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نظام التعليم يف الأردن
فل�سفةالرتبيةو�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�سالفكرية:

.1الإميان باهلل تعالى.
.2الإميان باملُثُل العليا للأمة العربية.
خللُق.
.3الإ�سالم نظام فكري �سلوكي يحرتم الإن�سان ،ويُعلي من مكانة العقل ،ويحثّ على العلم والعمل وا ُ
.4الإ�سالم نظام ِقيَمِ يّ متكامل يوفر ال ِقيَم 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 الوطن 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�س يف وجود الأمة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونه�ضتها.
.5الثورة العربية الكربى تعبرّ 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.
.7الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية م�صريية لل�شعب الأردين ،والعدوان ال�صهيوين على فل�سطني حت ّد �سيا�سي وع�سكري وح�ضاري للأمة
العربية والإ�سالمية بعامة والأردن بخا�صة.
.8الأمة العربية حقيقة تاريخية را�سخة والوحدة العربية �ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.
.9التوازن بني مقومات ال�شخ�صية والوطنية 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 �ضرورة لكل فرد من �أفراده ،ودعائمه الأ�سا�سية :العدل االجتماعي ،و�إقامة التوازن بني حاجات الفرد
وحاجات املجتمع ،وتعاون �أفراده وتكاف�ؤهم مبا يحقق ال�صالح العام ،وحتمل امل�س�ؤولية الفردية واالجتماعية.
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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.
كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.
.6الرتبية �ضرورة اجتماعية ،والتعليم حق للجميعُّ ،

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 والكماالت الإن�سانية ،النامي يف خمتلف جوانب ال�شخ�صية اجل�سمية والعقلية والروحية والوجدانية
واالجتماعية؛ بحيث ي�صبح الطالب يف نهاية مراحل التعليم مواطنًا قادرًا على:
•ا�ستخدام اللغة العربية يف التعبري عن الذات واالت�صال مع الآخرين بي�سر و�سهولة.
•اال�ستيعاب الواعي للحقائق واملفاهيم والعالقات املت�صلة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية وال�سكانية واالجتماعية والثقافية حمل ًيّا
وعامل ًيّا ،وا�ستخدامها بفاعلية يف احلياة العامة.
•ا�ستيعاب عنا�صر الرتاث وا�ستخال�ص العربة لفهم احلا�ضر وتطويره.
•ا�ستيعاب الإ�سالم عقيدة و�شريعة ،والتمثل الواعي ملا فيه من ِقيَم واجتاهات.
• االنفتاح على ما يف الثقافات الإن�سانية من ِقيَم واجتاهات حميدة.
•التفكري الريا�ضي وا�ستخدام الأنظمة العددية والعالقات الريا�ضية يف املجاالت العلمية و�ش�ؤون احلياة العامة.
•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.
•اال�ستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكت�ساب املهارة يف التعامل معها و�إنتاجها وتطويرها وت�سخريها خلدمة املجتمع.
•جمع املعلومات ،وتخزينها ،وا�ستدعا�ؤها ،ومعاجلتها ،و�إنتاجها ،وا�ستخدامها يف تف�سري الظواهر وتوقع االحتماالت املختلفة
للأحداث ،واتخاذ القرارات يف �شتى املجاالت.
•التفكري النقدي املو�ضوعي ،واتباع الأ�سلوب العلمي يف امل�شاهدة والبحث وحل امل�شكالت.
•مواجهة متطلبات العمل ،واالعتماد على النف�س؛ باكت�ساب مهارات مهنية عامة و�أخرى متخ�ص�صة.
•ا�ستيعاب القواعد ال�صحية وممار�سة العادات املت�صلة بها والن�شاط الريا�ضي؛ لتحقيق منو ج�سمي متوازن.
•تذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ويف مظاهر احلياة.
•التم�سك بحقوق املواطنة وحتمل امل�س�ؤوليات املرتتبة عليها.
•االعتزاز الإ�سالمي والقومي والوطني.
•ا�ستثمار القدرات اخلا�صة والأوقات احلرة يف تنمية املعارف وجوانب الإبداع واالبتكار وروح املباد�أة بالعمل واال�ستمرار فيه
والرتويح الربيء.
•تقدير �إن�سانية الإن�سان ،وتكوين ِقيَم واجتاهات �إيجابية نحو الذات والآخرين ،والعمل والتقدم االجتماعي ،ومتثل املبادئ
الدميقراطية يف ال�سلوك الفردي واالجتماعي.
•التكيف ال�شخ�صي واكت�ساب قواعد ال�سلوك االجتماعي والأخالقي ،ومتثلها يف التعامل مع الآخرين ومتغريات احلياة.
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مبادئال�سيا�سةالرتبوية:

تتمثل مبادئ ال�سيا�سة الرتبوية يف ما يلي:
•توجيه النظام الرتبوي ليكون �أكرث مواءمة حلاجات الفرد واملجتمع و�إقامة التوازن بينهما.
•توفري الفر�ص لتحقيق مبد�أ الرتبية امل�ستدمية ،وا�ستثمار �أمناط الرتبية املوازية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
•ت�أكيد �أهمية الرتبية ال�سيا�سية يف النظام الرتبوي ،وتر�سيخ مبادئ امل�شاركة والعدالة والدميقراطية وممار�ستها.
• توجيه العملية الرتبوية توجيهًا يطوّر يف �شخ�صية املواطن القدرة على :التحليل ،والنقد ،واملبادرة ،والإب��داع ،واحلوار
الإيجابي ،وتعزيز ال ِقيَم امل�ستمدة من احل�ضارة العربية والإ�سالمية والإن�سانية.
•تر�سيخ املنهج العلمي يف النظام الرتبوي تخطيطً ا وتنفيذً ا وتقوميًا ،وتطوير نظم البحث والتقومي واملتابعة.
•تو�سيع �أمناط الرتبية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية لت�شمل برامج الرتبية اخلا�صة واملوهوبني وذوي االحتياجات اخلا�صة.
•ت�أكيد مفهوم اخلربة ال�شاملة ،مبا يف ذلك اخلربات املهنية والتكنولوجية.
•ت�أكيد �أن التعليم ر�سالة ومهنة لها قواعدها اخللقية واملهنية.
•توجيه النظام الرتبوي مبا يكفل حتقيق مركزية التخطيط العام واملتابعة والالمركزية يف الإدارة.
•االعتزاز مبكانة املعلم العلمية واالجتماعية؛ لدوره املتميز يف بناء الإن�سان واملجتمع.
•ت�أكيد �أهمية الرتبية الع�سكرية والثقافة البيئية.

املراحلالتعليميةو�أهدافها:

	�أ .ت�صنف امل�ؤ�س�سات التعليمية من حيث مراحلها �إلى الأنواع الآتية:
1 .1مرحلة ريا�ض الأطفال ،ومدتها �سنتان على الأكرث.
2 .2مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ومدتها ع�شر �سنوات.
3 .3مرحلة التعليم الثانوي ،ومدتها �سنتان.
	ب .يجوز وفق تعليمات ي�صدرها الوزير:
•ت�سريع الطلبة املتفوقني؛ باخت�صار عدد ال�سنوات الدرا�سية الالزمة لإنهاء الطالب املتفوق مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبدة ال
تتجاوز �سنتني درا�سيتني.
•اخت�صار عدد ال�سنوات الدرا�سية الالزمة لإنهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الف�صول� ،أو وفق الربامج الأجنبية ،على
�أال تقل عن ثالثة ف�صول درا�سية وال يكون الف�صل ال�صيفي منها.

مرحلةالتعليمالأ�سا�سي:

	�أ .يعترب التعليم الأ�سا�سي قاعدة للتعليم و�أ�سا�سً ا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات وامليول الذاتية وتوجيه
الطلبة يف �ضوئها.
	ب .تهدف هذه املرحلة �إلى حتقيق الأهداف العامة للرتبية و�إعداد املواطن يف خمتلف جوانب �شخ�صيته :اجل�سمية،
والعقلية ،والروحية ،والوجدانية ،واالجتماعية؛ لي�صبح قادر ًا على �أن:
•يلمّ �إملامً ا واعيًا بتاريخ الإ�سالم ومبادئه و�شعائره و�أحكامه و ِقيَمه ،ويتمثلها خُ ُلقًا وم�سلكًا.
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•يتقن املهارات الأ�سا�سية للغة العربية ،بحيث يتمكن من ا�ستخدامها ب�سهولة وي�سر.
•يعرف 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.
•يعي احلقائق الأ�سا�سية املتعلقة بالبيئة الطبيعية واجلغرافية الأردنية والعربية والعاملية.
•يتمثل قواعد ال�سلوك االجتماعي ،ويراعي تقاليد جمتمعه وعاداته و ِقيَمه احلميدة.
•يحب وطنه ،ويعتز به ،ويتحمل امل�س�ؤوليات املرتتبة عليه جتاهه.
•يحب �أ�سرته وجمتمعه ،ويتحمل امل�س�ؤوليات املرتتبة عليه جتاههما.
•يتقن املهارات الأ�سا�سية للغة �أجنبية واحدة على الأقل.
•يتعامل مع الأنظمة العددية والعمليات الريا�ضية الأ�سا�سية والأ�شكال الهند�سية ،وي�ستخدمها يف احلياة العملية.
•ي�ستوعب احلقائق والتعميمات العلمية الأ�سا�سية و�أ�س�سها التجريبية ،وي�ستخدمها يف تف�سري الظواهر الطبيعية.
•يفكر ب�أ�سلوب علمي م�ستخدمً ا يف ذلك :عمليات امل�شاهدة ،وجمع البيانات ،وتنظيمها ،وحتليلها ،واال�ستنتاج منها ،وبناء
�أحكام وقرارات م�ستندة �إليها.
•ي�ستوعب الأ�س�س العلمية لأ�شكال التكنولوجيا التي تَعرِ �ض له يف حياته اليومية ويح�سن ا�ستخدامها.
•يحر�ص على �سالمة بيئته ونظافتها وجمالها وثرواتها.
•يدرك �أهمية لياقته البدنية وال�صحية ،وميار�س الن�شاطات الريا�ضية ال�صحية املنا�سبة.
•يتذوق اجلوانب اجلمالية يف الفنون املختلفة ،ويعرب عن ميوله الفنية اخلا�صة.
• َيقْوى على �أداء مهارات حرفية تتنا�سب وقدراته وميوله وي�سعى لتنميتها ،ويعزز يف نف�سه احرتام العمل اليدوي؛ بو�صف العمل
وظيفة �أ�سا�سية يف احلياة االجتماعية.
•يتمثل ِقيَم :اجلدّ ،والعمل ،واملثابرة ،واالعتماد على النف�س ،يف الإجناز وحتقيق القدرة الذاتية وك�سب العي�ش واالكتفاء
الذاتي.
•يعرب عن مواهبه وقدراته اخلا�صة وجوانب الإبداع لديه.
•يتقبل ذاته ،ويحرتم الآخرين ،ويراعي م�شاعرهم ،ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.
حلرّة.
•يقدر قيمة الوقت ،ويح�سن ا�ستثمار �أوقاته ا ُ
•ينمي 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 �أ ّمت ال�سنة ال�ساد�سة من عمره يف نهاية كانون الأول من
	
العام الدرا�سي الذي يقبل فيه.
هـ .ال يُف�صل الطالب من التعليم قبل �إمتام ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،ويُ�ستثنى من ذلك مَ ن كانت به حالة �صحية
	
خا�صة بنا ًء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�صة.

مرحلةالتعليمالثانوي:

	�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
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مبجاالت العمل.
•ي�ستخدم لغته العربية يف :تعزيز قدرته على االت�صال ،وتنمية ثقافته العلمية والأدبية ،ومراعاة مقومات البناء اللغوي
ال�صحيح للغة وتذوق فنونها.
•يتكيف مع املتغريات البيئية اخلا�صة بوطنه و�أبعادها الطبيعية وال�سكانية واالجتماعية والثقافية ،ويعمل على ح�سن ا�ستثمارها
و�صيانتها وحت�سني �إمكانياتها وتطويرها.
•يُكوّن ذاتًا ثقافية م�ستمَدة من ح�ضارة �أمته يف املا�ضي واحلا�ضر ،ويدرك �ضرورة االنفتاح الواعي على احل�ضارة العاملية
والإ�سهام فيها.
•يتفاعل مع البيئة الثقافية اخلا�صة مبجتمعه ،ويعمل على تطويرها.
•يعي �أهمية الأ�سرة ومتا�سكها ودورها يف احلياة االجتماعية.
•يعزّز ثقته بنف�سه وتقديره لإن�سانية الإن�سان واحرتامه لكرامة الآخرين وحرياتهم.
•ي�ستوعب مبادئ العقيدة الإ�سالمية و�أحكام �شريعتها و ِقيَمها ،ويتمثلها يف �سلوكه ،ويتفهم ما يف الأديان ال�سماوية الأخرى
من ِقيَم ومعتقدات.
•ي�سعى �إلى تقدم وطنه ،ورفعته ،واالعتزاز به ،واحلر�ص على امل�شاركة يف حل م�شكالته ،وحتقيق �أمنه وا�ستقراره.
•يعرف واقع �أمته وق�ضاياها ،ويعت ّز بانتمائه �إليها ،وي�سعى �إلى وحدتها وتقدمها.
•ي�ؤدي واجباته ويتم�سك بحقوقه.
•يعمل بروح الفريق ،ويَعي �أ�س�س ال�شورى والدميقراطية و�أ�شكالها ،وميار�سها يف تعامله مع الآخرين ،وي�ؤمن مببادئ العدالة
االجتماعية.
•يعي الق�ضايا وامل�شكالت الدولية ،ويدرك �أهمية التفاهم الدويل وال�سالم القائم على احلق والعدل.
•يتقن لغة �أجنبية واحدة على الأقل.
•ي�ستوعب املفاهيم والعالقات الريا�ضية واملنطقية وي�ستخدمها يف حل امل�شكالت.
يتق�صى م�صادر املعلومات ،ويتقن العمليات املت�صلة بجمعها وتخزينها ومعاجلتها وطرق اال�ستفادة منها.
• ّ
•ي�ستوعب حقائق العلم املتجددة وتطبيقاتها ،ويتمكن من اختبار �صحتها باملنهج التجريبي ومعرفة دورها يف �صنع التقدم
الإن�ساين.
•يحافظ على البيئة ونظافتها ،وينمّي �إمكانياتها وثرواتها.
•ي�ستوعب املعلومات والقواعد ال�صحية املتعلقة بالنمو اجل�سمي والنف�سي املتوازن ،وميار�سها.
•يتذوق العمل الفني ،ويعبرّ عن ميوله الفنية يف �إنتاج �أعمال فنية �إيجابية يف م�ستوى قدراته و�إمكانياته.
•ي�سعى �إلى حتقيق متطلبات ت�أهيله املهني وا�ستقالله االقت�صادي ومقومات االكتفاء الذاتي.
•ينمّي نف�سه بالتعلم الذاتي والتعليم امل�ستمر مدى احلياة.
•ي�ستثمر �أوقات فراغه يف ممار�سة هوايات نافعة ،ويعمل على تطويرها.
•يتمثل يف �سلوكه ال ِقيَم العربية والإ�سالمية والكماالت الإن�سانية.
•ي�ستخدم العقل يف احلوار والت�سامح يف التعامل والأدب يف اال�ستماع.
ج .يت�ألف التعليم الثانوي من م�سارين رئي�سَ ينْ  ،هما:
	
-1م�سار التعليم الثانوي ال�شامل ،الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة م�شرتكة وثقافة متخ�ص�صة �أكادميية �أو مهنية.

13

-2م�سار التعليم الثانوي التطبيقي ،الذي يقوم على الإعداد والتدريب املهني.
د .حُتدّد �شروط القبول يف التعليم الثانوي مبوجب تعليمات ي�صدرها الوزير بناء على الأ�س�س التي يقررها جمل�س
الرتبية والتعليم.

التربعاتاملدر�سية:
الغاية.

يجوز جمع التربعات املدر�سية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية لتعزيز العمل الرتبوي ،وذلك مبوجب نظام ي�صدر لهذه
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اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة لعام 2022 -2018
ان�سجامً ا مع ر�ؤي��ة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ،وحتقيقًا مل�ضامني الورقة
النقا�شية ال�سابعة يف متابع ِة البناء على الإجنازات يف العملية الرتبوية ،ورف ِع �سوية التعليم مبراحله املختلفة ،وحت�س ِني خمرجاته
وجودته وتناف�سيته ،والت�صدي مل�شكالته املحورية �ضمن معايري ومرتكزات �أ�سا�سية ،ت�ضمنُ اال�ستدامة يف التطوير والتحديث،
حتر�ص وزارة الرتبية والتعليم على ا�ستمرارية العمل وفق نهج التخطيط الإ�سرتاتيجي لتحقيق الأهداف القطاعية والوطنية؛
ُ
ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين ،ومواكبة امل�ستجدات املختلفة ،وحت�س ِني جودة التعليم واخلدمات التعليمية املقدمة
للمتعلمني يف مناطق اململكة كافة.
مقدّرة وا�سعة النطاق من
وقد �أعدت الوزارة اخلطة الإ�سرتاتيجية للأعوام  2022-2018بنهج ت�شاركي ،ومب�ساهمة َ
جميع الإدارات ،ومديريات الرتبية والتعليم ،وبالتن�سيق واملتابعة امل�ستمرين مع املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي /فرن�سا،
ومنظمة اليون�سكو.
ويف �إطار �سعي الوزارة لتحقيق �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية  ،2025-2016ور�ؤية الأردن ،2025
و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،حموَرتِ الوزارة �أهداف خطّ تها الإ�سرتاتيجية حول خيارات �إ�سرتاتيجية بعيدة املدى انطالقًا من
حتليل متكامل للبيئتني الداخلية واخلارجية ،وحتديد عنا�صر القوة وفر�ص التح�سني املتعلقة يف املجاالت ال�ستة الرئي�سة التي
حتكم العملية الرتبوية ،والتوجهات الإ�سرتاتيجية لقطاع التعليم يف الأردن ،و�إب��راز الفر�ص والتحديات التي تواجه الوزارة
مب�شاركة حتليلية مع ال�شركاء واملعنيني.
لقد و�ضعت الوزارة �آلية لر�سم �إطار املتابعة والتقييم؛ بهدف تقييم م�سار التخطيط والتنفيذ ب�شكل دوري � ،ضمن
�إجراءات ت�ساهم يف تعزيز امل�ؤ�س�سية وامل�ساءلة يف العملية الرتبوية .وتلتزم الوزارة بتنفيذ اخلطة خالل ال�سنوات اخلم�سة املقبلة
�ضمن جماالت مهمة يف هذه املرحلة؛ لتح�سني نوعية التعليم ،واالرتقاء بجودة خمرجاته ،وتر�سيخ التناف�سية يف هذا القطاع
احليوي.
وقد �أولت الوزارة اهتمامً ا �أكرب مبرحلة الطفولة املبكرة؛ بزيادة ن�سبة االلتحاق يف مرحلة التعليم ما قبل املدر�سة وال
�سيما يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية والأكرث حاجةً ،مما �أبرز �أهمية تعزيز الكفاءة امل�ؤ�س�سية ،ورفع مهارات العاملني واملعلمني
يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،ف�ضلاً عن تعزيز امل�شاركة املجتمعية لرفع ن�سب االلتحاق يف التعليم ما قبل املدر�سة.
وعلى الرغم من التدفق الهائل للطلبة من �أبناء الالجئني ال�سوريني �إلى املدار�س الأردنية ،والذي �أثقل كاهل البنية
التحتية لنظام التعليم يف الأردن ،و�أدى �إلى زيادة عدد املدار�س ذات الفرتتني ال�ستيعاب ه�ؤالء الطلبة ،فقد ا�ستمرت الوزارة
بتوفري اخلدمات التعليمية النوعية للطلبة املت�أثرين بالأزمة بالتعاون مع ال�شركاء .وت�سعى الوزارة ل�ضمان الو�صول وامل�ساواة
للطلبة كافة؛ حتقيقًا لر�ؤية التعليم للجميع ،والعدالة لكال اجلن�سني وذوي االحتياجات اخلا�صة؛ وذلك با�ستيعاب جميع الفئات
العمرية ،وتوفري البيئة التعليمية املحفّزة والربامج التوعوية وال�صحية ،وتطوير البنية التحتية؛ بتخفي�ض عدد الأبنية امل�ست�أجرة
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ومدار�س الفرتتني وزيادة الأرا�ضي امل�ستملكة ،وتطوير نظام ل�صيانة املدار�س ،مما يتطلب ت�ضافر جهود القطاعات كافة لتحقيق
تلك الأهداف والر�ؤى.
	�إن توفري موارد ب�شرية م�ؤهلة ،وبناء برامج التنمية املهنية امل�ستدامة لتعزيز قدرات املعلمني ومتكينهم من حتقيق
النتاجات التعليمية بكفاءة وفعالية ،يحتاج م�سارًا وظيفيًّا للمعلمني ،تُدمَ جُ يف �سياقه جميع اجلوانب ذات ال�صلة باملعلمني يف �إطار
مرجعي م�شرتك ،يت�ضمن نظامَ الرواتب واحلوافز ،ويحفز دافعية املعلمني يف املراحل املهنية الرئي�سة والتنمية املتوقعة.
وي�سهم متكني الطلبة من حتديد م�ساراتهم التعليمية وفق قدراتهم وميولهم ،وتوفري الفر�ص للتعليم غري النظامي يف
حتقيق هدف التعلم مدى احلياة؛ �إذ ت�سعى الوزارة �إلى تقدمي خدمات ذات جودة تعليمية عالية؛ بانتهاج �سيا�سة متكاملة لتتبع
جودة التعليم والتعلم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وتطوير الإطار العام للمناهج والتقومي مبا ي�ضمن قطف ثمار النتاجات التعليمية،
ومواكبة التطور ال�سريع يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ويندرج �ضمن هذه ال�سيا�سة ،توفري م�صادر التعلم الإلكرتونية
الذكية و�إدامتها ،وتطوير نوعية اخلدمات الإلكرتونية التي تقدّمها الوزارة.
و�إ�ضافة لذلك ،جتري الوزارة حزم َة �إ�صالحات يف م�سار التعليم املهني القائم؛ بالرتكيز على عدم ربط التعليم املهني
بالتح�صيل الدرا�سي منخف�ض الأداء ،وا�ستحداث تخ�ص�صات جديدة تن�سجم مع التغري يف متطلبات �سوق العمل للذكور والإناث،
وزيادة عدد املدار�س املهنية املتخ�ص�صة يف التوجيه املهني لطلبة ال�صفوف الأ�سا�سية العليا.
وتتيح هذه ال�شراكاتُ املجالَ لتحقيق �أهداف املرحلة املقبلة يف دعم البنية التحتية والعملية التعليمية برمّتها؛ بتحديث
القواعد الت�شريعية التي ت�ضمن حتفيز القطاع اخلا�ص ليكون طرفًا رئي�سً ا يف رفع �سوية اخلدمات التعليمية على امل�ستوى الوطني.
وقد اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم على �إ�سرتاتيجيات وبرامج تطويرية طموحة على الرغم من حمدودية امليزانيات
املتوافرة لتنفيذ �أولويات املرحلة املقبلة ،والتي حتتاج �إلى دعم ال�شركاء واملعنيني لتحقيق الأهداف امل�شرتكة ،وتنفيذ الربامج
واخلطط؛ باال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
وما تزال هناك حتديات كثرية �أمام النظام الرتبوي الأردين لتحقيق اجلاهزية والتدابري الالزمة ملعاجلة التحديات
لإجناز متطلبات تطوير التعليم ،وتوفري خدمات تعليمية نوعية ومناف�سة؛ لذا ترحب الوزارة ب�إ�سهام ال�شركاء الوطنيني والدوليني
و�صول �إلى
يف خطط جتويد التعليم يف �إدارة الربامج امل�شرتكة وتنفيذها ،وتوفري املوارد املطلوبة لتحقيق الأهداف املن�شودة؛ اً
نظام تعليمي متطور ،ي�شكل مرتكزً ا �أ�سا�سيًّا يف بناء امل�ستقبل املزدهر.
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املقدمة
د�أبت وزارة الرتبية والتعليم – بخطى حثيثة وجهود كبرية -على مواكبة التطورات املتعلقة باملجاالت الرتبوية والتفكري
الإ�سرتاتيجي ،واالطالع على التجارب الناجحة للدول املتقدمة يف جماالت الرتبية والتعليم ،الأمر الذي يعك�س حر�ص الوزارة
على �إحراز التقدم وحتقيق االزدهار يف املجاالت التعليمية كافة يف وطننا احلبيب ،ومبا ي�ؤ�س�س للأجيال القادمة �أر�ضية ُ�صلبة
تُبنى عليها الآمال وتتحقق الطموحات ،وتوجّ ه الأنظار �إلى ما فيه نه�ضة الوطن ورفعته ،ومواجهته التحديات وجتاوزها ب�أقل
تكلفة و�أعلى درجات اجلودة والإتقان ،مبا تعتمد عليه من معاين ال�شفافية والإنتاجية والتناف�سية والت�شاركية مع ذوي العالقة يف
املجاالت املتنوعة.
يعر�ض الكتاب ال�سنوي �أبرز �إجنازات �إدارات وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها على مدار العام � ،2018سواء التي
حتققت منها �أو التي ما زالت قيد التنفيذ؛ لأغرا�ض �إح�صائية وتوثيقية وتقييمية وتقوميية ،ولتكون مرجعية للرتبويني والباحثني
وهادية لهم يف مراجعة امل�سرية الرتبوية ،ومنطلقًا للتح�سني والتطوير والتخطيط ال�سليم ،وتاليف الثغرات التي قد جت ّد هنا �أو
هناك.
	�أُجنِ ��زَ الكتاب يف ثالثة ف�صول ،يتناول الف�صل الأول حماور منها :الهيكل التنظيمي للوزارة للعام  ،2018وملحة عن
النظام الرتبوي يف الأردن ،وتعريفًا باخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة ( � ،)2022-2018إ�ضافة �إلى امل�ؤ�شرات والر�سوم البيانية
واملقارنات املتعلقة بالنظام التعليمي.
	�أما الف�صل الثاين فحر�صنا فيه على بيان �أهم �إجنازات الإدارات والوحدات وم�شروعاتها للعام 2018م ،من برامج
ومتابعات ودرا�سات وتقارير ومبادرات و�أعمال تطوعية واجتماعات وور�شات عمل تدريبية وم�شاركات داخلية خارجية يف املجاالت
املتنوعة .ويتناول الف�صل الثالث االحتفاالت والن�شاطات واملبادرات وامل�سابقات التي نفذتها �إدارات الوزارة ومديريات الرتبية
والتعليم مدعمة بال�صور؛ ما يربز اجلهود املبذولة من املعلمني والطلبة وامل�شرفني على الأن�شطة ،ويعزّز دورهم يف �إبراز الوجه
امل�شرق للوزارة.
ن�أمل يف �أن يحقق الكتاب �أه��داف��ه امل��رج��وة ،و�أن يكون وثيقة مرجعية بني ي��دي �صانعي ال��ق��رار يف و�ضع اخلطط
والإ�سرتاتيجيات اجلديدة واملنا�سبة ملواكبة الع�صر وتطوراته يف �شتى املجاالت الرتبوية.

جلنة الإعداد
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�إدارة التخطيط والبحث الرتبوي
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

مديرية البحث الرتبوي
ق�سم الرتجمة واملطبوعات الرتبوية

�-1إ�صدار الكتاب ال�سنوي للوزارة لعام  ،2017ورفعه �إلكرتونيًّا
على املوقع الر�سمي للوزارة بن�سخة .PDF
�-2إ���ص��دار العددين الأول وال��ث��اين (ع��دد م���زدوج) من جملة
ر�سالة املعلم جملد .55
-3التحرير اللغوي والفني للخطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية
والتعليم .2022 - 2018
�-4إع�����داد امل����ادة اخل��ا���ص��ة ب���الأف�ل�ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة وال��ن�����ش��رات
والبو�سرتات اخلا�صة ب�أن�شطة ال���وزارة؛ مثل :فيديو «م�سرية
دفرتي» ،وفيديو حفل �إطالق اخلطة الإ�سرتاتيجية وغريها.
-5امل�شاركة يف م�ؤمتر املعلم العربي /امل���ؤمت��ر الأول لنقابة
املعلمني الأردنيني ،بعنوان «متكني القيادات الرتبوية لبناء جيل
قادر على قيادة امل�ستقبل».
-6امل�شاركة يف خطة �إدارة الكوارث والأزمات.
-7امل�شاركة يف البحوث الرتبوية التي يُجريها ق�سم البحث
الرتبوي.
-8امل�شاركة يف �إعداد النتاجات العامة واخلا�صة ملبحث اللغة
العربية لدعم التعليم غري النظامي (تعزيز الثقافة للمت�سربني)،
وت�أليف املواد القرائية /منهاج اللغة العربية �ضمن الربنامج.
-9ح�ضور �أع�ضاء الق�سم م�ؤمتر متكني القيادات الرتبوية -
تنظيم نقابة املعلمني.
-10التحرير اللغوي للمواد واملو�ضوعات اخلا�صة مبكتب معايل
الوزير ومكتب عطوفة الأمني العام.
-11امل�شاركة يف احتفال �إطالق اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة
للأعوام .2022-2018
-12ترجمة العديد من البحوث والدرا�سات وامل�ؤمترات والتقارير
والأدلة والعقود ،وتقارير اخلرباء وامل�ست�شارين الأجانب.
-13ترجمة �شهادات خ�برة ،وك�شوف رات��ب ،و�إث��ب��ات موظف
من اللغة العربية �إلى الإجنليزية للمعلمني والعاملني يف وزارة
الرتبية والتعليم.

ق�سم املتابعة والتقييم

.1توثيق امل�شاريع والربامج واملهام اخلا�صة بخطة حتفيز النمو
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االقت�صادي الأردين  2022-2018التي تنفذ يف ال��وزارة على
النظام الإل��ك�تروين للربنامج التنفيذي خلطة حتفيز النمو
االقت�صادي الأردين التابع لرئا�سة الوزراء.
.2امل�شاركة يف �إع���داد اخلطة الإ�سرتاتيجية ل���وزارة الرتبية
والتعليم.
�.3إعداد مناذج املتابعة والتقييم للخطة الإ�سرتاتيجية ،وتدريب
املقيمني على عملية �إعداد التقارير بح�سب النماذج .
.4متابعة برامج وم�شاريع اخلطة الإ�سرتاتيجية 2022-2018
للوزارة.
�.5إعداد تقرير املتابعة للخطة الإ�سرتاتيجية 2018م.
.6متابعة وثيقة الأردن 2025م.
.7متابعة الربنامج التنفيذي التنموي.
.8امل�ساهمة يف �إعداد الوثائق وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بتقييم الوزارة
يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتم ُيّز الأداء احلكومي وال�شفافية.

ق�سم التطوير الرتبوي

.1تفعيل منهجية تب�سيط الإجراءات يف وزارة الرتبية والتعليم ،من
خالل �إعداد املخاطبات لأق�سام �إدارة التخطيط ،وبع�ض �إدارات
الوزارة ،والتوا�صل مع وحدة الرقابة الداخلية لدرا�سة املقرتحات
و�إمكان اال�ستفادة منها.
�.2إعداد تقرير مل�سوّدة خطة تطوير اخلدمات لعام  ،2018وتزويد
�إدارة املوارد الب�شرية – ق�سم الو�صف الوظيفي بها.
.3درا�سة تقرير (حالة البلد) ،و�إعداد تقرير حتليلي يف �ضوء ما
ورد فيه .2018 /7/4
.4امل�شاركة يف �أعمال درا�سة التحليل امل�ؤ�س�سي من منظور النوع
االجتماعي.
.5درا�سة برنامج امل�ساعدات الفنية اليابانية لل�سنة املالية اليابانية
 ،2019و�إعداد تقرير يفيد جماالت اال�ستفادة من ذلك.
�.6إعداد ت�صور مقرتح لتطوير ر�ؤية ق�سم التطوير الرتبوي ور�سالته
و�أهدافه ومهامه من منظور فني و�إداري معًا.
.7درا�سة مقرتح مبادرة املنظمة الكندية التعليم غري النظامي
لالجئني واملدار�س الأكرث فقرًا  ،و�إعداد تقرير بذلك ،والتوا�صل
مع �إدارة العالقات الثقافية والتعليم العام ب�ش�أن املبادرة؛ لإعداد
جلنة م�شرتكة مع الإدارات املعنية (.)2018/8/1
.8امل�شاركة يف �أعمال مراجعة اخلطة الإ�سرتاتيجية .2022-2018
.9امل�شاركة يف �أعمال جلان تقييم املعلمني املتميزين للعام الدرا�سي
.2018-2017

.10اق�تراح ت�صوّر لربنامج العمل التطوعي يف مدار�س اململكة
الأردنية الها�شمية.
�.11إع����داد خطة تنفيذية لتو�صيات درا���س��ة ت��دين التح�صيل
الدرا�سي يف مدار�س مديريتي دير عال والأغوار اجلنوبية.

ق�سم البحث الرتبوي

�)1أجرى الق�سم درا�سات ر�ضا عن العام  2018على النحو الآتي:
•درا�سة ر�ضا الطلبة  2017عن العام .2018
•درا�سة ر�ضا ال�شركاء  2017عن العام .2018
•درا�سة ر�ضا العاملني  2017عن العام .2018
•درا�سة ر�ضا املوردين  2017عن العام .2018
•درا�سة ر�ضا املراجعني  2017عن العام .2018
�)2إجراء درا�سة �أثر دمج املدار�س .2018
)3فلرتة بيانات ر�ضا الطلبة والعاملني 2018وتنظيمها.
�)4شارك الق�سم يف:
�إجراء درا�سة �أثر املنهاج التفاعلي .2018
�إجراء درا�سة نظام اجلودة يف ريا�ض الأطفال .2018
جلان تقييم املعلمني املتميزين و�أ�صحاب املبادرات اخلالّقة.
جلنة حمور الو�صول وامل�ساواة يف اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة
الرتبية والتعليم.
التدريب على اخلطة الت�شغيلية ال�شاملة لنظام �إدارة املعلومات
الرتبوية.
معيار النتائج بجائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز.
درا�سة دور امل�شرف العام.
�إعداد تقرير املتابعة والتقييم.
�)5إعداد خمطط لدرا�سة واقع املدار�س املتنقلة يف الأردن .2018
)6ت�سهيل مهمة الباحثني وطلبة ال��درا���س��ات العليا ،وتقدمي
اال�ست�شارات البحثية لهم بعد االط�لاع على الأدوات البحثية
و�إقرارها.
)7عقد اتفاقية الزمالة مع م�ؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم.
�)8إجراء درا�سة تدين التح�صيل يف مديريتي دير عال والأغوار
اجلنوبية.
�)9إجراء درا�سة تقييمية حول واقع ح�ص�ص الأن�شطة املدر�سية
املوجهة يف املدار�س.

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

)1امل�شاركة يف �إع���داد اخلطة الإ�سرتاتيجية ل���وزارة الرتبية
والتعليم (.)2025 -2018
)2الإ�شراف على مناق�شة خطة توزيع طلبة ال�صف العا�شر على

فروع التعليم الثانوي ال�شامل املهني ومراكز م�ؤ�س�سة التدريب
املهني للعام الدرا�سي  ،2018/2017بالتن�سيق مع املعنيني يف
مديريات الرتبية والتعليم كافة و�إدارة التعليم املهني وم�ؤ�س�سة
التدريب املهني يف مركز ال���وزارة ،وف��ق ج��دول زمني حمدد،
و�إع���داد اخلطة ب�صورتها النهائية ،وتعميمها على مديريات
الرتبية والتعليم يف �شهر �آب من العام .2018
)3حتديد احتياجات اململكة من الأبنية املدر�سية والإ�ضافات
ال�صفية وريا�ض الأطفال بالتن�سيق مع مديريات الرتبية والتعليم
للجهات املانحة.
)4و�ضع خطة لدمج املدار�س التي يق ّل جمموع طلبتها عن ()40
طالبًا؛ ا�ستجابة لإ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية ،مع دعمها
بو�ضع خطة لت�أمني الطلبة باملوا�صالت.
)5القيام بدرا�سة م�شاريع الأبنية والإ�ضافات ال�صفية التي
وُ�ضعت من خالل جمال�س املحافظات (الالمركزية) ،والتن�سيق
مع �إداراة الأبنية وامل�شاريع الدولية ،وذل��ك بو�ضع املتطلبات
الرتبوية الالزمة للم�شاريع املدرَجة للقيام بالدرا�سات الالزمة
لها من قبل وزارة الأ�شغال.

ق�سم تخطيط املوارد الب�رشية

)1اعتماد خطة الت�شكيالت املدر�سية.
)2حت��دي��د احل��اج��ات من الأبنية املدر�سية وامل�لاح��ق املقرتح
ا�ستئجارها.
)3حت��دي��د احل��اج��ات من الأبنية وال�شعب وامل��راك��ز التعليمية
والإدارية ملدار�س املخيمات واملدار�س امل�سائية للطلبة ال�سوريني.
)4درا�سة املعامالت اليومية ال��واردة من امليدان (دمج �شعب،
ت�شعيب �صفوف ،ترفيع املدر�سة ل�صف �أعلى ،ا�ستحداث نظام
ف�ترت�ين ،ف��كّ نظام ف�ترت�ين� ،إخ�ل�اء �أبنية مدر�سية (ملك �أو
م�ست�أجر) ،ا�ستئجار م�ستودعات للكتب والأثاث ،ا�ستحداث �أو
�سحب مراكز تعليمية �أو �إداري��ة ح�سب ما ي�ستج ّد خالل العام
الدرا�سي).
)5عمل درا�سة كاملة و�إدراج مقرتحات لتعديل �أ�س�س الت�شكيالت
املدر�سية للعام الدرا�سي القادم  2020 /2019والتحديات التي
يجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان حال �إقرارها.

ق�سم النوع االجتماعي وال�رشاكات

)1امل�شاركة يف ور�شة عمل مع م�شروع توا�صل ال�سعادة للأ�سرة
 ، JACPعُ ر�ضت فيها درا�سة بعنوان ا�ستك�شاف الأع��راف
اجلندرية وتنظيم الأ�سرة يف الأردن.
)2حتديث بيانات تقرير «متابعة تو�صيات م�ؤمتر القاهرة حول
ال�سكان والتنمية للأردن .»2018
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)3امل�شاركة يف �إط�لاق اخلطة الوطنية  1325امل��ر�أة يف الأمن
وال�سالم ،ب�شهر ني�سان .2018
)4امل�شاركة يف جل�سة نقا�ش وتبادل خربات حول تفعيل قرار
 1325امل��ر�أة يف الأم��ن وال�سالم ،حيث مت االط�لاع على جتربة
تون�س يف �إدماج النوع االجتماعي يف القطاع الع�سكري وتفعيل
القرار يف اخلطط الوطنية.
)5تنفيذ حمالت التوعية حول الزواج املبكر بالتعاون مع اللجنة
الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ومعهد العناية ال�صحية ،والتي
ت�ضمنت ( )65حما�ضرة توعوية� ،شملت  65مدر�سة ،منها
( )40للإناث و( )20للذكور و( )5لأولياء �أمور.
)6امل�شاركة يف اللقاء الت�شاوري مناق�شة البدائل واحللول
اخلا�صة بالتعامل مع ظاهرة زواج الأطفال ،مع اللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة و ،RDPPوالتي عقدت يف ،2018/4/34
حيث ا�ستُعر�ضت �أهم الت�شريعات املتعلقة بالزواج يف الأردن
من قبل دائ��رة قا�ضي الق�ضاة (د� .أ�شرف العمري) ،وكذلك
الت�شريعات لدى الطوائف امل�سيحية (الأ�ستاذ يعقوب الفار)،
وحددت الإجراءات واالقرتاحات للح ّد من زواج الأطفال.
)7امل�شاركة يف �إع���داد اخلطة الإ�سرتاتيجية ل���وزارة الرتبية
والتعليم.
)8متابعة برنامج العودة �إلى املدر�سة ملركز احل�سني لل�سرطان،
حيث �سيُدمَ ج مع ق�سم التعليم غري النظامي يف �إدارة التعليم
والبحث الرتبوي.
)9امل�شاركة يف احلوار الوطني ملتابعة تو�صيات الإعالن الوزاري
الرابع ،واملتعلق بتعزيز دور املر�أة يف املجتمع ،بدعم من االحتاد
الأوروبي وال�شبكة الأورومتو�سطية ،والذي انعقد يف � 8أيار .2018
)10امل�شاركة يف ور�شة عمل ح��ول حتديد �أول��وي��ات �سيا�سات
الفر�صة ال�سكانية يف التخطيط على امل�ستوى الوطني ل�ضباط
ارتباط الفر�صة ال�سكانية مع املجل�س الوطني الأعلى لل�سكان
وبرنامج توا�صل ،وبدعم من .USAID
)11تنفيذ ثالث ور�شات للنوع االجتماعي بالتن�سيق مع اليون�سكو
وخبرية اجلندر (ثيوبينيا)؛ لعر�ض م�سوّدة �إ�سرتاتيجية النوع
االجتماعي على فرق اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم.
)12ال��ب��دء يف تنفيذ م�شروع تدقيق النوع االجتماعي للوزارة
بدعم فني من تكامل-النوع االجتماعي  ، USAIDحيث ت�ضمن
الربنامج:
•ور���ش��ة تدريبية للفريق م��دة ي��وم�ين ح��ول مفاهيم النوع
االجتماعي.
•اجتماعً ا يف مبنى الوزارة ا ُتّفق فيه على البيانات والفر�ضيات
التي �سيتم درا�ستها وحتليلها.
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)13امل�شاركة يف ور�شة �إطالق خطة احلد من الزواج املبكر؛ مع
املجل�س الأعلى لل�سكان نوق�ش فيها:
الإ�شارة �إلى درا�سة زواج القا�صرات ،التي �أطلقها املجل�س الأعلى
.2017-2016
الإ�شارة �إلى �أ�سباب االهتمام باحل ّد من ال��زواج املبكر؛ حيث
ي�ؤثر ذلك يف التن�شئة (طفلة تربي طفلة) ويف م�شاركة املر�أة يف
�سوق العمل.
عر�ض اخلطة الوطنية الت�شاركية مع ال�شركاء كافة (املحاور،
التوعية ،الت�شريعات ،اخلدمات.)...
)14امل�شاركة يف ور�شتَيْ عمل مع املجل�س الأعلى لل�سكان ل�ضباط
ارتباط وثيقة الفر�صة ال�سكانية؛ بهدف �إدماج م�ؤ�شرات الفر�صة
ال�سكانية يف خطط امل�ؤ�س�سات ،ومت مناق�شة م��دى مطابقة
الأهداف والأن�شطة وامل�ؤ�شرات بني وثيقة الفر�صة ال�سكانية وبني
�إ�سرتاتيجيات ال��وزارة ،ثم االتفاق على مناق�شة الفجوات بني
اخلطتني وحماولة �إدماج ما هو غري موجود.
)15تقدمي مقرتح م�شروع توعية للح ّد من الزواج املبكر ،ملنظمة
اليون�سكو من خالل اللجنة الوطنية للثقافة والرتبية والعلوم يف
الوزارة ،لتطبيقه يف ( )100مدر�سة باململكة يف �أقاليمها الثالث.
)16ا�ستكمال ور�شات تدقيق النوع االجتماعي مع فريق النوع
االجتماعي يف ال���وزارة ،بدعم من تكامل  ،USAIDعُ ر�ض
فيها فكرة عن الإطار العام لتحليل النوع االجتماعي( خطواته
و�أدواته).
)17تدريب فريق النوع االجتماعي مدة يومني على البحث الكمّي
من منظور النوع االجتماعي ،و�إع���داد ا�ستمارة حتليل النوع
االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات ب�شكل ت�شاركي.
)18ح�ضور ور�شة �ضباط ارتباط املجل�س الأعلى لل�سكان للفر�صة
ال�سكانية؛ بهدف �إدماج م�ؤ�شرات الفر�صة ال�سكانية مع اخلطط
الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سات ،وقد مت مراجعة امل�ؤ�شرات وت�أكيد
مواءمتها و�إ�سرتاتيجية وزارة الرتبية يف املجاالت والأن�شطة
كافة.
)19تنظيم ور���ش��ة عمل مل��دي��ري ال�ترب��ي��ة والتعليم ومن�سقي
ومن�سقات النوع االجتماعي يف مديريات الو�سط؛ بهدف عر�ض
ومناق�شة خمرجات الربنامج النموذجي الأول ال��ذي ُن ِفّذ يف
�إحدى املدار�س اخلا�صة يف وقت �سابق خالل الربنامج الإقليمي
للتنمية واحلماية (.)RDPP
)20امل�شاركة يف الور�شة التدريبية تدريب مدربني على العنف
�ضد امل��ر�أة ،مع �شبكة �شمعة (مناه�ضة العنف �ضد امل��ر�أة)/
اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون امل��ر�أة -ا�ستمرت مدة خم�سة
�أيام ،وت�شكيل فريق لإعداد مادة تدريبية للتدريب على ق�ضايا

العنف �ضد املر�أة على م�ستوى وطني.
)21امل�شاركة يف اجتماع خا�ص بربنامج التدريب الإلكرتوين
لإح�صاءات النوع االجتماعي ،بال�شراكة بني اللجنة الوطنية
الأردن��ي��ة ل�ش�ؤون امل��ر�أة ودائ��رة الإح�صاءات العامة ،واللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ���س��ي��ا «الأ���س��ك��وا»؛ بهدف
تعريف �ضباط ارتباط النوع االجتماعي باملنظومة الإلكرتونية
للإح�صاءات.
)22امل�شاركة يف اللقاء الوطني الت�شاوري حول التقدم املحرز
نحو م�ؤمتر القاهرة لل�سكان والتنمية اخلام�س والع�شرين ّمت
فيه عر�ض مقدمة ح��ول امل���ؤمت��ر ال���دويل لل�سكان والتنمية/
ال��ق��اه��رة  ،ICPDوع��ر���ض التقدم امل��ح��رَز يف تنفيذ �إع�لان
القاهره  2013للأعوام ( ،)2018-2013بالإ�ضافة �إلى تقدمي
مقرتح الإجراءات والآليات امل ّتبَعة يف عر�ض �إجنازات الأردن،
والتحديات والدرو�س امل�ستفادة ،والو�صول �إلى تو�صيات تتعلق
بعر�ض �أرب��ع��ة حم��اور(امل��ر�أة ،والطفل ،وال�صحة الإجنابية،
والهجرة) يف امل�ؤمتر القادم.
)23امل�شاركة يف ور�شة عمل �إقليمية نظمتها دائرة الإح�صاءات
العامة مع  ، ESCWAت�ضمنت ا�ستخدام البيانات الإح�صائية
اخلا�صة باملر�أة وطرق ح�ساب م�ؤ�شرات النوع االجتماعي ،ومت
من خاللها الرتكيز على منظومة التعلم الإلكرتوين من خالل
�سبع وح��دات لبيانات وم���ؤ���ش��رات النوع االجتماعي ،وتقدمي
مترينات تدريبية حول تلك املو�ضوعات.
)24امل�شاركة يف ور�شة عمل طرق و�آليات احت�ساب م�ؤ�شرات
الأداء للفر�صة ال�سكانية والتنمية امل�ستدامة ،بتنظيم من املجل�س
الأعلى لل�سكان ودائرة الإح�صاءات العامة� ،شارك فيها �ضباط
ارتباط الفر�صة ال�سكانية.
)25اجتماع مع اليون�سكو ملراجعة وتنقيح الن�سخة العربية من
�إ�سرتاتيجية النوع االجتماعي ،واالتفاق على نقاط التعديل،
وطلب اعتمادها من معايل الوزير ب�صورة نهائية.
)26امل�شاركة يف ت�صميم �إ�سرتاتيجية توا�صل خا�صة باخلطة
الأردنية الوطنية لتفعيل القرار 1325؛ بهدف رفع الوعي وح�شد
الت�أييد .مت ذلك مع االئتالف 1325تفعيل قرار املر�أة يف الأمن
وال�سالم ،نظرًا مل�ضي اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة
بعملية تنفيذ �أن�شطة اخلطة الوطنية بالتعاون مع هيئة الأمم
املتحدة للمر�أة.
)27امل�شاركة يف ور�شة عمل حول املتابعة والتقييم املراعية للنوع
االجتماعي ،مع اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة وتكامل
.USAID
)28تطبيق درا�سة التحليل امل�ؤ�س�سي من منظور النوع االجتماعي

يف مديريات اجلنوب (ال��ك��رك ،وامل��زار اجلنوبي ،والطفيلة،
والعقبة ،والبرتاء) ومديريات الو�سط (م�أدبا ،واجليزة ،وماركا،
وال�سلط ،والزرقاء) من خالل الزيارات امليدانية ،والبدء بتعبئة
ا�ستمارات هذه الدرا�سة على برنامج .SPSS
)29امل�شاركة يف ور�شة العمل مراجعة م�ؤ�شرات الأداء يف اخلطة
الوطنية لتفعيل القرار 1325وتعديلها واعتمادها ،مع اللجنة
الأردن��ي��ة الوطنية ل�ش�ؤون امل���ر�أة ،بالتعاون ما بني امل�ؤ�س�سات
احلكومية والقطاعات الع�سكرية ومنظمات املجتمع امل��دين،
وتهدف �إلى بناء خطة متابعة وتقييم لقيا�س التقدم املحرَز يف
�أجندة املر�أة والأمن وال�سالم.
)30التوا�صل مع كافة املديريات من �أجل حتديث بيانات من�سقي
ومن�سقات النوع االجتماعي ،ور�صد التغريات.
)31امل�شاركة يف ور�شة عمل يف مبادرة «الن�ساء ك�شركاء يف
التطوير والتقدم» مع �شركة عامل احلروف ،بالتعاون مع جامعة
مريالند يف الواليات املتحدة الأمريكية.
)32املبا�شرة يف �إج��راءات م�ؤ�شرات املنحة الكندية (م�شروع
ور�شات التوعية لر�ؤ�ساء �أق�سام مركز الوزارة «مفاهيم معمقة
للنوع االجتماعي و�إدماجه يف العمل اليومي»).
)33عر�ض �إ�سرتاتيجية امل�ساواة بني اجلن�سني و�أهم �أهدافها يف
اجتماع املانحني بتن�سيق اليون�سكو ووحدة التن�سيق التنموي.
)34امل�شاركة يف اجتماع االحتاد اللوثري لعر�ض م�شروع تنمية
الطفولة بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم ،وق��د عُ ر�ضت
�إ�سرتاتيجية امل�ساواة بني اجلن�سني و�أهدافها للتو�صل �إلى �آلية
تنفيذ الأن�شطة من خالل هذا امل�شروع.
)35امل�شاركة يف اجتماع ل�ضباط ارتباط وثيقة الفر�صة ال�سكانية
م��ع املجل�س الأع��ل��ى لل�سكان ،يف معهد امللكة زي��ن ال�شرف،
أي�ضا �صيغة
نوق�شت فيه امل�ؤ�شرات التي مت احت�سابها ،ونوق�شت � ً
جديدة لأه��داف الوثيقة لت�صبح :الو�صول �إلى ذروة الفر�صة
ال�سكانية ،وا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية مبا يتنا�سب مع منظور
حقوق الإن�سان و�إدماج النوع االجتماعي ،واحلماية االجتماعية،
والتوظيف الأمثل للهجرات).
)36امل�شاركة يف اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون
امل���ر�أة ،بهدف عر�ض م�سودة �إ�سرتاتيجية التوا�صل للخطة
الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�س الأمن رقم .1325
)37امل�شاركة يف ور�شة عمل �إعداد خطط ت�شغيلية �سنوية مراعية
للأزمات.

ق�سم اخلريطة املدر�سية

�)1إع����داد خطة تنفيذية لتفعيل نظام اخلريطة املدر�سية،
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وترجمتها باللغة الإجنليزية ،وتزويد منظمة اليوني�سكو بها.
)2تنفيذ العديد من الدرا�سات حول :ا�ستمالك قطع الأرا�ضي،
أرا�ض مملوكة جلهات
وا�ستئجار �أبنية مدر�سية ،وحتديد قطع � ٍ
�أخرى ومنا�سبة لإن�شاء �أبنية مدر�سية ،وحتديد قوائم لإن�شاء
�إ�ضافات �صفّية.
)3ت�سمية �ضباط ارتباط للخريطة املدر�سية من كل مديرية
تربية وتعليم ،و�إعداد قاعدة بيانات لت�سهيل التوا�صل.
)4التوا�صل مع املركز اجلغرايف و�إر�سال كتاب ر�سمي لرئي�س
هيئة الأركان لتزويد الوزارة بالطبقات اجلغرافية جمانًا.
)5ا�ستكمال �إجراءات جتهيز اتفاقية لتحديث رخ�صة ،ArcGIS
والتوا�صل مع �إدارة ال�ش�ؤون القانونية واللوازم ومركز امللكة رانيا
لتكنولوجيا املعلومات.
)6تدقيق �إحداثيات املدار�س بالتعاون مع �ضباط االرتباط.
)7التعاون مع �شركة  CCGroupوهيئة تنظيم النقل الربي يف
درا�سة م�شروع توفري و�سائل النقل لطلبة املدار�س احلكومية؛
لتحديد مدار�س املرحلة الأول��ى من امل�شروع وعددها ()400
مدر�سة.
)8حتديد املواقع اجلغرافية والواقع الرتبوي ملدار�س الفرتة
الثانية (ال�سوريني) ،من خالل جلنة تقييم ومتابعة مدار�س
الفرتتني -ال�سوريني ،بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف.
�)9إعداد قاعدة بيانات ل�سندات الت�سجيل وخمططات الأرا�ضي
وخمططات املوقع والرت�سيم ملديريات الرتبية والتعليم املتوافرة
يف الق�سم ،والتوا�صل مع املديريات لتزويد الق�سم بالنواق�ص.
)10جتهيز قاعدة بيانات ت�شمل م�شاريع الأبنية والإ�ضافات
املدر�سية قيد التنفيذ وقيد الدرا�سات وقيد الرت�شيح ،وت�سليمها
خلبري اليوني�سكو الباك�ستاين لتحديث الطبقة على نظام
.WebGIS
)11الربط املبا�شر مع طبقات الأرا�ضي اململوكة لوزارة الرتبية
والتعليم واململوكة للجهات احلكومية الأخرى (Automatic
 )Linkمتهيدً ا لربطها مع نظام (.)WebGIS
)12تدقيق طبقات املدار�س القائمة واملدار�س قيد التنفيذ وقيد
الرت�شيح والدرا�سات والإ�ضافات ال�صفية.
)13متابعة م�شاريع الأبنية املدر�سية اجلديدة املمولة من الوكالة
الكورية  ،Koicaيف ما يتعلق بتوحيد و�ضمّ قطع الأرا���ض��ي،
و�إ�صدار بيان تغيريي لقطع الأرا�ضي يف منطقة البيا�ضة� /إربد،
ومنطقة احلمرا /املفرق ،ومنطقتي البرتاوي وخَ وْ /الزرقاء.
)14ت��زوي��د الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات ب�إحداثيات مدار�س
مراكز االقرتاع.
)15ت��ط��وي��ر �أدوات ن��ظ��ام  WebGISوال��ع��م��ل على حتديث
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بياناته وطبقاته اجلغرافية ،والتدريب عليه بالتعاون مع منظمة
 UNISCOومنظمة الوكالة الأملانية .GIZ
�)16إعداد طبقة الإ�سقاطات ال�سكانية ح�سب الأعمار الإفرادية؛
متهيدً ا لربطها بنظام .WebGis
)17العمل على م�ؤ�شرات ال�صيانة من خالل جلنة ال�صيانة،
ب�إ�شراف الوكالة الأملانية .GIZ
)18ت��ط��وي��ر ك��ف��اءات املوظفني م��ن خ�لال دورات تدريبية يف
املو�ضوعات الآتية:
.Introduction to GIS
.Essential Work Flows
.Field Data collection Management

ق�سم تخطيط املوارد املالية

�)1إعداد م�شروع موازنة وزارة الرتبية والتعليم للأعوام 2019
–  2021مبا يتفق والإنفاق املتو�سط املدى واملوازنة املوجهة
بالنتائج.
)2امل�شاركة يف �إعداد م�شروع نظام ت�شكيالت الوظائف.
)3متابعة تنفيذ املوازنة للعام احلايل  2018وحتليلها.
)4امل�شاركة يف �إعداد خطط متنوعة منها:
-1الفر�صة الأول��ى لال�ست�شارات الإداري���ة من خالل التمكني
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،وحتليلها من منظور النوع
االجتماعي.
�-2إ�سرتاتيجية �إدارة خماطر الأزم���ات وال��ك��وارث ،مع نقابة
املهند�سني.
-3الربنامج التنفيذي التنموي للمحافظات ،مع وزارة التخطيط
والتعاون الدويل.
-4تنفيذ �إ�سرتاتيجية التو�سع يف مدار�س الثقافة الع�سكرية
وخطة التو�سع للأعوام (  ) 2021 – 2016من خالل �إن�شاء
�أبنية جديدة� ،أو نقل ملكية مدار�س من مالك وزارة الرتبية
والتعليم �إل��ى م�لاك وزارة ال��دف��اع /مديرية الرتبية والتعليم
والثقافة الع�سكرية ،ودرا�سة الآثار املالية املرتتبة على نقل ملكية
املدار�س.
)5متابعة القرو�ض واملنح (اخلارجية والداخلية) اخلا�صة
بتنفيذ م�شاريع للوزارة ،و�إعداد تقرير تقدّم �سري العمل بامل�شاريع
املمولة من خالل املنحة اخلليجية.

مديرية الأمالك واال�ستثمار
ق�سم اال�ستمالك

)1بلغت قيمة املطالبات املالية املدفوعة من �ضريبة املعارف
أرا�����ض
ب���دل قيمة ق��ط��ع الأرا����ض���ي امل�ستملَكة وخم��ط��ط��ات � ٍ

( )2923495.73دينار.
)2الك�شف امل��ي��داين على مواقع عديدة لغايات التخ�صي�ص
واال�ستمالك.
)3بلغ عدد معامالت اال�ستمالك ال��واردة للق�سم بعد موافقة
معايل الوزير ( )21معاملة.
)4متت املوافقة على رفع �إ�شارة احلجز عن ( )6مواقع (مبانٍ
عامة /مدار�س) على املخطط التنظيمي؛ وذلك لعدم حاجة
املديرية والوزارة لها.
أرا�ض مُقام
أرا�ض خالية وقطع � ٍ
)5املوافقة على تخ�صي�ص قطع � ٍ
عليها �أبنية مدر�سية ل�صالح وزارة الرتبية والتعليم يف مناطق
خمتلفة من اململكة ،بالإ�ضافة �إلى قطع �أرا�ض ٍتربع بها الأهايل.
)6خماطبة مديريات الرتبية والتعليم لتزويد الإدارة مبخططات
أرا���ض خالية
أرا���ض ومواقع وتر�سيم و�سندات ت�سجيل لقطع � ٍ
� ٍ
و�أخرى مُقام عليها �أبنية مدر�سية مملوكة للوزارة لغايات العمل
الر�سمي.

ق�سم اال�ستئجار

)1ا�ستحداث ( )14مدر�سة عن طريق اال�ستئجار لأول مرة يف
مديريات الرتبية والتعليم كافة.
)2ا�ستئجار ( )14بناء بديل يف مديريات الرتبية والتعليم كافة.
)3ا�ستئجار ( )17ملحق مدر�سة يف مديريات الرتبية والتعليم

كافة.
وقد بلغت الكلفة التقديرية لكافة الأبنية �أعاله (�)298.00ألف
دينار .
�)4إخ�لاء �أبنية م�ست�أجرة بكلفة تقديرية بلغت ()400.000
�ألف دينار تقريبًا موزعة بني� :إدارة ،و�سكن وظيفي ،ومديريات،
ومدار�س ،وملحقات مدار�س ،وم�صادر تعلم ،وم�ستودع.

ق�سم ال�سكن الوظيفي واال�ستثمار

)1امل�ساهمة يف توفري ال�سكن الوظيفي املنا�سب للموظفني
العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم.
)2امل�شاركة يف تعديل وتطوير الت�شريعات والنظم اخلا�صة
بال�سكن الوظيفي يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة العقبة.
)3متابعة �إجراءات عقود االنتفاع بال�سكن الوظيفي.
)4متابعة ح��االت �إخ�لاء لل�سكن الوظيفي يف ح��االت النقل �أو
االنقطاع عن العمل.
)5امل�ساهمة يف ت�أمني ال�سكن الوظيفي للمعلمني غري املتزوجني،
وتزويده بالأثاث وال��ل��وازم ،ومتابعة �أعمال ال�صيانة اخلا�صة
بذلك بالتن�سيق مع املعنيني يف املديرية.
)6متابعة الإج��راءات اخلا�صة بالكفاالت املالية وفقًا للنظام
املعمول به والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه.

وحدة الرقابة الداخلية

نفَّذت الوحدة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

احل�ساب امل�شرتك ،واملنحة الكورية ،وق��د بلغ عددها 1471
م�ستندً ا.

 )1ت�صويب عدد من القرارات الإدارية ،والتو�صية بالإجراءات
املنا�سبة ،وامل�شاركة يف جلان التحقيق والتدقيق.
 )2امل�شاركة يف م�شروع ب�صمة ،وتوفري (� )480ألف دينار فيه.

)1معاجلة (� )129شكوى من الـ (� )204شكوى الواردة للق�سم
من اجلهات الداخلية واخلارجية .ويجري العمل على معاجلة
(� )75شكوى �أخرى.
)2ال���رد على (� )669شكوى واردة للق�سم عن طريق املوقع
الإلكرتوين املرتبط مع وزارة تطوير القطاع العام ،ومعاجلتها
بطرق قانونية .وما تزال (� )178شكوى قيد الإجراء واملتابعة.
)3امل�شاركة يف ( )33جلنة حتقيق ،ويف ( )43جلنة حتقق.

ق�سم التدقيق والرقابة الإدارية
ق�سم التدقيق والرقابة املالية

)1تدقيق م�ستندات ال�صرف املالية امل�صروفة على املوازنة
وعددها ( )19266م�ستندً ا.
)2حتقيق وفر مايل بلغ ( )159.770دينارًا من عملية التدقيق
على امل�ستندات.
)3تدقيق م�ستندات ال�صرف اخلا�صة بنفقات امل�شاريع واملنح
الدولية؛ مثل اخلزينة /تطوير التعليم نحو االقت�صاد املعريف-
املرحلة الثانية ،واخلزينة /القر�ض واملنحة الأملانية لبناء 25
مدر�سة �أ�سا�سية ،ومنحة امل�ساءلة ،ومنحة املجموعة املانحة/

ق�سم ال�شكاوى واملظامل

ق�سم الأداء امل�ؤ�س�سي

العمل على جتذير ثقافة التميز والأداء امل�ؤ�س�سي يف وزارة الرتبية
والتعليم ،وذلك يف املحاور الآتية:
)1جوائز التميز
•م�شاركة الوزارة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء
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احلكومي وال�شفافية ،واحل�صول على الرتتيب الثاين /فئة
الوزارات الكبرية ( الدورة الثامنة) .2017/2016
•ف��وز املعلم املهند�س ع��ز ال��دي��ن مو�سى الف�ضول بجائزة
املوظف املثايل (الفئة الأولى /التخ�ص�صية) التي �أطلقها
ديوان اخلدمة املدنية.2017 /
•و�صول فني خمترب العلوم يف مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين
للتميز /لواء �سحاب ال�سيد تي�سري الب�شي�ش بجائزة املوظف
احلكومي املتميز ال��دورة الثامنة /فئة املوظف الإداري،
ملرحلة املقابلة .2017/2016
•تكرمي  213معلمًا متميزً ا يف حفل تكرمي برعاية معايل وزير
الرتبية والتعليم.
)2امل�س�ؤولية املجتمعية
•ا�ستمرارية العمل على برنامح �شهادة منطقة خالية من
التدخني للمرة الرابعة على التوايل ،بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة
احل�سني لل�سرطان ،وقد ت�أهلت ( )156مدر�سة لل�شهادة
.2018/2017
•ا�ستمرارية العمل على برنامج ح�صالة اخلري للمرة اخلام�سة
على ال��ت��وايل ،وق��د مت جمع مبلغ ( )61.970.83دينارًا
يف حملة ح�صالة اخل�ير جلمع التربعات ملركز احل�سني
لل�سرطان .2018/2017
•�إعداد الإ�سرتاتيجيات والأدلة الآتية ( :)2018/2017دليل
اخلدمات ،وميثاق متلقي اخلدمة ،و�إط��ار دليل العمليات،
و�إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر ،و�إ�سرتاتيجية �إدارة املعرفة،

و�إ�سرتاتيجية �إدارة االبتكار والإبداع.
)3تفعيل اتفاقية ال��ت��دري��ب م��ع م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين
للتميز ،وق��د مت مبوجبها تنفيذ ال����دورات الآت��ي��ة :التدريب
الإل��ك�تروين ،متحقق معتمد ،مقيّم معتمد� ،إدارة املخاطر،
�إعداد املنهجيات ،م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة ،الإبداع واالبتكار،
التخطيط الإ�سرتاتيجي ،امل�س�ؤولية املجتمعية ،كيفية �إع��داد
النتائج وعر�ضها ،املقارنات املعيارية ،حتويل التقرير التقييمي
�إلى خطط ،مقيّم الربنامج الأوروبي  ،EFQMمر�شد معتمد،
تدريب متخ�ص�ص ،خدمة العمالء) .وبلغ عدد املتدربني ()324
موظفًا ،منهم ( )100موظف تدربوا على مفاهيم التميز.

ق�سم املعايري واجلودة

�)1إعداد التقرير الوطني لنتائج التدقيق الإداري والفني لريا�ض
الأطفال احلكومية  ،2018/2017وكانت نتيجة حمكّ اجلودة
الكلي  ،%95,19وقد نُ�شر التقرير على موقع الوزارة الإلكرتوين،
و�ستُـتا َب ُع تو�صياتُه.
)2درا����س���ة تقييم ن��ظ��ام اجل���ودة يف ري��ا���ض الأط���ف���ال ،وعقد
اجتماعات توعوية لر�ؤ�ساء �أق�سام الرقابة الداخلية يف الأقاليم
الثالث ،ومناق�شة التقرير الفني لنتائج التدقيق الإدارية والفنية
لريا�ض الأطفال احلكومية ،و�إعداد تقرير يت�ضمن التو�صيات.
)3تدريب نحو ( )730متدربة من مديرات ومعلمات ريا�ض
الأطفال الالتي مل يتدربنَ على دليل نظام اجل��ودة يف ريا�ض
الأطفال احلكومية.

�إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان من
�أبرزها الآتي:

البنية التحتية والتجهيزات احلا�سوبية

)1تزويد مدار�س اململكة ومديريات الرتبية والتعليم ب�أجهزة
ومعدات تكنولوجية؛ ( 8390جهاز حا�سوب �شخ�صي ،و 729طابعة،
و 763لوحً ا تفاعل ًيّا ،و 634جهاز عر�ض ،و 50خمترب حا�سوب
 ،Multiseatو 725وحدة توزيع �إنرتنت .)Access Point
)2االنتهاء من الإج���راءات الإداري���ة والفنية ال�ستكمال م�شروع
الربط واحلماية الإلكرتونية يف ( )800مدر�سة؛ حيث �شمل
امل�شروع املدار�س احلكومية كافة.
)3حتديث جزء من مراكز البيانات يف الوزارة وتطويرها.
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�أنظمة �إدارة التعلم واملعلومات الرتبوية

)1اعتماد نظام  Noor Spaceلإدارة التعلم واملحتوى الإلكرتوين،
والعمل على تطوير اخلدمات والوظائف اخلا�صة بالنظام مبا
يوائم احتياجات الوزارة واملدار�س.
)2االنتهاء من تطوير النظام اخلا�ص مب�شروع اللياقة البدنية على
 ،Noor Spaceوتنفيذ برنامج تدريبي للقائمني عليه كافة يف
الوزارة وامليدان الرتبوي ،بالتن�سيق والتعاون مع �إدارة الن�شاطات
الرتبوية.
)3االنتهاء من ربط نظام �إدارة املعلومات الرتبوي Open EMIS
مع نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين .Noor Space
)4ربط نظام �إدارة املعلومات الرتبوي  Open EMISببيانات

دائرة الأحوال املدنية.
)5العمل على �إع���داد قائمة ر�صد م���ؤ���ش��رات ال��ه��دف الرابع
بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية كافة.
)6تطوير ا�ستبانات جلمع البيانات الالزمة لربنامج الغذاء
العاملي ،بالتعاون مع �إدارة التعليم العام.
)7ت��ط��وي��ر ا�ستبانات جلمع البيانات اخلا�صة بالتجهيزات
احلا�سوبية يف املدار�س احلكومية كافة.
�)8إعداد متطلبات تطوير بطاقة الطالب ال�صحية ،بالتعاون مع
وزارة ال�صحة.
)9حتديد االحتياجات الفنية والإدارية الالزمة ال�ستكمال تطوير
نظام �إدارة املعلومات الرتبوي  Open EMISوت�شغيله.
)10درا�سة حتليل واقع الأنظمة العاملة يف الوزارة و�إمكان ربطها
بنظام املعلومات الرتبوية.

م�شاريع ومبادرات التعلم الإلكرتوين

الإ���ش��راف على تنفيذ امل��ب��ادرات وامل�شاريع اخلا�صة بالتعلم
الإل��ك�تروين ،وتطبيق حلول تكنولوجية متطورة يف امل��دار���س،
بالتعاون مع عدة جهات متخ�ص�صة ،ومن �أهمها:

•برنامج الهدهد الذكي لتعليم اللغة العربية.
•منهاجي التفاعلي مل��ا َّد َت��ي العلوم والريا�ضيات ،لل�صفني
الأ�سا�سيني اخلام�س وال�ساد�س؛ با�ستخدام �أجهزة .Tablets
•الأل��ع��اب الإلكرتونية مل��ا َّدتَ��ي اللغة العربية والريا�ضيات،
لل�صفوف الثالثة الأولى؛ با�ستخدام �أجهزة .Tablets
•تعليم الربجمة للمرحلة الأ�سا�سية يف ح�ص�ص الن�شاط.
•م�شروع املفكرون ال�صغار لتطوير جمموعة من الق�ص�ص
للمرحلة الأ�سا�سية ،ون�شرها با�ستخدام �أجهزة .Tablets
•التعاون مع من�صة �إدراك لن�شر امل�ساقات الإلكرتونية على
املن�صة ومراجعتها.

الأنظمة واخلدمات الإلكرتونية الإدارية

)1ا�ستكمال املتطلبات الالزمة لتطبيق نظام ترا�سل ،والبدء
با�ستخدامه بالتعاون مع مديرية ال�ش�ؤون الإدارية يف الوزارة.
)2ا�ستكمال املتطلبات الالزمة لتطبيق نظام الأر�شفة والبدء
با�ستخدامه ،بالتعاون مع مديرية ال�ش�ؤون الإدارية يف الوزارة.
)3تطوير بع�ض الأنظمة الإداري���ة ،ومن �أهمها :نظام الأبنية
امل�ست�أجرة ،ونظام التعليم الإ�ضايف ،ونظام م�شروع ب�صمة.

اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

ق�سم الرتبية

)1عقد اجتماع للفريق الوطني للتعليم بحلول ع��ام 2030م
بتاريخ 2018/8/14م ،برئا�سة عطوفة الأم�ين العام لل�ش�ؤون
التعليمية /رئي�س الفريق الوطني ،وح�ضور �أع�ضاء الفريق
الوطني املُ�ش َكّل من جمموعة من الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأردنية
ذات العالقة بقطاع التعليم .ومت يف االجتماع مناق�شة �آخر
امل�ستجدات يف �إط���ار العمل على حتقيق ال��ه��دف ال��راب��ع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وعر�ض امل�صفوفة املتعلقة بالغايات
وامل�ؤ�شرات للهدف الرابع ،وت�شكيل جلنة م�ؤ�شرات الهدف الرابع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة برئا�سة مديرة �إدارة مركز امللكة
رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم واملعلومات ،وع�ضوية عدد
من ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة بقطاع التعليم ،وذلك
للعمل على تنفيذ مهمات جمع البيانات الإح�صائية املرتبطة
بتنفيذ �أجندة التنمية امل�ستدامة 2030م /الهدف الرابع اخلا�ص
ب�ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع.
)2رفع م�شروعي (تعزيز وتنمية قدرات �أبناء البادية الأردنية

مبفاهيم املواطنة العاملية) ،و(�إدم��اج مهارات القرن الواحد
والع�شرين يف املناهج والكتب املدر�سية بطريقة تفاعلية)
لليون�سكو يف �إطار برنامج امل�ساهمة للعامني 2019/2018؛ ليتم
متويلهما وتنفيذهما خالل العام 2019م.
)3عقد (امللتقى الوطني لتطوير �أ�ساليب الرعاية الرتبوية
للطفولة املبكرة لدى الالجئني واملهجَّ رين يف مناطق النزاعات)
يف ع��م��ان -امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ،خ�ل�ال امل����دة من
2018/4/11-9م ،وذلك بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،ومب�شاركة عدد من الدول العربية والإ�سالمية.
)4عقد ور�شة العمل (تعزيز قدرات املعلمني يف املدار�س على
ت�صميم �أن�شطة تعليمية يف جمال التنمية امل�ستدامة والتغري
املناخي) يف عمان -اململكة الأردنية الها�شمية يف امل��دة -23
2018/10/25م ،وذلك بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة� /إي�سي�سكو ،ومب�شاركة عدد من العاملني يف
مديريات الرتبية والتعليم.
)5يف �إطار عمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لتفعيل
مر�صد الألك�سو واال�ستفادة منه يف جتميع بيانات �صحيحة
ودقيقة من م�صادر ر�سمية ،عُ يّنت جمموعة من �ضباط االت�صال
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يف وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي ،على
النحو الآتي:
•جمال الطفولة املبكرة والرتبية ما قبل املدر�سة /مديرية
الطفولة� -إدارة التعليم العام.
•التعليم الأ���س��ا���س��ي وال��ث��ان��وي /رئي�س ق�سم التعليم غري
النظامي� -إدارة التعليم العام.
•جمال التعليم العايل واجلامعي.
)6عقد ور�شة عمل تدريبية يف �إطار �أن�شطة برنامج اليون�سكو يف
جمال التعليم واملياه� ،شارك فيها جمموعة من الطلبة الالجئني
ال�سوريني يف خميم ال��زع�تري ،يف امل��دة 2018/7/26-25م،
وذلك بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي للعلوم يف الدول
العربية.
)7عقد ور�شة عمل تدريبية يف جمال املياه والتعليم للمعلمني
املن�سقني يف املدار�س املنت�سبة لليون�سكو ،بالتعاون مع مكتب
اليون�سكو الإقليمي يف الدول العربية ،وذلك يف عمان يف املدة
2018/7/24-22م.
)8عقد دورة تدريبية يف جمال (�صناعة الألعاب الإلكرتونية) يف
خمترب الألعاب الأردين مبدينة �إربد يف املدة 2018/8/30-26م،
�شارك فيها جمموعة من معلمي وطلبة �شبكة املدار�س املنت�سبة
لليون�سكو يف �إقليم ال�شمال من مدر�سة حوارة الثانوية للبنني،
ومدر�سة الرمثا الثانوية للبنني ،ومدر�سة الرمثا الثانوية للبنات،
وكان ذلك بالتعاون مع �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية.

ق�سم الثقافة والعلوم واالت�صال

�)1إق��ام��ة حفل تكرميي للعاملات الأردن��ي��ات الفائزات بجائزة
لوريال – يون�سكو «من �أج��ل امل��ر�أة يف العلم» برعاية �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية �سمية بنت احل�سن ،بالتعاون بني اجلمعية
العلمية امللكية واللجنة الوطنية الأردن��ي��ة للرتبية والثقافة
والعلوم والقائمني على برنامج لوريال – يون�سكو «م��ن �أجل
املر�أة يف العلم» ،و ُكرّم فيه ثماين عاملات �أردنيات .وقد �شارك
يف االحتفال الذي �أقيم يف اجلمعية العلمية امللكية يوم ال�سابع
ع�شر من ني�سان 2018م ع��د ٌد من ال��وزراء وال�سفراء ور�ؤ�ساء
اجلامعات و�أ�ساتذتها ،وممثلون عن اجلمعية العلمية امللكية
واللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم وهيئات علمية
و�أكادميية.
)2ور�شة العمل التوعوية (مفاهيم �أخالقيات العلوم والتقانة
مل�شريف ومعلمي العلوم احلياتية والرتبية الإ�سالمية يف مديريات
الرتبية والتعليم لإقليم الو�سط).
)3حملة التوعية ب�أهمية الرتاث الثقايف املادي وغري املادي يف
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لواء عني البا�شا (.)2018
)4ور�شة العمل التوعوية (مفاهيم �أخالقيات العلوم والتقانة
مل�شريف ومعلمي العلوم احلياتية والرتبية الإ�سالمية يف مديريات
الرتبية والتعليم لإقليم اجلنوب).
)5تنفيذ ثالث حمالت توعوية ب�أهمية الرتاث الثقايف الأردين
امل��ادي وغري امل��ادي؛ بهدف تعزيز الثقافة الأردن��ي��ة الأ�صيلة،
والتوعية ب�أهمية احلفاظ على الإرث الثقايف واحل�ضاري الوطني.
انطلقت احلملة الأول��ى يف �إقليم الو�سط يوم 2018/10/1م
يف مدر�سة القاد�سية الثانوية للبنات بعمان ،و���ش��ارك فيها
مديريات الرتبية والتعليم لـ :لواء ماركا ،ومنطقة ال�سلط ،وعني
البا�شا ،والزرقاء الأولى ،والزرقاء الثانية ،والثقافة الع�سكرية.
�أم��ا احلملة التوعوية الثانية فنفذت يف �إقليم ال�شمال يوم
2018/10/15م يف مدر�سة ذات النطاقني الأ�سا�سية مبحافظة
�إربد ،و�شارك فيها مديريات الرتبية والتعليم لـ :ق�صبة �إربد،
ولواء الرمثا ،وق�صبة املفرق ،وق�صبة عجلون .ونفذت احلملة
الثالثة لإقليم اجلنوب يوم 2018/10/18م يف مدر�سة جلواخ
الأ�سا�سية بلواء البرتا ،مب�شاركة مديريات الرتبية والتعليم لـ:
لواء البرتا ،والعقبة ،والق�صر ،ومعان.

ق�سم اخلدمات وال�سكرتاريا

�)1شاركت اململك ـ ـ ــة الأردنيـ ـ ـ ــة الها�شمية يف �أعمال الدورة
التا�سعة بعد املئة للمجل�س التنفي ــذي والدورة الرابعة والع�شرين
للم�ؤمت ــر العـ ــام للمنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافـ ــة والعلـ ــوم
(الأل��ك�����س��و) ،املنعقدتيــن يف امل��دة  2018/5/10-5يف مقر
املنظمة بتون�س .م َثّل اململكة يف هاتني امل�شارَكتني ك ٌّل من :ع�ضو
املجل�س التنفيذي عن الأردن عطوفة �أمني عام وزارة الرتبية
والتعليم لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية ،و�أم�ين �سر اللجنة الوطنية
الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم .وقد انتخب عطوفة �أمني عام
وزارة الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الإدارية واملالية رئي�سً ا للمجل�س
التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مدة عامني.
�)2شاركت اململك ـ ـ ــة الأردنيـ ـ ـ ــة الها�شمية يف �أعمال الدورة
التا�سعة والثالثني للمجل�س التنفي ــذي وال��دورة الثالثة ع�شرة
للم�ؤمت ــر العـ ــام للمنظمــة الإ�سالمية للرتبيــة والعلوم والثقافـ ــة
(الإي�سي�سكو) املنعقدتيــن يف املدة  2018/10/12-9يف مقر
املنظمة باملغرب ،وقد م َثّل الأردن ع�ضو املجل�س التنفيذي ملنظمة
الإي�سي�سكو عطوفة �أم�ين عام وزارة الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون
التعليمية والفنية ،ومت اختيار الأردن نائبًا �أول لرئي�س املجل�س
التنفيذي للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة.
�ين ل ِلّجان
��ام َ
���)3ش��ارك الأردن يف �أع��م��ال اجتماع الأم��ن��اء ال��ع ِّ

الوطنية للدول الأع�ضاء يف املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (الإي�سي�سكو) ،املنعقد مبدينة �شرياز يف اجلمهورية
الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة ،وذل���ك ي��وم��ي  11و 12ت�شرين الثاين
���دف االجتماع �إل��ى تطوير ع�لاق��ات التعاون بني
2018م ،وه َ
اللجان الوطنية ،وتعزيز ال�شراكة بينها من �أجل تقا�سم املنافع

واال�ستفادة من التجارب الناجحة ودعم البحث العلمي املبتكر،
واق�تراح التدابري والإج���راءات واخلطوات التنفيذية التي من
�ش�أنها تعزيز جودة املن�شورات العلمية يف الدول الأع�ضاء .وقد
رئي�س ق�سم
مثل اللجن َة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم ُ
اخلدمات وال�سكرتاريا /بالوكالة.

�إدارة الأبنية وامل�شاريع الدولية
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

)2يبلغ ع��دد الإ�ضافات التي حتت التنفيذ �أو قيد �إج��راءات
الطرح (� )104إ�ضافة ملدار�س حتتوي على ( )773غرفة �صفية.

)1ب��ل��غ ع��دد امل��دار���س امل�ستلمة ( )34م��در���س��ة ،بكلفة بلغت
( )40.438.000دينار.
)2يبلغ عدد املدار�س التي حتت التنفيذ ( )32مدر�سة ،بكلفة
تقديرية تبلغ نحو ( )63.028.000دينار.

•مت ا�ستالم ( )13م�شروع ريا�ض �أطفال حتتوي على()36
غرفة رو�ضة.
•يوجد ( )48م�شروع ريا�ض �أطفال قيد التنفيذ حتتوي على
( )118غرفة رو�ضة.

)1بلغ عدد الإ�ضافات ال�صفية امل�ستلمة (� )72إ�ضافة ملدار�س
حتتوي على ( )490غرفة �صفية.

تجُ رى �أعمال �صيانة و�إعادة ت�أهيل مبانٍ لِـما يقرُبُ من ()800
مدر�سة �سنو ًيّا بتغطية من املوازنة واجلهات املانحة.

املدار�س اجلديدة

الإ�ضافات ال�صفية

ريا�ض الأطفال

م�شاريع ال�صيانة

�إدارة التعليم املهني والإنتاج
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
.1ح��ددت الإدارة هدفًا �إ�سرتاتيج ًيّايتمثل يف جعل االلتحاق
بالتعليم املهني �أولوية يف خيارات الطلبة ،وزيادة ن�سبة التحاق
الطلبة بالتعليم املهني بحيث ترتفع من  %17 - %11يف عام
.2022
.2رف��ع كفاءة املعلمني املهنيني يف املدار�س املهنية ،من خالل
ت��دري��ب ( )500معلم ومعلمة يف ال��ف��روع املهنية جميعها
(ال�صناعي ،والزراعي ،واالقت�صاد املنزيل ،والتعليم الفندقي
وال�سياحي).
.3ا�ستحداث ثالث مدار�س مهنية :مدر�سة مهنية يف منطقة
املوقر (يف املراحل الأخ�يرة) ،واملدر�سة الكورية يف حمافظة
ور�صد مبلغ حوايل  10ماليني
الزرقاء (مت جتهيز املخططات ْ
دينار) ،ومدر�سة زراعية للذكور يف منطقة رحاب يف حمافظة

املفرق (حتت الإن�شاء).
.4حت��دي��ث الأج��ه��زة وامل��ع��دات يف ك��ل م��ن :م�شاغل الإن��ت��اج
امليكانيكي ،وم�شاغل االت�����ص��االت والإل��ك�ترون��ي��ات ،وم�شاغل
التكييف وال��ت�بري��د ،وم�شاغل الكهرباء ،وم�شاغل ميكانيك
املركبات ،وم�شاغل التجميل (االقت�صاد املنزيل).
.5ت�صنيع �ألفَيْ مقعد مدر�سي.
�.6صيانة �أربعة �آالف مقعد مدر�سي.
.7ت�صنيع مكاتب معلمني ملدر�سة امللك احل�سني الثانوية للبنات
�ضمن م�شروع �شركتنا بالتعاون مع �شركة اجلود للرعاية العلمية.
.8ت�صنيع لوحات �إر���ش��ادات ال�سالمة يف :م�شاغل االقت�صاد
املنزيل ( 330لوحة) ،وم�شاغل التعليم الزراعي ( 55لوحة)،
وم�شاغل التعليم الفندقي ( 60ل��وح��ة) ،وم�شاغل التعليم
ال�صناعي ( 700لوحة).
.9التدريب على ت�شكيل الزجاج ،لفنيي املختربات املدر�سية يف
مدار�س مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�سمة.
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.10التدريب على �صيانة الأجهزة الكهربائية ،لفنيي املختربات
املدر�سية يف مدار�س مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�سمة.
.11التدريب على ال�سالمة وال�صحة املهنية و�صيانة الأجهزة

الكهربائية ،لفنيي املختربات املدر�سية يف م��دار���س مديرية
الرتبية والتعليم للواء ماركا.

�إدارة الإ�شراف والتدريب الرتبوي

نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
�)1إعداد وثيقة ميثاق املعلم للعام  2018واعتمادها ،واملت�ضمنة
مدونة ال�سلوك الوظيفي واملعايري املهنية.
�)2إعداد م�سودات لـنظام مزاولة املهن التعليمية للعام ،2018
ووثائق املعايري التخ�ص�صية للمعلم للعام  ،2018و�إعداد درا�سة
االحتياجات التدريبية للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم للعام
.2018
)3درا�سة امل��واد التدريبية وعددها ( )32برناجمً ا ،واعتماد
( )6منها.
�)4إع��داد البطاقات التعريفية للربامج التدريبية املعتمدة من
قبل الوزارة ،ون�شرها على املوقع الر�سمي للوزارة.
)5توزيع احلقائب التدريبية لربنامج املعلمني اجلدد وعددها
( )11000حقيبة.
)6بناء اخلطط التطويرية والإجرائية للمديريات واملدار�س
ومراجعتها.
)7ت��دري��ب نحو  50متدربًا م��ن ال��ق��ي��ادات الرتبوية يف مركز
الوزارة ،ونحو  1100متدربًا يف مديريات الرتبية والتعليم.
���)8ص��رف مبلغ ( )3936000دي��ن��ار �أردين منحً ا ملديريات
الرتبية والتعليم واملدار�س لتمكينها تنفيذ خططها التطويرية
والإجرائية.
)9تفعيل جمال�س التطوير الرتبوي واملجال�س الرتبوية ،و�إطالق
برنامج االندماج االجتماعي وتفعيله يف املديريات امل�ستهدفة.
)10امل�شاركة �ضمن ت�شريعات ال���وزارة و�أعمالها يف م�أ�س�سة
خمرجات جمعية جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي ،و�إق��رار
الإط���ار ال��ع��ام اخل��ا���ص ب��ذل��ك ،ويف م�أ�س�سة م��ب��ادرة ال��ق��راءة
واحل�ساب لل�صفوف الثالثة الأولى وريا�ض الأطفال.
)11تنفيذ الدرا�سات الآتية:
•درا�سة واقع الإ�شراف الرتبوي؛ من خالل حتليل التغذية
ال��راج��ع��ة م��ن امل��دي��ري��ات ،ودرا���س��ة �أث���ر امل�����ش��رف ال��ع��ام،
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وجمموعات الرتكيز.
•درا�سة ا�ستق�صائية لإن�شاء مدر�سة �صناعية متخ�ص�صة يف
الأردن بالتعاون مع الوكالة الكورية (.)KOICA
•درا�سة �أثر برنامج ( )Read for meيف حت�سني مهارتَي
القراءة واال�ستماع يف مبحث اللغة الإجنليزية ،بالتعاون مع
�إدارة املناهج والكتب املدر�سية.
•درا�سة �أثر مبادرة (يال نف�ضف�ض) يف حت�سني �سلوك الطلبة،
وحت�سني البيئة النف�سية املدر�سية.
)12يف �إطار التنمية املهنية امل�ستدامة للمعلمني ُد ِرّبَ املعلمون
واملعلمات على الربامج التدريبية التي تنفذها الوزارة ،والربامج
التدريبية بالتعاون مع �أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ،وقد
بلغ عدد املتدربني ( )65865ذكورًا و�إناثًا.
)13متابعة تنفيذ الربامج الآتية:
•برنامج ال�شراكة م��ع الوكالة الكورية ( )KOICAمن
خ�لال ال��زي��ارات امل��ي��دان��ي��ة ،وتقييم ال�برن��ام��ج ب��ن��اء على
أعدّها الفريق الكوري ت�ضمنت :اختبارًا
�أدوات تقييمية � َ
قبل ًيّا ،واختبارًا بعد ًيّا ،ودرا�سة ا�ستق�صائية لإن�شاء مدر�سة
�صناعية متخ�ص�صة يف الأردن.
•زي��ارات ميدانية ملتابعة ا�ستعدادات املدار�س الختبار بيزا
 PISAيف دورته للعام .2018
•برنامج مبادرة القراءة واحل�ساب ( /)RAMPاملرحلة
الثالثة.
•برنامج املعلمني اجلدد .2018
)14التعاون مع جممع اللغة العربية يف عقد امتحانات الكفاية
للغة العربية.
)15التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية يف بناء كافة اختبارات
املر�شحني لوظيفة معلم على اختالف تخ�ص�صاتهم.
)16التعاون مع �أكادميية امللكة رانيا العبداهلل لتدريب املعلمني
يف عقد امتحانات برنامج (تهيئة املعلمني قبل اخل��دم��ة/
.)Preservice

�إدارة ال�ش�ؤون املالية
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

ق�سم ال�صندوق وامل�ستندات

ُ�صرِ فَتْ م�ستندات ال�صرف على النحو الآتي:
  1070م�ستند �صرف على ح�ساب املوازنة.  362م�ستند �صرف على ح�ساب الأمانات. 13 -م�ستند �صرف على ح�ساب �ضريبة املعارف.

ق�سم �صندوق ونفقات امل�شاريع

مت �ضبط املطالبات املالية و�صرفها عن طريق نظام ، GFMIS
وقد ُ�صرِ فَت املطالبات على النحو الآتي:
مطالبات اخلزينة املوازنة ( )2.149.044دينار.
مطالبات املنحة الكورية ( )364.506دينار.
مطالبات املجموعة املانحة ( )16.989.143دينار.
مطالبات املنحة الأملانية ( )1.232.788دينار.

�إدارة اللوازم والتزويد

نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

ق�سم العطاءات املحلية

طُ رِ ح ما جممله ( )99عطا ًء حمليًّا على النحو الآتي:
( )86عطاء حمل ًيّا عن طريق الوزارة ،بلغت قيمتها التقديرية
( )2.821.185دينارًا.
��ال عن طريق دائ��رة ال��ل��وازم العامة ،بقيمة
( )13عطا ًء حم اً
تقديرية بلغت ( )961.960دينارًا.

ق�سم عطاءات الكتب

)1طرح ( )7عطاءات لطباعة الكتب املدر�سية ،بلغت قيمتها
الإجمالية ( )126.001.659دينارًا.
)2طرح ( )7عطاءات لوازم امتحانات الثانوية العامة ،بلغت
قيمتها الإجمالية ( )26.878.425دينارًا.

ق�سم امل�شرتيات

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

ق�سم املتابعة

)1بلغت القيمة التقديرية للإهداءات العينية املقدمة للمراكز
ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام  2018نحو
( )2.126.357دينارًا �أردن ًيّا بواقع ( )283هدية.
)2بلغت القيمة التقديرية للإهداءات النقدية املقدمة للمراكز
التابعة للوزارة خالل الربع الأول من العام  2018نحو ()86,571
دينارًا �أردن ًيّا بواقع ( )51هدية.

ق�سم ا�ستالم الكتب

( )2018/2017نحو ( )12.165.022دينارًا حتى تاريخه.
)2بلغ عدد �إهداءات الوزارة من الكتب املدر�سية (� )12إهداء.
)3طباعة عنوان الثقافة املالية (اجلُ��زْ َءيْ��ن :الأول ،والثاين)
لل�صفوف الأ�سا�سية (الثامن ،والتا�سع ،والعا�شر) ،وقد بلغ عدد
الكتب املطبوعة ( )1.029.000كتابًا ،بقيمة ()440.327
دينارًا.

ق�سم العطاءات الدولية

)1طرحت عن طريق الق�سم العطاءات الآتية:
( )6عطاءات مموّلة من ال�صندوق العربي.
( )5عطاءات مموّلة من (.)USAID
( )11عطاء ممو اًّل من االحتاد الأوروبي.
( )4عطاءات مموّلة من البنك الدويل.
( )3عطاءات مموّلة من منظمة اليوني�سف.
عطاء واحد فقط مموّل من ال�صندوق ال�سعودي.
�)2أعيد طرح ( )15عطاء منحة م�شرتكة.
�)3ستُطرح ( )4عطاءات ممولة من البنك الدويل الحقًا.

ق�سم حما�سبة املخزون

)1تفعيل نظام امل��خ��زون احلكومي ورب��ط مديريات الرتبية
والتعليم به.
)2االنتهاء من الربنامج املعتمَد اخلا�ص برتحيل موجودات
امل��دار���س ( 3803مدر�سة) ،وتدريب الفئات امل�ستهدفة عليه
وهي� :أمني عهدة املدر�سة ،و�أمناء عهدة املديرية من لوازم وكتب
ور�ؤ�ساء الأق�سام املعنيني يف املديرية ،حيث بلغ عدد املتدربني
( )3971متدربًا يف مدة ثالثة �أ�شهر.

)1بلغت قيمة الكتب املدر�سية التي طُ بعت للعام الدرا�سي
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�إدارة التعليم اخلا�ص
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
)1التعاون مع مديريات الرتبية والتعليم يف تنظيم امتحانات
املهلة.
)2عقد ث�لاث دورات تدريبية على منظومة Open Emis
للمعلمات اجلديدات واملدار�س اخلا�صة اجلديدة.
)3رفع كفاية املر�شدين الرتبويني العاملني يف املدار�س اخلا�صة.
)4حتديث قواعد البيانات املتعلقة بكل مما ي�أتي:
•ت��ق��دمي طلبات ت�أ�سي�س للم�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة
اجلديدة (مدار�س ،ريا�ض �أطفال ،مراكز ثقافية) للعام
الدرا�سي  ، 2019/2018وعددها ( )98طلبًا.
•املدار�س التي �صدر بحقها �إنذار يف العا�صمة (عددها130
مدر�سة) ،ويف املحافظات (عددها 44مدر�سة).

•املدار�س التي �صدر بحقها �إغ�لاق يف العا�صمة (عددها3
مدار�س) ،ويف املحافظات (عددها  6مدار�س).
�)5إعداد اتفاقية مع هيئة االعتماد الدويل  ،AIوتوقيعها.
�)6إع���داد مذكرة تفاهم بني وزارة الرتبية والتعليم و�شركة
كونك مي وتوقيعها؛ العتماد �شهادة امتحان  ACTالأمريكية
ومعادلتها بالثانوية العامة الأردنية.
�)7إع���داد اتفاقية تنظيمية مع هيئة  ،AdvancEDو�إع��داد
م�سوّدة مذكرة تفاهم مع الوكالة الفنلندية للتعليم.
�)8إع����داد م�صفوفة للربامج الأجنبية ك��اف��ة ،وق��ب��ول طلبتها
بجامعات العامل يف �أكرث من دولة بالعامل.
�)9إع��داد �أ�س�س اعتماد وترخي�ص الربامج التعليمية الأجنبية
والتحويل بينها ،و�إعداد �أ�س�س معادلة للربنامج املهني .IB/CP
)10امل�شاركة يف دورة تدريبية (امتحانات وخطط  ،)ACTيف
الواليات املتحدة الأمريكية.

�إدارة املناهج والكتب املدر�سية
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
)1متابعة �أع��م��ال �إع���ادة طباعة الكتب املدر�سية للمباحث:
العلمية ،والإن�سانية ،واللغة العربية ،واملهنية ،واللغات الأجنبية،
وريا�ض الأطفال يف طبعة 2018م.
)2متابعة عمليات ت�أليف �أدل��ة املباحث :العلمية ،والإن�سانية،
واللغة العربية لل�صفني :احلادي ع�شر ،والثاين ع�شر.
)3ت�أليف �أدلة املعلم لل�صفوف الثالثة الأولى يف مبحثي :اللغة
العربية ،والريا�ضيات ،بالتعاون مع (.)RAMP
)4ت�أليف كتاب الثقافة املالية ودليل املعلم ملبحث الثقافة املالية
لل�صف العا�شر ،بالتعاون مع �إجناز.
)5ت�أليف مادة �إدارة امل�شروعات ال�صناعية للفرع ال�صناعي.
�)6إع���داد الإط��ار العام للمناهج الأردن��ي��ة بالتعاون مع املركز
الوطني لتطوير املناهج والتقومي.
)7تطوير اخلطة الدرا�سية للمرحلتني الأ�سا�سية والثانوية،
وتعميمها على امليدان الرتبوي واجلهات املعنية.
�)8إعداد دليل تنظيمي حل�ص�ص الن�شاط للمرحلة الأ�سا�سية.
)9ت�أليف الأط��ر العامة والنتاجات العامة واخلا�صة للفروع
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املهنية :ال�صناعي ،والزراعي ،والفندقي وال�سياحي.
�)10إقرار كرا�سات الطالب لل�صفوف الثالثة الأولى من جمل�س
الرتبية والتعليم.
�)11إجراء م�سوحات يف املناهج والكتب املدر�سية لدرا�سة مدى
ت�ضمني مفاهيم :حماية امل�ستهلك ،ومهارات القرن احلادي
والع�شرين وامل���ه���ارات احلياتية وال��ق��ي��م املهنية ،واملفاهيم
الإعالمية يف كتب مبحث اللغة العربية.
)12عقد ور�شة عمل يف �إدارة املناهج والكتب املدر�سية برعاية
الأمني العام لل�ش�ؤون التعليمية والأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية
وامل��ال��ي��ة يف وزارة الرتبية والتعليم ،وح�ضور مندوبني عن:
الوكالة الكورية والوكالة الأمل��ان��ي��ة ،وامل��رك��ز الوطني لتطوير
املناهج والتقومي ،ومندوب عن غرفة ال�صناعة والتجارة ،ومن
اجلامعات الر�سمية ،والقطاع اخلا�ص ،و�إدارة التعليم املهني
والإنتاج ،ومديري مدار�س �صناعية ،وم�شرفني �صناعيني ،وق�سم
املباحث املهنية يف مديرية املناهج؛ ملناق�شة الكفايات املرتبطة
بالتخ�ص�صات ال�صناعية ال�ستة املتفق عليها.
)13متابعة العمل يف م�شروع (املفكرون ال�صغار) املتعلق بتوفري
ق�ص�ص بال�صوت وال�صورة على جهاز لوحي؛ لتطبيقها يف
ح�صتَي الن�شاط ،بالتعاون مع �إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل

وال�شركة املتكاملة ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة.
)14درا�سة خطة التحفيز االقت�صادي يف املجال املتعلق باملناهج،
ومتابعتها ،و�إعداد تقرير بها.
)15ا�ستقبال خبري من اليون�سكو -لبنان يف �إدارة املناهج والكتب
املدر�سية؛ للتحدث عن م�شروع دعم توظيف ال�شباب ،وتو�ضيح
�أه��داف امل�شروع بالرتكيز على ثالثة حم��اور :حت�سني الربط
بني خريجي التعليم املهني و�سوق العمل ،ومهارات التوظيف،
والتعاون الإقليمي بني الدول العربية.
)16ا�ستقبال الوفد العماين؛ للتعرف �إلى منهجية �إدارة املناهج
والكتب املدر�سية ب�شكل عام واملباحث املهنية ب�شكل خا�ص.
)17ا�ستقبال فريق من الوكالة الأملانية للتعاون الدويل ()GIZ
والوكالة الكورية يف �إدارة املناهج والكتب املدر�سية؛ للتباحث يف
�آلية التعاون لتطوير التعليم املهني ب�شكل عام والتعليم ال�صناعي
ب�شكل خا�ص ،يف ما يتعلق باملناهج والكتب املدر�سية.
)18درا�سة م�ؤ�شر اعتماد مناهج التعليم املهني املتعلق باعتماد
املناهج يف مركز االعتماد و�ضبط اجلودة التابع لوزارة العمل،
وتقييمه ،وكتابة تقرير فنّي به.
)19مراجعة ق�ص�ص (اقر�أ لطفلك) بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة امللكة
رانيا للتعليم والتنمية.

)20درا�سة برناجمني من الربامج الأجنبية لِـ (Cambridge
 ،)Assessment International Educationو�إجازتهما.

)21متابعة الفعاليات املمثلة بجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز
الأداء احلكومي.
)22متابعة �إج��راءات وزارة الرتبية والتعليم يف جمال حقوق
الإن�سان.
)23متابعة العمل يف تقييم م�شروع القراءة للأطفال؛ ق�ص�ص
(توتة توتة) ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم والتنمية.
)24الإ�شراف على تدريب معلمي الفرع الفندقي وال�سياحي.
)25امل�شاركة يف ور�شات عمل مثل :النوع االجتماعي ،وال�صحة
الإجن��اب��ي��ة ،وم��راج��ع��ة امل��ع��اي�ير خل��دم��ات ال�صحة اجلن�سية
والإجنابية ال�صديقة لل�شباب ،و�إقرارها بالتعاون مع املجل�س
الأعلى لل�سكان ومفاهيم الطاقة النووية.
)26متابعة وح�ضور ور�شة التوعية بالطاقة النووية يف املدار�س.
)27امل�شاركة يف ور�شة بناء قدرات �أع�ضاء املناهج لبناء فقرات
و�أ�سئلة االمتحانات بالتعاون مع �إدارة االمتحانات واالختبارات.
)28امل�شاركة يف برنامج القيادة التعليمية �ضمن بناء القدرات
الرتبوية يف مركز الوزارة.

وحدة التن�سيق التنموي

نفَّذت الوحدة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
)1توقيع اتفاقية مع احلكومة الكندية تقدم من خاللها دعمًا
بقيمة ( )75مليون دوالر كندي خالل ال�سنوات من (-2018
 )2022كدعم مبا�شر للموازنة لقطاع التعليم .ويراعي الدعم
املقدم ل��وزارة الرتبية والتعليم اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة؛
حيث يركز على ثالثة جماالت من جماالت اخلطة ،وهي :اجلودة
وامل�ساءلة ،والرتبية املدنية والإدارة ،وتعزيز النظام.
)2توقيع اتفاقية ت�سديد التكاليف (Cost Reimbursement
 )Agreementبقيمة ( )3.500.000دوالر م��ع الوكالة
الأمريكية ( ،)USAIDتنتهي يف ال��ـ  30م��ن �أي��ل��ول ،2019
وتت�ضمن تنفيذ الأن�شطة التي تندرج �ضمن جم��االت �أربعة:
�أن�شطة مبادرة القراءة واحل�ساب لل�صفوف املبكرة ،ودعم تعلم
اللغة العربية ،والدرا�سات الدولية والتقييم ،وبناء القدرات.
)3ت��وق��ي��ع اتفاقية م��ع بنك الإع��م��ار الأمل����اين  KFWبقيمة
( )20.000.000يورو لدعم رواتب املعلمني؛ لت�سريع و�صول
الطلبة ال�سوريني للتعليم الر�سمي للعام الدرا�سي .2019/2018

)4موافقة بنك الإعمار الأملاين  KFWعلى �إجراء �صيانة لعدد
من املدار�س التي �ُأن�شئت عن طريق بنك الإعمار الأملاين مببلغ
( )200.000ي��ورو ،وهو املبلغ املتبقي من املنحة املقدمة من
البنك مل�شروعَ ي الأبنية املدر�سية :الثاين والثالث.
�)5إقرار امليثاق الوطني ملهنة التعليم ،املت�ضمن وثيقتَيْ مدونة
ال�سلوك واملعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهن ًيّا ،ويجري العمل
على تطوير املعايري الوطنية التخ�ص�صية.
�)6ضمن مبادرة دعم امل�شاريع البحثية ل�سيا�سات التعليم يف
الأردن ( )EDRiLالذي تنفذه م�ؤ�س�سة امللكة رانيا بدعم من
( ،)UKبو�شِ َر تنفيذ �ست درا�سات ،و�ستُعر�ض التقارير اخلا�صة
بنتائج هذه الدرا�سات وتو�صياتها مطلع العام .2019
)7تنفيذ درا�سة تقييم واق��ع مدار�س الفرتة الثانية اخلا�صة
بال�سوريني ،والتو�صية ب�إغالق خم�س مدار�س.
)8البدء يف التخطيط مل�شروع تطوير مهارات اللغة الإجنليزية
لطلبة مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،ومدته ع�شر �سنوات بدعم
من (.)UK
)9تنفيذ الربنامج التدريبي �ضمن م�شروع بناء ثالث مدار�س
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جديدة ،بدعم من الوكالة الكورية ،يف مديريات� :إربد ،والزرقاء،
واملفرق ،والر�صيفة ،حيث مت التدريب على مرحلتني :مرحلة
تدريب امل�شرفني ،ومرحلة تدريب مديري املدار�س واملعلمني يف
هذه املدار�س ،و�سيتم التو�سع يف تنفيذ هذا الربنامج يف مديريات
�أخرى من مديريات الرتبية والتعليم العام املقبل.
)10تنفيذ درا�سة قيا�س ا�ستعداد الأطفال يف الأردن للتعلم
با�ستخدام �أداة تطور الطفل بدعم من اليوني�سيف.
)11عر�ض نتائج الدرا�سة التقييمية لربامج �شبكات التعلم التي
تنفذها �أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني.
)12ع��ر���ض نتائج درا�سة حتليل برامج التنمية املهنية �أثناء
اخلدمة بالن�سبة للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنيًّا.
�)13إعالن نتائج درا�سة بيانات ريا�ض الأطفال التخاذ القرار.
�)14إق���رار خطة ا�ستدامة م�شروع مبادرة القراءة واحل�ساب
لل�صفوف املبكرة.
)15ا�ستقبال البعثات الإ�شرافية لفريق البنك الدويل على النحو
الآتي:
�.1شباط  2018بعثة �إ�شرافية مل�شروع .PforR
.2مت��وز  2018بعثة �إ�شرافية لبحث خيارات دع��م التو�سع يف
ريا�ض الأطفال.

�.3أيلول  2018بعثة �إ�شرافية مل�شروع .PforR
.4ت�شرين الثاين  2018بعثتان لبحث �آلية تنفيذ تقييم م�شروع
جتريبي ل�سندات الأثر االجتماعي؛ بهدف تنفيذ مبادرة لتعظيم
التمويل من �أج��ل التنمية يف جمال تعليم الطفولة املبكرة يف
الأردن.
)16البدء ب�إجراءات ا�ستدراج العرو�ض لل�شركات اال�ست�شارية
ح�سب برنامج العطاءات للبنك الدويل.
�)17إعداد دعوات العطاء اخلا�صة بتجهيز القرطا�سية لوحدة
جودة التعليم وامل�ساءلة بتمويل من املنحة الكندية.
)18متابعة ال�شركات اال�ست�شارية واملقاولني املنفذين مل�شاريع
بناء امل��دار���س واملمولة م��ن الوكالة الكورية للتعاون ال��دويل
(.) KOICA
)19التعاون مع الوكالة الكورية للتنمية الدولية يف م�شروع بناء
املدر�سة ال�صناعية املتخ�ص�صة ،ومناق�شة املخططات الأولية.
)20العمل مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة « »UNICEFعلى
تطوير حملة «معًا  2ملكافحة العنف والتنمُّر يف مدار�س وزارة
الرتبية والتعليم».
)21العمل مع املنظمة الأمريكية للتنمية الدولية /USAID
تكامل لتعزيز �إدماج النوع االجتماعي يف وزارة الرتبية والتعليم.

�إدارة العالقات الثقافية والبعثات
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

مديرية البعثات

)1املكرمة امللكية ال�سامية املخ�ص�صة لأبناء معلمي ومعلمات
وزارة الرتبية والتعليم يف اجلامعات الأردنية الر�سمية:
•بلغ ع��دد الطلبة الذين مُـنِحُ ـوا بعثات كاملة على ح�ساب
املكرمة امللكية ال�سامية مع نهاية عام  ) 30981 ( 2018طالبًا
وطالبة ،بكلفة �إجمالية بلغت ( )124.030.271دينارًا.
•م��ن املتوقع ابتعاث ( )4000طالب وطالبة على ح�ساب
املكرمة امللكية ال�سامية املخ�ص�صة لأبناء املعلمني للعام
الدرا�سي .2020/2019
•بلغ عدد الطلبة الذين مُـنِحُ ـوا بعثات جزئية (تغطية ما تبقى
من ر�سوم �ساعات درا�سية فقط) على ح�ساب املكرمة امللكية
ال�سامية حتى الآن نحو ( )8743طالبًا وطالبة قبل العام
 ،2017بكلفة �إجمالية بلغت ( )17.787.510دنانري.
)2البعثات العلمية لنيل درج��ة البكالوريو�س للعمل يف وزارة
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الرتبية والتعليم:
•بلغ عدد الطلبة الذين اب ُتعِـثوا يف بعثات علمية �ضمن هذا
الربنامج قبل �إيقافه نحو ( )3156طالبًا وطالبة ،بكلفة
�إجمالية بلغت ( )11.514.893دينارًا.
•نظرًا لقيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتقدمي
عدد كبري من البعثات واملنح والقرو�ض للطلبة يف اجلامعات
الأردنية الر�سمية مبختلف التخ�ص�صات ،فقد مت  -بنا ًء على
توجيه ر�سمي من رئا�سة الوزراء �إلى وزارة الرتبية والتعليم -
حتويل تنفيذ الربنامج من وزارة الرتبية والتعليم �إلى وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،حيث ت��زوّد وزار ُة الرتبية
والتعليم وزار َة التعليم العايل والبحث العلمي بالتخ�ص�صات
التعليمية التي حتتاجها �سنو ًيّا ليُـ�صار �إلى ابتعاث الطلبة
عن طريقها اعتبارًا من العام الدرا�سي .2018/2017
)3بعثات املوظفني:
-1املنح الدرا�سية
يُو ِف ُد ق�سم بعثات املوظفني عددًا من موظفي الوزارة

وموظفاتها للح�صول على م�ؤهالت علمية عُ ـليا (ماج�ستري،
دكتوراه) �إلى خارج الأردن بنا ًء على التعاميم الواردة من ديوان
اخلدمة املدنية ،حيث بلغ عدد املوفدين ( )21موظفًا وموظفة،
موزعني على النحو الآتي :عدد املوفدين �إلى دول عربية و�أجنبية
للح�صول على درج��ة الدكتوراه (  ) 6وللح�صول على درجة
املاج�ستري (� ،)4إ�ضاف ًة �إلى ( )11موفدً ا �إلى جامعات �أردنية
ر�سمية للح�صول على درجة املاج�ستري.
كما يقوم ق�سم بعثات املوظفني بالإيفاد الداخلي (داخل
الأردن) �سنو ًيّا �إلى كلية الدفاع الوطني التابعة للقوات امل�سلحة
الأردنية للح�صول على درجة املاج�ستري؛ حيث بلغ عدد املوفدين
�إليها يف العام  )4( 2018موظفني فقط.
-2الدورات التدريبية اخلارجية
بلغ عدد املوفدين من موظفي ال��وزارة ( )3موظفني
خالل العام  ،2018وقد مت خماطبة ديوان اخلدمة املدنية ب�ش�أن
( )4موظفني �سيوفدون خالل العام  .2019كما ت�سعى �إدارة
العالقات الثقافية والبعثات يف هذا املجال �إلى �إحداث تطوير
نوعي للخدمات التي تقدم للعاملني والعامالت يف الوزارة عن
طريق :تفعيل التوا�صل مع املوفدين عرب الربيد الإلكرتوين،
وحتديث قاعدة البيانات احلا�سوبية بهدف تب�سيط الإجراءات
وت�سريع وترية الإجناز ،وحت�سني �آلية العمل على �إعداد مناذج
طلبات تر�شيح للمنح وال���دورات اخلارجية و�أ�س�س املفا�ضلة
�إلكرتون ًيّا عن طريق موقع الوزارة الإلكرتوين.
ج -مذكرات التفاهم وال�شراكات
تعزيزًا ملبد�أ ال�شراكة مع اجلهات الر�سمية وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين ،ف�إن وزارة الرتبية والتعليم ت�سعى �إلى تعميق
ج�سور االت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل م��ن خ�لال م��ذك��رات واتفاقيات
ثقافية وعلمية ،فقد وقّعت ال��وزارة اتفاقية (مذكرة تفاهم)
بينها وبني دي��وان اخلدمة املدنية وجمعية جائزة امللكة رانيا
العبداهلل للتميز الرتبوي ب�إيفاد املوظفني واملوظفات (مدير
مدر�سة ،معلم ،مر�شد تربوي) احلا�صلني على جوائز التميُّز �إلى
اجلامعات الر�سمية للح�صول على درجة املاج�ستري والدكتوراه،
وقد �أوفِد ( )11موظفًا وموظفة للح�صول على درجة املاج�ستري
يف تخ�ص�صات تربوية.

مديرية العالقات الثقافية

)1التعاون الثقايف مع الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية:
•بلغ ع��دد االتفاقيات مع ال��دول العربية والإ�سالمية التي
تت�ضمن بنودًا خا�صة بالرتبية والتعليم ( )65اتفاقية.
•و�ضع ( )4برامج تنفيذية للتعاون الثقايف والرتبوي ،لتوقيعها

مع دول عربية و�أجنبية.
)2تبادل اخلربات الرتبوية:
عملت وزارة الرتبية والتعليم خالل العام  2017على
تعزيز التبادل الثقايف �ضمن �إط��ار تفعيل الربامج التنفيذية
املوقعة مع عدد من الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية ،وذلك
عن طريق:
•تبادل املطبوعات والوثائق الرتبوية مع عدد من الدول العربية
والأجنبية.
•عقد اجتماعات فريق العمل امل�شرتك بني اململكة الأردنية
الها�شمية ودول جمل�س التعاون اخلليجي؛ ملتابعة تنفيذ خطة
العمل امل�شرتكة يف جمال التعليم والتعليم العايل للأعوام
.2018-2014
•ا�ستقبال عدد من الوفود الرتبوية ،ومنها وف��ود من وزارة
التعليم الهندية وال�صينية والفل�سطينية ،واالط�ل�اع على
جتربة الوزارة يف جماالت تربوية عديدة.
•م�شاركة الوزارة يف االجتماعات احلكومية امل�شرتكة الأردنية-
الأملانية ملتابعة التعاون التنموي لعام  2019ومناق�شته.
)3الدورات والربامج التدريبية:
•م�شاركة عدد من موظفي وزارة الرتبية والتعليم يف فعاليات
تربوية (دورات ،وبرامج تدريبية ،وور�شات عمل ،وم�ؤمترات
خارجية وداخلية ،وزيارات درا�سية ،واجتماعات) والتي تقل
مدتها عن �شهر ،حيث بلغ عدد املوظفني امل�شاركني يف فعاليات
تربوية خالل العام  )138( 2018موظفًا وموظفة.
•ا�ستمـ ـ ــرار متابع ـ ــة عمل الفريق املحوري ملتابعة اخلطة
الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان  ، 2025-2016ومتابعة
كافة الأمور املتعلقة مبو�ضوع حقوق الإن�سان ،و�إعداد التقارير
املتعلقة بذلك ،ورفعها للجهات ذات العالقة.
)4برامج التبادل الطالبي:
•تر�شيح ( )7من طلبة ال�صف الثامن للح�صول على منحة
درا�سية ال�ستكمال درا�ستهم يف املدار�س الرتكية.
•تعميم منح برنامج( )YESللدرا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية على مديريات الرتبية والتعليم املختلفة ،وفرز
طلبات املتقدمني ،ورفعها للأمدي�ست للمفا�ضلة بينهم.
•تعميم املنح املقدمة من كليات العامل املتحدة للدرا�سة فيها
على مديريات الرتبية والتعليم ،وف��رز طلبات املتقدمني،
ورفعها للجنة الوطنية لكليات العامل املتحدة للمفا�ضلة بينهم.
•ا�ستكمال الإج��راءات الالزمة ال�ست�ضافة وفد طالبي يت�ألف
من ( )31طالبًا ومرافقًا من وزارة التعليم الرتكية؛ لدرا�سة
اللغة العربية يف اجلامعة الأردنية.
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�إدارة الن�شاطات الرتبوية
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات وال�برام��ج ،ك��ان من
�أبرزها الآتي:

ق�سم االحتفاالت والفنون

�)1إقامة املعار�ض يف املنا�سبات الوطنية مثل :عيد ميالد جاللة
امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن احل�سني ،ومعركة ال��ك��رام��ة ،وي��وم
اال�ستقالل.
)2امل�شاركة يف امل�سابقات املحلية والدولية ،ومنها:
م�سابقة الأغذية العاملية /الأمم املتحدة ،م�سابقة ر�سوم الأطفال
العاملية /اليابان ،م�سابقة الفنون /فنلندا ،م�سابقة م�صر يف
عيون الأطفال/م�صر ،م�سابقة كاجنوا /اليابان ،م�سابقة يوم
املياه العاملي /الأمم املتحدة ،امل�سابقة املقد�سية التا�سعة /نقابة
املهند�سني ،م�سابقة مكافحة الف�ساد /هيئة النزاهة ومكافحة
الف�ساد ،م�سابقة جمعية البيئة الأردن��ي��ة ،م�سابقة مركز زها
الثقايف ،معر�ض اب��ن الهيثم ال���دويل ،م�سابقة بنك القاهرة
عمان ،م�سابقة املل�صق /وزارة ال�صناعة والتجارة ،م�سابقة
الر�سم /جمعية الت�صحّ ر الأردن��ي��ة ،م�سابقة البيئة ال تعرف
احلدود /وزارة البيئة ،م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف /م�ؤ�س�سة
نور للإعالم ،م�سابقة جائزة الطالب واملعلم البيئي /جمعية
حفظ الطاقة ،م�سابقة الر�سم /جامعة العلوم التطبيقية.
)3تنفيذ اللوحات اخللفية يف جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة
البدنية وعيد اال�ستقالل.
)4تنفيذ الديكورات والإك�س�سوارات اخلا�صة يف احتفال دورة
اال�ستقالل.
)5تنفيذ جداريات وطن يف خمتلف مناطق اململكة مع الطلبة
واملعلمني املبدعني.
)6املتحف املتنقل /اجلمعية امللكية للفنون.
)7برنامج م�ساحتي /مبادرة مدر�ستي.
�)8إعداد برنامج الفنون يف الربنامج الوطني ال�صيفي «ب�صمة».
�)9إع��داد ديكور م�سرحي ملخيمَي :الكرامة الك�شفي ،والأمرية
ب�سمة الك�شفي ،وتنفيذهما.
)10تنفيذ ور�شات تدريبية للمعلمني والطلبة يف خمتلف مديريات
الرتبية والتعليم يف املجاالت الفنية كافة ،ومنها:
•فنون :الر�سم ،واخلزف ،والنحت ،والت�صوير ،واجلرافيك،
والت�صوير ال�ضوئي ،بالتعاون مع املجتمع املحلي ورابطة
الفنانني الت�شكيليني وم�ؤ�س�سة �شومان.
ق�ص الورق ،بالتعاون مع فنانني من الهند.
•فن ّ
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•فن الف�سيف�ساء ،بالتعاون مع م�شروع ا�ستدامة الإرث الثقايف
( )SCHEPومعهد الف�سيف�ساء /م�أدبا.
•التثقيف الفني للطلبة ،بالتعاون مع اجلمعية امللكية للفنون
اجلميلة /متحف الأردن للفنون اجلميلة /املتحف املتنقل.
•التثقيف الفني ملديريات الرتبية والتعليم ،بالتعاون مع �إدارة
الفنون ورابطة الفنانني الت�شكيليني.
)11تنفيذ ملتقى الفنون الثاين لطلبة املدار�س املبدعني.
)12امل�شاركة يف االحتفاالت الوطنية والقومية والدينية.
�)13إعداد ن�شاطات �إثرائية مع الوكالة الأملانية .GIZ
)14بينايل الأردن ال��دويل لفنون الأطفال لطلبة املدار�س من
خمتلف دول العامل.
)15عقد م�ؤمتر للرتبية الفنية وحتدياتها للمعلمني بالتعاون مع
جامعة العلوم التطبيقية.

ق�سم الن�شاط الثقايف والبيئي

)1تنفيذ امل�سابقات املتنوعة الآتية:
•امل�سابقات الإب��داع��ي��ة الأدب��ي��ة يف :اللغة ال��ع��رب��ي��ة ،واللغة
الإجنليزية ،واخلطابة.
•م�سابقة القر�آن الكرمي ،وم�سابقة احلديث النبوي ال�شريف.
•م�سابقة علماء امل�ستقبل ،بالتعاون مع جمعية ابتكار لتنمية
االبداع.
•مبادرة «كل خطوة بتعمل ف��رق» للطلبة ،بالتعاون مع املركز
الوطني للثقافة والفنون.
•م�سابقة حممود ال�سمرة ،بالتعاون مع جامعة البرتا.
•م�سابقة الإبداع ال�شبابي ،بالتعاون مع وزارة الثقافة.
•م�سابقة الأجيال اخل�ضراء واملدار�س اخل�ضراء ،بالتعاون مع
الهيئة العربية للطاقة املتجددة.
•م�سابقة الإبداع الأدبي ،بالتعاون مع جامعة فيالدلفيا.
•م�سابقة امللكة علياء ،بالتعاون مع ال�صندوق الأردين الها�شمي.
•امل�سابقة املقد�سية /منتدى القد�س الثقايف.
•امل�شروع التعليمي البيئي الالمنهجي ،بالتعاون مع ال�صندوق
الها�شمي لتنمية البادية.
•م�شروع حتدي القراءة العربي /مكتب �سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم.
•املدار�س البيئية م�سابقة العلم الأخ�ضر ،بالتعاون مع اجلمعية
امللكية حلماية البيئة البحرية.

)2عقد م�ؤمتر بيئي للطلبة.
)3عقد ور�شات تدريبية للمعلمني على �أجهزة القيا�س مل�شروع جلوب.

ق�سم امل�رسح واملو�سيقى

)1تنفيذ م�سابقات متنوعة يف جماالت امل�سرح واملو�سيقى ،منها:
•م�سابقة امل�سرح املدر�سي على م�ستوى الوزارة.
•م�سابقة م�سرحة املناهج على م�ستوى الوزارة.
•م�سابقة امل��و���س��ي��ق��ى والأن��ا���ش��ي��د ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��دي��ري��ات
واملجموعات واململكة للمدار�س احلكومية واخلا�صة.
•م�سابقة مهرجان �أغنية الطفل.
•م�سابقة مهرجان الأغنية الرتاثية.
)2امل�شاركة يف فعاليات متنوعة ،منها:
•مهرجان امل�سرح البيئي الأول ،بالتعاون مع وزارة البيئة.
•�إقامة حفل م�سابقة حتدي القراءة العربي /اجلامعة االردنية.
•تنفيذ ور���ش��ة درام���ا يف التعليم �ضمن برنامج «م�ساحتي»
بالتعاون مع مبادرة مدر�ستي.
•الأندية املو�سيقية �ضمن برنامج «م�ساحتي» بالتعاون مع مبادرة
مدر�ستي.
•اللجان التنفيذية والتقييمية واملتابعة للربنامج الوطني
ال�صيفي «ب�صمة».
)3تنفيذ فعاليات متنوعة ،منها:
•مهرجان امل�سرح املدر�سي /م�سرح �أ�سامة امل�شيني.
•مهرجان م�سرحة املناهج /م�سرح �أ�سامة امل�شيني.
•الأندية املو�سيقية �ضمن برنامج م�ساحتي مع مبادرة مدر�ستي.
•مبادرة مو�سيقية مع املعهد الوطني للمو�سيقى.
•ور�شة تدريبية لمِ ُـي َِّـ�سـري م�شغل املو�سيقى �ضمن الربنامج
الوطني «ب�صمة».
•عر�ض �أفالم �سينمائية يف املدار�س بالتعاون مع الهيئة امللكية
الأردنية للأفالم.
•عر�ض م�سرحيات وافدة من القطاع اخلا�ص.

ق�سم اللياقة البدنية

�)1إج��راء االختبارات التحكيمية للطلبة املت�أهلني على م�ستوى
الوزارة يف جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية  ،واختيار
�أوائ���ل الطلبة وامل��دار���س وامل��دي��ري��ات مب�����ش��ارك��ة 45000طالب
وطالبة ،و�إقامة حفل اختتام اجلائزة برعاية ملكية �سامية،
ومب�شاركة 5000طالب وطالبة.
�)2إ����ش���راك  2000ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن طلبة وزارة الرتبية
والتعليم يف ن�شاط اجلري (ماراثون البحر امليت Dead Sea
 ،)Marathonبالتعاون مع اجلمعية الأردن��ي��ة للماراثونات
.Run Jordan

�)3إ�شراك  2000طالب وطالبة من طلبة وزارة الرتبية والتعليم
يف ن�شاط اجلري (ماراثون عمان (،Amman Marathon
بالتعاون مع اجلمعية الأردنية للماراثونات .Run Jordan

ق�سم �أندية املعلمني وال�صاالت الريا�ضية

�-1أندية املعلمني
•دورة ميالد القائد الريا�ضية ال�سنوية الرابعة ع�شرة ،التي
بلغ عدد امل�شاركني فيها  550مُـنت�سِ ـبًا لأندية املعلمني؛ بهدف
االحتفال بعيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني -
حفظه اهلل ورعاه ،-وتوطيد �أوا�صر املحبة والأُلفة بني املعلمني،
والتعرف �إلى الأماكن ال�سياحية واملن�ش�آت الريا�ضية ،و�إبراز
الإبداعات واملواهب املتنوعة للمعلمني ،وتعزيزها.
-2ق�سم الريا�ضة
•دورة الأمري في�صل الأوملبية العا�شرة للنا�شئني ،يف مدينة العقبة
يف �شهر .2018/1
•بطولة القائد الخرتاق ال�ضاحية /طالب ،الأغوار ال�شمالية يف
�شهر .2018/3
•بطولة القائد الخرتاق ال�ضاحية /طالبات ،يف ال�سلط يف �شهر
.2018/3
•نهائيات دورة اال�ستقالل الثامنة ع�شرة يف عمان ،يف �شهر
ني�سان .2018
لل�صمّ  ،يف �شهر .2018/2
•الألعاب الريا�ضية الأولى ّ
•الألعاب الريا�ضية الأولى لأبطال الأقاليم للمرحلة الأ�سا�سية
الدنيا ،يف �شهري  2و.2018/3
•الأل��ع��اب الريا�ضية الأول���ى للمدار�س اخلا�صة ،يف الأ�شهر
10و11و.2018/12
•دورة حكّام م�ستجدّين كرة يد ،يف �شهر .2018/10
•دورة ت�أهيل طب ريا�ضي ،يف �شهر .2018/11
-3ق�سم الك�شافة واملر�شدات
•خميم ال�سالم الإر�شادي ال�سنوي احلادي والع�شرين ،يف دولة
الكويت حتت �شعار «من �أجلها».
•خميم حمكات التفكري.
•اللقاء الوطني الإر�شادي (لقاء االنتماء والوالء).
•اللقاء الوطني الك�شفي (لقاء االنتماء والوالء).
•خميمات التدريب الع�سكري للذكور.
•خميمات التدريب الع�سكري للإناث.
•اللقاء الوطني الإر�شادي (لقاء ذكرى معركة الكرامة اخلالدة).
•احتفال ك�شافة ومر�شدات ال���وزارة بذكرى معركة الكرامة
اخلالدة.
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•اللقاء الوطني الك�شفي (لقاء ذكرى معركة الكرامة اخلالدة).
•اللقاء الوطني الك�شفي (لقاء اال�ستقالل).
•اللقاء الوطني الإر�شادي (لقاء اال�ستقالل).
•امل�شاركة يف دورة اال�ستقالل الريا�ضية.
•امل�شاركة يف حفل تخريج الفائزين بجائزة امللك عبداهلل
الثاين للياقة البدنية.

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

�إدارة التعليم
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:

مديرية الإر�شاد والتوجيه

)1برنامج حملة «معًا ...نحو بيئة مدر�سية �آمنة» الذي تنفذه
الوزارة بالتعاون مع منظمة اليون�سيف يف مدار�س اململكة جميعها،
بهدف خف�ض ن�سب حدوث العنف املوجه من املعلم �إلى الطالب
يف املدار�س ،با�ستخدام الأ�ساليب الرتبوية يف توجيه �سلوكات
الطلبة وتعديلها ،ويف الوقت نف�سه يتم العمل حال ًيّا على تطوير
�أدوات امل�سح الإلكرتوين ال�شهري لت�شمل �أنواع العنف املدر�سي
كافة (العنف املوجه من طالب �إل��ى طالب ،والعنف الأ�سري،
وتخريب املمتلكات ،والتنمّر� ...إلخ) ،وقد �أُطلق ميثاق ال�سلوك
املدر�سي والتدريب على �آليات �إع��داد مدونات ال�سلوك بهدف
�إيجاد عالقات تفاعلية �إيجابية بني الأطراف كافة يف املجتمع
املدر�سي مبا يف ذلك �أولياء �أمور الطلبة ،وت�شكيل جمل�س البيئة
املدر�سية الآمنة يف كل مدر�سة؛ للم�ساهمة يف توفري بيئة مدر�سية
�آمنة .والعمل جا ٍر على �إعداد دليل الإجراءات الداخلية للوزارة
للتعامل مع حاالت العنف الأ�سري والعنف املدر�سي ،وقد ُد ِرّبَ
نحو ( )22.000متدرب (مدير مدر�سة ،ومعلم ،ومر�شد تربوي،
وويل �أمر ،وطالب) مع نهاية العام الدرا�سي  2018/2017على
مهام جمل�س البيئة الآمنة ،و�إعداد مدونات ال�سلوك املدر�سي.
)2مبادرة « حت�صني « حلماية ال�شباب من �إدم��ان املخدرات
والتدخني التي تنفذها ال���وزارة بالتعاون مع اجلمعية امللكية
للتوعية ال�صحية التي �أطلقها �سم ّو ويل العهد الأمري احل�سني
بن عبداهلل الثاين؛ حلماية ال�شباب من خطر �إدمان املخدرات
والتدخني ،بهدف رف��ع الوعي ل��دى الطلبة ح��ول خطر �إدم��ان
املخدرات والتدخني ،و�إك�سابهم املهارات احلياتية وانخراطهم
يف الأن�شطة املنتجة التي من �ش�أنها حمايتهم من مواجهة خطر
الإدمان ب�أ�شكاله كافة ،حيث ت�شتمل املبادرة على حمورين؛الأول:
برنامج فوا�صل ،ويطبق على ال�صفني الأ�سا�سيني :ال�سابع،
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والثامن ،والثاين� :أن�شطة المنهجية لل�صفوف الأ�سا�سية :الرابع،
واخلام�س ،وال�ساد�س ،وهي ر�سومات وق�ص�ص و�ألعاب خا�صة
بالوقاية من �أخطار التدخني ينفذها املر�شد الرتبوي مع طلبة
ال�صفوف املذكورة ،وقد ت��درب يف هذه املبادرة  460مر�شدً ا
ومر�شدة تربوية يف توعية � 15ألف طالبًا وطالبة للعام الدرا�سي
 .2018/2017و�سي�ستكمل التنفيذ يف املدار�س احلكومية جميعها
وفق خطة تو�سّ ع مرحلية مدتها خم�سة �أعوام.
)3م�شروع بناء ال��ق��درات وال�شراكة بني املنظمات املجتمعية
والنظام التعليمي يف الأردن ملكافحة التطرف ال��ذي تنفذه
مديرية الإر���ش��اد والتوجيه يف ال���وزارة بالتعاون م��ع (مركز
احلياة -را�صد)؛ بهدف حماية طلبة املدار�س من الوقوع يف
خماطر الأف��ك��ار املتطرفة واملتطرفني ،وت�شجيعهم على ن�شر
مفاهيم ال�سالم والت�سامح وتعزيزها .بعد عقد م�ؤمتر وطني
بعنوان «التطرف وحلول العمل» �شُ كّل فريق عمل وطني مكون
من :ممثلني عن جمال�س التطوير الرتبوي ،وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،ور�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد الرتبوي ،واملر�شدين الرتبويني،
ومعلمني ،وم�ؤ�س�سات حملية ،وم�س�ؤول من مديرية مكافحة
التطرف ،وم�س�ؤول من مركز ال�سلم املجتمعي .وق��د مت بناء
ق��درات هذا الفريق حول منهجية مكافحة التطرف واحللول
املتاحة ،واالط�ل�اع على ممار�سات الفرق املحلية يف خمتلف
أي�ضا ور�شة عمل بناء قدرات املر�شدين الرتبويني
الدول .عقدت � ً
واملعلمني يف املدار�س امل�ستهدفة بامل�شروع؛ لتزويدهم باملهارات
والآل��ي��ات املنا�سبة للعمل على امل�سائل املتعلقة يف مكافحة
التطرف.
)4ب��رن��ام��ج «ن�شاطاتي» «م��ه��ارات احل��ي��اة م��ن �أج��ل ال�سالم»
بالتعاون مع هيئة �أجيال ال�سالم بتمويل من منظمة اليوني�سف،
ويهدف �إلى متكني الطلبة يف الفئة العمرية من ال�صف الأول
الأ�سا�سي �إلى ال�صف العا�شر من التفاعل وامل�شاركة يف الأن�شطة
الرتفيهية ما بعد املدر�سة ،والتي تعمل على بناء �شخ�صية الطلبة

وتنمية املهارات احلياتية لديهم ،ون�شر قيم الت�سامح وقبول
الآخر والتما�سك االجتماعي وتعزيزها داخل املجتمعات� ،إ�ضافة
�إلى تنمية ال�شعور باالنتماء لدى الطلبة .و�سيطبق هذا الربنامج
يف العام الدرا�سي يف العام  2019/2018يف ( )200مدر�سة يف
( )13مديرية ،حيث ي�شارك يف الربنامج ( )100طالب وطالبة
من كل مدر�سة ب�إ�شراف املر�شد الرتبوي و�أحد املعلمني فيها.
)5برامج مع املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة:
•م�شروع «�أمتتة التعامل مع حاالت العنف الأ�سري» ،وينفذ
يف املرحلة التجريبية الأول��ى يف ( )8مدار�س يف مديريتي
الرتبية والتعليم للواء ق�صبة عمان ول��واء القوي�سمة ،وهو
نظام �إلكرتوين ُد ِرّبَ عليه املديرون واملر�شدون الرتبويون يف
املدار�س ،ويهدف �إلى تتبع حاالت العنف الأ�سري والتعامل
معها �ضمن منهجية �إدارة احلالة.
•م�شروع «�إج��راءات العمل الوطنية لال�ستجابة والوقاية من
العنف املبني على النوع االجتماعي والعنف الأ�سري وحماية
الطفل» ،من خالل بدء الإعداد لدليل الإجراءات الداخلية
لوزارة الرتبية والتعليم للتعامل مع حاالت العنف الأ�سري
والعنف املبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل.
)6برنامج «م��دار���س خالية من العنف» بالتعاون مع منظمة
بريغهوف الأملانية:
ويعمل الربنامج على تعزيز القيم املجتمعية البنّاءة
وتطوير مهارات الأطفال وال�شباب يف جماالت الو�ساطة الطالبية
والتوا�صل واحل���وار وال�سلوك الالعنفي ،ون�شر ثقافة ال�سالم
والت�سامح واالح�ت�رام وامل�شاركة ومناه�ضة ال��ن��زاع والعنف يف
امل��دار���س ،مبا يقلل من ح��االت العنف يف امل��دار���س .طُ �� ِّب��قَ هذا
الربنامج يف ( )24مدر�سة يف ( )13مديرية بالأقاليم الثالثة،
حيث ُد ِرّبَ جمموعة من الطلبة يف كل مدر�سة ب�إ�شراف املر�شد
الرتبوي على جمموعة امل��ه��ارات اخلا�صة بالو�ساطة الطالبية
وامل�سرح التفاعلي ك�أن�شطة داعمة للح ّد من العنف يف املدار�س وال
�سيما العنف بني الأقران.
)7مبادرة عينك على امل�ستقبل:
وه��و برنامج للإر�شاد الوظيفي ي�شمل لقاءات توعوية
و�إقامة كرنفاالت �إر�شادية لطلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي للتوعية
بالفروع وامل�سارات الأكادميية واملهنية وحتديد امليول ،و�إقامة
كرنفاالت �إر�شادية لطلبة الثانوية العامة للتوعية بالتخ�ص�صات
اجلامعية الأكادميية واملهنية ،والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة بادر و�ساهم للعمل التطوعي ،الذي ي�سعى للتوعية املبكرة
بجوانب اختيار التخ�ص�صات الأكادميية واملهنية بهدف املواءمة
بني خمرجات التعليم املدر�سي واجلامعي ،والعمل على �سد الفجوة

املعرفية واملهارية عند االنتقال من املرحلة املدر�سية �إلى املرحلة
اجلامعية و�سوق العمل .وقد عُ قدت ثالثة لقاءات تعريفية لر�ؤ�ساء
�أق�سام الإر�شاد الرتبوي وجمموعة من املر�شدين الرتبويني يف
مديريات الرتبية والتعليم امل�ستهدفة للتوعية باملبادرة ،ثم �أُقيمت
كرنفاالت �إر�شادية لطلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي للتوعية بالفروع
وامل�سارات الأكادميية واملهنية وحتديد امليول ،ولطلبة الثانوية
العامة للتوعية بالتخ�ص�صات اجلامعية الأكادميية واملهنية يف �أربع
حمافظات (عمان ،والزرقاء ،و�إربد ،والعقبة) خالل �شهرَي متوز
و�آب للعام 2018م.
)8م�شروع بوابة فر�ص الإلكرتوين:
تنفذه الوزارة بالتعاون مع �صندوق امللك عبد اهلل الثاين
للتنمية،ويهدف�إلىم�ساعدةال�شبابعلىبناءم�ستقبلهماملهنيمن
خالل تقدمي فر�صة للح�صول على ا�ست�شارة مهنية وتطوير للذات
والتطوع يف املجتمع بتقدمي خم�س خدمات رئي�سة هي :الإر�شاد
املهني ،والتدريب ،والتطوع ،وفر�ص التطوع ،وريادة الأعمال .وقد
عُ قدت ثالثة لقاءات تعريفية لر�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد الرتبوي
وجمموعة من املر�شدين الرتبويني يف كل من حمافظة العا�صمة
والزرقاء والبلقاء للتوعية بامل�شروع ،ثم �سُ جّ لَ ( )500طالب من
طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي للعام الدرا�سي 2018/2017على
موقع بوابة فر�ص الإلكرتوين و�إجراء اختبار قبلي لهم (يت�ضمن
تعرف خياراتهم نحو م�سارات التعليم الأكادميي واملهني) ،و�سيُتا َب ُع
الطلبة الذين �سجلوا على موقع البوابة لتقييم �أثر ا�شرتاكهم يف
املوقع ،والتعرف �إلى مدى ا�ستفادتهم من اخلدمات املتوافرة على
البوابة و�أثرها يف خياراتهم مل�سارات التعليمي الثانوي الأكادميي
واملهني يف �شهر ني�سان للعام .2019
 -9م�شروع التوجيه والإر���ش��اد الوظيفي للطلبة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية:
ُن ِفّذَ بالتعاون مع غرفة جتارة الأردن وبتمويل من الوكالة
الأملانية للتعاون الدويل ( ،)gizويهدف امل�شروع �إلى م�ساعدة
الطلبة يف نهاية املرحلة الأ�سا�سية على متكينهم من اتخاذ
قراراتهم نحو م�سريتهم املهنية واختيار م�ساراتهم التعليمية
للمرحلة الثانوية وفق قدراتهم وميوالتهم.
وت�ضمن امل�شروع �إعداد دليل تدريبي بعنوان خطوة نحو
امل�ستقبل يف جمال الإر�شاد والتوجيه املهني للطلبة واملر�شدين
الرتبويني الذي احتوى جمموعة من الأن�شطة متثلت بـ :حتليل
ال�شخ�صية ووعي الذات ،وتطبيق اختبار هوالند للميول املهنية،
وتوفري معلومات عن �سوق العمل والتخطيط الوظيفي .وقد مت
تنفيذ امل�شروع يف املرحلة التجريبية على طلبة ال�صف العا�شر
الأ�سا�سي يف �أربع مدار�س للذكور والإن��اث يف مديريتي الرتبية
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والتعليم للواءَي الأغوار ال�شمالية واجليزة ،ثم مت تنفيذ ن�شاط
(يوم املهن) يف كل مدر�سة من املدار�س امل�ستهدفة بامل�شروع.

مديرية التعليم العام

-1ق�سم ال�صحة والتغذية املدر�سية:
 م�شروع تغذية �أطفال املدار�س احلكومية :تنفّذ وزارة الرتبيةوالتعليم م�شروع تغذية �أطفال املدار�س احلكومية لطلبة ال�صفوف
من ( )6-1الأ�سا�سي وريا�ض الأطفال احلكومية يف مناطق جيوب
الفقر ،وقد بلغ عدد الطلبة امل�شمولني بامل�شروع يف الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي  )375000( 2019/2018طالب وطالبة،
موزعني على ( )1980مدر�سة يف ( )31مديرية تربية وتعليم
وثالث خميمات تابعة لوكالة الغوث الدولية.
 برنامج االعتماد الوطني للمدار�س ال�صحية :الذي يهدف �إلىالو�صول مل�ستوى حياة �أف�ضل للطلبة والعاملني يف املدار�س؛بتوفري
بيئة وثقافة مدر�سية تعزز اجلوانب ال�صحية الإيجابية املختلفة،
وجعل املدار�س �أماكن �صحية للتعلم والعمل.
بلغ عدد املدار�س امل�شاركة يف الربنامج ( )154يف العام الدرا�سي
 2018/2017م.
-2ق�سم التعليم النظامي:
 املجال�س الربملانية الطالبية وجمال�س �أولياء الأم��ور :تنفيذ ًاللر�ؤية امللكية ال�سامية يف �إعداد جيل قادر على حتمل امل�س�ؤولية
وتعزيز القيم االجتماعية لدى طلبة املدار�س ،ت�سعى وزارة الرتبية
والتعليم من خالل �إ�سرتاتيجياتها وخططها التطويرية �إلى جعل
املدر�سة وحدة التطوير الأ�سا�سية ،وبهذا التوجه عُ دّل دور املدر�سة
من دور تنفيذي �إلى دور قيادي مبني على الوعي بواقع املدر�سة
واحتياجاتها ،ومرتجم بخطط تطويرية منا�سبة لها ت�ساعدها
على توفري بيئة تربوية وتطويرية داعمة لتعلم الطلبة وتطورهم.
ُف ِّعلَتْ جمال�س الربملانات الطالبية وجمال�س �أولياء الأم��ور من
خالل م�شروع «نور» مع جمعية وورلد فيجن ،وذلك على النحو
الآتي:
•ا�ستهداف ع�شرة مدار�س ُم�� َو َّزع��ة على �أرب��ع مديريات هي:
املفرق ،وق�صبة �إربد ،ولواء ماركا ،ولواء اجلامعة.
•بناء ق��درات طلبة الربملان الطالبي -الهيئة الإداري���ة بواقع
( )20طالبا لكل مدر�سة والهيئة الإدارية ملجل�س �أولياء الأمور
بواقع ( )20ويل �أمر لكل مدر�سة.
•بلغ جمموع الأ�شخا�ص الذين مت العمل على بناء قدراتهم
يل �أمر.
( )200طالب و( )200و ّ
•مت التطرق �إلى املو�ضوعات الآتية :التعليمات ،و�أهداف املجال�س،
واملهام والواجبات ،واللجان املنبثقة عن املجل�س ،و�إدارات
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االجتماعات ،وال�شراكة املجتمعية ،واملبادرات املدر�سية.
 برنامج التقوية والتعمقُ :ن ِفّذَ عدد من برامج التقوية يف عام 2018مع عدد من اجلهات الداعمة ،وعلى النحو الآتي:
•«مبادرة مدر�ستي» التي ا�ستهدفت ( )12مدر�سة بواقع ()100
طالب وطالبة من كل مدر�سة ،وما جمموعه ( )1200من الطلبة
�ضعيفي التح�صيل يف مواد :اللغة العربية ،والريا�ضيات ،واللغة
الإجنليزية ،والعلوم.
•جمعية �إنقاذ الطفل التي ا�ستهدفت ( )3مدار�س بواقع ()100
طالب وطالبة من كل مدر�سة مبجموع ( )300من الطلبة
�ضعيفي التح�صيل يف م��واد :اللغة العربية ،والريا�ضيات ،يف
مديريات :ق�صبة عمان ،ولواء ماركا ،ووادي ال�سري.
•منظمة وورلد فيجن التي ا�ستهدفت ( )4مدار�س بواقع ()200
طالب وطالبة من كل مدر�سة ما جمموعه ( )800من الطلبة
�ضعيفي التح�صيل يف مواد :اللغة العربية ،والريا�ضيات ،واللغة
الإجنليزية ،يف مديريتي الزرقاء الأولى وبني عبيد.
•جمعية الكاريتا�س التي ا�ستهدفت ( )12مدر�سة بواقع ()100
طالب وطالبة من كل مدر�سة وما جمموعه ( )1200من الطلبة
�ضعيفي التح�صيل يف مواد :اللغة العربية ،والريا�ضيات ،واللغة
الإجنليزية ،والعلوم.
-3ق�سم التعليم غري النظامي
•التو�سع يف تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني با�ستحداث
( )150مركزًا لتعزيز ثقافة املت�سربني.
•ا�ستكمال الإجراءات التح�ضرية للبدء يف تنفيذ برنامج تعزيز
الثقافة للمت�سربني ،حيث �سيتم ا�ستحداث ( )30مركزًا جديدًا
بالتعاون مع منظمة ميكي ،و( )30مركزًا �أخرى بالتعاون مع
منظمة مري�سي كورب�س.
•ا�ستمرارية تنفيذ برنامج التعليم اال�ستدراكي بالتعاون مع
منظمة اليوني�سيف بافتتاح ( )90مركزًا.
•امل�شاركة يف م�شروع حتديث الإط���ار الوطني ملكافحة عمل
الأطفال ،برعاية املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة.

مديرية الطفولة

•ا�ستحداث (� )60شعبة ريا�ض �أطفال حكومية.
•ب��رن��ام��ج رف���ع ا���س��ت��ع��داد الأط���ف���ال للتعلم :ت��ن��ف��ي��ذًا للخطة
الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم للأعوام (،)2022-2018
و�إ�شار ًة �إلى اتفاقية  CRAاملوقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية « »USAIDلتنفيذ �أن�شطة الربنامج ،عُ قدت الور�شات
الآتية:
 -ور�شة تدريب مدربني  TOTلـ ( )26مدربًا ،مدتها يومان.

ور�شة تثقيفية ملدربي الربنامج /الفريق املحوري من امليدان،
مدتها �أربعة �أيام ،وقد بلغ عدد مدربي الطفل ( )95وعدد مدربي
الأهل ( .)95
 ور���ش��ات تثقيفية للأمهات والأط��ف��ال يف ( )27مديرية منمديريات الرتبية والتعليم ،مدتها ( )13يومً ا ،يف ( )69مركزًا
تدريب ًيّا ،والتحق بها ( )1911طفل ،و( )1837من الأمهات.
 برنامج التوعية الوالدية :عُ ـقِـدَ تْ ور�شة تثقيفية لـ ()238مدربًا /مثقفًا من (مديري ومديرات املدار�س) يف ( )13مديرية
تربية وتعليم /املرحلة الأول��ى ،وبلغ عدد املدربني  TOTلهذه
الور�شة ( )26مدربًا.
 برنامج  :KIDSMARTعُ ـقِـدَ تْ ور�شة تدريبية لـ ()115معلمة وم�شرفة ملعلمات ريا�ض الأطفال اللواتي مل يتدربْنَ على
الربنامج ومل�شرفات ريا�ض الأطفال اجلديدات من ( )11مديرية
تربية وتعليم.
 برنامج م�شاركة الأهل يف الرو�ضة وال�صفوف الثالثة الأولى:تنفيذًا للخطة الإ�سرتاتيجية ل��وزارة الرتبية والتعليم للأعوام
( ،)2022-2018و�إ�شار ًة �إلى اتفاقية  CRAاملوقعة مع الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية « »USAIDلتنفيذ �أن�شطة الربنامج
عُ ـقِـدَتْ الن�شاطات الآتية:
•ور�شات تدريبية لـ ( )65من�سقًا (من ر�ؤ�ساء �أق�سام التعليم
العام و�أع�ضائها ،وم�شريف ريا�ض الأطفال وال�صفوف الثالثة
الأولى) من املجموعة الثالثة يف ( )13مديرية تربية وتعليم،
ا�ستغرقت مدة (� )3أيام (و�سط� ،شمال ،جنوب).
•اجلل�سات التثقيفية على الدليل الإر���ش��ادي املطور لربنامج
م�شاركة الأه��ل يف ريا�ض الأطفال وال�صفوف الثالثة الأولى
 مدة يومني -ملديري ومديرات املدار�س ومعلمي ومعلماتريا�ض الأطفال وال�صفوف الثالثة الأولى ،يف مديريات الرتبية
والتعليم املجموعة الثالثة (13مديرية) ،وملعلمي ومعلمات
ال�صف الثالث فقط يف مديريات الرتبية والتعليم املجموعة
الثانية ( 20مديرية).
•تنفيذ اليوم املفتوح يف ريا�ض الأطفال وال�صفوف الثالثة الأولى
ال�ستقطاب الأمهات الراغبات بامل�شاركة يف الربنامج.
•�إ�صدار العدد احلادي ع�شر من الن�شرة الرتبوية «رو�ضتي...
م�ستقبلي».
•�أداة الك�شف املبكر :العمل جا ٍر على عقد ور�شة تثقيفية ملعلمات
ري��ا���ض الأط��ف��ال /املرحلة الأول����ى ،م��دة ي��وم واح��د يف ()3
مديريات تربية وتعليم ( )64معلمة.
•ت�شجيع القراءة يف املدر�سة واملنزل :تفعيل برنامج ت�شجيع
القراءة يف (� )10,200صف من الرو�ضة حتى الثالث الأ�سا�سي،

ومت توزيع ( )14,000حقيبة لت�شجيع القراءة على مديريات
الرتبية والتعليم.
•الربنامج الوطني للتمكني والت�شغيل لريا�ض الأطفال.
 بطاقة تقييم طفل الرو�ضة :طُ ِبعَتْ بطاقة تقييم طفل الرو�ضة،و ُوزّعت على ريا�ض الأطفال احلكومية كافة.
 بناء �أداة تقييم طفل الرو�ضة الفردية والتدريب عليها خاللالعام � :2018أُعدّت م�سودة �أدوات تقييم طفل الرو�ضة الفردية
خا�صا باملعلمة.
خا�صا بالأهل ،وجزءًا ًّ
التي ت�ض ُّم جُ زْ ءَين :جزءًا ًّ
 توفري رك��ن للحا�سوب يف �صفوف ريا�ض الأط��ف��ال جميعهاامل�ستحدثة يف وزارة الرتبية والتعليم؛ حيث يجري العمل على
درا�سة عطاء مع �إدارة اللوازم بتمويل من املنحة امل�شرتكة لتوفري
( )350جهاز حا�سوب وطابعة.
 معايري اعتماد ريا�ض الأطفال؛ حيث َّمت �إقرار معايري اعتمادريا�ض الأط��ف��ال ،بالتعاون مع املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة
لعام  2018من قبل جلنة التخطيط ،و�إع��داد الدليل الإر�شادي
للمعايري ،و َّمت توزيع ( )750ن�سخة من معايري االعتماد لريا�ض
الأطفال على ( )750مدر�سة يتوافر فيها ريا�ض �أطفال.
 ت�أثيث وجتهيز ريا�ض الأطفال احلكومية:•تزويد (� )550شعبة لريا�ض الأطفال باملكيفات بتمويل من
املنحة امل�شرتكة.
•تزويد �شعب ريا�ض الأطفال بالأجهزة الكهربائية (م�سجل،
ومكن�سة ،وكولر ،ومروحة ،وروديرت تدفئة ،وحا�سوب ،وطابعة).
•املتطوعات اليابانيات :مت طلب متطوعتني جديدتني ملديرية
ال�سلط وم�أدبا.
•املتطوعات الكوريات :مت طلب متطوعات جدد ملديريتي لواء
عني البا�شا والزرقاء الأولى لتقدمي خربات يف جمال الر�سم
واملو�سيقى.
 يف جمال الدرا�سات التقوميية والتقارير:•�إج��راء درا�سة بيانات ريا�ض الأطفال من �أجل اتخاذ القرار
بالتعاون مع مبادرة ال��ق��راءة واحل�ساب /املرحلة اخلام�سة
الأخرية.
•عقد ور�شة ح��وار ال�سيا�سات ح��ول ريا�ض الأط��ف��ال احلالية
والتطوير عليها من �أج��ل و�صول خدمة ريا�ض الأطفال �إلى
ريا�ض الأطفال كافة يف الأردن.
 يف املجال امل�ؤ�س�سي:•تقييم وثيقة الإط��ار العام لنتاجات التعلم العامة واخلا�صة
ملناهج ري��ا���ض الأط��ف��ال (� )6-4سنوات (امل��ن��ه��اج الوطني
التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأط��ف��ال) ،ب�إ�شراف املركز الوطني
للمناهج لعام .2018

59

�إدارة الرتبية اخلا�صة
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
•ا�ستحداث ( )218غرفة م�صادر �صعوبات تعلم ،لريتفع
عدد غرف م�صادر �صعوبات التعلم من  804يف � 2017إلى
 1,033يف عام .2018
•تعديل وا�ستحداث النماذج اخلا�صة بالعمل يف غرف م�صادر
�صعوبات التعلم.
•تعديل بطاقة الو�صف الوظيفي للمعلمني العاملني يف غرف
النطق.
•عقد اتفاقية تفاهم مع املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ة يف تنفيذ برامج التعليم الدامج للمدار�س
الريادية للتعليم الدامج.
•عقد اتفاقية م��ع منظمة «م�ير���س��ي ك���ور» لتنفيذ برامج
التعليم الدامج وتوفري اخلدمات امل�ساندة (عالج وظيفي،

عالج طبيعي ،تدريب �سمعي ونطقي) وتكنولوجيا تعليمية
م�ساعدة.
•بلغ العدد الإجمايل للطلبة ذوي الإعاقة امللتحقني باملدار�س
املتخ�ص�صة والداجمة  22829طالبًا.
•توفري التجهيزات الطبية (�سماعات طبية ،كرا�سي متحركة،
نظارات طبية) للطلبة ذوي الإعاقة احلركية وال�سمعية
والب�صرية.
•زي��ادة ع��دد الطلبة امللتحقني يف غ��رف م�صادر �صعوبات
التعلم وا�ضطرابات النطق واللغة من ( )13000طالب
وطالبة يف� ،2017إلى ( )16533طالبًا وطالبة يف .2018
•تخ�صي�ص  4مدار�س داجمة لتكون من املدار�س النموذجية
للتعليم الدامج يف  3مديريات؛ بقبول  300طالب من ذوي
الإعاقة املختلفة يف املدار�س.

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

نفَّذت الوحدة جمموعة من امل�شروعات والربامج ،كان
من �أبرزها الآتي:
•�إعداد دليل لتقييم امل�ساءلة يف مديريات الرتبية والتعليم
ومركز وزارة الرتبية والتعليم (مت و�ضع معايري اختيار مقيّم
املديرية  +دليل تدريب التقييم الذاتي  /مديريات).
•تنفيذ عملية امل�ساءلة يف  150مدر�سة (زی��ارة املدار�س،

و�إعداد م�سودة تقارير التقییم ،وتبادل النتائج مع املوظفني
�أثناء اجتماعات املتابعة ،ون�شر التقارير للمجتمعات املحلیة،
ورفع التقارير ملعايل وزیر الرتبیة والتعلیم).
•بدء العمل على تطوير نظام �ضمان جودة لريا�ض الأطفال
ونظام �ضمان جودة للتعليم املهني.
•اال�ستمرار يف التوعية ب�أهمية دور وحدة امل�ساءلة وجودة
التعليم وطبيعة عملها ،والعمل بنتائج التقارير املقدمة منها.

�إدارة االمتحانات واالختبارات
نفَّذت الإدارة جمموعة من امل�شروعات وال�برام��ج ،ك��ان من
�أبرزها الآتي:

مديرية االمتحانات العامة
ق�سم االمتحانات العامة

�)1إجراء امتحان الثانویة العامة يف الدورة ال�صيفية لـ ـ 147000
م�شرتك ،وقد بلغ عدد املخالفات  311خمالفة ،و�أعلنت النتائج
لهذه الدورة ،وكانت ن�سبة النجاح .%54,7
�)2إجراء امتحان الثانویة العامة يف الدورة ال�شتوية لـ ـ 73133
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م�شرتكًا ،وقد بلغ عدد املخالفات  199خمالفة ،و�أعلنت النتائج،
وكانت ن�سبة النجاح .%52,4
�)3إق��رار عقد امتحان الثانویة العامة بدورة واحدة �سنویًّا مع
دورة تكمیلیة للعام . 2019/2018
)4تخفی�ض عدد املباحث التي �سیتقدم بها الطالب �إلى ()8
مباحث حت�سب �أعلى ( )7منها.
)5ال�شروع يف حو�سبة االخ��ت��ب��ارات ،وال��ب��دء يف تطبيقها على
االمتحان التح�صيلي املدر�سي لطلبة ال�صف الثاين ع�شر يف
الف�صل الدرا�سي الثاين ملبحث احلا�سوب ،بد ًال من االمتحان

املدر�سي (التجريبي).
)6توحید �أوزان العالمات بواقع ( )200عالمة لكل مبحث
بحيث یكون املجموع العام ( )1400عالمة.
)7اعتماد احلدود الدنیا لعالمات جمیع املباحث  %40كمتطلب
للنجاح يف الثانویة العامة.
)8ال�سماح للطلبة امل�ستنفذین حقهم من التقدم لالمتحان بدءًا
من عام  2005فما بعد.
)9اجتمع جمل�س االمتحان العام وقرّر:
-1عقد االمتحان بورقتني امتحانيتني يف جل�ستني منف�صلتني
على يومني ملبحث �إجباري جلميع الفروع الأكادميية واملهنية
با�ستثناء الفرع الأدبي ملبحثني.
�-2أن يكون زمن االمتحان لكل جل�سة امتحانية بواقع �ساعتني
لكل مبحث.
-3يف حال عقد امتحان بورقتني امتحانيتني ملبحث ما يكون
جمموع العالمات لكل ورقة ( )200عالمة ،ثم ي�ؤخذ املتو�سط
احل�سابي للورقتني.
-4اعتماد العالمة الدنيا لكل مبحث من مباحث الثانوية العامة
يف االمتحان العام  %40من عالمة املبحث.

ق�سم النتائج املدر�سية

)1التوا�صل مع الإدارات املعنية وهي�( :إدارة املناهج والكتب
املدر�سية ،و�إدارة التعليم املهني والإنتاج ،و�إدارة التعليم اخلا�ص،
و�إدارة الرتبية اخلا�صة) لتزويد �إدارة االمتحانات واالختبارات
يخ�ص �أ�س�س النجاح والإكمال والر�سوب للعام الدرا�سي
مبا ّ
.2019/2018
�)2إق��رار التقومي املدر�سي (ال��دوام واالختبارات التح�صيلية
والعطل للعام الدرا�سي  )2019/2018من قبل جلنة التخطيط
املركزية ،وتوزيعه على مديريات الرتبية والتعليم لتزويد مديري
وم��دي��رات امل��دار���س بن�سخة منه ،ورف��ع��ه على موقع ال���وزارة
�إلكرتونيًا.
)3ت��زوي��د �إدارة االمتحانات واالخ��ت��ب��ارات باملالحق اخلا�صة
بالتدريب العملي من قبل �إدارة التعليم املهني والإنتاج من �أجل
تدقيقها وتزويد الإدارة املعنية باملالحظات لت�صويبها وتوقيعها
من املعنيني.
)4ت��زوي��د �إدارة االمتحانات واالخ��ت��ب��ارات باملالحق اخلا�صة
ملراحل التعليم الأ�سا�سية والثانوية كافة بعد �أن �أقرّتها جلنة
التخطيط املركزية و ُدقّقت و ُو ِقّ��ع��ت ح�سب الأ�صول من �إدارة
املناهج والكتب املدر�سية ،ومت تعميمها على مديريات الرتبية
والتعليم يف بداية العام الدرا�سي .2019/2018

)5تطوير من��اذج ال�شهادات املدر�سية واخت�صارها ب ـ ()11
منوذجً ا بد ًال من ( )52منوذجً ا.
)6اال�ستمرار يف قبول الطلبة القادمني من اخلارج والدار�سني
ح�سب الربامج الأجنبية والراغبني الدرا�سة يف الأردن ،وذلك
مبوجب كتب ر�سمية تُز َوّد بها مديريات الرتبية والتعليم املعنيّة.
)7اال�ستمرار يف الت�أكد من �صحة الوثائق املدر�سية الأردنية
للطلبة الراغبني يف الدرا�سة باملدار�س العربية والأجنبية خارج
الأردن ،وذلك بنا ًء على كتب ر�سمية مزوّدة من اجلهات املعنية.

ق�سم الت�صديق

•اال�ستمرار يف ت�صديق ال�شهادات والوثائق الأردنية والعربية
وال�شهادات الأجنبية وا�ستيفاء الر�سوم القانونية.
•املرا�سلة بال�شهادات العربية للت�أكد من �صحتها لكل الدول.

ق�سم املعادلة

•اال�ستمرار يف معادلة ال�شهادات التي ال حتتاج �إلى عر�ض
على جلنة املعادلة.
•اال�ستمرار يف معادلة ال�شهادات بعد عر�ضها على جلنة
املعادلة و�أخذ املوافقة عليها.
املعدّل لنظام معادلة ال�شهادات من م�ستوى
•�صدور النظام ِ
�شهادة الدرا�سة الثانوية العامة ل�سنة  ،2018و ُي��ق��ر�أ مع
النظام رقم  69ل�سنة  2013والعمل مبوجبه.
•���ص��دور تعليمات رق��م ( )3ل�سنة  2018تعليمات معدلة
لتعليمات اختبار ال��ق��درات املعرفية والتح�صيلية للطلبة
احلا�صلني على ال�شهادة الثانوية غري الأردنية ال�صادرة
مبقت�ضى املادتني (/8د و  )11من نظام معادلة ال�شهادات
من م�ستوى �شهادة الثانوية العامة رق��م  69ل�سنة 2013
وتعديالتها.

مديرية االختبارات
ق�سم القيا�س والتقومي وق�سم م�ؤ�رشات الأداء

)1االختبارات الوطنية:
•�إعداد االختبار الوطني ل�ضبط نوعية التعليم لل�صف الرابع
الأ�سا�سي ،واالختبار التقييمي لل�صف الثالث الأ�سا�سي من قبل
اللجان امل�شكلة لهذه الغاية.
•تنفيذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية املتعلقة ب�إدارة االختبار
الوطني لل�صف الرابع واالختبار التقييمي لل�صف الثالث
الأ�سا�سيوتطبيقهما.
•درا�سة نتائج حتليل االختبار التقييمي لل�صف الثالث الأ�سا�سي
واالختبار الوطني لل�صف الرابع ،واعتمادها من قبل اللجان
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يف الق�سمني كليهما ،و�إ���ص��دار التقرير اخلتامي لنتائج
الطلبة على االختبارين لكافة املديريات واملدار�س امل�شمولة
باالختبار.
•�إعداد االختبار الوطني ل�ضبط نوعية التعليم لل�صف الثامن
ملرحلة التجريب ،وحتديد عينة التجريب وجتريبه وفق
جدول زمني.
•�إع��داد االختبار الت�شخي�صي لل�صف الثامن الأ�سا�سي
لتهيئة الطلبة الختبار  TIMSSالدويل.
•امل�شاركة يف درا�سة تدين م�ستوى التح�صيل على اختباري
الثالث والرابع يف �ضوء النتائج.
)2التقومي ال�صفي و�أدلة معايري وم�ؤ�شرات الأداء:
•�إعداد برنامج للزيارات امليدانية ملتابعة التقومي ال�صفّي
وم���ؤ���ش��رات الأداء املعيارية ،و�أ�س�س النجاح والإك��م��ال
وال��ر���س��وب ،ونتائج االخ��ت��ب��ارات الوطنية ل�ضبط نوعية
يخ�ص اخلطط العالجية ومدى تنفيذها يف
التعليم يف ما ّ
املدار�س امل�ستهدفة يف الزيارات.
•التدريب على التقومي ال�صفي وم�ؤ�شرات الأداء ،وذلك
بتنفيذ ور�ش م�صغرة للتدريب يف املدار�س امل�ستهدفة يف
الزيارات.
•�إع����داد التقرير اخل��ت��ام��ي ل��ل��زي��ارات امليدانية للف�صل
الدرا�سي الأول ،وتعميمه على املديريات.
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ق�سم بنك الأ�سئلة واالختبارات الإلكرتونية

)1القيام بتنفيذ كافة الإج���راءات الفنية والإداري���ة املتعلقة
ب�إدارة االختبارات الإلكرتونية وتطبيقها.
)2ا�ستالم كافة �أوراق اختبار ال�صف الثالث يف مبحثي اللغة
العربية والريا�ضيات و�أوراق االختبار الوطني ل�ضبط نوعية
التعليم لل�صف ال��راب��ع وت�صحيحها �آل�� ًّي��ا با�ستخدام جهاز
القارئ ال�ضوئي ،وفلرتة البيانات اخلا�صة با�ستجابات الطلبة
على االختبار ،وتنقيتها ،وحتليلها �إح�صائيًّا.
)3تنفيذ اختبار �إلكرتوين جتريبي يف مبحث احلا�سوب لل�صف
الثاين الثانوي يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين.
)4عقد ور���ش تدريبية للم�شرفني على كيفية بناء الفقرات
االختبارية و�إعدادها لبنك الأ�سئلة ،وحتكيمها وفقًا لل�شروط
العلمية والرتبوية.
)5تكليف م�شريف مباحث الفرعني :الأدبي ،والعلمي ،لل�صف
ال��ث��اين ع�شر يف مديريات الرتبية والتعليم بالإ�ضافة �إل��ى
جمموعة من املعلمني واملعلمات املتميزين ،وذلك لكتابة فقرات
اختبارية وفقًا لل�شروط العلمية والرتبوية لبناء الفقرات التي
تقي�س امل�ستويات املعرفية جميعها لكل نتاج ،وت�سليمها لق�سم
بنك الأ�سئلة؛ متهيدً ا ملراجعتها ،وحتكيمها ،وتخزينها،
وتطبيقها يف الدورات االمتحانية القادمة.

الف�صل الثالث
ن�شاطات وزارة الرتبية والتعليم واحتفاالتها

63

بطولة دورة الأمري في�صل الأوملبية للنا�شئني

بطولة دورة الأمري في�صل الأوملبية للنا�شئني
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يتفقد قاعات امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية
العامة /الدورة ال�شتوية 2018م

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

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز �أثناء ح�ضور ح�صة �صفية
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يطلق مبادرة (خطوتي )

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز �أثناء فعاليات خميم الكرامة الك�شفي
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يعلن نتائج امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية
العامة  /2018الدورة ال�شتوية

وزارة الرتبية والتعليم تطلق م�سودة خطتها الإ�سرتاتيجية 2022-2018م

68

وزارة الرتبية والتعليم �أثناء احتفاالت اململكة بيوم الكرامة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يكرم الطلبة املكفوفني املتفوقني يف امتحان �شهادة
الدرا�سة الثانوية العامة 2018م

69

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز �أثناء احتفاالت الوزارة بيوم املر�أة العاملي

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية تطلقان مبادرة الوقف التعليمي
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز �أثناء �إطالق اخلطة الوطنية للحد من العنف يف الأردن

وزيرة التنمية الربيطانية ت�ؤكد دعم بالدها لتنمية الأردن
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انطالق الدورة الريا�ضية املدر�سية الثامنة ع�رشة (دورة اال�ستقالل)

حتدي القراءة العربي
اختتام الت�صفيات النهائية مل�سابقة ّ
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�سمو الأمرية �آية ترعى احلفل اخلتامي للدورة الريا�ضية املدر�سية الثامنة ع�رشة (دورة اال�ستقالل)

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يفتتح معر�ض ًا للت�صميم يف مدر�سة املطران
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�سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن ترعى امل�ؤمتر العاملي للتفا�ضل الك�رسي

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عزمي حمافظة يتفقد قاعات امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية
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العامة 2018م /الدورة ال�صيفية

�سمو الأمري مرعدبن رعد يدعو �إلى تكثيف االهتمام بذوي الإعاقة

معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عزمي حمافظة �أثناء عقد م�ؤمتر متكني القيادات الرتبوية
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معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور عزمي حمافظة يفتتح مدر�سة �أم ق�صري الأ�سا�سية

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

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

انطالق فعاليات جائزة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني للياقة البدنية
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لوحيا ملدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز
جمهورية ال�صني تتربع بـ (  ) 280جها ًزا
ًّ

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

معايل وزير العدل و الرتبية والتعليم الدكتور بهجت التلهوين يكرم الطلبة الفائزين يف جائزة
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�إنتل الدولية للعلوم والهند�سة

The Ministry therefore welcomes the contribution of national and international partners in the
improvement of education plans in the management and implementation of the joint programs
and providing the resources required for achieving the objectives, in order to reach a developed
educational system, forming the cornerstone in building prosperous future.
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equality and people with special needs by accommodating all age groups, providing a stimulating
educational environment, awareness and health programs, and infrastructure development; by
reducing the number of rented buildings and double-shift schools and increase land acquisition,
and developing the schools maintenance system, which requires concerted efforts of all sectors
to achieve those goals and visions.
Providing qualified human resources and building sustainable professional development
programs to enhance the capacity of teachers and enable them to achieve educational outcomes
efficiently and effectively require a teacher career path, in which all teacher-related aspects within
a common reference framework shall be integrated, including the salary and incentive system,
and stimulate the teachers› motivation in the key professional stages and expected development.
Enabling students participates in defining their educational routes according to their abilities
and desires and providing opportunities for non-formal education to achieve life-long education.
The Ministry seeks providing high quality educational services by adopting an integrated policy
that follows teaching and learning quality in the educational institutions, developing the general
framework of curriculum and evaluation so as to ensure the harvest of the fruits of the educational
outcomes and to cope up with the rapid development of information and communication technology.
This policy includes providing e-smart education supplies and makes them sustainable, as well as
developing the e-services provided by the MoE.
In addition, the Ministry is carrying out a package of reforms in the existing vocational
education track by avoiding to link it with low academic achievement, creating new disciplines in
accordance with changes in the labor market requirements for males and females, and increasing
the number of professional vocational training schools responsible for vocational supervising for
high-basic students levels.
Such partnerships allow the achievement of the objectives of the next phase in supporting the
infrastructure and educational process as a whole by updating the legislative rules that ensure
stimulating private to be a key player in raising the level of educational services at the national
level.
The Ministry of Education has adopted ambitious development strategies and programs
despite the limited budgets available to implement the priorities of the next phase, which need
the support of partners and stakeholders to achieve common goals and implement programs and
plans through the best use of available resources.
Still, there are many challenges facing the Jordanian educational system to achieve readiness
and measures to address the challenges to meet the requirements of educational development and
to provide quality and competitive educational services.
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Ministry of Education
National Education Strategic Plan 2018 - 2022
In harmony with His Majesty King Abdullah II bin Al-Hussein vision, and in observing the
contents of the Seventh Discussion Paper in the follow-up of building on the achievements in the
educational process, raising the level of education in its various stages, improving its outputs,
quality and competitiveness, and addressing its pivotal problems within basic standards and
foundations that guarantee sustainability in developing and modernization. Ministry of Education
is keen to continue work according to the strategic planning approach to achieve sectorial and
national goals to meet the challenges of the twenty-first century, keep abreast of the various
developments and improve the quality of education and educational services provided to learners
in all regions of the Kingdom.
The Ministry of Education, with continuous coordination and follow-up with the International
Institute for Educational Planning/France and UNESCO, has prepared the Strategic Plan for
the years 2018 - 2022 with a participatory approach and with a significant contribution of all
managing directorates and directorates of education.
And in order to achieve the goals of the national strategy for developing human resources 2016
- 2025, Jordan Vision 2025 and the sustainable development objectives, the Ministry has focused
its strategic plan objectives on long-term strategic options based on an integrated analysis of
internal and external environment and define strength elements and improvement opportunities
of the main six domains that govern the educational process and the education sector strategic
approaches in Jordan and to highlight the opportunities and challenges facing the Ministry with
an analytical participation with partners and stakeholders.
The Ministry has developed a mechanism for drawing up the monitoring and evaluation
framework to assess planning route and implementation periodically within measures that
contribute enhancing institutionalizing and accountability in the educational process. The
Ministry is committed to implementing the plan during the next five years within important
domains in the current stage to improve education quality, upgrade education outputs and deepen
competitiveness in this vital sector.
The Ministry has paid a greater attention on early childhood stage by increasing the enrollment
percentage in pre-school education especially in the densely populated areas, which highlighted
the importance of enhancing institutional efficiency and raising the skills of the staff and teachers
in kindergarten stage, as well as promoting community participation to increase pre-school
education enrollment percentage.
Despite the massive flow of Syrian refugee students to Jordanian schools, which has burdened
the infrastructure of the education system in Jordan and led to an increase in the number of
double-shift schools to accommodate these students, the Ministry continued to provide quality
educational services to affected students in collaboration with the partners. The Ministry seeks to
ensure access and equality for all students in order to achieve a vision of education for all, gender
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INTRODUCTION
With concentrated strides and great efforts, the Ministry of Education has been keeping up
with developments concerning educational domains and strategic reasoning, and learning about
successful experiences in developed countries, which in turn reflects the Ministry›s keenness
in achieving progress and prosperity in all educational fields in our beloved home, in a way
that establishes a solid ground on which future generations build hopes and achieve aspirations,
and draws attention to the development of our country. In addition to meeting and overcoming
challenges with the lowest cost and highest degree of quality and accuracy, based on transparency,
productivity, competitiveness and partnership with stakeholders in various fields.
This Yearbook highlights the accomplishments that have been made by managing directorates
and directorates of education for statistical, documentary, evaluative assessment purposes and
to be a reference and guide for educators and researchers in reviewing the educational process.
Furthermore, it will be a platform for improvement, development, proper planning and avoiding
gaps that may be found.
The 2018 Yearbook consists of three chapters. The first chapter covers three main domains:
MoE›s structural organization in 2018, a historical overview of the Kingdom›s educational
system and introduces the MoE›s Strategic Plan for (2018 - 2022) as well as indicators, graphs
and comparisons of the educational system.
The second chapter, where we paid attention, covers the key achievements and projects of the
managing directorates in 2018 including programs, following up, studies, initiatives, voluntary
works, meetings, training workshops and internal-external participations in various domains.
The third chapter deals with events, activities, initiatives and competitions carried by MoE›s
Managing Directorates and Directorates of Education supported with photos that reveal efforts
done by teachers, students and supervisors supervising the activities and enhance their role to
highlight the shine image of the Ministry.
We hope that this 2018 Yearbook achieves its expected goals and to be a reference document
for decision-makers in developing new proper plans and strategies so as to keep pace with
developments in various educational domains.

Preparation Committee
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Preface
The Ministry of Education continues its efforts to develop current policies and directions
and to renew and document achievements based on its vision of reaching universality through
a pioneering educational society committed to educational values and also an active participant
based on science and excellence to ensure the realization of the Royal High Views in enhancing
the level of education, improving its outputs, quality and competitiveness, and providing clear
mechanisms and methodologies that achieve the best image of the education community in our
beloved country.
Based on these visions, the Ministry has completed the educational achievements in all
domains, to build the community of science and knowledge that depends on the efforts of its
teachers, students and educators, based on the national plan for human resources development,
and MoE›s National Strategic Plan (2018 - 2022) to establish an educational system to achieve
significant educational development and excellence in compliance with all stages set forth in
Jordan›s Vision 2025.
The 2018 Yearbook monitors the works and achievements complementary to the developmental
and renewal stages in the education sector. It provides a summary of the main achievements,
projects and institutional reform programs implemented by the Ministry, which have been achieved
through the diligent work of all employees all year round, making it an important document
that highlights the development and shows the depth of mutual understanding between the
administrative and technical bodies and reflect the achieved and completed outputs of programs,
projects and developmental and renewal plan in the Ministry.
We hope that 2018 Yearbook will be a useful document for researchers and scholars, including
qualitative and quantitative data, performance indicators and results from strategic plans and
qualitative studies in all educational fields. It will enrich their experiences, inspire them to invent
new ideas, prepare educational studies and researches and make use of them to serve the process
of learning and education in this benevolent homeland, under the presence of His Majesty King
Abdullah II Ibn Al Hussein - May God protect Him.

Minister of Education
Prof. Walid Al-Maani
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