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 الفهرس



 

 الشاملة، التنمية مسيرة في أثر من له لما سامية؛ ملكية ورعاية كبير، باهتمام التعليم قطاع حظي      

 الملكية التوجهات ترجمة المتعاقبة الحكومات أولت كما ومحددة، واضحة بخطى قدما   تسير التي

 المشروعات في وطنية أولوية الدوام على التعليم قطاع احتل إذ أولوياتها؛ ُسلّم على ووضعها السامية

 وبرامجها المختلفة مشروعاتها تنفيذ على التربية وزارة عملت كما المستقبلية، والسياسات التنموية

  .المتنوعة اإلبداعية

 وزارة تبنت فقد متنوعة، إبداعية ومهارات خبرات ذات بشرية كوادر من الوزارة تمتلكه لما ونظرا       

  وبرامجها الجوهرية وقيمها ورسالتها رؤيتها خالل من واالبتكار اإلبداع مفهوم والتعليم التربية

  اإلبداع إدارة مأسسة إلى تسعى والتي واالبتكار، اإلبداع إدارة إستراتيجية عنها انبثق حيث ومبادراتها،

  وتبني واإلدارية، والتربوية، التعليمية، :والثانوية الرئيسة عملياتها تصميم خالل من واالبتكار؛

 األنظمة أجود من يعتبر حيث األردن، في التعليمي النظام لدعم إبداعية وخدمات وبرامج مشروعات

 وبتقنية والالصفية الصفية التربوية واألنشطة الُممنهج التعليمي بالمسار لتميُّزه المبدعة التعليمية

 مرجعية وفق والمساءلة والمسار الخطوات واضحة عمل آليات ضمن معتمدة، تقييم وبرامج ،متقدمة

  .لها مخطط

 

 

 المقدمة



 الـرؤيـة
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االرتقاء باألداء المؤسسي بتطبيق 

احتياجات لتلبي السياسات التربوية 

واالستجابة أصحاب العالقة المعنيين 

 .لتوقعاتهم المستقبلية

 الـرسالة
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 ستراتيجيالهدف اال



 القيم الجوهرية

 العمل بروح الفريق 

 المبادرة واالبتكار

 الجودة والتميز واإلبداع

 العدالة الشفافية والمساواة

 التنوع الثقافي 

 االنتماء والمواطنة

 ثقافة الحوار البناء
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 :يأتي تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما 

 

       ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهماالتربوي؛ توجيه النظام. 

         الجهات المختصةتوفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار أنماط التربية الموازية بالتنسيق مع. 

         والديمقراطية وممارستهاتأكيد أهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة. 

         والحوار  يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة واإلبداع توجيها  توجيه العملية التربوية

 .من الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانيةالمستمدة القيم  اإليجابي ، وتعزيز  

          وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعةتخطيطا  وتنفيذا  وتقويما  ، ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي. 

          الخاصةاالحتياجات برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي التربوية؛ لتشمل توسيع أنماط التربية في المؤسسات. 

          والتقنيةتأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية. 

          التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنيةأّن التأكيد. 

          توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة والالمركزية في اإلدارة. 

         االعتزاز بمكانة المعلم العلمية واالجتماعية لدوره المتميز في بناء اإلنسان والمجتمع. 

           البيئيةتأكيد أهمية التربية العسكرية والثقافة. 

 قانون التربية والتعليم                                                                                                                                          

 بداعيةإلالسياسة التربوية امبادئ 
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 (.... المحلي لب، ولي األمر، المجتمع الطا)الخدمة و متلق 

 االدارييونالموظفون  المعلمون،  العاملون في وزارة التربية والتعليم ،

 .( ، الوظائف المساندةالمشرفون التربويون

غرف الموهوبين، مصادر سرامدل، الطفااألرياض )  المؤسسات التعليمية ،

 (.، الصاالت الرياضيةالكشفيةمخيمات التعلم، نوادي المعلمين، ال

 اإلبداعيةوالثانوية  العمليات والخدمات الرئيسة. 

  الشركاء 

 بداعيةاإلاالقتراحات والمبادرات. 

 المحاور



 المحاور
 

 ومتلق
 الخدمة

العمليات  
والخدمات 

 الرئيسة

المؤسسات 
 التربوية 

 والتعليمية

 العاملون

االقتراحات 
والمبادرات 

 اإلبداعية

 الشركاء
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للطالب، ولي األمر، )واألنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة البرامج •

الوزارة ورسالتها لتحقيق رؤية (  لخإ...المستثمر المجتمع المحلي، 

 .اإلبداعية

 

 

 

 

 محور متلقي الخدمة

عدد الطلبة 
الملتحقين 
في مدارس 
التميز 
وغرف 
 الموهوبين

عدد 
مدارس 
ذوي 
اإلعاقة 
وغرف 
صعوبات 
 التعلم 

نتائج 
الطلبة في 
المسابقات 
المحلية 
 والدولية

عدد برامج 
 المستثمرين 

 الطلبةعدد 
المشاركين 
في البرلمان 
الطالبي 
ومجلس 
الطلبة 

والنشاطات 
 التربوية

عدد 
مجالس 
التطوير 
 التربوي

 النتائج
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ئيسة وتطويرها؛ لتصميم وتنفيذ ومتابعة العمليات اإلجراءات المستخدمة • الرَّ

 .األهداف التربوية التعليمية اإلبداعيةلتحقيق 

 

 

 

 

 النتائج

ئيسةمحور   العمليات والخدمات الرَّ



13 

المدارس، ورياض ) مؤسسات تربوية تعليمية تقدم خدمات إبداعية متميزة •

األطفال الخاصة، والمراكز الثقافية، ومصادر التعلم، وغرف الموهوبين، 

 (.إلخ...والصاالت الرياضية، وأندية المعلمين 

 

 

 

 
مؤسسات 

تربوية أبداعية  
تقدم خدمات  
ُمعتمدة من 

وزارة التربية 
 والتعليم

عدد مدارس 
التميز وغرف 

الموهوبين 
ومدارس ذوي 

 اإلعاقة

عدد البرامج 
اإلبداعية في 

المدارس 
 الخاصة 

 النتائج

 المؤسسات التربوية والتعليمية محور 
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 .البرامج الُمقدمة للعاملين في وزارة التربية والتعليم للتمكين وتنمية القدرات•

 

 

 

 

نتائج 
دراسة 
رضا 
 العاملين

برامج 
التنمية 

 المستدامة 

المكرمة 
الملكية 
ألبناء 

العاملين في 
وزارة 
 التربية

 والتعليم 

برامج 
الرفاه 

سكن )
 (سلف

 النتائج

 العاملينمحور 
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 .البرامج والخدمات االبداعية مع الشركاء•

 

 

 

 

قاعدة بيانات 
إلكترونية 
 بالشركاء

دليل خدمة 
 الشركاء 

برامج المسؤولية 
 المجتمعية 

 النتائج

 الشركاءمحور 
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 .لالقتراحات والمبادرات اإلبداعيةالناظمة اآلليات •

 

 

 

 

البرامج 
والمبادرات 

 اإلبداعية

اقتراحات 
 ابداعية معتمدة 

نوافذ اقتراحات 
  مفعلة

 النتائج

 االقتراحات والمبادرات اإلبداعية محور 
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 مؤشرات أداء العمليات المرتبطة باإلبداع واالبتكار

 (نوعي/ كمي)المؤشر العملية المحور الرقم

 العاملون  1

التوظيف والتنمية المهنية 
 المستدامة

 (تمكين العاملين)

إنجاز الخطة التدريبية للعاملين  نسبة 
عدد المستفيدين من المكرمة الملكية  
 رضا العاملين نسبة 

 المستفيدين من االسكان والضمان عدد 
 السلفعدد المستفيدين من 

عدد المستفيدين من رتب المعلمين  

 تطبيق نظام الجودة العمليات والخدمات الرئيسة 2

مركببز الببوزارةي مببديريات )نسبببة تطبيببق و تفعيبب  نظببام الجببودة علبب -
 (التربيةي المدارس

 عدد الخدمات المؤتمتة-

 الخدمات الرئيسية أدلة عدد-

 تقديم واعتماد خدمات ابداعية  المؤسسات التربوية والتعليمية 3

 مدارس التميزعدد 
عدد مدارس ذوي االعاقة 

عدد غرف الموهوبين 

عدد غرف الصعوبات 

عدد رياض االطفال الحكومية 

 البرامج اإلبداعية المعتمدة عدد 
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 مؤشرات أداء العمليات المرتبطة باإلبداع واالبتكار

 (نوعي/ كمي)المؤشر العملية المحور الرقم

4 
المجتمع ي الطلبة)الخدمة ومتلق

 (الخ ...المحلي والمستثمر
 

خدمات وبرامج وأنشطة  تقديم

 تربوية 

 عدد الطلبة المشاركين في البرلمان الطالبي والمجالس الطالبية 
 عدد الطلبة المشاركين في النشاطات التربوية 
الدولية في المسابقات واألنشطة عدد المشاركات 
المحلية في المسابقات واألنشطة عدد المشاركات 
 عدد مجالس التطوير التربوي 
 عدد الطلبة الملتحقين في مدارس التميز 
 عدد غرف الموهوبين 
 عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج التسريع االكاديمي 
 عدد الخدمات والبرامج المقدمة للمستثمرين 

 

 الشركاء 5
الشركاء والمبادرات استقطاب 

 اإلبداعية

 عدد المشاركين في برامج المسؤولية المجتمعية -
 بيانات محدثة  قاعدة-
 دلي  خدمات الشركاء-

 

 والمبادرات اإلبداعية االقتراحات 6

 

 

 

 

 

 

المبادرات إلبداعية و  عدد البرامج 
 عدد االقتراحات المقدمة 
 عدد االقتراحات المعتمدة 
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 اسم 

 البرنامج

 المشروع

 المبادرة

 

مسؤولية 

 التنفيذ

 والمتابعة

 

 

 الشركاء

 

متلقو الخدمة 

العاملون، )

الطلبة، المجتمع 

 ...(المحلي 

 

 

 اإلطار الزمني للبرنامج

 

مؤشرات 

 األداء

 

مؤشرات 

 اإلنجاز

 

   آلية

 القياس

 

/  النتائج

األثر 

 الناتج

 

دور القيادة 

العليا في 

 البرنامج

 

 

 التمويل

مخصص  االستمرارية النهاية البدء

 داخلي

تمويل 

 خارجي

الكلفة 

 المالية

نموذج حصرالبرامج والمشاريع والمبادرات 
 في الوزارةاإلبداعية 



 ذات عالقة اتمنهجي
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يتم قياس إستراتيجية ادارة اإلبداع واالبتكار الحكومي في وزارة 

التربية والتعليم من خالل مؤشرات أداء لكل محور من محاور 

 .اإلستراتيجية

 القياس


