
 من اجل تعلم نوعً وتعلٌم متمٌز للجمٌع 

 مبنً على التجدٌد



 البداٌة 

 وقد سعت المملكة فً , كان التعلٌم وما زال فً طلٌعة االستثمارات فً األردن

 السنوات القلٌلة األخٌرة إلى إحداث تغٌٌرات نوعٌة فً النظام التربوي األردنً ، 

 (2001-1989)وذلك بتطبٌق عدد من المشارٌع والبرامج كمشروع التطوٌر التربوي 

 )2003- 2008) ( (ERfKE1)ومشروع تطوٌرالتعلٌم نحواالقتصاد المعرفً

 

وقد كانت آلٌة التخطٌط والتنفٌذ فً برامج اإلصالح التربوي تسٌر دائما ضمن أهداف 

وأولوٌات تشمل جمٌع مجاالت التربٌة والتعلٌم ابتداًء من مرحلة الطفولة وانتهاًء 

بالتعلٌم العالً ، وذلك لوضع األردن على طرٌق الدول المتقدمة بتخرٌجها وتصدٌرها 

 .للكفاءات البشرٌة المتمٌزة إقلٌمٌاً وعالمٌاً 

وٌعتبر مشروع صندوق التجدٌدات التربوٌة أحد المشارٌع المنفذة تحت مظلة تطوٌر 

 التعلٌم نحو اقتصاد المعرفة 

 



لذا فصندوق التجدٌدات برنامج منح تربوٌة ٌهدف إلى 

دعم المبادرات اإلبداعٌة على مستوى اإلدارات 

ومدٌرٌات التربٌة والتعلٌم والمدارس الحكومٌة 

مع رؤٌة جاللة الملك  تم تأسٌسه انسجاما والخاصة ،

عبد هللا الثانً الداعٌة لبناء اقتصاد معرفً فً األردن 

من خالل تنفٌذ مشروع تطوٌر التعلٌم نحو اقتصاد 

.المعرفة بمرحلتٌه األولى والثانٌة   



ٌقدم هذا الصندوق سنوٌاً منحا صغيٌر  لتنفٌغذ مشغارٌع تجدٌدٌغة 

مقترحة مغن قبغل الطلبغة او المعلمغٌن او اإلدارٌغٌن فغً المغدراس 

 :واإلدارات التابعة لوزار  التربٌة والتعلٌم فً المجاالت التالٌة

 تطوٌر اإلدار  التربوٌة لتحسٌن اداء المدارس •
 تطوٌر مواد داعمة للمناهج•
 برامج خاصة تدعم •
مرحلة رٌاض األطفال 
 ذوي االحتٌاجات الخاصة 
ًالتعلٌم المهن. 
اٌغغغة مجغغغاالت اخغغغرى تربوٌغغغة اٌغغغر المجغغغاالت السغغغابقة  تقرهغغغا  •

 اللجنة العلٌا 



 المجاالت التي كان يدعمها صندوق   
 التجديدات
 ERFKE1في المرحلة األولى من 

 االدارة المدرسية

 تطوير المناهج

 تطوير مواد التعلم 
 االلكتروني

 التنمية المهنية 
 والشخصية المستدامة

 المجاالت التي صندوق التجديدات
 ERFKE2في المرحلة  الثانية  

 

  تطوٌر اإلدار  التربوٌة لتحسٌن اداء المدارس

  

 تطوٌر مواد إثرائٌة داعمة للمناهج

  برامج خاصة تدعم

مرحلة رٌاض األطفال -ا   

فئة ذوي االحتٌاجات الخاصة  -ب             

التعلٌم المهنً -ج            

 اٌة مجاالت اخرى تربوٌة اٌر المجاالت

 السابقة  تقرها اللجنة العلٌا 



 التموٌل  

مبلغ التمــوٌل الكلً لمنح التجدٌدات التربوٌة ٌبلغ حوالـــً 

 (  دوالر امرٌكً  250.000)

 سنوٌاً ( دوالر امرٌكً  41.666)بمٌزانٌة تقدر بـ 

وُتعطى هذه المنح بناًء على اسس تنافسٌة للمشارٌع ذات 

 .النوعٌة األفضل 



 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

 مدارس فردية أو

 صفوف

مدارس متعددة في نفس 
 المديرية

مدارس متعددة في 
 مديريات مختمفة

 دينار أردني 10000 دينار أردني 5000 دينار أردني 1000

 مستوٌات التموٌل 
 



:المرحلة األولى   
  

ولمدة  2004/2005بدأ المشروع ابتداًء من العام الدراسً 

 اربع سنوات بواقع جولتٌن فً كل عام

  
 

: المرحلة الثانٌة   
 

ولمدة ست  2011/2010بدأ المشروع ابتداًء من العام الدراسً 

 سنوات بواقع جولة فً كل عام

 المراحل الزمنٌة للمشروع 



التعميم بتعزيز المبادرات اإلبداعية وربط التعميم / تحسين ظروف ومناخ عمميتي التعمم  •
 بالحياة الواقعية

تحسين كفاية العممية التربوية من خالل تسييل عممية التعمم والتغمب عمى صعوبات  •
 .الفروق الفردية  التعمم لدى الطمبة وفق

 .وتعميميا  (المدرسة)إطالق اإلبداعات والمبادرات النابعة من القاعدة األساسية  •
 .أن تتولى المدرسة ميمات التطوير ذاتيا وتسعى إلى ديمومة واستمرار ىذا التطوير  •
 .أن تؤمن المدرسة لنفسيا دخال متناميا لتغطية احتياجاتيا  •
أن يسيم الطمبة والمعممون في األعمال واألنشطة بطريقة تشاركيو تتفاعل وتتنامى من  •

 .بما يحقق مبدأ العمل بروح الفريق  خالل األدوار والميام
 إيجاد نوع من المنافسة اإليجابية بين المدارس إلطالق المبادرات اإلبداعية والتجديدية •

بداعا •  دعم العمل الجماعي مما يؤدي إلى زيادة العممية التعميمية فائدة وا 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   أهذاف صنذوق التجذيذات التربىية



 الدراسات التً نفذت حول مشروع صندوق التجدٌدات التربوٌة 

 :  أوالً 
إعداد / صندوق التجدٌدات التربوٌة ( مشارٌع الجولة األولى ) دراسة تقوٌمٌة لمشارٌع 

 2007/ المركز الوطنً لتنمٌة الموارد البشرٌة 

   

 :وحاولت الدراسة اإلجابة عن االسئلة التالٌة 
هل ترتبط أهداف المشارٌع التً تم دعمها من قبل صندوق التجدٌدات التربوٌة بمشروع *

   تطوٌرالتعلٌم نحو اقتصاد المعرفة ؟
 ما المخرجات الفعلٌة للمشروع فً صندوق التجدٌات التربوٌة ؟ *

 هل تتوافق هذه المخرجات مع المخرجات التً خطط لها ؟*
 

 :  محددات الدراسة 

المشارٌع التً استفادت من دعم الصندوق وبذلك ال ٌمكن تعمٌم الدراسة على جمٌع 

 المشارٌع 
 

 مشارٌع من مختلف مجاالت الصندوق  9/ عدد المشارٌع 
 



ا  ًٌ  ( دالل اللحام )رسالة ماجستٌر مقدمة من : ثان

 حول

دور صندوق التجدٌدات التربوٌة فً تطوٌر 

النظام التعلٌمً فً األردن نحو االقتصاد 

 2009/ المعرفً 

 

  

 



  ىدف الرسالة

التعرف عمى أثر مشروع صندوق التجديدات التربوية في دعم مبادرات  -
التطوير والتجديد التربوي بما ينسجم مع رؤيا وأىداف تطوير التعميم نحو 

 اقتصاد المعرفة 
 :حاولت الدراسة المتعمقة بالرسالة اإلجابة عن األسئمة التالية 

ما تصورات القائمين عل الصندوق والمدارس والمديريات الفائزة بدعم *
الصندوق لرؤية صندوق التجديدات وجدواه في تطوير التعميم نحو اقتصاد 

 المعرفة ؟
 ما مدى مساىمة الصندوق في تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفة ؟*
مامدى االنسجام بين تصورات القائمين عمى الصندوق والمدارس *

والمديريات الفائزة بدعم الصندوق لرؤية صندوق التجديدات وجداوه 
والمساىمة الفعمية لمصندوق في تطوير العميم ومأسستو نحو اقتصاد 

 المعرفة 
 مشروع  27/ عدد المشاريع  -



 نسبة االنجازات خالل المرحلة األولى

 ERFKE1 من    

عذد المشاريع  عذد المشاريع الجىلة

التي تم 

 تمىيلها

عذد المشاريع 

التي لم يتم 

 تمىيله

 النسبة

 %70.37 16 38 54 الجىلةالخامسة

 %89.56 5 43 48 الجىلةالسادسة

 %85.10 7 40 47 الجىلة السابعة



 نسبة االنجازات خالل المرحلة األولى

 ERFKE1 من    



 

 ) ERFKE11 )مشارٌع المرحلة   

عذد المشاريع  عذد المشاريع الجىلة

التي تم 

 تمىيلها

عذد المشاريع 

التي لم يتم 

 تمىيله

 251 5 256 ول األ الجىلة
 78 10 88 لثانيةا الجىلة
 36 8 44 الثالثةالجىلة 
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عدد المشارٌع الفائزة

عدد المشارٌع المستقطبة 



 إنتاج عٌنات المعادن والصخور مع برمجٌة محوسبة

 حديقة العلوم 

 المختبر الفلكً المحمول

 بعض المشارٌع المتمٌز  فً مختلف جوالت    

   المرحلة األولى 

مشروع1.doc
مشروع2.doc
مشروع الانجليزي.doc



