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 اننشــــأج

 نزؤٚت ٔححقٛقا   انًعهٕياث ٔحكُٕنٕجٛا انًعزفت عصز نًخطهباث اسخجابت
 راَٛا انًهكت يزكش إدارة حأسسج فقذ ٔرسانخٓا ٔانخعهٛى انخزبٛت ٔسارة
 قايج حٛث ،2001 عاو فٙ ٔانًعهٕياث انخعهٛى نخكُٕنٕجٛا هللا انعبذ
 راَٛا انًهكت يزكش إدارة ٔحٓذف بافخخاحّ، هللا انعبذ راَٛا انًهكت جالنت
 خذيت فٙ انحذٚثت انخكُٕنٕجٛا حٕظٛف إنٗ انخعهٛى نخكُٕنٕجٛا هللا انعبذ

  .ٔحطٕٚزِ األردٌ فٙ انخعهٛى
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 :  الرؤٌة

 نذعى انخزبٕ٘ ٔاإلصالح انخطٕٚز خطظ فٙ اإلنكخزَٔٙ نهخعهى حاضُت
 . ٔانخعهٛى انخزبٛت ٔسارة ٔرسانت نزؤٚت ححقٛقا   انخعهًٛٛت انعًهٛت

 : الرسالة

 انالسيت انًٕارد كافت يخضًُا   نكخزَٔٙاإل ٔانخعهٛى انخعهى نذعى ا  رئٛس ا  يشٔد
 .انًحهٙ ٔانًجخًع ٔانًذارص ٔانًعهًٍٛ انطهبت يٍ نكم
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 : انًقذيــــح

 2014 ٔانًعهٕياث االحصاالث نخكُٕنٕجٛا انٕسارة اسخزاحٛجٛت ضًٍ
 يحًذ.د ٔانخعهٛى انخزبٛت ٔسٚز يعانٙ قبم يٍ انعاو إطارْا ُأقز ٔانخٙ

 بخطٕٚز انٕسارة حقٕو انًعُٛت؛ األقساو عًهٛاث ٔضبظ ،انذَٛباث
 يُظٕيت ٔحٕظٛف اإلنكخزَٔٛت جاْشٚخٓا نزفع انخحخٛت انبُٛت ٔححذٚث
 انخذياث ٔحقذٚى اإلنكخزَٔٙ انًحخٕٖ ٔحٕفٛز اإلنكخزَٔٙ انخعهى

 انحكٕيت بزَايج خالل يٍ انًسخفٛذٍٚ نكافت اإلنكخزَٔٛت
 :ٚهٙ يا انًجال ْذا فٙ بّ قايج يا أْى ٔيٍ اإلنكخزَٔٛت،
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تزويد المدارس والمديريات والوزارة باألجهزة الحاسوبية )األجهزة الحاسوبية وممحقاتها -1

 (:1)رقم الجدول المرفق( وممحقاتها
 

مقتصرة التجهيزات وكانت المواضع؛ بعض حوسبة عمى الوزارة في الحوسبة عممية بدأت 
 .(عاشر صف عمى تحتوي مدارس) بالتجربة المشمولة المدارس عمى

تقريًبا جهاز 6000 المدارس عمى الموزعة األجهزة عدد وصل ،2000 عام في. 
(%15 +جهاز 20000) اإلسباني القرض مثل خارجية جهات من بتمويل عطاءات طرح تم 

   .الالحقة العطاءات الدولي البنك
2008-2014 ، العامة الموازنة من الشراء تم. 
جهاز 89000 (الوزارة تربية، مديريات مدارس،) الوزارة في حالًيا الموجودة األجهزة عدد.  
طابعة 15188 الوزارة في حالًيا الطابعات عدد. 
50 محمول، جهاز 60 حاسوب، جهاز 4200 بـــــ 2015 عام في المدارس تزويد تم 

 .multiseat مختبر
800و حاسوب جهاز 3650 واستبدال شراء عطاء احالة تم . 
جهاز 60 طابعة، 1052 ، لممدارس حاسوب جهاز 4663 لـــ 2015 عطاء طرح تم 

 . لالداريين حاسوب جهاز 3500 ، محمول

 
 
 
 
 
 

      
 المنهجية
 والتطبيق

 البنية التحتية :أولً 
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الحتياجات لتغطية شخصي حاسوب جهاز  (128147)شراء  
ضافة استبدال)  .بديمة تكنولوجية حمول وتوفير (وا 
عرض جهاز (2400) وتوفير طابعة (14000) توفير. 
الصيانة لخدمات عطاء طرح. 
عمى المشرفة والمديريات الوزارة في الفنية الكوادر وتدريب تأهيل 

 .الصيانة
احتياطي بيانات مركز إنشاء. 
حديثة بيانات قواعد برمجيات رخص توفير. 
رانيا الممكة مركز في بيانات مركز تجهيز. 
 

        
  
 
 
 
  

 التحسين
2015-2017 

 (تابع)البنية التحتية  :أولً 
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 :الربط اإللكتروني شبك المدارس باإلنترنت -2
 
بخدمة موقع-مدرسة (200) ربط تم 2002 عام في (ADSL – LL – ISDN) قبل من 

 .األردنية التصالت شركة
الخوادم أجهزة لوضع هاشم األمير سمو محطة في استضافة اتفاقية توقيع تم 2005 عام في 

 مع رانيا الممكة مركز يربط إنترنت وبخط (سنوًيا دينار ألف 150) تقديرية بكمفة وممحقاتها
 .هاشم األمير سمو محطة

 بخدمة أولى كمرحمة العاصمة محافظة في موقع 216 خدمة تم 2005 عام في NBN 
 التصالت وزارة بشراكة العالية بالسرعة تتميز والتي الوطنية الضوئية األلياف شبكة

2008 عام في ثانية كمرحمة العقبة محافظة في موقع 48 خدمة تم.   
األلياف بخدمة موقع 338 حوالي لــــ الشمال مناطق في الربط استكمال تم 2009 عام في 

 .2012 في وانتهت NBN الوطنية الضوئية
ثالث لمدة ستستمر والتي واألخيرة الثالثة المرحمة تنفيذ عمى العمل بدأ 2015 عام في 

 .والجنوب والوسط الشمال في موقع 1500 يقارب ما لتغطية سنوات
(2 رقم جدول) 2014 عام حتى مدرسة (3347) باإلنترنت المخدومة المدارس عدد وصل. 
320 إلى اإلنترنت سرعة رفع تمMB)) 2014/11/25 من اعتبارا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنهجية  
 والتطبيق

 (تابع)البنية التحتية  :أولً 
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 شبك كافة المدارس بشبكة األلٌاف الضوئٌة، وإعطاء صالحٌات للوزارة بإدارة

نقاط الربط التجمٌعٌة والتحكم بالسرعات لكل مدرسة بما ٌتناسب مع عدد 

 .المختبرات
 شبك مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم مًعا، وربط مصادر التعلم والصاالت الرٌاضٌة مع

 .مركز الوزارة
 إعادة النظر باالتفاقٌة المبرمة مع شركة االتصاالت األردنٌة على أن ٌتم طرح

عطاء  لتزوٌد خدمة الربط على الشبكة المحلٌة اإلنترانت بما ٌتناسب مع أعداد 

 ألف500)وبتكلفة تبلغ ( 4MB-8MB)األجهزة على أن تتراوح السرعة بٌن 
 (.أ.د

    

 

 

 التحسٌن   

 (تابع)البنية التحتية  :أولً 
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 :عمى توفير نظام ادارة مدرسية الكتروني يشتمل
 
توفير البيانات الالزمة عن مديري التربية والتعميم  والمدارس ومدراءها والصفوف والشعب و •

 .بيانات المعممين والطمبة وعالماتهم وبيانات أولياء امورهم
عقد المتحانات اإللكترونية لإلداريين والمعممين والطمبة بالتنسيق مع اإلدارات والمديريات •

 .المعنية
يتم من خالله استخراج جميع التقارير الحصائية ( EMIS)تحتوي نظام إدارة معمومات تربوية•

 .التي يتم توظيفها في خدمة متخذي القرار 
تحتوي نظام جائزة الممك عبداهلل الثاني لمياقة البدنية يتم من خالله إدخال ورصد بيانات ونتائج •

 .الطمبة والمدارس المشاركين في الجائزة بجميع مراحمها واستخراج النتائج واعالن الفائزين
 .رصد سجالت الدوام لمطمبة والمعممين وغيابهم •
واألدوات والوسائل التعميمية التعميمية اللكترونية المطورة  توفير المناهج المحوسبة والعناصر•

يصال افكارهم الى الطمبة وتساعد الطمبة في تحسين  التي تساعد المعممين عمى تحسين ادائهم وا 
 .تطورهم التعميمي والذاتي

 .إدخال عالمات الطمبة حسب أسس النجاح والكمال والرسوب المعتمدة لكل تقويم •
 .امكانية استخراج جداول العالمات المدرسية الكترونيًا وطباعتها ورقيًا •
وأولياء األمور وبين مركز الوزارة بين المعممين والطالب توفير أدوات التواصل اللكتروني •

 .ومديريات التربية والتعميم
 من خالل دمج التكنولوجيا بالتعميم  تحسين نوعية ومستوى التعميم سواء داخل الصف أو خارجه•

 
 

 المنهجية 
 والتطبيق

 

 منظومة التعمم اإللكتروني: ثانياً 
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سواء العمل حاجة حسب الذكٌة والهواتف الحدٌثة التكنولوجٌا لتواكب المنظومة خدمات تطوٌر 
 .جدٌدة إلكترونً تعلم منظومة بناء أو المنتجة الشركة خالل من

النظام خالل من المقدمة الخدمات تفعٌل نسبة زٌادة 
 

 
 التحسٌن

 (2)منظومة التعمم اإللكتروني : ثانياً 
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 المحتوى اإللكتروني :ثالثاً 
 المغة :تشمل الدراسية المواد من عدًدا تضمنت محوسبة مناهج تطوير تم 2002 عام في •

  وغيرها األطفال رياض ومرحمة المعموماتية واإلدارة والرياضيات والعموم اإلنجميزية والمغة العربية
 لممناهج المطورة الخاصة الشركات مع بالتعاون التمويل تقدم والتي مانحةال جهةال خالل من

 .)*( رقم جدول
 . الصفوف لجميع الدراسية المناهج تخدم إثرائية مواد توفير •
 
 

 
 المنهجية  

 والتطبيق
 

 ًالتربٌة والتعلٌم الموجودة  بكوادر وزارة) لمفاهٌم فً مباحث مختلفتطوٌر محتوى إلكترون

 (.فً قسم المحتوى اإللكترونً
لتطوٌر مواد تعلم الكترونًالتعلٌم  تمكٌن قدرات موظفً مدٌرٌة تكنولوجٌا: 
وإدارة التربوي، التدرٌب مركز وإدارة رانٌا الملكة مركز إدارة من موظف 25  تدرٌب 

 حٌث  / لكترونًإ تعلم مواد تطوٌر على (القسم عضاءأ فٌهم نبم )المدرسٌة والكتب المناهج
  الفترة فً ERSP طرٌق عن USAID من بدعم Seward شركة من فرٌق بالتدرٌب قام

(2012-2013). 

 
 
 

 التحسين
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 أمر، ولي طالب، ) الوزارة مع المتعاممين لجميع الكترونياً  المقدمة والخدمات لممعامالت التحول
 (مستثمر مواطن، موظف،

 
لخدمات حاضنة ليكون 2009 عام الحالية بنسخته اإللكتروني الوزارة موقع تطوير تم 

 .اإللكترونية لمحكومة لمتحول الوزارة لخطة استجابة اإللكترونية الوزارة
المستمر متحديثل الوزارة موقع خالل من الخدمة متمقي مع المستمر بالتواصل الوزارة تقوم 

 اآلنية الخدمات من والعديد رئيسية لكترونيةإ خدمة (29) بمغت والتي المقدمة لمخدمات
 .(7 رقم جدول) (.. األمر وولي والموظف والمعمم الطالب) من لكل موجهة والوثائق والمراجع

 
من تعتمد الوزارة في نشر المعرفة وتعميمها عمى سياسة تكنولوجيا المعمومات والتصالت ،

ستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تبادل ونقل المعرفة سواء من خالل الموقع خالل ا
وخدمة الرسائل  Facebookاإللكتروني لموزارة او من خالل صفحة التواصل اإلجتماعي 

ومدراء المدارس  ظفينو الممن في عدد المستخدمين  ا، مسجمة تزايد SMSالقصيرة 
 (.4،5،6جدول رقم . )خالل األعوام السابقةوالمدرسين 

 
 
 
 
 

                  
   

 المنهجية
 والتطبيق

 

 الحكومة اإللكترونية: رابعاً 
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مع البنك المركزي بتوفير خدمة الدفع تقوم الوزارة حاليًا وبالشراكة  :الدفع اإللكتروني

اإللكتروني ليكون متاحًا الدخول لها من خالل موقع الوزارة اإللكتروني لتسديد 
باإلضافة  المستحقات المترتبة لممتعاممين مع الوزارة كجزء من الحكومة اإللكترونية

 .GFMISالمالي اإللكتروني  لنامها
 

 تجربة بتعميم حالياً  الوزارة تقوم : اإللكتروني األرشفة ونظام اإللكترونية البوابة 
 , والجهد الوقت لتوفير وذلك ومديرياتها المختمفة اقسامها ضمن الكترونياً  المعامالت

 ديوان في اإللكترونية الرشفة نظام تطبيق تم كما ،اإللكترونية البوابة خالل من والمال
 .2013 الوزارة

 
من المواطنين جميع تخدم الكترونية بوابة المعمومات وتكنولوجيا التصالت وزارة توفر 

 يوجد حيث الرسمية، المؤسسات خالل من المقدمة الخدمات من لمعديد الشرائح مختمف
  المقدمة لمخدمات ارشادي بدليل مزودة لموزارة الكترونية صفحة

jo.gov.jordan.www الشرائح مختمف تخدم. 

 
 
 
 
 
 

 المنهجية
 والتطبيق

 (تابع)الحكومة اإللكترونية : رابعاً 

http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
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عالٌة ومواصفات بتكنولوجٌا الكترونً موقع تطوٌر 

خالل من وللمعامالت الذكٌة للحكومة والتحول اإللكترونٌة الخدمات زٌادة 

 .الذكٌة الهواتف

الوزارة مركز إدارات وعً زٌادةو اإلستراتٌجٌة الوزارة خطة على التعدٌل 

 .والمال والجهد الوقت لتوفر الكترونٌة بطرٌقة الخدمات تقدٌم بضرورة

مركز إدارة فً الموجودة الفنٌة الكوادر لتأهٌل المستمر التدرٌب ضرورة 
 .IOS و  Android انظمة على رانٌا الملكة

 

 
 التحسٌن    

 (تابع)الحكومة اإللكترونية : رابعاً 
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 الدعم الفني :خامساً 
 والميدان الوزارة لدارات الفني الدعم توفير
 : (8 جدول) التالية لممشاريع الفني الدعم تقديم
اللكتروني التعمم منظومة. 
محوسبةال مناهجال. 
(التجريبية المرحمة) العام التعميم إلدارة الطفل حماية. 
(النشائية المرحمة) الجودة وضبط والتفتيش الرقابة إلدارة وثيقة تغيير خدمة. 

 
 
 المنهجية  

 والتطبيق
 

 .انًرحهح انثانيح –قيًي يخرثراخ انحاسوب في انًذارش ين ( 500)ة ريذذ•

 عقذ ورش عًم نرعريف تاقي إداراخ وزارج انررتيح وانرعهيى تنظاو انذعى انفني•

 .انشاء يشروع اعطال انصيانح وانشثكاخ•

 .ذفعيم يركس انوثائق عهى نظاو انذعى انفني االنكرروني•

 
 التحسين
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 المبادرات والمشاريع البداعية :سادساً 
 عدة في قدراتهم وبناء البتكار مهارة وتطوير بداعاإل ثقافة ترسيخ الى الوزارة تهدف 

    لتمبية وذلك مبدعة أفكار وتصميم تقديم عمى تشجع عمل بيئة توفير خالل من مجالت
 .نالرد في  التعميمية وتطويرالخدمات الكفاءات ورفع البداع وتحفيز

 يمي بما الوزارة قامت المنهجية ولتطبيق :  
البداعية المشاريع واستقطاب الكتروني موقع افضل تصميم) مثل مسابقات تصميم ، 
  الكتروني نظام برمجة نةآم مدرسية بيئة نحو  " معاً " حممة) مثل ابداعية برامج تصميم 

online "عميها المؤثرة والعوامل األردنية المدارس في العنف مستويات وتحميل قياس نظام”. 
والخاص العام القطاعين بين الشراكة خالل من  إبداعية وخدمات  وبرامج مشاريع تبني 

 CCOالنترنت عبر الصفوف شبك برنامج مثل ) الكفاءات ورفع البداع لتحفيز
Connecting Classroom Online ، األردنية التعميم لمبادرة التعميمي النموذج. 

األداء لتميز الثاني هلل عبدا الممك جائزة) التميز جوائز من العديد في الوزارة مشاركة 
 المرشد , المدير , المعمم ) التربوي لمتميز اهلل العبد رانيا الممكة والشفافية،جائزة الحكومي
  .(  العممي لمتميز طالل بن الحسن البدنية،جائزة لمياقة الثاني اهلل عبد الممك ،جائزة ( التربوي

o التي تهدف الى تطوير مهارة البتكار لدى طمبة وقد شاركت في العديد من المسابقات
المدارس وبناء قدراتهم في مجال تصميم وتطوير البرامج التطبيقية عمى الجهزة 

   :مثل.لكترونيةاإل 
(Intel    ،الدوليةThe App Challenge  مسابقة تحدي التطبيقات اللكترونية، مسابقة

   .(قبلالروبوت، مسابقة مبرمجي المست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المنهجية  

 والتطبيق
 



  EMIS نظام إدارة المعمومات: سابعاً 
 .بالتعاون مع خبراء من منظمة اليونسكو  Open-EMISمراجعة خطة تطوير نظام •
العمل مع ضباط الرتباط المعينين في مركز الوزارة من قبل منظمة اليونسكو عمى تطوير بعض •

 .Open-EMISاألنشطة  الواردة في خطة نظام 
الخاص بالطمبة الالجئين السوريين وتعميم  Open-EMIS Refugees النتهاء من تطوير نظام  •

 .النظام وجمع البيانات وتدقيقها
 Open-EMISإعداد دليل تدريبي عمى عممية اإلدخال واستخدام النظام واستخراج التقارير من نظام •

Refugees . 
عقد العديد من الورشات التدريبية في بناء قدرات العاممين في قسم إدارة نظام المعمومات •

 . Open-EMIS Refugeesكمستخدمين في مجال برمجية الالجئين السوريين 
متضمنا البيانات اإلحصائية والمؤشرات  2014-2013النتهاء من إعداد التقرير اإلحصائي لمعام •

 .التربوية والخرائط الرقمية الجغرافية عمى مستوى المحافظة والمديرية 
 . 2014 -2013النتهاء من ضبط طبقة المدارس الجغرافية لمعام الدراسي •



 (تابع)  EMIS نظام إدارة المعمومات: سابعاً 
 

تفعيل برمجية المسح اإللكتروني لموقوف عمى البنية التحتيتة في المدارس والمديريات من تجهيزات •
 .ICT  Open-EMISومختبرات وشبكات 

عقد ورشة تدريبية في البحر الميت بالتعاون مع منظمة اليونسكو لموظفي إدارة التخطيط والبحث •
ووضع الخطوات اإلجرائية لتنفيذ الخطة وتحديد مدرستين  Open-EMISالتربوي عمى تطوير نظام 

 .كعينة تجريبية ألخذ التغذية الراجعة عن النظام
 .اختيار فريق فني لمتعديل عمى البرمجية بالتعاون مع منظمة اليونسكو•

 
 . OpenEMISCampتدريب معممي  ومديري مدارس مخيمات الالجئين السوريين عمى برمجية •

 
 Team Foundation andالنتهاء من تدريب موظفي قسم إدارة نظام المعمومات عمى برمجية •

SilverLight 



 المالحق
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 (1)جدول رقم 
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 عدد االجهزة السنة
عدد 

 الملحقات

2012 68458 23914 

2013/2014 84000 24114 

2014/2015   89000 27458 

68458 

84000 
89000 

23914 24114 27458 

0
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50000

60000

70000

80000

90000

100000

2012 2013/2014 تحت  2014/2015
 الدراسة

 عدد الملحقات عدد االجهزة



 سرعح انخط عذد انًذارش انخذيح

ADSL 2475 

512KB 

1MB 

NBN 

  
625 

100MB انرراند   

1MB انررند   

   500 غير يخذويح

 2014نترنت حتى عام عدد المدارس المخدومة باإل

 (2)جدول رقم 
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 منظومة التعمم اإللكتروني 
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نسبة إدخال عالمات الطلبة على 
 منظومة التعلم االلكترونً

50% 

68% 
78% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

نسبة جداول العالمات التً 
تم كتابتها بخط الٌد وتم 
اعتمادها  للعام الدراسً 

2011-2012 

نسبة جداول العالمات التً 
تم طباعتها من خالل 

منظومة التعلم االلكترونً  
-2012وتم اعتمادها للعام 
2013 

نسبة جداول العالمات التً 
تم كتابتها بخط الٌد وتم 
اعتمادها  للعام الدراسً 

2013-2014 

نسبة جداول العالمات التً تم 

استخراجها  من منظومة التعلم 

 االلكترونً وتم اعتمادها رسمٌاً 
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    2015-2013المحتوى اإللكتروني 

 
 فً مبحث موضوع  

 
 الصفوف 

 
 

 
المفاهٌم التً تم عدد 

 تطوٌر
محتوى الكترونً لها   

 

 

 العام
 

.حاسوب   الصف العاشر 
4 

 
2012 

 
 الصف العاشر  فٌزٌاء

 الصف الثالث رٌاضٌات
 الصف السادس  جغرافٌا

E  الصف الرابع والسادس  
 

10 

 
 

2013 
 
 

 السابع واالول ثانوي علوم
 الصف الرابع والسابع تربٌة اسالمٌة

 الصف الثالث والرابع  جغرافٌا وتارٌخ
 الصف رٌاض اطفال واول ثانوي لغة عربٌة

  الصف التاسع كٌمٌاء
2 

 
 الصف السابع  علوم 2014

(6-1)الصفوف  رٌاضٌات   
3 

 
2015حتى تارٌخه    الصف االول ثانوي  لغة عربٌة 

 (3)جدول رقم 
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عدد المفاهٌم التً تم 

تطوٌر محتوى 
 الكترونً لها

 
 العام

4 2012 
14 2013 
16 2014 
19 2015 4 

14 

16 

19 

2015                2014                   2013                 2012                                                 

االنكرروني  اهاعذد انًفاهيى انري ذى ذطوير يحرو  



 عدد الزوار السنة

2012 7.761.909 

2013 17.000.000 

2014 30.000.000 

عدد  السنة

 المستخدمٌن

2012 59857 

2013 99040 

2014 106443 

فً السنوات الثالث الماضٌةموقع الوزارة عدد زوار   

الموظف فً  خدمات عدد مستخدمً خدمة صفحة
 السنوات الثالث الماضٌة 

 (5)جدول رقم 

 (4)جدول رقم 
7761909 
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25 
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عدد  السنة

 المستخدمٌن

2012 800 

2013 900 

2014 1100 

 فً السنوات الثالث الماضٌة  smsعدد مستخدمً خدمة الـ 

 (6)جدول رقم 

 الخدماتعدد  السنة

2012 20 

2013 24 

2014 29 

 السنوات الثالث الماضٌة  خدمات الوزارة اإللكترونٌةعدد 
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 عدد الخدمات

 (7)جدول رقم 
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 الفئة المستهدفة الخدمة
 العاممون في الوزارة صفحة خدمات الموظفين
 الطمبة مشروع معا نحو بيئة مدرسية آمنة
 العاممون في الوزارة نموذج طمب براءة الذمة لممعارين والمجازين

 العاممون في الوزارة تصدر في حينها/ التنقالت الخارجية
 العاممون في الوزارة 2014/ 2013طمبات اإلعارة لمعام الدراسي

 العاممون في الوزارة البريد اإللكتروني لمموظفين
 المواطنون طمب تقديم شكوى لممواطنين نظام

 جميع شرائح المجتمع SMS خدمة الرسائل القصيرة
 العاممون في الوزارة (تصدر في بداية العام الجديد)الترفيعات 

 العاممون في الوزارة تصدرفي حينها/ التنقالت الداخمية
 المعممون التعميم الضافي  نظام

 المجتمع المحمي طمبات اللتحاق بالتخصصات ذات القبول المباشر
 المجتمع المحمي الربط الفني لنظام المعمومات

 الطمبة والمعممون جائزة إنتل الدولية لمعموم والهندسة نظام التقدم لطمبات
 العاممون في الوزارة / e-training نظام التدريب اإللكتروني
 العاممون في الوزارة (الموظفين الجدد)مركز قبض الراتب 

 المجتمع المحمي التبميغ عن اإلساءة
 المجتمع المحمي األخبار

 المجتمع المحمي والمسح اإللكتروني الستفتاءات
   2012المدرسي   التقويم

 العاممون في الوزارة الخارجية المنح والبعثات
 العاممون في الوزارة الخارجية الدورات
 المجتمع المحمي الوظائف اإلعالن عن

 المجتمع المحمي سجل الشكاوي والقتراحات
RSS المجتمع المحمي 
 العاممون في الوزارة نظام ادارة شاشات الرواتب لمموظفين
 العاممون في الوزارة طمب مستحقات المبتعثين عمى حساب الوزارة

 المجتمع المحمي تصدر في حينها/ الستبانات اللكترونية 
 العاممون في الوزارة خدمة التسجيل اإللكتروني لمشروع سكن كريم

 (7)جدول رقم 

 الخدمات المقدمة من خالل الموقع اإللكترونً  لوزارة التربٌة والتعلٌم
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 انذعى انفني
 (8)جدول رقم 
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