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 تر�سيخًا لتجّلي قدرة اخلالق يف ت�سخري الإن�سان وا�ستخالفه 

يف الأر�ض لإعمارها، فقد مّيزه اهلل عن �سائر املخلوقات 

بعقله وتفكريه و�سعيه نحو التميز والإبداع.

  وقد �سعت وزارة الرتبية والتعليم خالل م�سرية الها�سميني 

اإلى تطوير براجمها وخطتها نحو تر�سيخ وتوظيف الإبداع 

والبتكار، جلميع املعنيني يف جمال الرتبية والتعليم )الطلبة 

واملعلمني والوظائف الإدارية وامل�ساندة( من حيث متكينهم 

على  اأثر  من  لها  ملا  الإبداعية  الربامج  ل�سياغة  وتاأهيلهم 

التعليمية  العملية  محور  وهو  »الطالب«،  اخلدمة  متلقي 

التعلمية، وقد حبانا اهلل جل وعال بالنخب منهم ،وتتجلى 

اإذ ي�سر لهم  فيهم �سور الفكر والأداء املتميز والإبداع، 

�سلطان العلم للولوج به اإلى الآفاق، مما كان مدعاة لهم يف 

الهتمام بالعلم والتعلم والتفكر والبحث وال�ستق�ساء.

  وقد حظي قطاع التعليم يف الأردن العزيز برعاية ملكية 

النواحي  جميع  يف  اأثر  من  له  ملا  كبري  واهتمام  �سامية 

والعربية  املحلية  ال�سعد  على  والجتماعية  القت�سادية 

والعاملية كافة، اإذ �سارت بخطى وا�سحة ومحددة. وقد اأولت احلكومات املتعاقبة ترجمة التوجهات امللكية 

امل�ساريع  وطنية يف  اأولوية  الدوام  على  التعليم  قطاع  احتل  حيث  اأولوياتها،  �سلم  على  وو�سعها  ال�سامية 

التنموية وال�سيا�سات امل�ستقبلية، كما عملت وزارة الرتبية والتعليم على تنفيذ م�ساريعها املختلفة وبراجمها 

املتنوعة واملنبثقة عن قانون الرتبية والتعليم والتي حتقق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها الإ�سرتاتيجية، نظرًا ملا 

متتلكه الوزارة من كوادر ب�سرية ذات خربات ومهارات اإبداعية متنوعة.

م�ساريع  وتبني  والإدارية.  والرتبوية،  التعليمية،  الرئي�سة:  عملياتها  بت�سميم  الوزارة  قامت  فقد     لذا 

وبرامج وخدمات اإبداعية، لدعم النظام التعليمي يف الأردن؛ اإذ يعّد من اأجود الأنظمة التعليمية املبدعة 

لتميُّزه يف امل�سار التعليمي املمنهج والأن�سطة الرتبوية ال�سفية وغري ال�سفية بتكنولوجيا متقدمة، وبرامج 

تقييم معتمدة، �سمن اآليات عمل وا�سحة اخلطوات وامل�سار وامل�ساءلة وفق مرجعية مخطط لها، وقد تبنت 

الوزارة العديد من جوائز التميز مثل: جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية، وجائزة 

امللكة رانيا العبد اهلل للتميز الرتبوي: »املعلم، املدير، املر�سد الرتبوي«، وجائزة امللك عبد اهلل الثاين 

للياقة البدنية، وجائزة احل�سن بن طالل للتميز العلمي، وجائزة  Intel الدولية، وم�سروع ربط ال�سفوف، 

ومبادرة التعلم الأردنية، وغريها من الربامج واملبادرات التي تعمل على تر�سيخ ثقافة الإبداع والبتكار 

والرتقاء باأداء القيادات الرتبوية والكوادر الب�سرية ورفع جاهزيتها الإلكرتونية مب�ساركة متلقي اخلدمة 

وال�سركاء؛ و�سول اإلى حتقيق التمّيز بني الهيئات التدري�سية والطلبة الأعزاء على مقاعد الدرا�سة، وتوجه 

الوزارة نحو تقدمي خدماتها املتميزة من خالل اإعداد خطة اإ�سالح التعليم للمرحلة امل�ستقبلية والتي تهدف 

لالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية وجودة الأداء فيها.

   يف اخلتام اآمل اأن حتقق الوزارة مبا فيها من كفاءات واإمكانات كل ما ن�سبو اإليه، واأن ن�سل اإلى م�ساف 

التوفيق لوطننا الأردن الأغلى برعاية ح�سرة �ساحب  التعلم والتعليم دومًا. داعيًا اهلل  الدول املتقدمة يف 

اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم. حفظه اهلل ورعاه.

وزير الرتبية والتعليم

َا َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن« ْمًرا َفاإِنمَّ ى اأَ َذا َق�سَ َماَواِت َواْلأَْر�ِض َواإِ قال تعالى: »َبِديُع ال�سمَّ
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خطط  اإلى  الإبداعية  الإ�شرتاتيجية  اأهدافها  وترجمة  الرتبوية،  ر�شالتها  م�شامني  وحتقيق  روؤيتها،  جت�شيد  اإلى  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  �شعيًا 

والوطنية  املوؤ�ش�شية  الإبداعية  بالربامج  امل�شاركة  والفردي من خالل  املوؤ�ش�شي  ال�شعيد  على  والإبداع  التميز  ثقافة  تر�شيخ  على  داأبت  فقد  اإجرائية، 

والدولية، واملواكبة يف حتقيق التمًيز والتناف�شية.

التميز والإبداع املوؤ�س�سي يف وزارة الرتبية والتعليم واقع وطموحات

م�ساركة وزارة الرتبية والتعليم يف اجلوائز والربامج الإبداعية

اأولً- جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفاقية

ت�شارك وزارة الرتبية والتعليم يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية  يف دورتها ال�شابعة )2014 /2015( يف اجلوائز 

التالية: 

1. جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلك�مي وال�شفافية لل�زارات وامل�ؤ�ش�شات امل�شاركة لأكرث من مرة :

اعتمد املركز معايري جديدة للدورة ال�شابعة )2015/2014( تقود اإلى تعلم البتكار والإبداع؛ اإذ اأ�شبحت كما يظهر يف ال�شكل 
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 OGôaC’G èFÉàf OGôaC’G 

á«é«JGÎ°SE’G 
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äÉæµªŸGèFÉàædG

´GóHE’Gh QÉµàH’G  ,º∏©àdG

منوذج  جائزة  امللك  عبد اهلل  الثاين  لتميز  الأداء  احلكومي  وال�شفافية

املرحلة  الثالث يف  املركز  على  الوزارة  اآخرها ح�شول  وكان  عام )2005/2004(  منذ  اجلائزة  متقدمة  مب�شاركتها يف  مراكز  الوزارة  وحققت   

الربونزية عن فئة الوزارات امل�شاركة  الدورة ال�شاد�شة )2013/2012(.

2. جائزة امل�ظف احلك�مي املتميز 

جت�شد هذه اجلائزة مهارات املوظف وقدراته وموؤهالته لتطوير العمل وحت�شينه للو�شول للنتائج املرجوه؛ اإذ طبقت وزارة الرتبية والتعليم منهجية 

تر�شيح املوظف احلكومي املتميز.

و�شاركت الوزارة يف اجلائزة منذ عام )2005/2004( وقد فازت امل�شرفة الرتبوية يف مديرية الرتبية والتعليم /لواء الق�شر الدكتورة رميا الزريقات 

بجائزة املوظف احلكومي الإداري / الفني املتميز يف الدورة ال�شاد�شة للعام )2012 / 2013(. 

3. جائزة الإبداع احلك�مي 

ت�شارك الوزارة للمرة الولى يف جائزة الإبداع احلكومي الدورة الثانية )2015/2014( لرت�شيخ ثقافة الإبداع والبتكار، اإذ تهدف اجلائزة اإلى: 

1.  ت�شجيع الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية على تبني الإبداع يف اإدارتها وعملياتها ون�شاطاتها وخدماتها.

2.  اإيجاد بيئة عمل محفزة ت�شجع املوظفني على الإبداع ِباأفكارهم واقرتاحاتهم ومبادراتهم التح�شينية والريادية. 

3.  جتذير البتكار والإبداع كثقافة �شائدة يف وزارات القطاع العام وموؤ�ش�شاته، مما ي�شاعد الوزارة على النهو�س باأدائها ِبتوفري خدمات ذات 

طابع اإبداعي ملتلقي اخلدمة. 

نات من خالل اجلاهزية التي توؤدي اإلى النتائج املرجوة للوزارة اأو املوؤ�ش�شة، كما يظهر يف ال�شكل. وقد اأوجد املركز املمكِّ
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ثانيًا- مبادرة التعليم الأردنية

تعد مبادرة التعليم الأردنية  اإحدى موؤ�ش�شات جاللة امللكة رانيا العبدهلل التعليمية غري الربحية، وجت�شد اأول منوذج لل�شراكة الفاعلة بني القطاعني 

العام واخلا�س، ومت اإطالقها من قبل املنتدى القت�شادي العاملي واحلكومة الأردنية خالل الجتماع ال�شتثنائي للمنتدى الذي ُعقد برعاية جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين يف البحر امليت يف حزيران عام 2003. 

روؤية املبادرة

مركز عاملي للتمّيز والإبداع يف التعليم ُيفّعــِل مناذج ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س؛ لريتقي بتطوير العملية التعليمّية يف الأردن واملنطقة.

اأهداف املبادرة

ت�شعى مبادرة التعليم الأردنية اإلى حتقيق جمموعة من الأهداف تنطلق من روؤيتها املتمثلة مبا يلي:

دعم تطبيق النموذج التعليمي ملبادرة التعليم الأردنية.

ردم الفجوة بني مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات �شوق العمل.

تطوير منوذج فاعل لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س.

تبني منوذج الإدارة القائم على النتائج لتح�شني الأداء.

ا�شتدامة مبادرة التعليم الأردنية كنموذج للتميز والتطوير يف الأردن.

عمل مبادرة التعليم الأردنية

تتنبى مبادرة التعليم الأردنية منوذجًا تعليميا قائمًا على الإبداع ودمج التكنولوجيا يف التعليم، اإذ مت حتديد مالمحه ومكوناته خالل املرحلة الأولى 

من م�شريتها، وبناًء على اخلربات التي اكت�شبتها مع وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ممثلة باملدار�س، بالإ�شافة لل�شركاء املحليني والعامليني، اإذ تطمح 

الى تطبيقه يف جميع املدار�س احلكومّية يف الأردن.

ويعد النموذج التعليمي للمبادرة منوذجا �شامال؛ لأنه ي�شتهدف املدر�شة بو�شفها وحدة للتطوير والإبداع، اإذ يقوم على تعزيز التوظيف الفّعال لأدوات 

تكنولوجيا املعلومات وامل�شادرالإلكرتونية يف التعليم بتمكني املعّلمني لتطويربيئة تعليمّية م�شتدامة تعزز مهارات القرن احلادي والع�شرين لدى الطلبة، 

لي�شبحوا مواطنني موؤّهلني لقت�شاد املعرفة. وميتاز النموذج ومحاوره الأ�شا�شية باملرونة وقابلية التطبيق يف بيئات تعليمية متنوعة.

تبداأ عملية تطبيق النموذج التعليمي ملبادرة التعليم الأردنية  املو�شحه اأدناه باإجراء تقييم للمدر�شة؛ للوقوف على اإمكانية تطبيق النموذج فيها من 

حيث البنية التحتية، واجتاهات الكادر التعليمي لديها نحو التكنولوجيا يف التعليم.

ال�اقع احلايل للمبادرة والتطلعات امل�شتقبلية

والطفيلة  واإربد وعجلون وجر�س  والزرقاء  والبلقاء  والتعليم يف محافظات عمان  الرتبية  املبادرة حاليا  يف 177 مدر�شة من مدار�س وزارة  تعمل 

والكرك ومعان والعقبة، و�شيتم خالل العام الدرا�شي احلايل ) 2015/2014( جتريب جمموعة من احللول التكنولوجية املحلية والدولية وعددها 12 يف 

عينات من  املدار�س، بهدف دعم تعلم الطلبة للغة العربية والإجنليزية والعلوم والريا�شيات، وحت�شني مهاراتهم احلياتية يف التوا�شل واحلوار واحل�شول 

على املعرفة وتوظيفها. وتوفر املبادرة للمدار�س املعنية بالتجريب الدعم الفني والرتبوي الكفيل بتحقيق املخرجات املتوقعة من كل برنامج تكنولوجي، 

يتم جتريبه عرب كادرها الرتبوي والتقني بالتعاون والتن�شيق امل�شتمر واملتوا�شل مع وزارة الرتبية والتعليم عرب اإداراتها املعنية.
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ثالثًا-  جائزة احل�شن بن طالل للتميز العلمي

املوؤ�ش�شات  يف  والتكنولوجية  والعلمية  التعليمية  لالأن�شطة  ت�شجيعًا 

وتقديرا  العلمية،  للحركة  ودعمًا  والتدريب،  التعليم  جمال  يف  العاملة 

لها، مت اإن�شاء جائزة احل�شن بن طالل للتميز العلمي عام 1995، وتدار 

�شتة  من  موؤلفة  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  جلنة  قبل  من  اجلائزة 

مهام  اللجنة  وتتولى  احل�شن،  ثروت  الأمرية  �شمو  ترتاأ�شهم  اأع�شاء، 

بن  احل�شن  جائزة  وتتميز  كافة،  اجلائزة  منح  اإجراءات  على  الإ�شراف 

طالل بالطابع املوؤ�ش�شي، حيث متنح اجلائزة للموؤ�ش�شات الوطنية الفاعلة 

الأكادميية  وبالإجنازات  والرتبية  والتدريب،  التعليم  تطوير  جمال  يف 

والعلمية والتكنولوجية ذات العالقة، وفقًا ملوا�شفات اأكادميية متميزة يف 

مناحي احلياة القت�شادية والجتماعية والثقافية من جانب، اأو يف تطوير 

برامج منهجية ول منهجية ناجحة وفاعلة من جانب اآخر.

اإلى  املعنية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  مت  اجلائزة،  منح  ولغايات 

ثالث فئات على النحو الآتي:

الفئة الأولى: موؤ�ش�شات التعليم العام با�شتثناء املهني.                 الفئة الثانية: موؤ�ش�شات التعليم العايل با�شتثناء التعليم التقني.

الفئة الثالثة: موؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني.

معايري اجلائزة

كيم تتكون من خم�شة اأ�شخا�س؛ لتقييم امل�شاريع املقدمة من املوؤ�ش�ش�شات وفقًا للمعايري الآتية: ت�شكُل جلنة اجلائزة �شنويًا جلنة حتحَ

خدمة املجتمع: اأن ي�شهم الإجناز يف خدمة املجتمع، وتطوير الطلبة واملعلمني.

التميز: اأن يت�شمن الإجناز اأفكاًرا جديدة اأو مطورة، واأن تكون الأفكار جمربة ومثمرة.

اأن يكون الإجناز املقدم م�شروًعا محدًدا.                                  اأن يتم تقدمي امل�شروع اأو الإجناز ب�شفة جماعية وموؤ�ش�شية.

2014/2013 º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ácQÉ°ûe èFÉàf

≈dhC’G IõFÉ÷G

 ´hô`°ûe øY,IQƒµdG AGƒ∏d º«∏`©àdGh á«HÎdG ájôjóe / ó«©``°S »HCG ôjO á≤£æe ‘ ÚbƒØàŸG áÑ∏£∏d …OÉjôdG õcôŸG ÚH áØ°UÉæe  

¢UÉÿG º«∏©àdG/ájôª©dG ¢SQGóŸGh .záØ∏µàdG á∏«∏≤dGh áÄ«Ñ∏d á≤jó`°üdG á«fÉØ∏¨dG ÉjÓ`ÿGh É¡JÉ≤«Ñ£Jh ≥«°†dG ¥É£ædG AÉ«ª«c{

.õq«“h ìÉ‚ á°üb zº«∏©àdG ôjƒ£J{ É¡Yhô`°ûe øY 

 á«fÉãdG IõFÉ÷G

 áµ∏`ªŸG ‘ ÚHƒgƒŸG º«∏©J ‘õq«ªàŸGh ∫hC’G êPƒªædG π«Hƒ«dG{ É¡Yhô°ûe øY ¢UÉÿG º«∏©àdG / π«Hƒ«dG á°SQóe ÚH áØ°UÉæe  

 ø`Y  áª`°ùjƒ≤dG AGƒ`∏d º«`∏`©àdGh á`«HÎdG á`jôjó`e / ÚæÑ∏d á∏eÉ``°ûdG ájƒfÉ`ãdG ≥jó`°üdG ôµ`H ƒHCG á``°SQóeh ,zá`«`Hô`©dG á≤`£æ`ŸGh

.zQÉëŸG ô£a{ É¡Yhô°ûe

áãdÉãdG IõFÉ÷G

 º«gÉØ`e ≥ah ¢ùjQóàdG{ É¡Yhô`°ûe øY ¢UÉÿG º«∏©àdG / ÚæÑ∏d á«eÓ`°SE’G á«ª∏©dG á«∏µdG ¢SQGó`e ÚH …hÉ`°ùàdÉH áª`°ù≤e  

 ¢SQGóeh ,zá«Ø`°üdGáaô¨dG πNGO ∂dP ∞«XƒJh ô`°TÉ©dG ∞°üdG ÜÓW iód º∏©àdG •É‰CG ≈∏Y OÉªàY’ÉH IOó©àŸG äGAÉcòdG

É¡Yhô`°ûe øY äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG ¢Só`≤dG á`°SQóeh ,zIƒ¡≤dG äÉØ∏îe ôjhóJ{ É¡Yhô`°ûe øY ¢UÉÿG º«`∏©àdG / áãjó◊G º¶ædG

   .zá«ª«∏©àdG - áq«ª∏©àdG ÖFÉ≤◊G øa{ 

International School Award (ISA( رابًعا - جائزة املدر�شة الدولية

 Connecting Classrooms( وهي اإحدى م�شاريع برنامج ربط ال�شفوف )International School Award( جائزة املدر�شة الدولية      

ر الفر�شة لتكوين �شراكات بني املدار�س من جميع اأنحاء العامل ومدار�س  Online(، وهو برنامج دويل من برامج املجل�س الثقايف الربيطاين، يوفِّ
الأردن، ويهدف الربنامج اإلى اإثراء املناهج واإ�شافة بعد عاملي من خالل امل�شاريع امل�شرتكة بني املدار�س، مبا ميكن الطالب لي�شبح مواطنًا عامليًا، 

 الهدف

المحاور الرئيسة

المكونات

áeGóà°ùe á«ª«∏©J áÄ«H ôjƒ£àd Úª∏©ŸG ÚµªàH ,º«∏©àdG ‘ á«fhÎµd’G QOÉ°üŸGh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ äGhOC’ ∫É©ØdG ∞«XƒàdG

.‘ô©ŸG OÉ°üàbÓd Ú∏gDƒe ÚæWGƒe GƒëÑ°ü«d ,áÑ∏£dG iód øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG äGQÉ¡e Rõ©J 
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التغيير

QÉµàH’Gh π°UGƒàdG

Üƒ°SÉM Èàîe

á«Ø°üdG áaô¨dG É«LƒdƒæµJ

»µ∏°SÓdG §HôdG  

 ádƒªëe Ö«°SGƒM 3          

¢VôY Iõ¡LGh  

¢VGôZ’G IOó©àe áaôZ

ìƒd ≈∏Y …ƒà– 

ÊhÎµdG ≈∏YÉØJ 

É«LƒdƒæµàdG èeO

º«∏©àdG ‘ 

 ìƒ∏d ≈∏YÉØàdG ∞«XƒàdG

ÊhÎµd’G »∏YÉØàdG

Ò«¨àdG IQGOGh IOÉ«≤dG

 21 ¿ô≤dG äGQÉ¡e

º∏©àdGh º«∏©àdG  ‘

áÑ°SƒëŸG ègÉæŸG

á«FGôK’G äÉ«›ÈdG

 ≈∏Y äGÈÿG π≤f

á°SQóŸG iƒà°ùe

èeÉfôHh ÊGó«ŸG ºYódG

õ«ªà∏d »à°Uôa 

المتابعة والتقييم           
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تدريب معلمي املدار�س امل�شاركة يف امل�شروع على »تعميق مفهوم املواطنة العاملية« – البحر امليت 

كانون الأول 2013

 OÉªàYG

 øe IõFÉ÷G

 IQGRh πÑb

 á«HÎdG

º«∏©àdGh

 ôjƒ£J

 á«æ≤J

 º««≤àdG

»JGòdG

 Ú°ù–

 iƒà°ùe

 πµc á°SQóŸG

  íÑ°üàd

 á°SQóe

á«ŸÉY

 á«æ¡e á«ªæJ

 áeGóà°ùe

 ™«ª÷

 ±GôWC’G

 Ú«æ©ŸG

 πªY QÉWEG

 øª°†àj ‹hO

 äÉWÉ°ûædG

á«°SQóŸG

   تقدمت جلائزة املدر�شة الدولية خالل الأعوام املا�شية العديد من املدار�س يف الأردن، اأما املدار�س التي ح�شلت على اجلائزة املدر�شة الدولية 

فهي:
�شنة احل�ش�ل على اجلائزة       الرقم  ا�شم املدر�شة    املديرية

2010 لواء اجلامعة �شاحية الر�شيد الثانوية للبنات 1

2010 لواء اجلامعة اجلبيهة الثانوية للبنات 2

2011 لواء ماركا ميمونة بنت احلارث الثانوية للبنات 3

2011 بني كنانة كفر�شوم الثانوية للبنات 4

2011 ق�شبة عمان راهبات الوردية 5

2012 لواء ماركا كلية ال�شهيد في�شل الثانوية للبنني 6

2012 ال�شلط خالدة القر�شية الثانوية للبنات 7

2012 وكالة الغوث الزرقاء اإناث الر�شيفة الإعدادية للبنات 8

2014 لواء اجلامعة اجلبيهة الثانوية للبنات 9

2014 لواء القوي�شمة الأمرية تغريد الثانوية للبنات 10

2014 ال�شلط اليمامة الأ�شا�شية املختلطة 11

2014 الكرك اجلهري الأ�شا�شية 12

2014 ق�شبة عمان منذر امل�شري الأ�شا�شية للبنني 13

2014 الكرك امللكة زين ال�شرف الثانوية 14

2014 لواء ماركا نايفة الثانوية للبنات 15

جمموعة �شغرية من املدار�س احلكومية، ومن ثم وا�شلت اجلائزة رحلتها لت�شمل  مدار�س مختلفة: حكومية، وخا�شة، ومدار�س تابعة لوكالة الغوث 

الدولية، ومدار�س الثقافة الع�شكرية.

مراحل امل�شاركة والتقييم والختيار للمدار�س

متر املدار�س التي ترغب باحل�شول على جائزة املدر�شة الدولية مبراحل عدة على النحو الآتي:

و�شع خطة عملية.

تنفيذ اأن�شطة ذات بعد عاملي موثقة باإثباتات.

يتم اإخ�شاع الأن�شطة  لعملية تقييم، ويحتاج اإمتام هذه العملية اإلى عام درا�شي، وحت�شل املدار�س الناجحة على العتماد مدة 

ثالث �شنوات.

املدار�س  على  العوائد  يلخ�س  التايل  ال�شكل 

التي ت�شعى للح�شول على جائزة املدر�شة الدولية:

schoolsonline.britishcouncil.org   :للمزيد من املعلومات حول جائزة املدر�شة الدولية وم�شروع ربط ال�شفوف يرجى زيارة املوقع  

ويتم العمل على محاور عدة �شمن برنامج ربط ال�شف، ومن اأهمها:  

1-  ال�شراكات بني املدار�س      

2-  القيادة املدر�شية      

3-  جائزة املدر�شة الدولية               

4-  حوار �شّناع القرارت          

5-  التنمية املهنية للمعلمني

دولية  و�شفة  دويل  عمل  اإطار  لتقدم  الدولية  املدر�شة  جائزة  وتاأتي    

للمدار�س امل�شاركة يف برنامج ربط ال�شفوف، بحيث ت�شبح املدر�شة 

الفائزة �شفرية يف الأردن وتعمل على ن�شر فكرة اجلائزة وما تت�شمنه 

من م�شاريع ذات بعد عاملي.

مع   2010 عام  الأردن  يف  رحلتها  الدولية  املدر�شة  جائزة  ابتداأت    
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مراحل التميز والإبداع يف نظام اإدارة اجل�دة يف وزارة الرتبية والتعليم:

بناء نظام اإدارة اجلودة )الآيزو 9001( اإ�شدار عام 1994 يف مركز الوزارة، ويف عينة من مديريات الرتبية والتعليم يف امليدان، ومت تطبيقه 

عام 2002.

ح�شول  الوزارة على �شهادة الآيزو 9001 اإ�شدار 2000 يف عام 2004.

 تعميم نظام اإدارة اجلودة على مديريات الرتبية والتعليم كافة  عام 2005.

 بناء وتطبيق نظام اإدارة اجلودة لعينة من املدار�س احلكومية، والعمل جاٍر لي�شمل تطبيق النظام املدار�س كافة.

يف عام 2008 مت بناء نظام اجلودة لريا�س الأطفال يف املدار�س احلكومية كافة مل�شاعدة ريا�س الأطفال على حتقيق اجلودة يف اخلدمات 

التى تقدمها لالأطفال، و مت تعميمه وتطبيقه يف عام 2009.

املزايا والف�ائد التي حققها نظام اإدارة اجل�دة يف وزارة الرتبية والتعليم

توفرياخلدمات للطلبة باختالف م�شتوياتهم، بطريقة �شحيحة وم�شتمرة مبا ي�شهم يف حتقيق الفاعلية وال�شتدامة.

وامل�شوؤوليات  املهام  فيه  وُتراعى  موثق،  نظام  تطبيق  يتم  حيث  الرتبوي،  التطوير  خطة  خالل  من  وتر�شيخه  املوؤ�ش�شي  العمل  دعم 

املوؤ�ش�شية، والفردية اأو ال�شخ�شية للمعنيني باأداء املهام وامل�شوؤوليات.  

حتقيق الالمركزية من خالل حتديد املهمات وامل�شوؤوليات لوحدات الن�شاط كافة.

حت�شني الأداء امل�شتدام.                                                        

التوجه نحو العتماد على مبداأ التوثيق.

احلد من الزدواجية يف امل�شوؤوليات واملهام لالأق�شام. 

الربامج وامل�ساريع الإبداعية يف وزارة الرتبية والتعليم

ذ الوزارة العديد من الربامج وامل�شاريع     حر�شًا من وزارة الرتبية والتعليم على توظيف اخلربات واملمار�شات الرتبوية الفاعلة وا�شتثمارها، تنفِّ

الرتبوية الإبداعية.

اأوًل- نظام اإدارة اجلودة يف وزارة الرتبية والتعليم

ثانيًا - مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز

اإن�شاء مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز

   ياأتي اإن�شاء مدار�س للطلبة املتميزين مبادرًة ملكية �شامية من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني يف محافظات اململكة 

   حر�شًا من  الوزارة على الرتقاء مب�شتوى 

التعلمية  والتعليمية  الإدارية  اخلدمات 

يف  واجلودة  التميز  وحتقيق  ونوعًا،  كمًا 

ملبادئ  وتر�شيخًا  التعليمية،  املخرجات 

الرتبوية  اخلدمات  يف  املوؤ�ش�شية  الكفاءة 

اإدارة  نظام  بناء  على  الوزارة  عملت  كافة، 

الوزارة  مركز  اإدارات  م�شتوى  على  اجلودة 

واإعداد خطة ل�شمول املدار�س بنظام  كافة، 

ترجمة  اإجراءات  وال�شري يف  اجلودة،  اإدارة 

عملية  وخطوات  اإجراءات  اإلى  اأن�شطتها 

مدرو�شة.

    وقد مت اإ�شدار �شيا�شة جودة للوزارة تهدف 

نوعي  وتعلم  للجميع  متميز  تعليم  لتحقيق 

بتقدمي خدمات تربوية تعليمية مب�شتوى عال 

من اجلودة.   
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املختلفة، لتقدم منطًا تعليميًا اإثرائيًا يف بيئة تعليمية تعدُّ قيادات واعدة يف مختلف التخ�ش�شات.

   مت افتتاح اأول مدر�شة من مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف مطلع العام الدرا�شي 2002/2001 يف محافظة الزرقاء، ويتوالى افتتاح هذه 

املدار�س لت�شمل جميع محافظات اململكة؛ اإذ بلغ عدد املدار�س عام 2014/2013 ع�شر مدار�س موزعة على ع�شر محافظات هي)الزرقاء، اإربد، 

املفرق، عجلون، ال�شلط، ماأدبا، الكرك، الطفيلة، معان، العقبة(.

الفئة امل�شتهدفة 

-     يتم اعتماد ما ن�شبته)5%( من الطلبة احلا�شلني على اأعلى املعدلت يف ال�شف ال�شاد�س. 

-     اعتماد معيار تر�شيح املعلمني والأهل �شمن معايري الرت�شيح .

-     تر�شيح الطلبة على اأ�شا�س اخل�شائ�س ال�شلوكية.

-    يخ�شع الطلبة الذين انطبقت عليهم معايري الرت�شيح اإلى اختبار القدرات املعرفية الذي جتريه الوزارة، وت�شرف عليه، ويتم قبول الطلبة 

الذين حققوا اأعلى العالمات يف �شوء الطاقة ال�شتيعابية للمدر�شة.

اأهداف اإن�شاء مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز

1.  تزويد املتميز بخلفية نظرية متينة يف املعارف الأ�شا�شية مب�شتواها الإتقاين والتطويري.

2. اإك�شاب املتميز مهارات احلياة النافعة املرتبطة بالعلم والتكنولوجيا.

3. تنمية املواهب والإبداع عند املتميز وا�شتثمار طاقاته اإلى حد اأق�شى.

4. تنمية �شخ�شية املتميز من خالل تعزيز ثقته بنف�شه وبقدراته، وتطوير نظرته للم�شتقبل والتخطيط له.

5. تنمية املتميز ملواجهة التحديات التي تواجهه ب�شكل تطبيقي.

6. تطوير مهارات التفكري العليا والتقنيات العلمية عند املتميز.

7. تنمية احل�س والنتماء الوطني.

8. توفري فر�س تعليمية جديدة ميار�س فيها املتميز اأ�شاليب تعلم وتعليم حتقق عنده املوهبة والإبداع.

الربامج واخلطط الدرا�شية:

        ت�شميم الربامج واخلطط الدرا�شية املرنة والفاعلة وتنفيذها:

     تنفذ مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز عددًا من املواد و املناهج وفق نظام ال�شاعات املعتمدة، على النحو الآتي:

       - املباحث املدر�شية الر�شمية.

من جمموعة من العنا�شر والفعاليات التي يقوم املتميز بدرا�شتها وتنفيذها، ومنها:        - املباحث التطويرية و تت�شّ

اأ. الأن�شطة الإثرائية امل�شاندة للمباحث الر�شمية.

ب. املباحث الإجبارية:

الرتبية القيادية             ق�شايا معا�شرة            الإلكرتونيات              الريا�شيات املتقدمة

تعليم التفكري           تكنولوجيا املعلومات

ج. مباحث تعليمية اختيارية متقدمة.

       - برنامج خدمة املجتمع املحلي ينفذ يف العطلة ال�شيفية.

ت�شميم م�شروع وفق منهجية البحث العلمي وتنفيذه.

       - م�شاركة الطلبة يف اأن�شطة واأندية و م�شابقات محلية واإقليمية وعاملية وغريها من الفعاليات.

ثالًثا-برنامج العتماد الوطني للمدار�س ال�شحية 

   �شعيًا من وزارة الرتبية والتعليم اإلى توفري البيئة املعززة لل�شحة يف جميع مدار�س اململكة، فقد نفذت بالتعاون مع وزارة ال�شحة برنامج العتماد 

للمعايري  بتطبيقها  الربنامج،  يف  امل�شاركة  املدار�س  يف  لل�شحة  معززة  بيئة  توفري  يف  ي�شهم  تربوي،  �شحي  كربنامج  ال�شحية  للمدار�س  الوطني 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  )وزارة  املعنية  الوزارات  من  ومتابعة  وباإ�شراف  الربنامج،  امل�شاركة يف  تاريخ  من  �شنوات   )3( مدة  للربنامج،  ال�شحية 

ال�شحة(.

اأهداف برنامج العتماد ال�طني للمدار�س ال�شحية:

جعل املدار�س اأماكن �شحية للتعلم والعمل.. 1



 د. بل�شم املعايطة

خالد محمد عواد

خالد �شليمان املحارب

جمال اأبو كحيل

هيثم اأبو نزال

وفاء اأبو نبعة

ربى اأبو دلو

مراد اأبو عري�س

�شحر عبد ال�شالم �شليمان

 دعاء ن�شوح اأبو �شعدة

اأنغام علي محادين

منال �شعبان حليمة

نور كامل العمرو

�شليم الديات

 مع ال�شكر لكل من اأ�شهم يف اإعداد محت�ى الن�شرة ومراجعته

ملزيد من املعلومات:                                                             

    ي�شعدنا توا�شلكم عرب:

www.moe.gov.jo

06/560718106/5655993  فرعي 2342

  king.award@moe.gov.jo

الإ�رشاف العام 

ب�شار العمري

 د. بل�شم محمود املعايطة

هيئة التحرير

  التدقيق اللغوي  

  يا�شر ذيب اأبو �شعرية   

    الت�صميم والإخراج الفني

�شها عبدالرزاق بدر

يف . 2 والعاملني  للطلبة  ف�شلى  �شحية  حياة  م�شتوى  اإلى  الو�شول 

املدار�س.

تبني مفهوم تعزيز ال�شحة يف جميع اأن�شطة املدر�شة و اإجراءاتها.. 3

وعيه . 4 م�شتوى  لرفع  الإيجابي  والتاأثري  املحلي  املجتمع  مع  التفاعل 

ال�شحي.

ال�شحي . 5 امل�شتوى  رفع  يف  املحلي  املجتمع  موارد  من  ال�شتفادة 

للمدار�س.

معايري العتماد ال�طني للمدار�س ال�شحية

مع  بان�شجامها  ال�شحية  للمدار�س  الوطني  العتماد  معايري  تتميز    

و�شع  ويتم  املحلية،  للمعطيات  ومالءمتها  العاملية،  ال�شحية  الأنظمة 

املعايري من قبل جلنة فنية وطنية موؤلفة من اأع�شاء من وزارة ال�شحة، 

امللكية  واجلمعية  العاملية،  ال�شحة  ومنظمة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

للتوعية ال�شحية، وبرنامج �شركاء الإعالم ل�شحة الأ�شرة- مكتب جامعة 

جونز هوبكنز، ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة- اليوني�شيف.

رابًعا- برنامج الغتناء املدر�شي ال�شامل ) غرف م�شادر الطلبة املوهوبني ):

    مت العمل بهذا الربنامج  مع بداية العام الدرا�شي 2002 / 2003 يف املناطق التي ل يتوافر فيها خدمات 

للطلبة املوهوبني، وبلغ عدد غرف م�شادر الطلبة املوهوبني )54( غرفة ي�شتفيد منها )1980(طالًبا وطالبة، 

يخدمهم نحو )54( م�شرف غرفة م�شادر للطلبة املوهوبني ح�شب اإح�شائيات العام 2014/2013.

اأهداف اإن�شاء غرف م�شادر الطلبة امل�ه�بني:

1-دمج برامج املتميزين مع ما يجري يف ال�شف العادي، وبناء قاعدة عالقات تعاونية بني املعلمني 

يف املدر�شة وم�شرف غرفة امل�شادر.

2- خلق البيئة التعليمية املنا�شبة لنمو فكر الطالب و�شخ�شيته، وحت�شني الواقع التعليمي.

3- بناء قاعدة معلوماتية حول حالت الطلبة املتميزين يف املدر�شة وجمالت اأدائهم.

4- حتفيز بقية الطلبة ورفع م�شتوى الدافعية عندهم. 

الربامج واخلطط الدرا�شية يف غرفة م�شادر الطلبة امل�ه�بني:

باإعطاء  الربنامج  هذا  وينفذ  املدر�شي،  الدوام  اأثناء  املوهوبني  للطلبة  التعليمية  اخلدمات  تقدمي     -

من  ملجموعات  متخ�ش�شون  معلمون  يقدمها  اإغنائية  اأن�شطة  تت�شمنها  جزئية  اأو  كاملة  ح�ش�س 

الطلبة املتميزين، بحيث يق�شي الطلبة اجلزء الآخر من اليوم الدرا�شي مع زمالئهم يف ال�شفوف 

ال�شفوف  طلبة  الربنامج  هذا  وي�شمل  محددة،  ملواد  مربجمة  يوميا  �شاعة  �س  فُتخ�شَّ املختلفة 

الأ�شا�شية.

-   ُيخ�ش�س ا�شتخدام غرفة امل�شادر للمجالت الآتية: كتابة البحوث العلمية، والتجارب العلمية، اإعداد 

امل�شاريع العلمية وتنفيذها، ت�شميم مناذج ور�شومات وت�شاميم هند�شية، تطوير وحدات تعليمية، 

اإعداد م�شرحيات فنية اأو تعليمية، اإقامة املعار�س العلمية والفنية، ت�شخي�س حالت الطلبة واأدائهم 

لغايات تطوير قدراتهم. 

       وت�شتمر الوزارة يف تبني الربامج وامل�شاريع واخلدمات الإبداعية،،، 
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