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المقدمة
إٌمانا من وزارة التربٌة والتعلٌم بضرورة تقدٌم خدمات متمٌزة فً كافة الوحدات اإلدارٌة
والفنٌة  ،وبهدف التحسٌن والتطوٌر فً تقدٌم الخدمات كما ونوعا بما ٌنسجم والتشرٌعات
التربوٌة وإضافة مزٌد من القٌمة لصالح متلقً الخدمة (أصحاب العالقة المعنٌٌن) لتنفٌذ
االستراتٌجٌة المؤسسٌة .
سعت الوزارة ومن خالل توثٌق عملٌاتها الرئٌسة إلى ضمان فاعلٌة إجراءاتها وكفاءتها
وضمان أن أٌة تغٌٌرات فً اإلجراءات والعملٌات تسهم فً منع االزدواجٌة فً العمل
وتحدٌد المسؤولٌات والصالحٌات لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لمتلقً الخدمة
واألطراف المعنٌة وبما ٌساهم بشكل كبٌر فً تحقٌق رسالتها وأهدافها.
حٌث قامت الوزارة بإعداد منهجٌة تصمٌم العملٌات  QP-159والتً تهدف إلى توضٌح
اإلجراءات المتبعة فً تصمٌم العملٌات الرئٌسة والمساندة فٌها وربطها باألهداف المؤسسٌة
فً إطارعام للعملٌات الرئٌسٌة .وفً ضوء المستجدات تقوم الوزارة بتوثٌق العملٌات
الجدٌدة ضمن خطوة تهدف الى رصد كافة عملٌات الوزارة وخرائط العملٌات التوضٌحٌة
لهذه اإلجراءات ، Process Mapsضمن نظام الجودة المطبق فً كافة إدارات مركز
الوزارة بما ٌساهم فً رفع كفاءتها وفعالٌتها وتحدٌد مدخالت ومخرجات تلك العملٌات
وتطوٌر مؤشرات أدائها بما ٌنسجم مع القوانٌن واألنظمة وٌلبً احتٌاجات متلقً الخدمة
واألطراف المعنٌة.
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الهـــــدف
ٌهدف هذا اإلطار إلى توضٌح العملٌات الرئٌسة للوزارة وتحدٌد مؤشرات أدائها واألهداف
المؤسسٌة ومسؤولٌة المتابعة والتنفٌذ.

آلٌة إعداد اإلطار العام للعملٌات
 .1مخاطبة اإلدارات لتحدٌد عملٌاتها الرئٌسة.
 .2عقد سلسلة من االجتماعات برئاسة عطوفة األمٌن وحصر العملٌات الرئٌسة فً
الوزارة ومسؤولٌة التنفٌذ.
 .3تعمٌم العملٌات التً تم االتفاق علٌها على جمٌع اإلدارات إلبداء المالحظات.
 .4تعدٌل العملٌات فً ضوء التغذٌة الراجعة من اإلدارات.
 .5إعادة النظر فً العملٌات الرئٌسة من قبل المعنٌٌن فً ضوء المفاهٌم العالمٌة الواردة
من مركز الملك عبد هللا الثانً للتمٌز.
 .6تشكٌل لجنة لتحدٌد العملٌات الرئٌسة ومؤشرات األداء وإعداد اإلطار العام للعملٌات (
كتاب رسمً رقم  6468/33/18تارٌخ .)2314/13/23
 .7عقد اجتماعات وحلقات عصف ذهنً للخروج بإطار عام للعملٌات فً الوزارة.
 .8إعداد مسودة اإلطار العام للعملٌات.
 .9تعمٌم المسودة على جمٌع اإلدارات إلبداء المالحظات.
 .13تعدٌل اإلطار العام بما ٌتفق مع المالحظات والتغذٌة الراجعة.
 .11اعتماد اإلطار العام من اإلدارة العلٌا.
 .12تعمٌم اإلطار العام على جمٌع الموظفٌن لإلطالع علٌه والعمل بمضمونه وبناء
الخطط السنوٌة بما ٌتوافق معه.
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تعرٌفات

مفهوم العملٌة :
هً إجراءات محددة إلنجاز نشاط معٌن وتحقٌق هدف محدد.

العملٌات الرئٌسة :
هً العملٌات المرتبطة بالمهام الرئٌسة للوزارة وتساهم بشكل مباشر فً تحقٌق األهداف
اإلستراتٌجٌة والمؤسسٌة.

العملٌات المساندة :
هً العملٌات التً تساعد فً تحقٌق وتنفٌذ العملٌات الرئٌسة للوزارة.

العملٌات الفرعٌة :
هً العملٌات التً تدعم تطبٌق العملٌات الرئٌسة  /المساندة والواردة ضمن نظام إدارة
الجودة فً وزارة التربٌة والتعلٌم والمسمى بضبط العملٌات .
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وصف العملٌات فً وزارة التربٌة والتعلٌم

تم تحدٌد العملٌات الرئٌسة فً الوزارة بسبعة عملٌات على النحو التالً :

 .1التعلٌم
تقوم الوزارة بتوفٌر فرص التعلٌم لكافة الفئات المستهدفة وهً :رٌاض األطفال  ،التعلٌم
األساسً  ،التعلٌم الثانوي  ،التعلٌم المهنً  ،محو األمٌة  ،الدراسات المسائٌة  ،الدراسات
الصٌفٌة  ،الدراسات المنزلٌة  ،ذوي االحتٌاجات الخاصة ،التعلٌم الخاص  ،المراكز
الثقافٌة ،وتقدٌم كافة الخدمات االدارٌة المساندة لعملٌة التعلٌم لهذه الفئات كافة.
 .2التربٌة
األنشطة
تنفذ الوزارة ومن خالل مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم والمدارس مجموعة من
التربوٌة بكافة المجاالت تهدف إلى إكساب الطلبة القٌم واالتجاهات االٌجابٌة وتعزٌزها.
 .3االمتحانات واالختبارات
تقوم الوزارة من خالل المدٌرٌات والمدارس بعقد االمتحانات واإلختبارات الوطنٌة لجمٌع
المراحل الدراسٌة بهدف تقٌٌم مستوى التحصٌل الدراسً لدى الطلبة  ،كما تقوم الوزارة
باالشتراك فً عقد االمتحانات الدولٌة  TIMSS, PISAالتً تقٌم المستوى الدراسً للطلبة
على مستوى العالم ،اضافة الى عقد امتحان الثانوٌة العامة على مستوى الممكلة لكافة
المسارات التعلٌمٌة واصدار نتائجه واعالنها عبر الوسائل االعالمٌة المختلفة.
 .4إدارة النظام التربوي
لضمان إدارة النظام التربوي بكفاءة وفاعلٌة تعمل الوزارة وضمن تطوٌر التعلٌم نحو
اقتصاد المعرفة على تطوٌر السٌاسات التربوٌة والخطة االستراتٌجٌة  ،والتً ٌتم من خاللها
تخطٌط الموارد البشرٌة (سٌاسات التوظٌف والتحفٌز واالحتفاظ بالموظفٌن)  ،وتخطٌط
موارد مادٌة فعالة وتوفٌر مصادر تموٌل للتعلم وتوفٌر الجاهزٌة اإللكترونٌة  ،وفق
التشرٌعات التربوٌة المعمول بها.
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 .5تطوٌر المناهج واعداد المواد التعلٌمٌة
تقوم الوزارة بتطوٌر األطر العامة للنتاجات العامة والخاصة للمباحث المختلفة  ،وتألٌف
الكتب المدرسٌة للمراحل ال دراسٌة المختلفة  ،وأدلة المعلم الخاصة بها  ،وحوسبة الكتب
المدرسٌة لعدد من المباحث  ،إضافة الى توفٌر مصادر التعلم المختلفة لتسهٌل وصولها
للطلبة.
 .6التنمٌة المهنٌة للعاملٌن
تقوم الوزارة باعداد وتطوٌر برامج التنمٌة المهنٌة للعاملٌن فً الوزارة مثل برامج تدرٌب
المعلمٌن الجدد  ،وتدرٌب معلمً الصفوف الثالث األولى  ،وتدرٌب المشرف الجدٌد ،
وبرامج التدرٌب للتعلم اإللكترونً لكل من اإلدارٌٌن والمعلمٌن  ،وبرامج تدرٌب القٌادات
التربوٌة  ،باإلضافة الى مشاركة العاملٌن فً الوزارة فً العدٌد من المؤتمرات  ،الندوات ،
البعثات حس ب التخصص ومجال العمل على المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً بما ٌحقق التنمٌة
المهنٌة للعاملٌن كأحد األهداف المؤسسسٌة للوزارة.
 .7المتابعة والتقٌٌم
تقوم الوزارة وضمن االطار العام للتقٌٌم والمتابعة بمتابعة وتقٌٌم كل من األداء الفردي ،
واألداء المؤسسً  ،واألداء الرقابً والذي ٌشمل األداء( :المالً  ،واللوازمً ،واإلداري ،
والجودة)  ،ومتابعة وتقٌٌم المشارٌع التً تعمل الوزارة على تنفٌذها للتحقق من نسب
االنجاز لكل مشروع وتقدٌم التغذٌة الراجعة اضافة الى متابعة وتقٌٌم البرامج التدرٌبٌة
ضمن مسار التنمٌة المهنٌة للعاملٌن بما ٌضمن تحقٌق االهداف المخطط لها.
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آلٌة المتابعة والتقٌٌم للعملٌات
تقوم الوزارة بمتابعة تنفٌذ العملٌات والتحقق من تنفٌذ المؤشرات التابعة لها ضمن مسؤولٌة
كل إدارة من خالل :
 عملٌة التدقٌق الداخلًتطبق عملٌةة التةدقٌق الةداخلً علةى عملٌةات نظةام الجةودة المطبةق فةً مركةز الةوزارة
ومدٌرٌات التربٌة والتعلٌم وفق منهجٌة التدقٌق الداخلً (.) QP-04
حٌةةةث ٌةةةتم التةةةدقٌق علةةةى كافةةةة العملٌةةةات المطبقةةةة فةةةً أقسةةةام إدارات مركةةةز الةةةوزارة
ومةةةدٌرٌات التربٌةةةة والتعلةةةٌم .وٌةةةتم إصةةةدار تقرٌةةةر بنتةةةائج التةةةدقٌق ٌتضةةةمن مالحظةةةات
التطةةوٌر والتحسةةٌن  ،وحةةاالت عةةدم المطابقةةة حٌةةث ٌةةتم تعمٌمةةه علةةى إدارات مركةةز
الةةةوزارة للعمةةةل علةةةى األخةةةذ بمالحظةةةات التطةةةوٌر والتحسةةةٌن ،ومعالجةةةة حةةةاالت عةةةدم
المطابقة وتزوٌد قسم المعاٌٌر والجودة باإلجراءات المتخذة.
 تقٌٌم خطط العمل السنوٌةٌةةتم تقٌةةٌم كافةةة خطةةط العمةةل السةةنوٌة لألقسةةام فةةً مركةةز الةةوزارة  ،ومةةدٌرٌات التربٌةةة
والتعلةةٌم  ،مةةن خةةالل قسةةم األداء المؤسسةةً  /مركةةز الةةوزارة  ،وقسةةم الرقابةةة الداخلٌةةة /
مدٌرٌات التربٌةة والتعلةٌم  ،وفةق منهجٌةة ضةبط عملٌةات قسةم األداء المؤسسةً QP-12
وٌةةتم التأكةةد مةةن تنفٌةةذ العملٌةةات وربطهةةا بالهةةدف المؤسسةةً ومؤشةةرات األداء ونسةةبة
اإلنجاز لكل عملٌة  ،وٌتم اصدار تقرٌر خاص بنتائج التقٌٌم لٌتم تعمٌمهةا علةى اإلدارات
والمدٌرٌات فً مركز الةوزارة لٌةتم العمةل بالتوصةٌات الناتجةة عنهةا واألخةذ بالتغذٌةة
الراجعة فً عملٌات التطوٌر والتحسٌن .
 متابعة برامج ومشارٌع الوزارة وتقٌٌمهاٌةةةةتم متابعةةةةة بةةةةرامج ومشةةةةارٌع الةةةةوزارة علةةةةى نظةةةةام متابعةةةةة الخطةةةةة الحكومٌةةةةة فةةةةً
رئاسةةةةةة الةةةةةوزراء ،وتقٌةةةةةٌم بةةةةةرامج ومشةةةةةارٌع الةةةةةوزارة (مثةةةةةل  :برنةةةةةامج تطةةةةةوٌر
المدرسةةةة والمدٌرٌةةةة  ،مشةةةروع تطةةةوٌر التعلةةةٌم نحةةةو اقتصةةةاد المعرفةةةة) ،ومراجعةةةة
الدراسةةةات التقٌٌمٌةةةة التةةةً ٌنفةةةذها المركةةةز الةةةوطنً لتنمٌةةةة المةةةوارد البشةةةرٌة  ،وفةةةق
منهجٌةةةةة عمةةةةل قسةةةةم المتابعةةةةة والتقٌةةةةٌم  PM63-6باإلضةةةةافة إلةةةةى تقٌةةةةٌم انجةةةةازات
الخطةةةة اإلسةةةتراتٌجٌة للةةةوزارة  ،وتنفٌةةةذ دراسةةةات تقٌٌمٌةةةة .كمةةةا وٌعمةةةل القسةةةم علةةةى
بنةةةةةاء القةةةةةدرات ورفةةةةةع الكفةةةةةاءة للكةةةةةوادر البشةةةةةرٌة فةةةةةً وزارة التربٌةةةةةة والتعلةةةةةٌم
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للمسةةةةتوٌات اإلدارٌةةةةة الةةةةثالث مةةةةن خةةةةالل التةةةةدرٌب علةةةةى أنظمةةةةة المتابعةةةةة والتقٌةةةةٌم،
بالتنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌق مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع إدارة اإلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف والتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌب التربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي.
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مصفوفة العملٌات الرئٌسة فً وزارة التربٌة والتعلٌم
الرقم

العملٌة

1

التعلٌم

مؤشر األداء

األهداف المؤسسٌة







 -1توفٌر التعلٌم للجمٌع تجسٌدا لمبدأ تكافؤ الفرص 
والعدالة التربوٌة وتقلٌل الفجوات الالحقة فً 
التحصٌل العملً

 -2تهٌئة طلبة التعلٌم المهنً الشامل لتأهٌلهم 
باالنخراط فً سوق العمل للحد من الفقر
والبطالة فً صفوف الشباب أو لاللتحاق فً 
التعلٌم العالً من خالل تطوٌر البرامج والخطط
المراعٌة لمتطلبات سوق العمل والتغٌٌرات
التكنولوجٌة





نسبة اإللتحاق فً مرحلة رٌاض األطفال
نسبة اإللتحاق فً التعلٌم األساسً
نسبة اإللتحاق فً التعلٌم الثانوي
نسبة اإللتحاق فً التعلٌم المهنً
نسبة الطلبة ذوي اإلستعداد للتعلم فً الصف األول
األساسً
عدد شعب رٌاض االطفال
نسبة الطلبة غٌر األردنٌٌن فً المدارس الحكومٌة
نسبة األمٌة حسب الفئات العمرٌة والجنس
عدد الملتحقٌن بالتعلٌم غٌر النظامً ( مسائً،
صٌفً ،منزلً)
نسبة المدارس المشاركة ببرنامج مسار من
المدرسة الى المهن
عدد الطلبة الملتحقٌن ببرامج المتفوقٌن ( مدارس
الملك عبدهللا،المراكز الرٌادٌة‘غرف الموهوبٌن فً
المدارس)
عدد الطلبة الملتحقٌن ببرامج التربٌة
الخاصة(صعوبات التعلم،ذوي االحتٌاجات الخاصة)
عدد المؤسسات التعلٌمٌة للطلبة المتفوقٌن( مدارس
الملك عبد هللا  ،المراكز الرٌادٌة ) .
عدد مؤسسات التعلٌم الخاص ( مدارس ،رٌاض
أطفال ،مراكز ثقافٌة).
نسبة الطلبة المتسربٌن من التعلٌم األساسً.

المسؤولٌة

إدارة التعلٌم
إدارة التعلٌم المهنً واإلنتاج
إدارة التربٌة الخاصة
إدارة التعلٌم الخاص

الرقم

العملٌة

2

التربٌة

3

االمتحانات واالختبارات

مؤشر األداء

األهداف المؤسسٌة




عدد الطلبة المشاركٌن فً المسابقات المختلفة
عدد الطلبة المشاركٌن فً جائزة الملك عبدهللا للٌاقة
البدنٌة
عدد المخٌمات الكشفٌة التً ٌتم تنفٌذها سنوٌا
عدد الطلبة المشاركٌن فً معسكرات العمل
التطوعً
نسبة الطلبة المشاركٌن فً برامج الكشافة
والمرشدات
عدد الرحالت المدرسٌة العلمٌة المنفذة للطلبة فً
األقالٌم




نسبة نجاح الطلبة فً امتحان الثانوٌة العامة
نسبة نجاح الطلبة فً امتحان الثانوٌة العامة حسب
المسار التعلٌمً
معدل األردن فً االمتحان الدولً TIMSS
معدل األردن فً االمتحان الدولً PISA
معدل األداء فً اإلختبار الوطنً
معدل أداء الطلبة فً اختبار الصفوف الثالث األولى

توفٌر بٌئة تعلٌمٌة آمنة تشمل المتطلبات جمٌعها
التً تتناسب مع احتٌاجات الطلبة الصحٌة 
واالنفعالٌة واالجتماعٌة والتربوٌة واألكادٌمٌة




المسؤولٌة

إدارة النشاطات التربوٌة

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة

إدارة االمتحانات واالختبارات

تطوٌر معارف ومهارات وكفاٌات وخبرات المتعلم

وتعزٌز القٌم اإلٌجابٌة لدٌه لمساعدته فً التعامل مع

مستجدات األوضاع والقضاٌا والتحدٌات بما ٌتناسب
وسوق العمل إلى جانب ضمان مشاركة كل من األسرة 

ومؤسسات المجتمع المدنً

إدارة االشراف و التدرٌب
التربوي

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

13

الرقم

العملٌة

مؤشر األداء

األهداف المؤسسٌة








إدارة النظام التربوي
4

ترشٌد استخدام الموارد المتاحة وتوظٌف مبادىء
اقتصادٌات التعلٌم بشكل ٌركز على اعداد الموازنة
الموجهة بالنتائج












عدد الموظفٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم (إدارٌٌن
ومعلمٌن)
نسبة ( المعلمٌن  ،اإلدارٌٌن ) الحاصلٌن على رتب
نسبة الطلبة الموفدٌن للجامعات لتلبٌة احتٌاجات
المناطق النائٌة
نسبة اإلحتفاظ بالموظفٌن
عدد الحاصلٌن على قروض اإلسكان
نسبة المعلمٌن المستفٌدٌن من مكرمة أبناء
المعلمٌن
عدد الطلبة المستفٌدٌن من مكرمة أبناء المعلمٌن
عدد المستفدٌن من سلف االسكان  ،التعلٌم من
صندوق ضمان التربٌة
عدد الموظفٌن الحاصلٌن على سلف طارئة
عدد المستفٌدٌن من مكرمة سكن كرٌم
نسبة موازنة الوزارة الى موازنة الدولة
نسبة اإلنفاق من الموازنة على المشارٌع
الرأسمالٌة
نسبة اإلنفاق من الموازنة على المشارٌع الجارٌة
قٌمة القروض والمنح المقدمة من المانحٌٌن
الدولٌٌن لتموٌل المشارٌع التطوٌرٌة فً الوزارة
نسبة المدارس المشاركة فً برنامج تطوٌر
المدرسة والمدٌرٌة
نسبة المدٌرٌات المشاركة فً برنامج تطوٌر
المدرسة والمدٌرٌة

المسؤولٌة

إدارة التخطٌط والبحث التربوي
إدارة الموارد البشرٌة
إدارة الشؤون المالٌة
إدارة األبنٌة والمشارٌع الدولٌة
إدارة اللوازم والتزوٌد
إدارة الشؤون القانونٌة
إدارة مركز الملكة رانٌا العبد هللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات
إدارة التعلٌم
العالقات الثقافٌة والبعثات

11

الرقم

العملٌة

األهداف المؤسسية

مؤشر األداء


عدد الشركاء الداعمٌن لمشارٌع التطوٌر فً
الوزارة
عدد األبنٌة المدرسٌة
عدد األبنٌة المدرسٌة التً تم صٌانتها خالل العام
نسبة األبنٌة المستأجره
نسبة األبنٌة ذات الفترتٌن
عدد العطاءات المطروحة لبناء وتجهٌز المدارس
خالل العام
نسبة المدارس المجهزة بمختبرات الحاسوب.
نسبة المدارس المربوطة بالشبكة
عدد المدارس المشاركة فً برنامج نحو بٌئة
تعلٌمٌة أفضل
عدد المدارس المشاركة فً مشروع نحو بٌئة
مدرسٌة آمنة
عدد المدارس المشاركة فً مشروع االعتماد
الصحً

تطوير معارف ومهارات وكفايات وخبرات المتعمم 

وتعزيز القيم اإليجابية لديه لمساعدته في التعامل

عدد النتاجات العامة والخاصة المراجعة والمنقحة
عدد الكتب المدرسٌة التً تم تألٌفها فً السنوات
الثالث االخٌرة
عدد األدلة المطورة من الطبعات الجدٌدة
نسبة المواد التعلٌمٌة التعلمٌة االلكترونٌة






4

إدارة النظام التربوي







5

تطوٌر المناهج واعداد
المواد التعلٌمٌة

مع مستجدات األوضاع والقضايا والتحديات بما 
يتناسب وسوق العمل إلى جانب ضمان مشاركة كل 
من األسرة ومؤسسات المجتمع المدني

المسؤولٌة

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة
إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات
إدارة اللوازم والتزوٌد

12

الرقم

العملٌة

مؤشر األاداء

األهداف المؤسسٌة






6

التنمٌة المهنٌة
للعاملٌن

توفٌر موارد بشرٌة ذات خبرات وتصمٌم برامج
التنمٌة المهنٌة المستدامة تدعم تملك الخبرات 
وتطورها بما ٌمكنها من إدارة النظام التربوي بكفاءة
وفعالٌة .
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عدد المعلمٌن الجدد الذٌن تم تدرٌبهم على
برنامج المعلم الجدٌد
عدد المعلمٌن الذٌن تم تد رٌبهم على برنامج
الصفوف الثالثة األولى
عدد المشرفٌن الجدد الذٌن تم تدرٌبهم على
برنامج المشرف الجدٌد
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا بدورة الرخصة
الدولٌة لقٌادة الحاسوب )(ICDL
عدد اإلدارٌٌن الذٌن التحقوا بدورة الرخصة
الدولٌة لقٌادة الحاسوب ))ICDL
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج التدرٌب
اإللكترونً (كامبردج)
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج التعلٌم
للمستقبل )) INTEL
عدد اإلدارٌٌن الذٌن التحقوا ببرنامج التعلٌم
للمستقبل )) INTEL
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج التدرٌب
اإللكترونً word links
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج التنمٌة
المهنٌة (دعم التطوٌر التربوي)
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج توظٌف
المناهج المحوسبة.
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج تدرٌب
معلمً اللغة الفرنسٌة
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج تدرٌب

المسؤولٌة

إدارة االشراف و التدرٌب
التربوي

إدارة العالقات الثقافٌة والبعثات

إدارة الموارد البشرٌة

الرقم

العملٌة

6

التنمٌة المهنٌة
للعاملٌن

7

المتابعة والتقٌٌم

مؤشر األداء

األهداف المؤسسٌة










تطوٌر نظام تربوي ٌتمتع بالشفافٌة معزز بتقارٌر 
دورٌة مدعم ببٌانات ومعلومات موثقة تظهر
االنجازات و التحدٌات التً ٌواجهها النظام
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المسؤولٌة

معلمً اللغة االنجلٌزٌة
عدد المعلمٌن الذٌن التحقوا ببرنامج تدرٌب
الرٌاضة فً حٌاتنا
عدد المشرفٌن التربوٌٌن الذٌن التحقوا ببرنامج
تدرٌب الرٌاضة فً حٌاتنا
عدد اإلدارٌٌن الذٌن تم تدرٌبهم على دورة اإلدارة
بالنتائج
عدد القٌادات التربوٌة الذٌن التحقوا ببرنامج
التنمٌة المهنٌة (دعم التطوٌر التربوي)
عدد الموظفٌن الذٌن شاركوا فً المؤتمرات
والندوات والورش التدرٌبٌة الخارجٌة
عدد الموظفٌن المبتعثٌن للدراسة فً الداخل
والخارج
عدد اإلدارٌٌن الذٌن التحقوا بدورات اللغة
اإلنجلٌزٌة
نسبة الموظفٌن الحاصلٌن على تقدٌر ممتاز
نسبة الموظفٌن الحاصلٌن على تقدٌر متوسط
نسبة الموظفٌن الحاصلٌن على تقدٌر ضعٌف
عدد برامج التنمٌة المهنٌة التً ٌتم متابعتها فً
الوزارة
عدد الدراسات التقٌٌمٌة المنفذة لقٌاس أثر برامج
التنمٌة المهنٌة
عدد الدورات التدرٌبٌة المرصودة إلحتٌاجات
العاملٌن فً الوزارة
عدد حاالت عدم المطابقة والمالحظات التً تم
رصدها فً ادارات مركز الوزارة

إدارة الموارد البشرٌة
وحدة الرقابة الداخلٌة
إدارة االشراف و التدرٌب
التربوي
إدارة التخطٌط والبحث التربوي

الرقم

العملٌة

7

المتابعة والتقٌٌم

مؤشر األداء

األهداف المؤسسٌة
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نسبة القرارات (اإلدارٌة ،واللوازمٌة ) التً تم
تصوٌبها فً الوزارة
عدد استٌضاحات دٌوان المحاسبة (إداري ،مالً ،
لوازمً) التً تم متابعتها فً الوزارة
عدد المطالبات المالٌة المخالفة للتعلٌمات
المرصودة فً الوزارة
معدل عدد المعلمٌن لكل مشرف تربوي
معدل عدد الزٌارات اإلشرافٌة الفنٌة لكل مشرف
تربوي
معدل عدد الزٌارات اإلشرافٌة اإلدارٌة لكل
مشرف تربوي
عدد تقارٌر الزٌارات اإلشرافٌة لكل مشرف
تربوي
عدد البرامج والمشارٌع الحكومٌة التً ٌتم
متابعتها ضمن الخطة االستراتٌجٌة للوازرة
عدد تقارٌر متابعة مشروع تطوٌر التعلٌم نحو
اقتصاد المعرفة
عدد تقارٌر المتابعة والتقٌٌم لبرنامج تطوٌر
المدرسة والمدٌرٌة (وزارة  ،مدٌرٌة  ،مدرسة)
عدد الدراسات التقٌٌمٌة التً ٌتم تنفٌذها ضمن
مشروع تطوٌر التعلٌم نحو اقتصاد المعرفة
عدد تقارٌر متابعة الخطة اإلستراتٌجٌة

المسؤولٌة

العملٌات الرئٌسة ومسؤولٌة التنفٌذ والمتابعة

16

العملٌات الرئٌسة فً وزارة التربٌة والتعلٌم

17

التعلٌم

18

التربٌة

19

االمتحانات واالختبارات

23

إدارة النظام التربوي

21

تطوٌر المناهج واعداد المواد التعلٌمٌة

22

التنمٌة المهنٌة للعاملٌن

23

المتابعة والتقٌٌم

24

العملٌات الفرعٌة للعملٌات الرئٌسة
العملٌة الرئٌسة

التعلٌم

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

توفٌر غرف رٌاض أطفال شاغرة فً مناطق ذات
الحاجة

استحداث رٌاض أطفال حكومٌة فً
المناطق ذات الحاجة

إدارة التعلٌم

توفٌر فرص تعلٌمٌة بدٌلة تمكن نزالء مراكز
اإلصالح والتأهٌل من إكمال تعلٌمهم األكادٌمً

تعلٌم النزالء

إدارة التعلٌم

توفٌر فرص تعلٌمٌة لمن ٌرغب باستكمال تعلٌمه
األساسً والثانوي) فً برنامج الدراسات المنزلٌة

دراسات منزلٌة

إدارة التعلٌم

توفٌر فرص تعلٌمٌة بدٌلة تمكن كبار السن من
اكتساب المهارات األساسٌة فً القراءة والكتابة
والحساب من خالل توفٌر مراكز لتعلٌم الكبار ومحو
األمٌة

تعلٌم الكبار ومحو األمٌة المهارات
األساسٌة بالقراءة والكتابة والحساب

إدارة التعلٌم

تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة للفئات كافة

مرشدون مدربون على مهارات التعامل مع
مشكالت الطلبة

إدارة التعلٌم

حماٌة الطلبة من اإلساءة وتوفٌر بٌئة آمنة خالٌة
من العنف

بٌئة آمنة للطلبة فً مدارسهم ،
طلبة ومعلمون ٌمتلكون مهارات الحماٌة
من اإلساءة

إدارة التعلٌم

قبول الطلبة األردنٌٌن وغٌر األردنٌٌن فً المدارس
الحكومٌة

تسجٌل الطلبة فً المدارس

إدارة التعلٌم

حصص التقوٌة والتعمق

تمكٌن الطلبة متوسطً األداء وذوي األداء
الضعٌف

إدارة التعلٌم

العملٌة الرئٌسة

التعلٌم

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

استحداث غرف المصادر للطلبة ذوي االحتٌاجات
الخاصة وتأثٌثها وتجهٌزها

غرف مصادر مستحدثة مجهزة ومهٌأة
لتفعلٌها لتلبٌة احتٌاجات الطلبة من ذوي
االحتٌاجات الخاصة

إدارة التربٌة الخاصة

إنشاء وتجهٌز وتحدٌث األبنٌة وتوفٌر التسهٌالت
البٌئٌة للطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة

أبنٌة مجهزة ,وتسهٌالت بٌئٌة مهٌأة للطلبة
ذوي االحتٌاجات الخاصة

إدارة التربٌة الخاصة

توفٌر خدمات وبرامج نوعٌة للطلبة ذوي االحتٌاجات
الخاصة

أجهزة ومعٌنات وأدوات متوفرة للطلبة
ذوي االحتٌاجات الخاصة ،لتفعٌل تعلمهم
وتسهٌل دمجهم بالمدارس

إدارة التربٌة الخاصة

قبول الطلبة المتمٌزٌن فً مدارس الملك عبد هللا
الثانً للتمٌز

رفد المجتمع بطلبة متمٌزٌن وقٌادٌٌن

إدارة التربٌة الخاصة

التسرٌع األكادٌمً

تحفٌز الطلبة المتفوقٌن من خالل تسرٌعهم
أكادٌمٌا

إدارة التربٌة الخاصة

توفٌر فرص لاللتحاق بالتعلٌم المهنً

تأهٌل الطلبة لسوق العمل

إدارة التعلٌم المهنً واالنتاج

تأسٌس المؤسسات التعلٌمٌة فً مدٌرٌات التربٌة
والتعلٌم ألول مرة

الموافقة المبدئٌة على التأسٌس

إدارة التعلٌم الخاص

ترخٌص كل سنة المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة
( مؤقتة  ،دائمة )

رخصة سنوٌة معتمدة

إدارة التعلٌم الخاص

إجازة المناهج اإلضافٌة ( كتب ومواد تعلٌمٌة
اثرائٌة ) فً المدارس ورٌاض االطفال الخاصة

الموافقة على تدرٌس المنهاج االضافً فً
المدرسة او الروضة

إدارة التعلٌم الخاص

26

العملٌة الرئٌسة

التعلٌم

التربٌة

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

تحوٌل الطلبة من والى البرامج التعلٌمٌة االجنبٌة
والدولٌة

الموافقة أو عدم الموافقة على التحوٌل

إدارة التعلٌم الخاص

تصدٌق الشهادات المدرسٌة

شهادات ووثائق مصدقة

إدارة التعلٌم الخاص

إعداد إحصائٌة سنوٌة لرٌاض األطفال الخاصة

إحصائٌة رٌاض األطفال فً المملكة

إدارة التعلٌم الخاص

االشراف على تنفٌذ جائزة الملك عبدهللا الثانً للٌاقة
البدنٌة

تكرٌم الطلبة الفائزٌن

إدارة النشاطات التربوٌة

تنفٌذ مجموعة من المسابقات الموسٌقٌة ،والفنٌة
(المحلٌة والدولٌة) ،واإلبداعٌة (القصة والشعر) ،
والمسرحٌة والتً تسهم فً تطوٌر المهارات
االبداعٌة لدى الطلبة

تكرٌم الطلبة الفائزٌن والمتمٌزٌن من قبل
الجهه الراعٌة للمسابقة

تنظٌم الدورات الرٌاضٌة

تكرٌم الفائزٌن  ،وشهادات التفوق
الرٌاضً

إدارة النشاطات التربوٌة

تضمٌن المناهج لمنظومة القٌم االنسانٌة واإلجتماعٌة
والوطنٌة واألخالقٌة

غرس القٌم واألخالق

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة
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إدارة النشاطات التربوٌة

العملٌة الرئٌسة

اإلمتحانات
واإلختبارات

إدارة النظام التربوي

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

امتحان الثانوٌة العامة

كشوفات عالمات لطلبة الثانوٌة العامة
لكافة فروع التعلٌم لكل دورة امتحانٌة

إدارة االمتحانات واالختبارات

االختبارات الوطنٌة لضبط نوعٌة التعلٌم

تقرٌر إحصائً بنتائج االختبار الوطنً
لكافة المدٌرٌات والمدارس والطلبة

إدارة االمتحانات واالختبارات

االمتحانات واالختبارات اإللكترونٌة

امتحان الكترونً متوفر على منظومة
التعلم االلكترونً من خالل شبكة االنترنت
او االنترانت

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

االختبارات الدولٌة
PISA , TIMSS

رفع استعداد العاملٌن لرفع تحصٌل أداء
الطلبة فً االمتحان

إدارة اإلشراف والتدرٌب التربوي

البعثات الدراسٌة ألبناء معلمً وزارة التربٌة والتعلٌم
فً الجامعات االردنٌة الرسمٌة -مكرمة أبناء
المعلمٌن

توفٌر مقاعد ألبناء المعلمٌن فً الجامعات
األردنٌة الرسمٌة على نفقة الوزارة

إدارة العالقات الثقافٌة والبعثات

البعثات العلمٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً
الجامعات األردنٌة الرسمٌة للعمل فً وزارة التربٌة
والتعلٌم

بعثات علمٌة للطلبة على نفقة الوزارة
للجامعات االردنٌة الرسمٌة لتلبٌة حاجة
الوزارة من التخصصات التعلٌمٌة التً
تعانً من نقص فٌها

إدارة العالقات الثقافٌة والبعثات

تطبٌق معاٌٌر برنامج اإلعتماد الوطنً للمدارس
الصحٌة لجعل المدارس أماكن صحٌة للتعلم والعمل

مدارس معتمدة صحٌا على فً مختلف
المستوٌات

إدارة التعلٌم
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العملٌة الرئٌسة

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

تأثٌث وتجهٌز رٌاض األطفال الحكومٌة

رٌاض أطفال حكومٌة مؤثثة ومجهزة

إدارة التعلٌم

إعداد صٌغ التشرٌعات بما ٌتالءم مع السٌاسة العامة
للوزارة

التشرٌعات التربوٌة الجدٌدة والمعدلة

إدارة الشؤون القانونٌة

طرح عطاءات األثاث والتجهٌزات

تزوٌد الوزارة :مركز ،مدٌرٌات ،مدارس
باألثاث والتجهٌزات المناسبة

إدارة اللوازم والتزوٌد

نظام تعلم الكترونً ٌعمل على مدار
الساعة من خالل شبكة االنترنت او
االنترانت
قواعد بٌانات متكاملة ومترابطة
وأنظمة حاسوبٌة إدارٌة
تخدم أعمال الوزارة

إدامة وإدارة عمل وظائف منظومة التعلم االلكترونً
إدارة النظام التربوي

بناء وتطوٌر قواعد البٌانات واألنظمة التطبٌقٌة
حسب حاجة إدارات الوزارة وعمل الصٌانة الالزمة
لها

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات
إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

رصد حاجات مراكز وأقسام مصادر التعلم وإعداد
كشف توزٌع تفصٌلً للنفقات الرأسمالٌة الجارٌة

كشف التوزٌع التفصٌلً للنفقات الرأسمالٌة
والجارٌة

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

تحدٌث وتطوٌر خدمات الكترونٌة على موقع الوزارة

موقع محدث ضمن المعاٌٌر المحددة
وخدمات الكترونٌة تفاعلٌة

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

تأمٌن الوزارة باألبنٌة المدرسٌة والمرافق األخرى
الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة اآلمنة والمالئمة

أبنٌة مدرسٌة آمنة ومالئمة

إدارة األبنٌة والمشارٌع الدولٌة

متابعة القروض والمنح لتموٌل المشارٌع التطوٌرٌة
فً الوزارة

تقارٌر ربعٌة ونصف سنوٌة وسنوٌة بعد
تدقٌقها وتوقٌعها من المدقق المالً
الخارجً حسب تعلٌمات الجهة المانحة

إدارة الشؤون المالٌة
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العملٌة الرئٌسة

إدارة النظام التربوي

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

اإلشراف على إجراء األبحاث والدراسات واألوراق
البحثٌة

دعم القرار التربوي

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

نشر المعرفة العلمٌة التً تخدم مشروع إصالح
التعلٌم ،وتوجهه نحو اقتصاد المعرفة فً وزارة
التربٌة والتعلٌم ،وبٌن الفئات المستهدفة من معلمٌن،
وطلبة ،وأولٌاء أمور

إصدار المطبوعات والنشرات مثل
(الكتاب السنوي  ،مجلة رسالة المعلم
،رسائل إلى أبنائنا الطلبة  ،النشرات
الخاصة)

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

تقدٌم أفكار تربوٌة لتطوٌر مدخالت
وعملٌات ومخرجات النظام التربوي

أدلة الخدمات  ،تبسٌط اإلجراءات

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

تخطٌط الموارد البشرٌة والمالٌة باالعتماد على إدارة
نظم المعلومات الدقٌقة المرشدة للقرارات التربوٌة

عملٌة تعلٌمٌة ذات جودة

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

تلبٌة احتٌاجات الوزارة من األراضً والمبانً
المدرسٌة واإلدارٌة وإدارتها بما ٌحقق
العوائد االقتصادٌة لخدمة النظام التربوي

استئجار مدارس ومالحق ،واستمالك
مواقع حسب خطة الوزارة  ،واستثمار
األراضً والمرافق المدرسٌة

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

بناء الشراكات اإلستراتٌجٌة ومأسستها لتطوٌر النظام
التربوي

إدماج النوع االجتماعً فً النظام التربوي

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

رفد المدارس بالكادر التعلٌمً واإلداري حسب خطة
التشكٌالت المدرسٌة وتنفٌذ النقل

تعبئة الشواغر

إدارة الموارد البشرٌة
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العملٌة الرئٌسة

تطوٌر المناهج
واعداد المواد
التعلٌمٌة

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

تطوٌر وثائق اإلطار العام والنتاجات العامة
والخاصة للمباحث الدراسٌة

إطار عام ونتاجات عامة وخاصة مطورة

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة

تألٌف وتطوٌر المناهج والكتب المدرسٌة

كتب مدرسٌة جدٌدة

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة

تألٌف أدلة المعلم ومصادر التعلم المختلفة

أدلة معلم ومصادر التعلم جدٌدة

إدارة المناهج والكتب المدرسٌة

طرح عطاءات الكتب المدرسٌة

كتاب مدرسً بمواصفات جٌدة مؤمن
للطلبة فً بداٌة العام الدراسً

إدارة اللوازم والتزوٌد

تطوٌر موارد تعلمٌة تعلٌمٌة الكترونٌة  /إنتاج
وتطوٌرمحتوى إلكترونً لمفاهٌم مباحث مختلفة

محتوى إلكترونً مطور منشورعلى
منظومة التعلّم اإللكترونً
متاح لجمٌع الطلبة والمعلمٌن.

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

تحمٌل المناهج المحوسبة على منظومة التعلم
االلكترونً وإدامة عملها

مناهج محوسبة متوفرة على منظومة التعلم
االلكترونً ٌمكن الوصول الٌها من خالل
شبكة االنترنت او االنترانت

إدارة مركز الملكة رانٌا العبدهللا
لتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات

الدورات التدرٌبٌة

اٌفاد الموظفٌن فً دورات تدرٌبٌة
خارجٌة وداخلٌة

إدارة العالقات الثقافٌة والبعثات

التنمٌة المهنٌة
للعاملٌن

بعثات دراسٌة للعاملٌن
(الماجستٌر والدكتوراه)

البعثات الدراسٌة
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إدارة العالقات الثقافٌة والبعثات

العملٌة الرئٌسة

التنمٌة المهنٌة
للعاملٌن

العملٌة الفرعٌة

الخدمة المقدمة

مسؤولٌة التنفٌذ

فعالٌات تربوٌة
(مؤتمرات  ،ورش عمل )...

ترشٌح الموظفٌن لإلفادة من الفعالٌات
التربوٌة وورشات العمل

إدارة العالقات الثقافٌة والبعثات

إعداد وتطوٌر برامج التنمٌة المهنٌة ( العاملٌن ،
معلمى الصفوف الثالث األولى  ،المعلمٌن الجدد ،
المشرف الجدٌد)
تقٌٌم خطط العمل السنوٌة

المتابعة والتقٌٌم

تدرٌب( العاملٌن  ،معلمى الصفوف الثالث
األولى  ،المعلمٌن الجدد  ،المشرف الجدٌد)
إدارة اإلشراف والتدرٌب التربوي
وفق االحتٌاجات الحقٌقٌة لهم ومتابعة أثر
التدرٌب
تقرٌر بنتائج تقٌٌم خطط العمل السنوٌة

وحدة الرقابة الداخلٌة

التدقٌق الداخلً

تقرٌر بنتائج التدقٌق الداخلً  ،التقرٌر
الوطنً لرٌاض األطفال الحكومٌة

وحدة الرقابة الداخلٌة

متابعة وتقٌٌم البرامج التدرٌبٌة

برامج تدرٌبٌة للعاملٌن ذات جودة

إدارة اإلشراف والتدرٌب التربوي

تطوٌر كفاءة وفعالٌة إدارة العملٌات التعلٌمٌة على
المستوٌات اإلدارٌة كافة من خالل تعزٌز المتابعة
والتقٌٌم المبنٌة على النتائج

إصدار وتعمٌم تقارٌر المتابعة والتقٌٌم على
أصحاب العالقة  ،وتحلٌل ونشر المؤشرات
الوطنٌة لتطوٌر التعلٌم

إدارة التخطٌط والبحث التربوي

مراجعة أداء العاملٌن

تقرٌر نتائج تقٌٌم األداء
( الترفٌعات )

إدارة الموارد البشرٌة

32

