الب�رشية 
• الدرا�شي 	 للعام  املدر�شية  الت�شكيالت  خطة  اعتماد 

.2017/2016
• يف 	 والإداري���ة  التعليمية  الكوادر  من  احلاجات  حتديد 

مدار�س اململكة، وتزويد اإدارة املوارد الب�شرية بها.
• حتديد احلاجات من الأبنية وال�شعب واملراكز التعليمية 	

والإداري��ة ملدار�س املخيمات واملدار�س امل�شائية للطلبة 
ال�شوريني.

• مناق�شة الت�شكيالت الإدارية ملديريات الرتبية والتعليم 	
وحتديد احلاجات من املراكز الإدارية لكل ق�شم. 

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي



37

ق�سم تخطيط املوارد املالية 
لالأعوام  والتعليم  الرتبية  وزارة  موازنة  م�شروع  1-اإع��داد 
– 2019 مبا يتفق والإنفاق متو�شط املدى واملوازنة   2017

املوجهة بالنتائج.
2-امل�شاركة اإعداد م�شروع نظام ت�شكيالت الوظائف .

3-متابعة تنفيذ املوازنة للعام احلايل 2016 وحتليلها .
4-اإعداد م�شروع موازنة �شريبة املعارف لالأعوام 2017 - 
2019 ومتابعة اإيرادات ونفقات �شريبة املعارف واملجمعات 

ال�شتثمارية لوزارة الرتبية والتعليم .
5-امل�شاركة يف اإعداد خطط خمتلفة منها:

اأ-الفر�شة الأولى لال�شت�شارات الإدارية من خالل التمكني 
منظور  من  وحتليلها  وال�شيا�شي،  والجتماعي  القت�شادي 

النوع الجتماعي.

ب-امل�شاركة يف اإعداد اإ�شرتاتيجية اإدارة خماطر الأزمات 
والكوارث مع نقابة املهند�شني.

التنموي  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  اإع�����داد  يف  ج-امل�����ش��ارك��ة 
للمحافظات مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

د-امل�شاركة يف اإعداد اإ�شرتاتيجية التو�شع يف مدار�س الثقافة 
الع�شكرية وخطة التو�شع لالأعوام ) 2016 – 2021 ( من 
من  مدار�س  ملكية  نقل  اأو   ، جديدة  اأبنية  اإن�شاءات  خالل 
مالك وزارة الرتبية والتعليم اإلى مالك وزارة الدفاع مديرية 

الرتبية والتعليم والثقافة الع�شكرية.
6-متابعة القرو�س واملنح ) اخلارجية والداخلية(اخلا�شة 
العمل  �شري  تقدم  تقرير  واإع��داد  للوزارة،  م�شاريع  بتنفيذ 

بامل�شاريع املمولة من خالل املنحة اخلليجية.

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

ومن اأبرزها الآتي: 

باإقرار  الثانوية؛  للمرحلة  الدرا�شية  اخلطة  1.تطوير 
والفرع  العلمي،  )ال��ف��رع  الأك��ادمي��ي  التعليم  م�����ش��ارات 
للفرع  التخ�ش�شية  التعليمية  امل��واد  لت�شبح  الأدب���ي(، 
اإجبارية  مواد  والأحياء(  والكيمياء،  )الفيزياء،  العلمي 
العامة،  الثانوية  امتحان  يف  الطالب  معدل  يف  تدخل 
)اجلغرافيا،  الإن�شانية  للمواد  بالن�شبة  احل��ال  وكذلك 

والتاريخ، واللغة العربية( يف الفرع الأدبي.
2.تطوير الأطر العامة والنتاجات العامة واخلا�شة ملبحث 

الثقافة املالية، لل�شفوف من )12-7(.
لل�شفوف  املعلمني  اأدل���ة  و  املدر�شية  الكتب  3.ت��ط��وي��ر 

)11،8،7( ملبحث الثقافة املالية .
4.تطوير الأطر العامة والنتاجات العامة واخلا�شة للطلبة 

ذوي الإعاقة ال�شمعية، لل�شفوف من )5-1(.
واخلا�شة  العامة  والنتاجات  العامة  الأط���ر  5.ت��ط��وي��ر 
لل�شف الأول الثانوي ال�شرعي، وكتاب احلا�شوب للمرحلة 
الرتبية   / ال�شالمية  والعلوم  الأردن  وتاريخ  الثانوية، 

الأخالقية.
 )11،10،8،7( لل�شفوف  املدر�شية  الكتب  6.ت��األ��ي��ف 
النبوي  )احلديث  ال�شرعي  الثانوي  الأول  ال�شف  وكتب 

ال�شريف وعلومه، التف�شري وعلوم القراآن، الفقه واأ�شوله، 
لل�شفوف  الريا�شية  الرتبية  واأدل���ة  الإمي����ان(،  اأ���ش��ول 
والوطنية  الجتماعية  الرتبية  واأدل���ة   ،)11،10،8،7(
لل�شفوف )3،2،1(، ودليل الرتبية الفنية لل�شف الثامن.

من  لل�شفوف  وطباعتها  الق�ش�شية  املجموعة  7.تاأليف 
)6،5،4(، وكتب الأدعية لل�شفوف من )3-1(.

8.تطوير الأطر العامة والنتاجات العامة واخلا�شة للتعليم 
املهني وفق هيكلة التخ�ش�شات املعتمدة، واإقرارها .

9.هيكلة تخ�ش�شات التعليم املهني اإلى )�شامل وتطبيقي( 
تخ�ش�شات،   )10( ي�شم  ال�شناعي  الفرع  اأ�شبح  حيث 
تخ�ش�س  وال�شياحي  والفندقي  الزراعي  فروع  من  وكل 
ا  تطبيقًيّ اأ�شبح  فقد  املنزيل  القت�شاد  فرع  ��ا  اأَمّ واح��د، 

فقط.
10.البدء بتطوير كتب ال�شف الثاين ع�شر للمباحث كافة؛ 

العلمية والإن�شانية واللغة العربية.
لل�شفوف  امل��ه��ن��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  ك��ت��ب  ب��ت��ط��وي��ر  11.ال���ب���دء 

.)10،8،7(
واخلا�شة  العامة  والنتاجات  العام  الإط���ار  12.تطوير 
واملادة املطلوبة ملباحث اللغة العربية والريا�شيات والعلوم 
بالطلبة  اخلا�س  ال�شتدراكي  للتعليم  الإجنليزية  واللغة 

النازحني يف مدار�س اململكة.
ور�شة  عقد  يف  لل�شكان  الأعلى  املجل�س  مع  13.ال��ت��ع��اون 

تطوير القدرات وبنائها.
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ثانيًا: مديرية الريا�شة املدر�شية 
الريا�شية  وال��دورات  البطولت  من  جمموعة  	تنظيم 
وتنميتها،  و�شقلها  الطلبة  مواهب  اكت�شاف  اإلى  الهادفة 
الأم��ري  ودورة  الدنيا،  الأ�شا�شية  املرحلة  بطولت  مثل 
ال�شتقالل  ودورة  للنا�شئني،  الثامنة  الأومل��ب��ي��ة  في�شل 
ال�شاحية،  لخ��رتاق  القائد  وبطولة  ع�شرة،  ال�شاد�شة 
وبطولة حارات زين املدر�شية لكرة القدم، ودوري املدار�س 

لكرة القدم للطالبات، وبطولة جيم لكرة القدم. 
الثانية  الثاين  	اإ�شراك الطلبة يف جائزة امللك عبد اهلل 

ع�شرة للياقة البدنية.
)الثانية  ال�شنوية  الريا�شية  القائد  ميالد  دورة  	اإقامة 

ع�شرة(.
الإبداعي. الثقايف  امللتقى  	عقد 

ال�شالت  يف  املدر�شية  الريا�شية  الأن�شطة  	ا�شت�شافة 
مواهب  ل�شقل  املنا�شبة  البيئة  توفري  بهدف  الريا�شية؛ 

الطلبة.
	اإقامة جمموعة من الأن�شطة الريا�شية للمجتمع املحلي 
املحلي  املجتمع  من  ال�شباب  ا�شتقطاب  بهدف  ولالأندية؛ 
الريا�شية  الأن�شطة  ملمار�شة  املختلفة  والهيئات  والأندية 

والبتعاد عن ال�شلوكات اخلاطئة.
مهارات  تطوير  بهدف  لع��ب��ة«؛  »اأن��ا  م�شروع  	تنفيذ 
من  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  والأردن���ي���ات  ال�شوريات  الطالبات 
مع  بالتعاون  الآخ��ر،  وتق�ُبّل  الجتماعي  الندماج  خالل 
 )440( مب�شاركة  وذل��ك   ،)UN(و علي  الأم��ري  مكتب 

طالبة.
	تنفيذ م�شروع »�شندوق الحتاد الأوروبي لكرة القدم«؛ 
خالل  من  القدم،  كرة  يف  الطلبة  مهارات  تطوير  بهدف 
مع  بالتعاون  اجل��ن��وب،  اإقليم  يف  ال��ق��دم  ك��رة  ممار�شة 
مكتب الأمري علي و�شندوق الحتاد الأوروبي لكرة القدم، 

وذلك مب�شاركة )400( طالب وطالبة. 

اإدارة الن�ساطات الرتبوية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   

ومن اأبرزها الآتي: 
الن�شاطات  ومديرية  واملر�شدات  الك�شافة  مديرية  اأوًل: 

الثقافية والفنية 
باإقامة  تتمثل  واملر�شدات  الك�شافة  لطلبة  برامج  	تقدمي 
الوطنية  وال��ل��ق��اءات  والر���ش��ادي��ة،  الك�شفية  ال��درا���ش��ات 

الك�شفية والإر�شادية.
الوطنية  الرتبية  وتطبيق  الع�شكري  التدريب  	اإقامة 
للطلبة طوال العام الدرا�شي؛ بهدف تنمية �شخ�شياتهم، 
وتعزيزها بقيم الولء والنتماء للوطن وقيادته الها�شمية 

املُلِهمة.
ال�شف  لطلبة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��دري��ب  م�����ش��روع  	تنفيذ 
بهدف  ال�شيفية؛  العطلة  خ���الل  الأ���ش��ا���ش��ي  ال��ع��ا���ش��ر 
واح��رتام  احل��وار  قيم  وغر�س  الطلبة،  �شخ�شيات  بناء 
والدينية  الوطنية  املجالت  يف  وتوعيتهم  لديهم،  الآخ��ر 
والثقافية والأمنية، ويف ق�شايا الغلو والتطرف وامل�شكالت 

الجتماعية املختلفة.
ال�شيفية  والأندية  التطوعي  العمل  مع�شكرات  	اإقامة 
التطوعي،  العمل  يف  الطلبة  اإ���ش��راك  بهدف  املدر�شية؛ 
وا�شتثمار طاقاتهم يف اأعمال اإيجابية تعود بالنفع عليهم 

وعلى جمتمعهم.
بناء  يف  ُت�شهم  التي  الن�شاطات  من  جمموعة  	اإقامة 
���ش��خ�����ش��ي��ات ال��ط��ل��ب��ة، وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م الإب��داع��ي��ة 
وللقيادة  للوطن  وانتمائهم  ولئهم  وتنمية  وتقديرها، 
الها�شمية احلكيمة، ومن ذلك عقد )12( ور�شة مل�شروع 
نحو  علي  بن  احل�شني  ال�شريف  رحلة  ير�شمون  »الأطفال 
الكربى،  العربية  الثورة  مئوية  مبنا�شبة  احلرية«،  �شمو 
وا�شت�شافة معر�س )حلمي ال�شالم( مب�شاركة )91( دولة، 
واإقامة املعار�س الفنية لالأقاليم كافة )ال�شمال، الو�شط، 
الك�شفية  امل�شرية  وتنظيم  املركزي،  واملعر�س  اجلنوب( 
الإر�شادية )مئوية الثورة العربية الكربى(، وتنفيذ درا�شة 
م�شاعد قائدة وحدة  للمر�شدات لإقليَمْي ال�شمال والو�شط، 
واإقامة مهرجان  الأطفال،  لفنون  الأردن  بينايل  وم�شروع 
امل�شرح املدر�شي وم�شرحة املناهج، وتنظيم حملة تنظيف 
الغابات لإقليم ال�شمال، واإقامة مهرجان الأغنية الوطنية 
الفائزين مب�شابقات الفنون الإبداعية  والرتاثية، وتكرمي 

)ال�شعر، والق�شة، واخلطابة(.
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اإدارة ال�سوؤون القانونية
واأ�ش�س  الأردنيني،  2016/2015 وتعليمات قبول الطلبة غري 

اختيار مديري املدار�س لل�شوريني.
العامة،  والت�شريعات  الرتبوية  الت�شريعات  م�شاريع  2.اإعداد 
مثل: م�شروع قانون معدل لقانون الرتبية والتعليم رقم )3( 
املركز  نظام  وم�شروع   ،2016 ل�شنة  وتعديالته   1994 ل�شنة 
وم�شروع   ،2016 ل�شنة  الرتبوية  املناهج  لتطوير  الوطني 
املوهوبني  للطلبة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  لنظام  معدل  نظام 
اأندية املعلمني ل�شنة  واملتميزين ل�شنة 2016، وم�شروع نظام 
املدر�شية  وال��زي��ارات  ال��رح��الت  تعليمات  وم�شروع   ،2016
 ،2016 ل�شنة  واخلا�شة  احلكومية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف 
ل�شنة  الأ�شا�شي  الأول  ال�شف  طلبة  قبول  تعليمات  وم�شروع 
املدار�ص  يف  الطالبي  االن�سباط  تعليمات  وم�سروع   ،2016
معدلة  تعليمات  وم�شروع   ،2016 ل�شنة  واخلا�شة  احلكومية 
لتعليمات النظام الداخلي للجمعية الوطنية للهالل الأحمر/ 
لتعليمات  تعليمات معدلة  ل�شنة 2016، وم�شروع  الطلبة  فرع 
املق�شف املدر�شي ل�شنة 2016، وم�شروع نظام معدل لنظام 
الدار�شني  برنامج  واأ�ش�س   ،2016 ل�شنة  املدنية  اخل��دم��ة 
واأ�ش�س   ،2016 ل�شنة  املنزلية(  )الدرا�شات  النظاميني  غري 
واأ�ش�س   ،2016 ل�شنة  الأم��ي��ة  وحم��و  الكبار  تعليم  برنامج 
برنامج الدرا�شات امل�شائية ل�شنة 2016، واأ�ش�س التحويل بني 
الربامج التعليمية املختلفة والنتقال يف حال اختالف ال�شلم 
التعليمي والتعامل مع ملفات الطلبة املنقولني للعام الدرا�شي 

.2017/2016
املعلمني  نقابة  من  الق�شم  اإل��ى  ال��واردة  امل�شاريع  3.درا���ش��ة 
عليها،  للموافقة  متهيًدا  ال��وزراء  لرئا�شة  ورفعها  الأردنيني، 
الأردنيني  املعلمني  نقابة  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  وهي 
ل�شنة 2016، وم�شروع النظام املايل لنقابة املعلمني الأردنيني 
املعلمني  لنقابة  الإداري  النظام  وم�����ش��روع   ،2016 ل�شنة 
الأردنيني ل�شنة 2016، وم�شروع نظام معدل لنظام �شندوق 
التكافل الجتماعي والتعليم لأع�شاء نقابة املعلمني الأردنيني 

ل�شنة 2016.
4.اإعداد م�شروع كتاب جمموعة القوانني والأنظمة والتعليمات 

الرتبوية والعامة.

ق�سم الق�سايا واملتابعة
ال��ع��دل  وق�����ش��اي��ا  احل��ق��وق��ي��ة  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  اإجن����از 
تقدمي  اإلى  اإ�شافًة  العامة،  الأم��وال  حت�شيل  وق�شايا  العليا 

ال�شت�شارات القانونية املتعلقة بالق�شايا واملحاكم.

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

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

الإداري����ة  ال���ق���رارات  على  والتظلمات  والع��رتا���ش��ات 
التاأديبية.

• تقدمي ال�شت�شارات القانونية.	

ق�سم اال�ست�سارات القانونية
التفاهم،  وم��ذك��رات  والتفاقيات  العقود  درا���ش��ة   
التعليم/  جل��ودة  العربية  املنظمة  مع  تفاهم  مذكرة  ومنها 
اهلل  عبد  امللك  مركز  مع  تفاهم  ومذكرة  غزالة،  اأبو  طالل 
الوكالة  مع  تفاهم  ومذكرة  )كادبي(،  والتطوير  للت�شميم 
اليابانية للتنمية الدولية )جايكا(، ومذكرة تفاهم منهاجي 
لل�شرطان،  احل�شني  مركز  مع  تفاهم  ومذكرة  ب��اد(،  )اآي 
واتفاقية هيئة الإغاثة الدولية، ومذكرة التفاهم مع املجل�س 
التدريب  موؤ�ش�شة  واتفاقية  ال�شوريني،  للطلبة  الرنويجي 
املهني للتعليم التطبيقي، واتفاقية التعاون مع منظمة طوارئ 
الإيطاليني  املتطوعني  واتفاقية مع جمعية   ،)JEN( اليابان

)AVSI(، .... وغريها.
 )780( ع��دده��ا  بلغ  قانونية  ا���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دمي   

ا�شت�شارة قانونية.

ق�سم الت�رشيعات الرتبوية
والتعليمات  لالأنظمة  املعدلة  الرتبوية  الت�شريعات  1.اإ�شدار 
الإدارية وتعميمها، مثل: نظام التنظيم الإداري لوزارة الرتبية 
�شهادة  امتحان  ونظام   ،2016 ل�شنة   )130( رقم  والتعليم 
ونظام   ،2016 ل�شنة   )128( رقم  العامة  الثانوية  الدرا�شة 
معدل لنظام معادلة ال�شهادات من م�شتوى �شهادة الدرا�شة 
الثانوية العامة رقم )88( ل�شنة 2016، ونظام جودة التعليم 
 ،2016 ل�شنة   )7( رقم  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  وامل�شاءلة 
ونظام برنامج التدريب الوطني يف املدار�س رقم )6( ل�شنة 
2016، وتعليمات معدلة لتعليمات الت�شريع الأكادميي للطلبة 
املتفوقني يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي رقم )1( لعام 2016، 
للطلبة  والتح�شيلية  املعرفية  ال��ق��درات  اختبار  وتعليمات 
احلا�شلني على ال�شهادة الثانوية غري الأردنية رقم )2( ل�شنة 
2016، واأ�ش�س قبول وانتقال الطلبة الأردنيني للعام الدرا�شي 
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اإدارة العالقات الثقافية والدولية
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   

ومن اأبرزها الآتي: 

مديرية البعثات واملنح الدرا�سية
معلمي  لأب��ن��اء  املخ�ش�شة  ال�شامية  امللكية  املكرمة   01
الأردنية  اجلامعات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ومعلمات 

الر�شمية، وذلك على النحو الآتي:
على  كاملة  بعثات  منحهم  مت  الذين  الطلبة  ع��دد  بلغ   -
ح�شاب املكرمة امللكية ال�شامية حتى نهاية العام 2016 ) 

23368( طالبًا وطالبة.
- من املتوقع ابتعاث )4000( طالب وطالبة على ح�شاب 
للعام  املعلمني  لأبناء  املخ�ش�شة  ال�شامية  امللكية  املكرمة 

الدرا�شي 2018/2017.
يف  للعمل  البكالوريو�س  درج��ة  لنيل  العلمية  البعثات   02
مت  الذين  الطلبة  عدد  بلغ  وقد   ، والتعليم  الرتبية  وزارة 
ابتعاثهم يف بعثات علمية �شمن هذا الربنامج حتى الآن 

حوايل )3144( طالبًا وطالبة.
اخلارجية  التدريبية  وال�����دورات  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح   03

للموظفني واملوظفات، وذلك على النحو الآتي:
1-املنح الدرا�شية اخلارجية: بلغ عدد املوفدين للح�شول 
اإلى  واحد  موفد   ( اثنني  موظفني  املاج�شتري  درجة  على 
دولة عربية، وموفدة واحدة اإلى دولة اأجنبية(، وبلغ عدد 
موظفني   )3( الدكتوراه  درج��ة  على  للح�شول  املوفدين 
)موظف واحد اإلى دولة عربية ، وموظفني اثنني اإلى دول 

اأجنبية(.
2-الدورات التدريبية اخلارجية: مت اإحلاق )5( موظفني 

وموظفات بالدورات التدريبية خالل العام )2016(.

مديرية العالقات الثقافية
والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  ال���دول  م��ع  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون   01

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

تت�شمن بنودًا خا�شة بالرتبية والتعليم.
و�شع )10( برامج تنفيذية للتعاون الثقايف والرتبوي، مت 
�شارية  وهي  واأجنبية،  واإ�شالمية  عربية  دول  مع  توقيعها 

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

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

- تبادل املطبوعات والوثائق الرتبوية مع عدد من الدول 
العربية والأجنبية.

- ح�شور عدد من اجتماعات اللجان امل�شرتكة ) يف وزارة 
ملناق�شة  كازخ�شتان(؛  يف  وكذلك  والتجارة  ال�شناعة 
ودول  الأردنية  احلكومة  بني  التنفيذية  الربامج  م�شاريع 

املختلفة.
اململكة  ب��ني  امل�شرتك  العمل  ف��ري��ق  اجتماعات  عقد   -
الأردنية الها�شمية ودول جمل�س التعاون اخلليجي؛ ملتابعة 
والتعليم  التعليم  جمال  يف  امل�شرتكة  العمل  خطة  تنفيذ 

العايل لالأعوام 2018-2014.
03 الدورات والربامج التدريبية

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفي  من  عدد  م�شاركة   -
عمل  وور���س  تدريبية  وبرامج  دورات   ( تربوية  فعاليات 
وموؤمترات خارجية وداخلية وزيارات درا�شية( تقل مدتها 
عن �شهر، حيث بل����������غ عدد املوظفني امل�شاركني يف تلك 
الفعاليات خالل الع���������ام 2016 ) 133( موظفًا وموظفة.
تدريبية  ب��رام��ج  يف  وموظفة  موظًفا   )15( م�شاركة   -
ال��ق��درات  لبناء  ال��ع��ام؛  القطاع  تطوير  وزارة  عقدتها 

القيادية للعاملني يف القطاع العام للعام 2016.
املدر�شي  امل�شرح  جمال  يف  حم��وري  تدريب  فريق  اإع��داد 
ال�شارقة، حيث مت  للم�شرح/  العربية  الهيئة  مع  بالتعاون 

تدريب 57 معلًما ومعلمة للم�شرح خالل العام 2016.
الوطنية  اخل��ط��ة  ملتابعة  حم���وري  عمل  ف��ري��ق  اإع���داد   -
ال�شاملة حلقوق الإن�ش������������������������ان 2016-2025، ومتابعة 
واإع��داد  الإن�شان،  حقوق  مبو�شوع  املتعلقة  الأم��ور  جميع 

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

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

- التعميم عن منح برنامج ))yes( للدرا�شة يف اأمريكا( 
الطلبات  وفرز  املختلفة،  والتعليم  الرتبية  مديريات  على 

للمتقدمني ورفعها لالمدي�شت للمفا�شلة بينهم.
املتحد  العامل  كليات  من  املقدمة  املنح  عن  التعميم   -
والتعليم،  الرتبية  مديريات  على  بريطانيا  يف  للدرا�شة 
لكليات  الوطنية  للجنة  ورفعها  للمتقدمني  الطلبات  وفرز 

العامل املتحد للمفا�شلة بينهم.
طالبي  وفد  ل�شت�شافة  الالزمة  الإج��راءات  ا�شتكمال   -
يتاألف من )19( طالبًا ومرافًقا من وزارة التعليم الرتكية 

لدرا�شة اللغة العربية يف اجلامعة الأردنية.
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اإدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   

ومن اأبرزها الآتي: 

للوزارة،  الإلكرتونية  واحلماية  الربط  م�شروع  1-اإطالق 
وي�شمل: 

جميع  تربط  عالية  ب�شرعات  حا�شوبية  �شبكة  بناء   -
املدار�س واملديريات مبركز الوزارة. 

- نظام مراقبة متكامل جلميع املواقع امل�شمولة يف امل�شروع. 
- نظام �شبط الدوام املدر�شي.

نظام الفيديو املرئي بني مركز الوزارة ومديريات الرتبية 
والتعليم. 

امل��دار���س  جلميع  جم��ان��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  ات�����ش��الت  -�شبكة 
ومديريات الرتبية والتعليم. 

 Open( ال��رتب��وي��ة  املعلومات  اإدارة  ن��ظ��ام  2-اإط����الق 
البيانات  لتوفري  اليون�شكو؛  مكتب  مع  بالتعاون   )EMIS
على  القرار  متخذ  خلدمة  الأداء  وموؤ�شرات  والتقارير 
م�شتوى املدر�شة واملديرية وال��وزارة، وقد مت النتهاء من 
بناء قاعدة البيانات ال�شاملة للبيانات الأ�شا�شية اخلا�شة 

باملدار�س والطلبة.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  3-ت��وق��ي��ع 
للتعاون  والتنمية )اإدراك(؛  للتعليم  رانيا  امللكة  وموؤ�ش�شة 
الثانوية، ملناهج  للمرحلة  اإلكرتونية  على تطوير م�شاقات 
)الريا�شيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الإجنليزية(، 

وقد مت جتهيز مادة الريا�شيات واإطالقها.
وزارة  ربط  م�شروع  من  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  4-متابعة 
الرتبية والتعليم ومديرياتها بخدمة الإنرتنت، من خالل 

 .)NBN( شبكة الألياف ال�شوئية الوطنية�
تنفيذ اإ�شرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية وخطتها يف وزارة 

الرتبية والتعليم، وقد مت النتهاء من درا�شة تقدمي ثالث 
خدمات اإلكرتونية تخدم اأكرب عدد من امل�شتفيدين �شمن 
 ،)2018-2016 احلكومية  اخل��دم��ات  )اأمت��ت��ة  م�شروع 
والتن�شيق مع الإدارات املعنية للبدء بتنفيذها بالتعاون مع 

وزارة تطوير القطاع العام، وت�شمل:
1-خدمة انتقال طلبة املدار�س اخلا�شة واحلكومية يف ما 
بينها، حيث قدمت يف درا�شة هذه اخلدمة ثالثة ت�شورات.

2-خدمة ت�شجيل طلبة ال�شف الأول الأ�شا�شي.
3-خدمة ا�شتخراج رقم اجللو�س اإلكرتونيا لطلبة الثانوية 

العامة الأردنية.
5-ت��ط��وي��ر جمموعة م��ن الأن��ظ��م��ة الإداري����ة واخل��دم��ات 

الإلكرتونية، وذلك على النحو التايل:
- نظام حمو�شب لق�شم احلركة؛ ملتابعة نظام اإدارة مركبات 

الوزارة و�شيانتها.
- نظام حمو�شب لإدارة التعليم اخلا�س؛ لإدارة ملف املراكز 

الثقافية.
- تطوير نظام قيا�س م�شتويات العنف يف املدار�س احلكومية 
وامل�شح الإلكرتوين ال�شهري حلملة مًعا »نحو بيئة مدر�شية 

اآمنة« وحتديثه، بالتعاون مع اليوني�شيف وادارة التعليم.
- تطوير الأنظمة املالية اخلا�شة بامل�شتحقات املالية ملوظفي 
اإ�شافية وحمو  ال��وزارة )من مياومات وتنقالت وح�ش�س 

اأمية ودورات(.
جمال  يف  املتخ�ش�شة  اخل���ربات  ح�شر  نظام  تطوير   -

تكنولوجيا املعلومات يف الوزارة.
ال���وزارات  ب��ني  البيني  ال��رب��ط  م�شروع  يف  6-امل�����ش��ارك��ة 
وذلك   ،)GSB(م�شروع �شمن  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات 
الوقت  لخت�شار  احلكومية  الدوائر  بني  البيانات  لتبادل 

واجلهد على املواطن.

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

ومن اأبرزها الآتي:
 

ق�سم االإعاقات وق�سم �سعوبات التعلم
املكفوفني،  للطلبة  الدرا�شية  املناهج  طباعة  	متابعة 
للف�شل  جملد  و)1700(  القدمي  للمنهاج  جملد   )800(
ال�شف  من  برايل«،  بطريق«  اجلديد  املنهاج  من  الأول 

الأول حتى ال�شف الثاين الثانوي، لطلبة اململكة كافة.

�شعاف  من  وطالبة  طالًبا   )23( ل���ِ  املناهج  	تكبري 
.)A3( الب�شر، على ورق

املدار�س  يف  الذهنية  لالإعاقة  غرف   )4( 	ا�شتحداث 
ال��ف��ردي��ة،  ل��الإغ��اث��ة  ال�شويدية  املوؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والأثاث  والتجهيزات  الالزمة  بالكوادر  تزويدها  ومتابعة 

املطلوب. 
	متابعة ا�شتحداث )60( غرفة م�شادر �شعوبات التعلم 

يف عدد من مديريات الرتبية والتعليم . 
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تعلم و)5( غرف  	تزويد )20( غرفة م�شادر �شعوبات 
ا�شطرابات النطق واللغة بالأثاث والتجهيزات الالزمة.

الإعاقة  ذوي  الطلبة  على  طبية  �شماعة   )71( 	توزيع 
ال�شمعية يف جميع مدار�س وزارة الرتبية والتعليم.

	عقد جمموعة من الدورات التدريبية للمعلمني، كتدريب 
اللويبدة(  م��ارك��ا،   ( لل�شم  الأم��ل  م��دار���س  يف  العاملني 
اإن�شاء  بخ�شو�س  الكورية  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون 
مدر�شة جديدة للطلبة ال�شم، ودورة تدريب مدربني بعنوان 
» التعليم الدامج« بالتعاون مع اليون�شف، وتدريب مديري 
ومر�شدي ومعلمي املدار�س الداجمة للطلبة ذوي الإعاقة، 
امل��دار���س،  يف  احلركية  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  دم��ج  ح��ول 
للتدريب  الأردن  مركز  احل�شني/  جمعية  م��ع  بالتعاون 
ال�شامل والدمج، وتدريب العاملني مع ذوي الإعاقات حول 
�شعوبات التعلم والنطق وبرامج تعديل ال�شلوك بالتن�شيق 

مع ال�شركاء ) منظمة مري�شي كور(.
طالبًا  ل�)70(  الب�شرية  القدرات  تقييم  على  	الإ�شراف 
لغايات  الب�شر  و�شعاف  املكفوفني  الطلبة  من  وطالبة 

القبول والت�شجيل يف اأكادميية املكفوفني.
على   )9( عددها  والبالغ  املتحركة  الكرا�شي  	توزيع 

الطلبة ذوي الإعاقة احلركية.
	تخ�شي�س مبالغ مالية يف موازنة اإدارة الرتبية اخلا�شة 
للعام 2016/2015؛ ل�شراء الألعاب والقرطا�شية املنا�شبة 

لتفعيل برامج الطلبة املعوقني.
	توفري خم�شة با�شات لنقل طلبة غرف الإعاقة الذهنية 
�شمن خطة الدمج للمعاقني ذهنًيّا يف املدار�س، بالتعاون 
وتوزيع  املعوقني،  الأ�شخا�س  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  مع 
با�شني لنقل الطلبة ال�شم يف مدر�شتي ) اللويبدة وماركا(.

املنظمات  م��ع  ال�شراكات  وجت��دي��د  التفاقيات  	عقد 
منظمة   ( الإعاق����������������������ة  ذوي  مع  العاملة  واملوؤ�ش�شات 
املعوقني،  الأ�شخا�س  ل�شوؤون  الأعلى  مري�شي كور، املجل�س 

الأردن  مركز  احل�شني/  جمعية  الدماغي،  ال�شلل  جمعية 
للتدريب والدمج ال�شامل(.

الطلبة  من  وطالبة  طالًبا   )42( ل�  وقبول  دمج  	ت�شهيل 
املعنية  الإدارات  مع  بالتن�شيق  املدار�س،  يف  الإعاقة  ذوي 
 ، التعليم  اإدارة   ، القانونية  ال�شوؤون  اإدارة   ( ال��وزارة  يف 

اإدارة التعليم اخلا�س(.
اجلنوبية؛  كوريا  جمهورية  اإل��ى  درا�شية  رحلة  	تنفيذ 
يف  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  م��ع  العمل  واق��ع  على  ل��الط��الع 
ماركا  يف  لل�شم  مدر�شة  بناء  م�شروع  �شمن  امل��دار���س، 

بالتعاون مع منظمة التعاون الكورية ) كويكا(.

ق�سم برامج التفوق واملوهبة
اإن�شاء  خالل  من  املتفوقني،  الطلبة  برامج  يف  	التو�شع 
للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدار�س  من  مدار�س  اأرب��ع 
العا�شمة  يف  اثنتان  العامر،  امللكي  الديوان  مع  بالتن�شيق 
عمان، وواحدة يف جر�س، وواحدة بدًل من البناء القدمي 

يف الزرقاء.
يف  املتفوقني  الطلبة  برامج  يف  اللتحاق  ن�شبة  	رفع 
الت�شريع  وبرنامج  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدار�س 
ملدار�س  وطالبة  طالبًا   )881( قبول  مت  حيث  الأكادميي؛ 
لربنامج  طالًبا  و)41(  للتميز،  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك 
لطلبة  الكلي  العدد  بذلك  لي�شل  الأك��ادمي��ي،  الت�شريع 
اإلى  مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف العام 2016 

)2866( طالبًا وطالبة.
والتعليمية  الإداري����ة  ال��ك��وادر  اختيار  اأ�ش�س  	تطوير 
بت�شكيل  للتميز؛  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  م���دار����س  يف 
يف  اختبار  واإج���راء  والإداري����ني،  املعلمني  مقابالت  جلنة 
التدري�س، والإعالن املفتوح  اأ�شاليب  التخ�ش�س، واختبار 

للنقل على م�شتوى املحافظة.
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نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي: 

1.هيكلة التعليم املهني؛ اإذ اأ�شبح الفرع ال�شناعي )10( 
ا، ومت حتويل امل�شاغل  تخ�ش�شات بدًل من )25( تخ�ش�شً
امللغاة اإلى تخ�ش�شات معتمدة، واأ�شبح القت�شاد املنزيل 

)3( تخ�ش�شات بدًل من )4( تخ�ش�شات.
التنقالت  خ��الل  م��ن  املهني،  التعليم  ك���وادر  2.تنظيم 
العمل  �شعوبة  ع��الوة  باأحقية  والتن�شيب  والتعيينات، 
التعليم املهني والرتبية املهنية  والعالوة الإ�شافية ملعلمي 
الذين تنطبق عليهم �سروط منح العالوة، حيث مت منحها 

ل��ِ )35( معلًما ومعلمة.
3.ال��ت��وج��ي��ه امل��ه��ن��ي، م��ن خ��الل اإع����داد ب��رو���ش��ور خا�س 

بالتعليم املهني ال�شامل والتعليم املهني التطبيقي، واإعداد 
للتوعية  العري�سة  اخلطوط  يحدد  املهني  للتوجيه  كتيب 

والتوجيه املهني.
4.تدريب )28( مهند�ًشا زراعًيّا يف مراكز العمل بالتعاون 
واملعلمات  املعلمني  من  عدد  وتدريب  البلقاء،  جامعة  مع 

على )بناء املهارات ال�شخ�شية(.
5.تفعيل الت�شاركية مع القطاع اخلا�س، من خالل متابعة 
و)200(  مديرية   )28( �شمن  )اإجن��از(  برنامج  تطبيق 
و�شط/  )�شمال/  الثالثة  الأقاليم  م�شتوى  على  مدر�شة 
الفكر  م�شرح  على  طالب   )1600( وح�شور  ج��ن��وب(، 
معلًما   )38( وتدريب  النجاح،  ق�ش�س  حل�شور  اجلديد 

ومعلمة على برنامج »الهدف«.

اإدارة التعليم املهني والإنتاج

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

�سندوق ال�سمان االجتماعي للعاملني يف 
وزارة الرتبية والتعليم 

• متعددة 	 لأ�شباب  اخل��دم��ة  نهاية  تعوي�شات  �شرف 
تاريخ  حتى  النقل(،  اأو  ال�شتقالة  اأو  التقاعد  )مثل 
بقيمة  وموظفة،  موظًفا   )3515( ل�ِ   ،2016/9/30

اإجمالية بلغت )27580793 ( ديناًرا.    
• �شرف �شلف طارئة م�شرتدة حتى تاريخ 2016/9/30، 	

بلغت  اإجمالية  بقيمة  وموظفة،  موظًفا   )1781( ل�ِ 
)1650000( دينار.

• �شرف ال�شلف الطارئة غري امل�شرتدة للتعليم وال�شكن 	
حتى تاريخ 2016/9/30، ل�ِ )1543( موظًفا وموظفة، 

بقيمة اإجمالية بلغت )6034500( دينار.
• درا�شة العديد من اخليارات ل�شتثمار اأموال �شندوق 	

ال�شمان، ك�شراء قطع اأرا�ٍس وبيعها للموظفني بطريقة 
التق�شيط املريح وباأ�شعار تتنا�شب مع دخولهم، اأو عقد 
وتاأجريها  مدر�شية  اأبنية  لبناء  ال��وزارة  مع  �شراكات 
لها، مما ي�شكل م�شدر دخل اآمن لل�شندوق، وكذلك 
عقد �شراكات مع �شندوق الإ�شكان لتمويل �شراء �شقق 
للموظفني احلا�شلني على قرو�س من  وبيعها  �شكنية 

�شندوق الإ�شكان.
• حتويل م�شتحقات التعوي�شات املالية وال�شلف باأنواعها 	

امل�شتفيدين؛  روات��ب  اإليها  املحولة  البنوك  اإلى  كافة 
تب�شيًطا لالإجراءات وتوفرًيا للوقت واجلهد.

مديرية �سندوق االإ�سكان  
اأوًل: القرو�س ال�شكنية وال�شرتاكات:

 )192( تر�شيح  على  ال�����ش��ن��دوق  اإدارة  جلنة  واف��ق��ت 
2016/2/28م،  بتاريخ  الأول��ى(  )الدفعة  ومعلمة  معلًما 
املر�شحني  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  الإع�����الن ع��ن  ك��م��ا مت 
معلًما   )219( ع��دده��م  وب��ل��غ  2016/7/12م،  بتاريخ 
ومعلمة، ومت منحهم  معلًما  راجع منهم )397(  ومعلمة، 
ديناًرا، ومتت  قيمتها )8624474(  بلغت  التي  قرو�شهم 
قيمتها  البالغة  املن�شحبني،  للمعلمني  ال�شرتاكات  اإعادة 

)1419269.652( ديناًرا.
امللكية  املكرمة  لعي�س كرمي«/  »�شكن كرمي  ثانًيا: م�شروع 

املخ�ش�شة ملعلمي وزارة الرتبية والتعليم :
1-تخ�شي�س )625( �شقة لوزارة التنمية الجتماعية.

2-تخ�شي�س )10( �شقق ل�شتخدامها مدار�س للم�شروع 
)اأبو علندا(.

منطقة  يف  الوظيفي  لل�شكن  �شقة   )24( 3-تخ�شي�س 
مطل ال�شوبك.

موؤ�ش�شة  قبل  من  تخ�شي�س  كتاب   )1659( 4-اإ���ش��دار 
الإ�شكان لل�شقق ال�شكنية، ومت توزيعها على املعلمني.

من  الثانية  للمرحلة  �شقة   )837( الإع��الن عن  5-�شيتم 
م�شروع »�شكن كرمي لعي�س كرمي«.

اإدارة ال�سوؤون املالية
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نفذت الإدارة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي: 

مديرية االإر�ساد والتوجيه
ق�سم االإر�ساد الرتبوي

الرتبويني  املر�شدين  لإك�شاب  عمل  ور�شات  اإقامة   
اأ�شاليب خمتلفة يف توعية الطلبة واأولياء اأمورهم وتثقيفهم 
للوقاية من اأخطار املخدرات واملوؤثرات العقلية، �شمن خطة 
املخدرات  اأخطار  الطلبة من  لوقاية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
واملوؤثرات العقلية، وتعزيز قدرات املر�شدين الرتبويني يف جمال 

منهجية اإدارة احلالة.
التعاون والتن�شيق مع موؤ�ش�شات حكومية وغري حكومية   
ومنظمات حملية ودولية لتنفيذ عدد من الربامج، كمديرية 
الأمن العام، وجمعية التطوير املجتمعي، ومركز �شركاء الأردن.

تنفيذ مبادرة �شمو ويل العهد حلماية ال�شباب من   
خطر الإدمان »حت�شني«.      

  
ق�سم احلماية والبيئة االآمنة 

• »اأج��ي��ال 	 العنف  مناه�شة  يف  وال��ف��ن  الريا�شة  برنامج 
ثماين  من  مدر�شة   )29( اإ�شافة  متت  حيث  ال�شالم«، 
املدار�س  ع��دد  لي�شبح   ،2016 للعام  جديدة  مديريات 
امل�شاركة يف الربنامج )41( مدر�شة من )13( مديرية، 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 	

اإدارة �شرطة الأح��داث، فتم تنفيذ الربنامج يف ع�شرين 
مدر�شة من اأربع مديريات »لواء ماركا – لواء القوي�شمة 
– لواء �شحاب – ق�شبة املفرق – الزرقاء الأولى«، ومت 
عقد لقاءات ت�شاورية مع املر�شدين الرتبويني يف املدار�س 
امل�شاركة؛ لتوعيتهم مبخاطر جنوح الأحداث وكيفية حماية 
الطلبة من الوقوع فيه، من خالل اإعطاء حما�شرات توعوية 

لطلبة املدار�س على مدار العام الدرا�شي.

ق�سم التعليم النظامي
• امل�شاركة بجائزة احل�شن بن طالل للتميز العلمي، التي 	

من �شاأنها اأن تعمل على تطوير اأداء املوؤ�ش�شات التعليمية 
والأ�شاتذة والطلبة، وت�شجيع التميز، وروح العمل امل�شرتك، 

وخدمة املجتمع. 

• 1.فاز باجلائزة الأولى وقيمتها )7000( دينار منا�شفة 	
كل من: املركز الريادي للطلبة املتفوقني من حمافظة 
اإربد/ منطقة دير ابي �شعيد، عن م�شروع »كيمياء النطاق 
ال�شيق وتطبيقاتها واخلاليا الغلفانية ال�شديقة للبيئة 
والقليلة التكلفة«، واملدار�س العمرية عن م�شروعها »تطوير 

التعليم »ق�شة جناح ومتيز«.
• 2. فاز باجلائزة الثانية وقيمتها )5000( دينار منا�شفة 	

كل من: مدر�شة اليوبيل عن م�شروعها »اليوبيل النموذج 
واملنطقة  اململكة  يف  املوهوبني  تعليم  يف  واملتميز  الأول 
ال�شاملة  الثانوية  ال�شديق  بكر  اأبي  ومدر�شة  العربية«، 
للبنني، عن م�شروعها »فطر املحار يف مدر�شة اأبو بكر 

ال�شديق«.
• 3. فاز باجلائزة الثالثة وقيمتها )3000( دينار بالت�شاوي 	

عن  بنني،  الإ�شالمية/  العلمية  الكلية  مدار�س  من  كل 
املتعددة  ال��ذك��اءات  مفاهيم  وفق  »التدري�س  م�شروعها 
باالعتماد على اأمناط التعلم لدى طالب ال�سف العا�سر، 
وتوظيف ذلك داخل الغرفة ال�شفية«، ومدار�س النظم 
احلديثة عن م�شروعها »تدوير خملفات القهوة«، ومدر�شة 
احلقائب  »ف��ن  م�شروعها  عن  للبنات  الثانوية  القد�س 

التعلمية- التعليمية«.
• تفعيل جمال�س اأولياء الأمور واملعلمني، التي تهدف 	  

اإلى توثيق عرى املودة بني املعلمني واأولياء الأمور، واإزالة 
املوؤ�ش�شة  والثقافية والجتماعية بني  النف�شية  احلواجز 
التعليمية والبيت، مبا يوؤدي اإلى توفري اأجواء تعليمية اأف�شل 

للطالب. 
• التي 	 الطالبية،  الربملانية  املجال�س  م�شروع  تفعيل   

ي املهارات احلياتية للطالب وت�شقل �شخ�شيته، مبا  ُت�َن�ِمّ
يعك�س روح امل�شوؤولية واملواطنة ال�شاحلة التي ت�شهم يف 

خدمة املدر�شة واملجتمع املحلي.
• اإلى 	 الذي يهدف  والتعمق،  التقوية  برنامج  اإط��الق   

واملهارات  واإك�شابهم اخلربات  باملعارف،  الطلبة  تزويد 
الالزمة لتح�شني م�شتوى حت�شيلهم الأكادميي، وتنفيذ 
الأن�شطة التعليمية التي تتيح للطلبة التقوية والتعمق يف 
املناهج التعليمية وفق رغباتهم واحتياجاتهم التعليمية. 

ق�سم التعليم غري النظامي
الثقافة  تعزيز  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  يف  التو�شع  1.م�����ش��روع 
بداأت  حيث  للربنامج،  الفني  الدعم  وتوفري  للمت�شربني، 
كوي�شت  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون   2016 العام  خالل  الوزارة 

اإدارة التعليم العام
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 )27( يف  امل�شروع  بتنفيذ  اليوني�شيف  ومنظمة  �شكوب 
وتقدير  ال�شيانة  اإج���راءات  وا�شتكمال  ق��دمًي��ا،  م��رك��ًزا 
لتاأمينها  متهيًدا  واللوازم  الأثاث  من  املراكز  احتياجات 
وتنفيذ  التعلم،  على  املحفزة  البيئة  عنا�شر  من  كجزء 
)5( ور�س تدريبية لغايات بناء قدرات العاملني يف املراكز 
ومتكينهم من التعامل مع الحتياجات التعليمية لالأطفال 

املت�شربني.
غري  التعليم  لربنامج  الفني  ال��دع��م  م�شروع  2.تنفيذ 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للمت�شربني«  الثقافة  »ت��ع��زي��ز  النظامي 
USAID؛  الأمريكية  والوكالة  �شكوب  كوي�شت  موؤ�ش�شة 
الثقافة  لتعزيز  جديًدا  مركًزا   »28« ا�شتحداث  مت  حيث 
للمت�شربني يف املناطق النائية وجيوب الفقر يف العديد من 
فيها،  التعليمية  اجلل�شات  بتنفيذ  البدء  ومت  املحافظات، 
املدار�س  يف  ال�شفية  للغرف  ال�شيانة  اأعمال  اإج��راء  ومت 
احلا�شنة للمراكز، وجتهيزها وتاأثيثها بالأدوات واللوازم 

وجميع متطلبات البيئة املحفزة على التعلم.
 )Catch UP( ال�شتدراكي  التعليم  برنامج  3.ت�شميم 
بتنفيذ  والبدء  اليوني�شيف،  منظمة  مع  بالتعاون  وبناوؤه 
وفق  النظامي  غري  التعليم  برامج  من  كجزء  الربنامج 

املعايري املعتمدة فيه.

ق�سم التغذية وال�سحة املدر�سية
للعام  احلكومية  املدار�س  اأطفال  تغذية  م�شروع  1.تنفيذ 
2016/2015، حيث بلغ عدد الطلبة امل�شمولني بامل�شروع 
 2016/2015 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الف�شل  يف 
 )6-1( م��ن  ال�شفوف  يف  وطالبة  طالب   )350000(
مناطق  يف  احلكومية  الأطفال  ريا�س  وطلبة  الأ�شا�شي، 
جيوب الفقر واملناطق التي مت �شمولها منذ بداية امل�شروع، 
تربية  مديرية   )31( يف  مدر�شة   )1802( على  موزعني 
ُم لكل  وتعليم، وثالثة خميمات تابعة لوكالة الغوث، وُي�قَدّ

طالب:
- )2( يومني يف الأ�شبوع

عبوة ب�شكويت عايل الربوتني وزن )40 - 45( غم مدعم 
بالفيتامينات واملعادن.

حبة فاكهه )موز، تفاح، برتقال، ...(.
- )3( اأيام يف الأ�شبوع

بالفيتامينات  مدعم  العاملي  الأغذية  برنامج  ب�شكويت 
لكل  قطعة   2( غم   )80( وزن  بالتمر،  وحم�شو  واملعادن 

طالب، وزن القطعة الواحدة )40( غم(.

توزع هذه الوجبة على الطلبة قبل نهاية احل�شة الثالثة ب� 
)15( دقيقة داخل الغرفة ال�شفية، وباإ�شراف مبا�شر من 

قبل املعلم بعد التاأكد من �شالمتها.
ال�شحية  للمدار�س  الوطني  العتماد  برنامج  2.تنفيذ 
للتوعية  امللكية  واجلمعية  ال�شحة  وزارة  مع  بالتعاون 
الربنامج  يف  امل�شاركة  املدار�س  عدد  بلغ  حيث  ال�شحية، 
وعلى  مدر�شة،   )120(  2016  /2015 الدرا�شي  للعام 

النحو التايل:
�شنة خام�شة ذهبي )4( مدار�س. 
�شنة رابعة ذهبي )18( مدار�س.

امل�شتوى الذهبي )8( مدار�س.
امل�شتوى الف�شي )19( مدر�شة.

امل�شتوى الربونزي )40( مدر�شة.
الذهبي  امل�شتويات  �شمن  م��در���ش��ة   )67( اع��ت��م��اد  مت 
متابعة  مدر�شة   )22( واعتماد  وال��ربون��زي،  والف�شي 

لل�شنتني الرابعة واخلام�شة.

مديرية الطفولة
ا�شتحداث  مت  اإذ  الأطفال؛  ريا�س  اإن�شاء  يف  التو�شع  •	

)99( �شعبة ريا�س اأطفال حكومية حتى العام 2016.
الوالدية:  التوعية  	•برنامج 

- توقيع برتوكول دعم برامج الطفولة املبكرة مع منظمة 
اليوني�شف، حيث مت تنفيذ:

لربنامج  التثقيفي  الدليل  على  مدربني  تدريب  دورة  اأ- 
ريا�س  م�شريف  م��ن  م��درًب��ا   )22( ل���ِ  ال��وال��دي��ة  التوعية 

الأطفال.
ب- عقد )7( دورات تدريبية ل�سباط االرتباط واملثقفني 
)10اأي��ام(،  مدة  الوالدية  التوعية  لربنامج  )املدربني( 
ل�ِ  جنوب(  �شمال،  )و�شط،  الثالثة  الأقاليم  على  موزعة 
)157( مثقًفا من مديري املدار�ص و�سباط االرتباط من 

مديريات الرتبية والتعليم.
ني�شان  �شهَرْي  خ��الل  لالأهايل  دورة   )246( تنفيذ  ج- 
واأي���ار/2016، التحق بها )4182( فرًدا من الأه��ايل يف 

)41( مديرية تربية وتعليم.
الثالثة  وال�شفوف  الرو�شة  الأهل يف  م�شاركة  	•برنامج 

الأولى: 
يهدف الربنامج اإلى جعل الأهل �شركاء يف تعليم   
الرو�شة،  ل�شف  اليومية  الأن�شطة  خ��الل  من  اأطفالهم 
من  الأه��ل  ومتكني  وت��ط��وره  الطفل  من��اء  يف  ت�شهم  التي 
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النمائية  الطفل  وحاجات  تتواءم  متنوعة  باأن�شطة  القيام 
والأه��ل  الطفل  على  اإيجابًيّا  ينعك�س  مم��ا  والتعليمية، 
واملعلمة، ويعزز النتماء للمدر�شة عند الأطفال واأهاليهم.

�شمن   )USAID( ال  م��ع  ا  حالًيّ العمل  ويتم   
م�شاركة  برنامج  دليل  تطوير  على   )RAMP( م�شروع 
الأهل يف الرو�شة وال�شفوف الثالثة الأولى، وو�شع خطة 
مقرتحة لتنفيذ اأن�شطة الربنامج لتدعم مهارات القراءة 
واحل�شاب خالل الفرتة القادمة، وجعل الأهل �شركاء يف 

تعليم اأبنائهم.
وقد مت توقيع اتفاقية »مبادرة القراءة واحل�شاب«   
�شنوات  خم�س  ملدة   ،)USAID( مع  املبكرة  لل�شفوف 
وامل�شرفني  املعلمني  لتدريب  2019؛  العام  حتى  ت�شتمر 
م�شروع  �شمن  واحل�شاب  القراءة  منهجيات  تطبيق  على 

.)RAMP(
امل�شاركة  دليل  تطوير  على  حالًيّا  العمل  ويتم   
املجتمعية لدعم القراءة احل�شاب، كما مت تنفيذ املرحلة 
و�شيتم   ،2016/2015 للعام  مديريات   )9( يف  الأول���ى 
املجتمعية  امل�شاركة  برنامج  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 
لي�شمل )20( مديرية للعام 2016 /2017، وبذلك يكون 

عدد املديريات املنفذة للربنامج )29( مديرية.

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

الرتبية  وزارة  ب��ني  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  مت   
الأردن،   / /انرتنا�شونال  فيجن  وورلد  وجمعية  والتعليم 
2017/2016 ملدة عام لتنفيذ هذا امل�شروع، الذي ي�شمل 
 )5( ل���  ���ش��وري  طفل   )600( تغطي  �شفية  �شعب   )6(
املهارات  على  والأم��ه��ات  املعلمات  تدريب  ومت  �شنوات. 

احلياتية يف مرحلة الطفولة املبكرة.
وزارة  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  ا  اأي�شً مت  وق��د   
فيجن/انرتنا�شونال/  وورل��د  وجمعية  والتعليم  الرتبية 
يف  )ن���ور(  م�شروع  لتنفيذ  )2016-2019(؛  الأردن، 
اململكة يف حمافظات  امل�شت�شيفة لالجئني يف  املجتمعات 

)عمان، والزرقاء، واإربد، واملفرق(.
م�شتقبلي«:  ... »رو�شتي  الرتبوية  	•الن�شرة 

تهدف اإلى تزويد معلمات وم�شريف ريا�س الأطفال   
احلكومية، ومديرات املدار�س امللحق بها ريا�س الأطفال، 
املبكرة  الطفولة  مبرحلة  اخلا�شة  الرتبوية  باملوا�شيع 
وتبادل اخلربات بني الفئات امل�شتهدفة، ومت اإ�شدار العدد 

التا�شع منها وتوزيعه على امليدان، والعمل جاٍر على اإعداد 
العدد العا�شر.

اليابانيات:  املتطوعات  	•برنامج 
ت��ن��ف��ي��ًذا مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة ب��ني وزارة   
للتعاون  اليابانية  والوكالة  ال��دويل  والتعاون  التخطيط 
كل  يف  جديدتني  متطوعتني  توفري  مت  )جايكا(،  ال��دويل 
من مديرية تربية وتعليم )ماأدبا، وال�شلط(، و�شيتم تنفيذ 
زيارات ميدانية من قبل من�شقي الربنامج ملتابعة عملهما.

الكوريات:  املتطوعات  	•برنامج 
تنفيًذا 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�س الأطفال يف جمال 

املو�شيقى والفن والريا�شة.

الأطفال:  لريا�س  العتماد  	•معايري 
تهدف اإلى امل�شاهمة يف حت�شني اخلدمات املقدمة   
معايري  م�شودة  من  النتهاء  مت  وق��د  الأط��ف��ال،  لريا�س 
ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  مع  الأط��ف��ال  لريا�س  العتماد 

الأ�شرة والعمل جاٍرعلى طباعتها من قبل املجل�س. 

	برنامج تاأثيث ريا�س الأطفال احلكومية وجتهيزها:
املنا�شبة  امل���ادي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  اإل����ى  ي��ه��دف   
الأطفال  لريا�س  املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  والرت��ق��اء 
احلكومية، وتاأمينها مب�شتلزماتها من الأثاث والتجهيزات 
والقرطا�شية، واإجراء عمليات ال�شيانة اخلا�شة بها، فقد 
متت �شيانة )50( �شعبة ريا�س اأطفال خالل العام 2016 

بدعم من اليوني�شيف ح�شب الربتوكول املوقع معهم.  
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ذت الوحدة  جمموعة من الربامج وامل�شروعات،  نَفّ  
ومن اأبرزها الآتي: 

ق�سم الرقابة املالية
• ر ب�ِ )13630،780( دينار.	 حتقيق وفر مايل ُيقَدّ
• امل�شاريع 	 بنفقات  اخلا�شة  ال�شرف  م�شتندات  تدقيق 

الدولية والعرو�س واملنح الدولية، كم�شروع تطوير التعليم 
نحو القت�شاد املعريف/املرحلة الثانية، واملنحة ال�شعودية، 
وقر�س البنك الدويل/ املرحلة الثانية، والقر�س الأملاين.

• وال��ت��ع��ل��ي��م وخماطبتها 	 ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ات  م��ت��اب��ع��ة 
با�شتي�شاحات ديوان املحا�شبة، وعدده���������������������������ا) 66(  

ا�شتي�شاحاً.
• امل�شاركة يف جلان التدقيق والتحقيق البالغ عددها )18( 	

جلنة. 
ق�سم رقابة اللوازم 

- توجيه )80( كتاًبا لعطوفة رئي�س ديوان املحا�شبة.
- توجيه )115( كتاًبا ملديريات الرتبية والتعليم تتعلق بالأمور 

اللوازمية. 
-  الرد على ) 185 ( كتابًا  ومذكرة مت حتويلها للق�شم من قبل 

مكتب عطوفة الأمني العام، واتخاذ الإجراءات املنا�شبة.
-  امل�شاركة يف )35 ( جلنة للتدقيق والتحقيق . 

ق�سم الرقابة االإدارية
باإيقاع  والتو�شية  الإداري���ة  ال��ق��رارات  من  ع��دد  1.ت�شويب 
وال�شكاوى  الق�شايا  جمموع  بلغ  حيث  امل�شتحقة،  العقوبات 

الواردة للق�شم )205(، ومت اإنهاوؤها جميعًا. 
2.اإجناز الق�شايا املتعلقة بالكتب الر�شمية الواردة من ديوان 
املحا�شبة ودي��وان املظامل وهيئة مكافحة الف�شاد، حيث بلغ 
منها،   )25( اإنهاء  مت  وق�شية،   ا�شتي�شاًحا   )37( عددها 

والعمل جاٍر على اإنهاء البقية.
التحقق،  وجل��ان  والتحقيق  التدقيق  جل��ان  يف  3.امل�شاركة 
واإعداد التقارير اخلا�شة بها، حيث بلغ عددها )63( جلنة، 

مت اإنهاء )36( منها، والعمل جاٍر على اإنهاء البقية. 

ق�سم ال�سكاوى واملظامل 
• معاجلة ال�شكاوى الواردة اإلى الق�شم يف ق�شايا خمتلفة، 	

منها،  معاجلة)410(  متت  �شكوى،   )448( ورد  حيث 
والعمل جاٍر على اإنهاء البقية.

• امل�شاركة يف )85( جلنة حتقيق. 	
• ت�شويب )51( قراًرا. 	

ق�سم االأداء املوؤ�س�سي 
احلكومي  الأداء  لتميز  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  1.ج��ائ��زة 

وال�شفافية  :  
• ح�شول الوزارة على املركز الأول يف املرحلة الربونزية 	

احلكومي  الأداء  لتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جلائزة 
وال�شفافية يف الدورة ال�شابعة.

• الإب��داع احلكومي وجائزة املوظف 	 امل�شاركة يف جائزة 
احلكومي املتميز للفئات الثالث�����������������������������������ة ) القيادي ، 

الإداري ، امل�شاند (. 
2.امل�شاركة يف برامج امل�شوؤولية املجتمعية: 

• برنامج مدر�شة خالية من التدخني، وبلغ عدد املدار�س 	
املتاأهلة لل�شهادة )68( مدر�شة للعام 2016. 

• حملة ح�شالة اخلري للعام الدرا�شي 2016/2015، وكان 	
مركز  ل�شالح  ديناًرا   (30475.945( ل  املُح�شَّ املبلغ 

احل�شني لل�شرطان. 
• دعم برنامج العودة اإلى املدر�شة من خالل توفري الكتب 	

املدر�شية لل�شفوف من الأول حتى ال�شاد�س. 
• اإطالق حملة مكافحة التدخني؛ للو�شول اإلى وزارة خالية 	

من التدخني. 
• ع 	 تنفيذ حملة التربع بالدم، حيث بلغ عدد الوحدات املُترَبّ

بها )235( وحدة ل�شالح بنك الدم.

ق�سم املعايري واجلودة
1.متابعة تطبيق نظام اجلودة يف مركز الوزارة ومديريات 
الرتبية والتعليم ومدار�س العينة وريا�س الأطفال احلكومية، 

والتعديالت على النظام.
لتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة  جلان  يف  2.امل�شاركة 
واإع���داد  الإب����داع،  وج��ائ��زة  وال�شفافية،  احلكومي  الأداء 

اخلطط الإجرائية الالزمة.
والفني  الإداري  التدقيق  لنتائج  الوطني  التقرير  3.اإع��داد 

للجودة يف ريا�س الأطفال احلكومية للعام 2016.
4.متابعة الوثائق املرجعية )القوانني والأنظمة والتعليمات 
موقع  على  واملوجودة  اإ�شداراتها،  اأحدث  وفق  بها  املعمول 

وزارة الرتبية والتعليم( لالإدارات يف مركز الوزارة.
5.اإعداد دليل اإجراءات التدقيق الداخلي لنظام اجلودة.

6.اإعداد الإطار العام للعمليات الرئي�شة يف وزارة ال�رتبية 
واخلدمات  لها،  التابعة  الفرعية  والعمليات  والتعل�ي�����م 

املنبثقة عن هذه العمليات.
7.اإعداد درا�شة ر�شا متلقي اخلدمة للعام 2016/2015.

وحدة الرقابة الداخلية
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نفذت اللجنة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي: 

ق�سم الرتبية
العربي  الوطن  العام يف  التعليم  واقع  درا�شة حول  اإعداد 
و�شبل تطويره من قبل جمموعة من اخلرباء الأردنيني يف 
اأ�شا�شية  كوثيقة  واعتمادها  عر�شها  ومت  الرتبية،  جمال 
الرتبية  ل���وزراء  العا�شر  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركة  خ��الل  من 
كانون  �شهر  يف  امليت  البحر  الأردن/  يف  العرب  والتعليم 
الأول/2016م، وكان مو�شوع املوؤمتر »تطوير المتحانات 

العامة يف الوطن العربي«.
• العربية 	 اللغة  يف  الكفاية  امتحان  م�شروع  تنفيذ 

)جتريبي(.
• تنفيذ م�شاريع قطاع الرتبية املمولة من اليون�شكو »يف 	

للعامني 2016-2017«، ومن  امل�شاهمة  اإطار برنامج 
هذه امل�شاريع:

1.م�شروع )العوامل املرتبطة بال�شتعداد املدر�شي ومدى 
م من املركز الوطني  الختالف بني الذكور والإناث(، املُق�َدّ

لتنمية املوارد الب�شرية.
املنت�شبة  املدار�س  يف  املعلمني  قدرات  )تعزيز  2.م�شروع 
التنمية  تعليمية يف جمال  اأن�شطة  ت�شميم  على  لليون�شكو 
الوطنية الأردنية للرتبية  اللجنة  م من  املُق�َدّ امل�شتدامة(، 

والثقافة والعلوم.
3.م�شروع )دعم ال�شيا�شات اخلا�شة باملعلمني يف الأردن 
م من اأكادميية امللكة رانيا العبد  ويف العامل العربي(، املُق�َدّ

اهلل لتدريب املعلمني.

ق�سم الثقافة والعلوم واالت�سال
• م�شروع ملتقى القد�س الثقايف بعنوان »الأق�شى كل ال�شور« 	

تنفيذ م�شروع »الأق�شى كل ال�شور« من خالل اتفاقية بني 
وزارة الرتبية والتعليم/ اللجنة الوطنية وملتقى القد�س 
الثقايف؛ بهدف تاأكيد الدور الها�شمي يف رعاية امل�شجد 
للم�شجد  احلقيقي  باملفهوم  ال��وع��ي  ون�شر  الأق�����ش��ى، 
الأق�شى املبارك. ف�تَمّ عقد ور�س عمل مكثفة لتدريب 
5000 معلم من معلمي وم�شريف اللغة العربية والرتبية 
الإ�شالمية والرتبية الوطنية، اإ�شافًة اإلى طلبة مدار�س 

وزارة الرتبية والتعليم.
• والتقانة 	 العلوم  لأخالقيات  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة 

تنفيذ عدد من الفعاليات والأن�شطة بالتعاون مع اجلهات 

املعنية كاجلامعات واملوؤ�ش�شات احلكومية، �شمن اخلطة 
ال�شرتاتيجية )2016 – 2020(.

• منتدى الكتب املدر�شية املفتوحة للدول العربية عقد مكتب 	
اليون�شكو الإقليمي للعلوم يف الدول العربية بالتعاون مع 
مكتب اليون�شكو يف بريوت وبالتن�شيق مع اللجنة الوطنية 
الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم، منتدى الكتب املدر�شية 
املفتوحة للدول العربية يف اململكة الأردنية الها�شمية خالل 
الفرتة ما بني )21-2016/11/22(، حيث كان الهدف 
من هذا املنتدى تقييم الأ�شا�س املنطقي لتطوير الكتب 
املدر�شية املفتوحة يف الدول العربية، اإ�شافة الى تبادل 
العربي،  للعامل  املتاحة  التعليمية  امل��وارد  املعارف حول 
التي ميكن اأن تكون م�شرتكة اإقليمًيّا مبوجب تراخي�س 

مفتوحة.
• حملة التوعية بالرتاث الثقايف املادي وغري املادي تنفيذ 	

عدد من حمالت التوعية باأهمية الرتاث الثقايف املادي 
وغري املادي يف كل من ماأدبا، وال�شلط، وجر�س، والكرك، 
والرتكيز على اإ�شراك املجتمع املحلي اإلى جانب عدد من 

املدار�س  لتنفيذ فقرات ومعار�س تراثية. 
• اجتماعات جلنة الإن�شان واملحيط احليوي امل�شاركة يف 	

اجتماعات اللجنة الدورية برئا�شة �شمو الأم��رية ب�شمة 
بنت علي بن نايف، وبح�شور عدد من ممثلي الوزارات 

واجلهات املعنية مبو�شوع الإن�شان واملحيط احليوي. 

• الجتماع التا�شع للجنة الإي�شي�شكو للخرباء الآثاريني 	
والثقافة  للرتبية  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  عقدت 
للرتبية  الإ�شالمية  املنظمة  م��ع  بالتعاون  وال��ع��ل��وم 
والعلوم والثقافة »الجتماع التا�شع للجنة الإي�شي�شكو 
فنية حول  تقارير  باإعداد  املكلفني  الآثاريني  للخرباء 
العتداءات الإ�شرائيلية املتكررة على امل�شجد الأق�شى 

وحميطه خالل الفرتة ما بني 26- 2016/4/28م.
• فوز الأردن يف املرحلة الأولى مل�شابقة جائزة الإلك�شو 	

دبي  الثانية/  ال���دورة  العربية  اجل��وال��ة  للتطبيقات 
للرتبية  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  ق��ام��ت   2016/
التطبيقات  جل��ائ��زة  ب��ال��رتوي��ج  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة 
العربية  املنظمة  عنها  اأعلنت  التي  العربية  اجلوالة 
للرتبية والثقافة والعلوم، حيث فازت اململكة الأردنية 

الها�شمية باأربعة تطبيقات يف جمالت خمتلفة:
01جمال الرتبية: تطبيقة دار الإفتاء العام للمطور عالء 

الدين يون�س.

اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
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02 جمال الثقافة: تطبيقة ن�شر الثقافة الد�شتورية للمطور 
اأحمد اجلمل.

للمطور  امل����رور  ���ش��واخ�����س  تطبيقة  ال��ع��ل��وم:  03جم����ال 
اإ�شماعيل اأحمد وهدان.

الغذائية  ال�شل�شلة  تطبيقة  التعليمية:  الألعاب  جمال   04
للمطور فادي عبد الهادي.

يف  النهائية  املرحلة  يف  للم�شاركة  الفائزين  دعوة  ومتت 
اجلائزة  على  للتناف�س  املا�شي؛  نوفمرب  �شهر  نهاية  دبي 

على امل�شتوى العربي، والتي تبلغ قيمتها 50 األف دولر.
• ال�شباب 	 لدى  الإ�شالمية  والقيم  الوعي  تعزيز  ور�شة 

وال�شحية )دور  ال�شكانية  الرتبية  وق�شايا  برامج  يف 
املنظمات ال�شبابية يف حتقيق التنمية الجتماعية(

وال��ع��ل��وم  للرتبية  الإ���ش��الم��ي��ة  املنظمة  نظمت   
للرتبية  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  والثقافة 
والقيم  الوعي  تعزيز  حول  عمل  ور�شة  والعلوم  والثقافة 
الرتبية  وق�شايا  ب��رام��ج  يف  ال�شباب  ل��دى  الإ���ش��الم��ي��ة 
حتقيق  يف  ال�شبابية  املنظمات  )دور  وال�شحية  ال�شكانية 
التنمية الجتماعية(؛ بهدف ن�شر الوعي بق�شايا الرتبية 
يف  دوره��م  وتعزيز  ال�شباب،  ل��دى  وال�شحية  ال�شكانية 
النظر  بوجهة  والتعريف  الجتماعية،  التنمية  حتقيق 

يف  والإ�شهام  وال�شحة،  ال�شكان  ق�شايا  يف  الإ�شالمية 
التن�شيق بني املوؤ�ش�شات احلكومية ذات ال�شلة واملنظمات 

ال�شبابية. 

ق�سم ال�سكرتاريا واخلدمات
القيام بالإجراءات املتعلقة مبا يلي:

هام�س  على  لليون�شكو،  الوطنية  اللجان  اأمناء  1.اجتماع 
اجتماعات املجل�س التنفيذي لليون�شكو يف دورته )200(، 
خالل  باري�س  يف  اليون�شكو  منظمة  مقر  يف  عقد  وال��ذي 

يومي 2016/10/11-10.
الإ�شالمية  للمنظمة  التنفيذي  للمجل�س   )37( 2.ال��دورة 

للرتبية والعلوم والثقافة
ال��دائ��م  امل��ق��ر  يف   ،2016/10/5-4 ال���ف���رتة  خ����الل 

لالإي�شي�شكو– الرباط.
العربية  للمنظمة   )105( التنفيذي  املجل�س  3.اجتماع 
للرتبية والثقافة والعلوم يف تون�س، خالل الفرتة من 14- 

2016/5/15م. 
العربية للرتبية والثقافة  للمنظمة  العام )23(  4.املوؤمتر 
والعلوم، الذي ُع�ِق�َد يف اجلمهورية التون�شية خالل الفرتة 

17-2016/5/19م.

ن���ف���ذت امل����دي����ري����ة  جم���م���وع���ة م����ن ال���ربام���ج   
وامل�شروعات، ومن اأبرزها الآتي: 

امل�شرتك  العمل  لفريق  الرابع  الجتماع  عقد  1.تنظيم 
بني اململكة الأردنية الها�شمية ودول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، خالل الفرتة من )2016/1/27-26(.
2.تنظيم عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول واقع 
التعليم العام يف الوطن العربي و�شبل تطويره، الذي عقد يف 
فندق املرييديان خالل الفرتة من )2016/1/31-30(، 
والإم��ارات  واملغرب  تون�س   ( عربية  دول   )5( مب�شاركة 
والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  والأردن(،  والبحرين 

والعلوم »الألك�شو«.
3.ت��ن��ظ��ي��م اح��ت��ف��ال ال�����وزارة ب��ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي ي��وم 

.2016/3/8
4.تنظيم احتفال تكرمي اللجان العاملة يف معايري جائزة 
امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية،  

           الذي اأقيم يف فندق الرويال يوم 2016/4/1.

واحلماية  الربط  نظام  م�شروع  اإطالق  احتفال  5.تنظيم 
الإلكرتونية لوزارة الرتبية والتعليم، الذي اأقيم يف فندق 

الأردن اإنرتكونتننتال يوم 2016/5/9.
يوم   )Open EMIS( م�شروع  اإط��الق  حفل  6.تنظيم 

.2016/8/29
والتعليم  الرتبية  ل��وزراء  العا�شر  املوؤمتر  عقد  7.تنظيم 
العرب، الذي اأقيم يف ق�شر احل�شني للموؤمترات ) البحر 
امليت( خالل الفرتة من )7-2016/12/12 (، مب�شاركة 

)19( دولة عربية و)8( منظمات اإقليمية ودولية. 

مديرية العالقات العامة
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نفذت الوحدة جمموعة من الربامج وامل�شروعات،   
ومن اأبرزها الآتي: 

والتقييمية  وامل�شتعجلة  ال�شتطالعية  الزيارات  1.تنفيذ 
للمدار�س احلكومية واخلا�شة؛ بهدف جمع البيانات عن 
الواردة  املالحظات  ومتابعة  ودرا�شتها،  التعليمي،  الواقع 

عن املدار�س لر�شدها ومعاجلتها.
2.متكني ُمق�ِيّ�مي وحدة امل�شاءلة من مهامهم، من خالل 
الإجنليزية  اللغة  ودورة   ،)TOT( املدربني  دورة  عقد 
قبل  م��ن  عمل  وور����س  ل��ق��اءات  واإق��ام��ة  �شاعة،   )160(

م�شت�شار الوحدة »كامرون«. 
وقد  التقارير،  ومن��اذج  البيانات  جمع  اأدوات  3.تطوير 
ي�شتخدمها  التي  البيانات  اأدوات جمع  درا�شة  �شمل ذلك 
لتطويرها  عمل  وور�س  لقاءات  واإج��راء  عمله،  يف  املُق�ِيّم 
اإلى درا�شة مناذج  اإ�شافة  مبا يتنا�شب مع واقع املدر�شة، 
ا، وتنظيم لقاءات وور�س عمل  التقييم بعد تطبيقها عملًيّ

لإعادة التعديل عليها بال�شكل املنا�شب.
 ،2017 العام  خ��الل  جتديدية  مل�شروعات  التخطيط   .4
�ًما وتدريبهم حتى نهاية حزيران  ت�شمل توظيف 150 ُمق�ِيّ
2017، واإن�شاء فروع للوحدة يف الأقاليم الثالثة )ال�شمال، 
املديريات  تقييم  دليل  واإع���داد  واجل��ن��وب(،  وال��و���ش��ط، 
وعربية  اأجنبية  دول  وزي��ارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 
تطبق نظام امل�شاءلة بهدف تبادل اخلربات، ون�شر ثقافة 
التدريبية  الور�س  الرتبوي من خالل  امليدان  امل�شاءلة يف 
تقييمية  بزيارات  والقيام  وغريها،  والن�شرات  واللقاءات 
متابعة  بهدف  تقييمها؛  مت  التي  املدار�س  ملتابعة  جديدة 
ال�شابقة،  التقييمية  ال��زي��ارة  من  املتحقق  التقدم  م��دى 
الإلكرتونية  والو�شائل  ب���الأدوات  ال�شتعانة  اإل��ى  اإ�شافة 
املتقدمة؛ لت�شميم موقع خا�س بالوحدة، واإر�شال تقارير 

املدار�س التي مت تقييمها ون�شرها.

وحدة امل�ساءلة وتوكيد اجلودة

اإدارة اللوازم والتزويد
وريا�س  احلا�شوب،  وخم��ت��ربات  املهنية،  وامل�شاغل 
الأطفال(، وذلك يف كل من البادية ال�شمالية الغربية، 
ال�شري،  ووادي  وناعور،  ال�شرقية،  ال�شمالية  والبادية 
و�شحاب، والبرتاء، واإربد الأولى، والأغوار اجلنوبية.

• ًل من البنك الدويل والحتاد 	 طرح )35( عطاًء ممَوّ
املدار�س  لتاأثيث  واإحالتها؛  الأملانية  واملنحة  الأوروبي 
والإ�شافات ال�شفية وجتهيزها، بقيمة تقديرية بلغت 

)1،215،068( ديناًرا اأردنًيّا.
• بلغت قيمة الإهداءات العينية املقدمة للمراكز التابعة 	

من  يقرب  م��ا   2016/12/31 ت��اري��خ  حتى  ل��ل��وزارة 
ا، بواقع )297( هدية. )122،152( ديناًرا اأردنًيّ

• للمراكز 	 املقدمة  النقدية  الإه����داءات  قيمة  بلغت 
يقرب  ما   2016/12/31 تاريخ  للوزارة حتى  التابعة 

ا، بواقع )52( هدية. من )74،554( ديناًرا اأردنًيّ
• اإهداء )25( �شفارة ومنظمة عاملية وموؤ�ش�شات خريية 	

باأعداد من ن�شخ الكتب املدر�شية.
• تدريب اأمناء العهدة واملوظفني املعنيني يف مديريات 	

الرتبية والتعليم على نظام املخزون احلكومي والعمل 
عليه. 

• العمل جاٍر على ربط مديريات الرتبية والتعليم بنظام 	
املخزون احلكومي.

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

• بلغت 	 بقيمة  وا�شتالمه،  للمدار�س  اأثاث  عطاء  اإحالة 
ا. )615،638( ديناًرا اأردنًيّ

• اإحالة عطاء األعاب داخلية وخارجية لريا�س الأطفال 	
وا�شتالمه، بقيمة بلغت )108،000( دينار اأردين.

• طرح )119( عطاًء حملًيّا من خالل الوزارة للتعليم 	
املهني، والرتبية اخلا�شة، واإدارة المتحانات، واإدارة 
املوارد  ومديرية  العام،  التعليم  واإدارة  الن�شاطات، 
بلغت  بقيمة  والتعليم،  الرتبية  ومديريات  الب�شرية، 

)1،037،507( دنانري اأردنية.  
• العامة 	 اللوازم  دائ��رة  خالل  من  عطاء   )27( طرح 

واإحالتها، بقيمة تقديرية بلغت )2،451،064( ديناًرا 
ا.             اأردنًيّ

• بقيمة 	 املدر�شية،  الكتب  لطباعة  عطاء   )15( طرح 
بلغت )10،632،055( ديناًرا اأردنًيّا.

• طرح )11( عطاء لوازم لمتحانات الثانوية العامة، 	
بقيمة بلغت ) 307،968( ديناًرا اأردنًيّا.

• امللكي 	 ال��دي��وان  م��دار���س  م��ن  مدر�شة   )16( تاأثيث 
)مكرمة ملكية( وجتهيزها باملتطلبات الرتبوية كافة؛ 
العلمية،  واملختربات  ال�شفية،  )ال��غ��رف  حيث  من 
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الف�سل الثالث
 ن�صاطات وزارة الرتبية والتعليم واحتفالتها
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�صمو الأمري احل�صني بن عبداهلل يرعى حفل تخريج الطلبة امل�صاركني يف م�رسوع التدريب الع�صكري 

�صمو الأمري احل�صني بن عبداهلل يرعى حفل تخريج الطلبة امل�صاركني يف م�رسوع التدريب الع�صكري 
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�صمو الأمرية ب�صمة تفتتح فعاليات اللقاء الوطني للمر�صدات يف خميم الكرامة الك�صفي

معايل وزير الرتبية والتعليم خالل فعاليات التدريب الع�صكري والرتبية الوطنية
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معايل وزير الرتبية والتعليم يفتتح مدر�صة فاطمة الزهراء الأ�صا�صية يف ال�صوبك

الأمني العام لل�صوؤون التعليمية يكرم الفائزين يف م�صابقتي املعلم ال�صاعر 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 �صمو الأمري في�صل الأولومبية للنا�صئني



56

معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى فعاليات دورة �صمو الأمري في�صل الأولومبية للنا�صئني

معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى فعاليات دورة �صمو الأمري في�صل الأولومبية للنا�صئني
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معايل وزير الرتبية والتعليم يفتتح م�صابقة الأطفال ير�صمون رحلة ال�رسيف احل�صني بن علي نحو احلرية

معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى حفل جائزة اإنتل للعلوم والهند�صة
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معايل وزير الرتبية والتعليم يرعى احتفال الوزارة بذكرى معركة الكرامة

معايل وزير الرتبية والتعليم يعلن نتائج امتحان �صهادة الدرا�صة الثانوية العامة للدورة ال�صتوية 2016م



جلنة اإعداد الكتاب ال�سنوي
ق�سم املتابعة والتقييم 

جلنة الإعداد
التحرير العلمي واملراجعة والتحرير اللغوي

اأ. يا�شر ذيب اأبو �شعرية


