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 صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم

 

إن الحاجة أضحت ملّحة لتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة املعالم لتنمية "

املوارد البشرية، تؤطر عمل القطاعات املعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية 

      . "2025-2015ات العشر القادمة "للسنو  االقتصادية

 .املعظم عبداهلل الثاني ابن احلسني من أقوال جاللة امللك  
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 صاحب السمو امللكي األمير الحسن بن طالل املعظم

 )رئيس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا(

، مع االيمان مطلب اقتصادي فهي واجب اجتماعي وإنسانيأنها  إلىتنمية املوارد البشرية باإلضافة ن إ"

            حركة النهضة  باملوارد البشرية  وغيرها تبدأ بالتعليم".بأن 
 .املعظمبن طالل من أقوال صاحب السمو امللكي األمري احلسن 
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 كلمة الرئيس
 

لتنمية املوارد البشرية أن نضع بين أيديكم التـقرير السنوي  يطيب لي وأسرة املركز الوطني           

 من العـمل والعطاء ستوالتي هي امتداد ل، 2016إلنجازات املركز ونشاطاته خالل عام 
ً
ة وعـشرين عاما

ويبين التقرير أهم منجزات املركز في تنمية املوارد البشرية على املستوى الوطني والعربي والدولي. 

 اريع التي ينفذها أو يشرف على تنفيذها.والخطط واملش

فقد حقق إنجازات وكثرة التزاماته، محليا واقليميا،  يواجها املركز شح املوارد التي وعلى الرغم من  

رفع كفاءة القيادات التربوية على في قطاع التعـليم العام، و  الخصوصوجه ، وعلى كّمية ونوعية

ط واإلدارة التربوية. ومن ناحية أخرى استطاع املركز أن الصعيد املحلي والعربي في مجال التخطي

توفير البيانات الدقيقة واملنقحة في إطار نظام معلومات املوارد البشرية في األردن يواصل مهمته في 

 ونظام معلومات سوق العمل األردني.

ات املوارد كتيب مؤشر شواهد االنجاز عديدة نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: إصدار ولعل 

، والدراسات املسحية للقطاعات ذات األولوية في 2016عام  في، والذي أنجز 2015البشرية في األردن 

سوق العمل األردني، والورش التدريبية في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي للقيادات التربوية في 

وهذا  .2017نجازها في عام بعض الدول العربية. باإلضافة إلى بعض الطموحات التي يرنو املركز إل 

 املتاحة.  االمكانات ، وضمن للحفاظ على ريادية االنجاز للسعيجله يدفعنا 

 لحرص املركز على و        
ً
ملحافظة على مكانته املرموقة لدى الجهات امواصلة دوره الريادي في نظرا

بحوث تنمية املوارد  بعضا من أنشطته، كمقر لرابطة مراكزذ يفنواصل ت ، فقداالقليمية والدولية

من مؤتمر الرابطة السنوي في جمهورية حيث أقيمت الدورة الخامسة البشرية في الوطن العربي، 

 وستعقدموقة. أكاديمية العلوم والتكنولوجيا ذات السمعة العربية املر وبالتعاون مع مصر العربية 

جامعة القدس بالتعاون مع في عمان  2017ملؤتمر الرابطة السنوي لهذا العام سادسة الدورة ال

 .املفتوحة بفلسطين

تمكين التي أثمرت في  جهودهم الكبيرة يطيب لي أن أزجي الشكر أوفره  ألسرة املركز على الختام وفي       

. وذلك بهدي من توجيهات سيدي املركز من تحقيق انجازاته النوعية على املستويين الوطني واالقليمي

ر الحسن بن طالل املعظم)رئيس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا(، صاحب السمو امللكي األمي

 لرؤى سيد البالد جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم.
ً
 وتنفيذا

 رئيس املركـز           
 أ. د. عبد اهلل العبابنة
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ردنية الهاشمية موارد بشرية ذات قدرة تنافسية عالية وقادرة على الريادة أن تمتلك اململكة األ 

.
ً
 ومستقبال

ً
 واالستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة حاضرا

 

 

 

 

 
 

تنمية املوارد البشرية األردنية من خالل اإلسهام في تطوير أداء املنظومة التعليمية والتدريبية ملواكبة 

 متطلبات التنمية البشرية.

 

 

 

 

 

انترؤي  

https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWv7GHmI_SAhVJOxQKHeXvBWYQjRwIBw&url=https://www.alwatania-egypt.com/about-us/vision-mission&psig=AFQjCNEpKqJPpnr5yJY1BlkUDgc4cp5M5w&ust=1487147847659228
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipLD3mI_SAhVLvBQKHZ7OAsoQjRwIBw&url=http://www.4m-ksa.com/4m/aboutar/index.html&psig=AFQjCNF_jNi6IKhZstqtR4Cfk1JWteNTrQ&ust=1487148089433452
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipLD3mI_SAhVLvBQKHZ7OAsoQjRwIBw&url=http://www.4m-ksa.com/4m/aboutar/index.html&psig=AFQjCNF_jNi6IKhZstqtR4Cfk1JWteNTrQ&ust=1487148089433452
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 داف املركز واملهام املناطة بهأه
 

، هيهدف املركز إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية املوارد البشرية، وحددت  مهام

 م، في اآلتي:1998وفق نظامه لسنة 

  بما في ذلك التعليم العالي وسوق العمل، إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بالنظام التعليمي

 ي والتقني، وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية.والتدريب والتعليم املنه

  دعم الخطط واملشروعات املوجهة لنظـم وبرامج التطوير التربوي في مجاالت التعليم بأنواعه

 ومستوياته املختلفة، بما في ذلك التسهيالت التعليمية والتدريبية.

 ليم والتدريب تقييم عناصر خطط التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التع

 وعالقتها بمتطلبات التنمية وسوق العمل في اململكة ودعم الدراسات املرتبطة بها.

  وضع نظم متكاملة ملعلومات املوارد البشرية واستثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 بواقع سوق العمل وتطوره.

 ور واملجاالت املتعلقة تقديم االستشارات للمؤسسات والهيئات املحلية والخارجية في األم

 بتنمية املوارد البشرية.

  التعاون والتنسيق مع املؤسسات والهيئات واملنظمات املحلية واإلقليمية والدولية لتوفير

 املساعدة والدعم لتطوير النظام التربوي.
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 اهليكـل التنظيمي للمركـز

 مجلس اإلدارة

 

 

 رئيس المركز

رئيس النائب   

 الشؤون المالية الشؤون الفنية الشؤون اإلدارية

 اللوازم المحاسبة المشاريع الدراسات

 الخدمات والصيانة شؤون العاملين
 الديوان المكتبة

 الرقابة المالية
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 ركزنشأة امل
تحت اسم املركز الوطني للبحث م 1990تأسس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية سنة 

إنشاؤه  ، حيث تم والتطوير التربوي كأحد املراكز التابعة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

م، وذلك 1987( لسنة 30" من قانون املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم )7استنادا للمادة رقم "

كحلقة وسيطة بين الجهات املانحـة والداعمة لخطط وبرامج التطوير في القطاعات املخـتلفة 

والجهات املنفذة لتلك الخـطط. وبالتالي فإن من أبرز مهام املركز إجراء دراسات تتعلق بالسياسات 

فرعية ضمن خطط املشاريع ال تقييممتابعة وتنفيذ و  إلىالتربوية واقتصاديات التعليم، باإلضافة 

آنذاك بالدراسات والبحوث  تقييمالتطوير التربوي، وقد كان اهتمام املركز من خالل وحدة ال

تحسين  إلىاملستمر ألثر خطة التطوير التربوي، باإلضافة  تقييمالشاملة مع تركيز خاص على ال

 فيذ البرامج. في تحسين تن تقييمالتربوي ومأسستها بما يضمن توظيف نتائج ال تقييمعمليات ال

م، قرر املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا إعادة تسمية املركز ليصبح 1995وفي سنة 

املركز  وترجمة للمفهوم أعمال "املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية"، وذلك رغبة في التوسع في 

بين مخرجات التدريب األشمل لتنمية املوارد البشرية الوطنية واستثمارها عن طريق تحسين املواءمة 

املركز منظور مهامه لتشمل  والتأهيل والتعليم وبين متطلبات سوق العمل. ومن هنا فقد وسع

دعم عمليات التطوير التربوي جوانب أخرى تندرج ضمن الفلسفة الوطنية العامة  إلىباإلضافة 

  لتنمية وتطوير املوارد البشرية.
 

  همجـاالت عمـلمهام المركز و

كز بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية يعمل املر 

تنمية  إلىواملشاريع التي تهدف  البرامج والدولية سواء كـانت حكـومية أم خاصة على تنفيذ وتقييم 

 املوارد البشرية في القطاعات اآلتية:

 .قطاع التعليم العام والتعليم العالي 

  والتدريب املنهي والتقني.قطاع التشغيل والتعليم 

ما بين جهات تساهم في تمويل البرامج م  2014وقـد تنوعت الجهات التي تعامل معها املركز  في عام 

واملشاريع املختلفة، وجهات أخرى تستفيد من خدمات املركز ، وذلك على النحو املبين في الجدول رقم 

(1.) 
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 م 2016شركـاء المركـز في عام : (1جدول رقم )

 الجهات الوطنية املستفيدة الجهات املساهمة في التمويل

 املوازنة العامة

 البنك الدولي

 اليونسكو

 الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي

 األيسسكو

 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني.

 اليونيسيف

 مؤسسة امللكة رانيا العبدهللا

 

 علميوزارة التعليم العالي والبحث ال

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة العمل

 وزارة الصناعة والتجارة

 وزارة الصحة

 أكاديمية امللكة رانيا العبدهللا

 الجامعات األردنية

 كليات املجتمع الحكومية والخاصة

 مؤسسة التدريب املنهي

 دائرة اإلحصاءات العامة

 مجلس التشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني 

 وازنة العامةدائرة امل

 القطاع الخاص

 
 املركز جملس إدارة

يشرف على إدارة املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية مجلس إدارة مكـون من مجموعة من األعضاء 

الذين يمثلون املؤسسات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، وبخاصة تلك املؤسسات التي يتصل عملها 

ألردن سواء كان ذلك في قطاع التعليم أم في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم بتنمية املوارد البشرية في ا

 املنهي والتقني. ويتكون مجلس اإلدارة الذي يرأسه بموجـب نظام املركز  رئيس املركز  وعضوية  كل من اآلتي:

 أمين عام املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.معالي 

 معالي أ. د. وليد املعاني.

 مين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية.أعطوفة 

 أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.عطوفة 

 أمين عام وزارة العمل.عطوفة 

 أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.عطوفة 

 مدير عام مؤسسة التدريب املنهي.عطوفة 

 مجلس إدارة شركة بترا للصناعات الهندسية.  عطوفة املهندس عمر أبو وشاح/نائب رئيس 
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 إجنازات املركـز
   

 اإلجنازات يف قـطاع التعـليم العام

م بمتابعة تنفيذ العديد من املشاريع والبرامج املحلية واإلقليمية  2016قام املركز خالل عام          

التطوير التربوي   والتقييم ملشروع  كما انتهى املركز رسميا من إعداد كافة دراسات املتابعة والدولية،

وزارة التربية والتعليم، وذلك امتدادا للدور الذي  نفذته(، والذي 2015-2010نحو االقتصاد املعرفي)

سند للمركز خالل املرحلة األولى من املشروع، والذي نفذته الوزارة خالل الفترة )
ُ
وقد (. 2009-2003أ

حول في النظام التربوي األردني بصورة شاملة ومتكاملة لتزويد إلى إحداث التغيير والت هدف املشروع

الطلبة باملعارف واملهارات الضرورية ملشاركتهم في اقتصاد قائم على املعرفة، وذلك للمراحل 

 التعليمية: ما قبل املدرسة  والتعليم األساس ي والثانوي. 

 ألهم إنجازات املركز في مشاريع قطاع التعلي
ً
 م:   2016م لعام وفي اآلتي عرضا

 

 (2) المرحلة-المتابعة والتقييم لمشروع التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي ( أ

        Education Reform for Knowledge Economy second phase (ERfKE II) 

نحو لقد قام املركز بإنجاز كافة دراسات املتابعة والتقييم التي ترتبط بمشروع تطوير التربوي         

( الذي تم إعداده   Assessment Frame workاالقتصاد املعرفي والتي تضمنها إطار املتابعة والتقييم )

خالت والعمليات دامل في في جوانبوذلك ( دراسة 20في بداية املشروع ، إذ تم إعداد ما يزيد عن )

( 2ملبني على املدرسة ( تأسيس نظام وطني للتطوير ا1هي: و و ملكونات املشروع الخمسة واملخرجات. 

( تطوير برامج الطفولة املبكرة 4( تطوير التعلم والتعليم، 3والتقييم والتطوير املؤسس ي،  املتابعة

 البيئة التعلمية /التعليمية. ( تحسين5والتعليم املنهي والتربية الخاصة، 

التقرير النهائي  م فيالجزء املتعلق بأنشطة املتابعة والتقيي إعدادب م 2016وقام املركز خالل عام 

 ( . Implementation Completion Reportللمشروع )

   وقد قام املركز خالل العام املنصرم باالنتهاء من ثالث دراسات دولية وذلك باعتباره الجهة

دراسة البرنامج  الوطنية املسؤولة عن تنفيذ هذه الدراسات في االردن  ، وهذه الدراسات هي :

كانون  6حيث تم االعالن عن نتائج هذه الدراسة في   (PISA 2015لبة )الدولي لتقييم الط

 . 2016األول 

 ( الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم للصف الثامن األساس يTIMSS 2015 ) وقد تم االعالن

الدراسة الدولية في الرياضيات للصف الرابع  2016تشرين ثاني  29عن نتائج هذه الدراسة في 

(Numeracy.ا )  2016تشرين ثاني  29حيث تم إعالن النتائج في . 
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العمل  2016واستكماال ملسيرة مشاركة األردن في الدراسات الدولية لتقييم الطلبة فقد تم في عام 

 على انجاز ما يأتي : 

 دراسات دولية لتقييم تحصيل الطلبة 

 International Studies for Students Assessment  

لتنمية املوارد البشرية املؤسسة الوطنية املعتمدة لتنفيذ كل من الدراستين  ُيعد املركز الوطني

 Trends inالدوليتين اآلتيتين في األردن:  دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

International Mathematics and Science Study(TIMSS) ، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة

Programme for International Student Assessment (PISA) باإلضافة إلى دراسة ،TIMSS-

Numeracy  حيث يمكن االستفادة من نتائج مثل هذه الدراسات الدولية في التعرف على مستوى أداء

الدراسات  مثل هذه الطلبة األردنيين باملقارنة مع نظرائهم من دول العالم، كما ويمكن توظيف نتائج

دى امتالك الطلبة للكفايات واملعارف واملهارات الالزمة ملراحل متقدمة من التعليم في الكشف عن م

  و/ أو دخول سوق العمل.

 م: 2015وفي اآلتي استعراض لهذه الدراسات وملا تم إنجازه في كل منها خالل العام 
 

  دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم(TIMSS2015) 

بتوقيع اتفاقية املشاركة في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات  م،2016قام املركز خالل عام 

 2019لدورة عام  Trends in International Mathematics and Science Study ( TIMSS)والعلوم  

 .2018للصف الثامن، حيث من املتوقع البدء بتحضيرات الدراسة التجريبية لهذه الدراسة في عام 
 

 2018)دولي لتقييم الطلبة البرنامج ال PISA  ( 

بتوقيع اتفاقية املشاركة في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  م، 2016قام  املركز خالل عام     

( وبدأ املركز بانشطة التحضير  OECDمع منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ) 2018لدورة عام 

والترجمة واءمة، والتحقق، إذ تم القيام بأنشطة امل، 2016تجريبية في وقت مبكر من عام للمرحلة ال

لتي ، كما تم تحديد إطار املعاينة للمدارس اتبيانات الطلبة واستبيان املدرسةلالختبارات واس

 .2017، إذ من املتوقع إجراء الدراسة في شهر أيار ستشارك في املرحلة التجريبية
 

 

 

 عربية في مجال التخطيط واإلدارة التربويةالالوطنية منجزات مشروع تعزيز القدرات (  ب

في إطار الشراكة بين منظمة اليونسكو، ممثلة بمكتبها في عمان، واملركز الوطني لتنمية املوارد 

 إلعداد القيادات التربوية في مجال اإلدارة والتخطيط 
ً
 اقليميا

ً
البشرية في األردن )بصفته مركزا

جاء تنفيذ مشروع تعزيز القدرات الوطنية في املنطقة العربية  ،ربوي(، فقد انعقدت في مقر املركزالت

 Internationalفي مجال التخطيط واإلدارة التربوية بدعم من معهد اليونسكو الدولي للتخطيط 
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Institute for Educational Planning  ومقره في باريس ومكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية

رفع الكفاءة املؤسسية للعاملين في  إلىيونسكو في عمان.  ويهدف املشروع ومقره في بيروت، ومكتب ال

وزارات التربية والتعليم في املنطقة العربية في مجال التخطيط التربوي واإلدارة التربوية، كما ويهدف 

التشبيك بين املؤسسات العاملة في مجال التخطيط التربوي والسياسات التربوية واملتابعة  إلى

يم لتبادل الخبرات وقصص النجاح وبناء قاعدة بيانات الخبراء العرب في التخطيط التربوي والتقي

 والسياسات التربوية واملتابعة والتقييم.

في مجال  عمل إقليمية ةم، تم عقد ورش2016وضمن هذا املشروع وخالل العام 

الورشة التدريبية: . 2016 تموز، 28-26في الفترة ما بين وذلك  االسقاطات ووضع السناريوهات

، والتي هدفت إلى تزويد املشاركين باملعرفة األساسية لكيفية االسقاطات ووضع السناريوهات

استخدام تقنيات االسقاطات وأدوات املحاكاة التي يمكن استخدامها عند وضع سيناريو كمي لوثيقة 

 خطة وطنية في مجال التخطيط واإلدارة التربوية.

 ثلين عن وزارات التربية والتعليم في الدول العربية اآلتية: وقد شارك في الورشة مم

األردن،  وفلسطين، وسوريا، والسودان، ومصر. وبواقع ممثلين اثنين لكل دولة. أضافة إلى الفريق  

 البحثي في املركز.

وافتتح الورشة عطوفة األستاذ الدكتور عبدهللا العبابنة رئيس املركز وبحضور مندوبة مكتب 

  .كو في عمان اآلنسة سمية أبو حمدية ونائب رئيس املركز األستاذ الدكتور أحمد الطويس ياليونس
 

 أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين -شبكات المدارس المرحلة األولىدراسة ( ج

رنامج شبكات لتدريب املعلمين أولى دراساتها البحثية لبالعبدهللا تنّفذ أكاديمية امللكة رانيا 

تعزيز برنامج التنمية املهنية للمعلمين" املمّول من الحكومة الكندية، بهدف س ضمن مشروع "املدار 

م 
ّ
م ومجتمعات التعل

ّ
قياس أثر برنامج الشبكات على أداء املعلمين في الغرفة الصفية ونتاجات التعل

 املهنية  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

معهد أونتاريو للدراسات  –مية بخبرات من جامعة تورنتو ولتحقيق هذه الغاية استعانت األكادي

لة في املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.
ّ
  التربوية، وخبرات وطنية ممث

يتم جمع بياناتها وس تقييم أثر تدريب املعلمين على تحصيل الطلبة.وقد أجرى املركز الدراسة بهدف 

وذلك خالل  صول على البيانات القاعدية للدراسةعلى مرحلتين: األولى عند بداية املشروع للح

، والثانية عند االنتهاء من املشروع للحصول على 2017-2016الفصل األول من العام الدراس ي 

وتشكلت عينة  البيانات الختامية والتي ستتم مقارنتها بالبيانات القاعدية لقياس وتقيم أثر البرنامج.

( مدرسة، ومثلها في  20دارس في املجموعة التجريبية ) ( مدرسة، بلغ عدد امل40من )الدراسة 

ت العّينة أقاليم اململكة الثالثة: الشمال، والوسط، والجنوب.
ّ
 املجموعة الضابطة، وقد غط
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وتأتي هذه الدراسة في إطار سعي األكاديمية وحرصها على تطوير العمل باالستناد الى الدليل ونتائج 

 للتنمية املهوسيتم توظيف ن البحث التربوي.
ً
 أردنيا

ً
ة نيتائج الدراسة لتطوير العمل وتقديم نموذجا

م على أداء الطلبةوتأتي أهمية هذه الدراسة في تقييم أث الفاعلة أثناء الخدمة.
ّ
  .ر تدريب املعل

 

 اإلجنازات يف قـطاع التشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني

دم تنمية املوارد البشرية في قطاع التشغيل والتعليم ملركز العديد من اإلنجازات التي تخـحقق ا

والتدريب املنهي والتقني في األردن، وجاءت  هذه اإلنجازات من خالل عدة مشاريع أحدها مشروع نظام 

بناء أنظمة متخصصة في تنمية املوارد البشرية معلومات املوارد البشرية )املنار( والذي يهدف إلى 

كنولوجيا وبشكل يعزز دخول االقتصاد األردني في اقتصاد ومجتمع باستخدام أحدث وسائل الت

املعرفة كما ويساعد في تطوير أسس وآليات اتخاذ القرار في املؤسسات املعنية باستخدام الرقم 

 واملعلومة.

على بناء قواعد بيانات واسعة ودقيقة  -ومنذ تأسيسه-وقد دأب املركز من خالل مشروع املنار 

بالحصول على مدخالت النظام من البيانات واملعلومات من  ة. حيث يقوم املشروعللموارد البشري

جهات متعددة تتصف بالقدرة العالية على إنتاج بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة وتفصيلية 

ومشهود لها على املستوى املحلي والدولي. وإلى أبعد من ذلك فإن مشروع املنار قد عمل خالل الفترات 

ى بناء شراكات حقيقة مع مزودي البيانات )دائرة اإلحصاءات العامة، واملؤسسة العامة املاضية عل

للضمان االجتماعي، وديوان الخدمة املدنية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، والجامعات 

الرسمية، وغير الرسمية، وكليات املجتمع الرسمية وغير الرسمية، ومؤسسة التدريب املنهي(، وذلك 

  من أجل الوصول إلى مستودعات للبيانات ترتكز على معايير محلية ودولية متعارف عليها.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع املنار قد صمم قواعد معلومات املوارد البشرية لتشمل جانبين، األول  

 إضافة قواعد بيانات أخرى 
ً
 هو معلومات سوق العمل والثاني هو معلومات التعليم. وتم مؤخرا

. وقد تم الحصول على التمويل الالزم لهذا املشروع من صندوق التشغيل 
ً
سنأتي على ذكرها الحقا

والتعليم و التدريب املنهي و التقني لدعم املركز في تحديث وتطوير وإدامة نظام معلومات املوارد 

 البشرية. 
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 اإلجناز  يف نظام معلومات املوارد البشرية
  عملقواعد معلومات سوق ال .1 

يحصل مشروع املنار على نوعين من بيانات سوق العمل، األول بيانات إحصائية مصدرها املسوح 

 امليدانية، والثاني بيانات إدارية مصدرها املؤسسات واإلدارات ذات العالقة. 
 

 ويمكن تصنيف قواعد معلومات سوق العمل على النحو اآلتي:       

 صائيةقواعد معلومات سوق العمل اإلح   -أ
 

وهي قواعد بيانات يتم بناؤها من خالل معلومات يتم جمعها بتنفيذ مسحين لهما عالقة بسوق            

العمل، تقوم بهما دائرة اإلحصاءات العامة، وهما مسح العمالة والبطالة ومسح االستخدام. وتشتمل 

ن واملتعطلين والسكان هذه القواعد على بيانات إحصائية لعّينة ممثلة متعلقة بخصائص العاملي

خارج قوة العمل تحتوي على الجنس والعمر والتحصيل العلمي والعالقة بسوق العمل وغيرها من 

 املتغيرات الضرورية للتخطيط لسوق العمل واملوارد البشرية.

ويقوم املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية من خالل مشروع نظام معلومات املوارد البشرية بإدخال 

بيانات الخام املتعلقة بمسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة االحصاءات العامة عن قواعد ال

البيانات بشكل ربعي. يتضمن املسح بيانات حول املشتغلين واملتعطلين األردنيين وفق متغيرات العمر، 

والنشاط  والجنس، واملستوى التعليمي، واملهنة، واالختصاص األكاديمي، والحالة االجتماعية،

االقتصادي، والحالة االقتصادية، ومكان اإلقامة )ريف، مدينه(، وحالة االلتحاق األكاديمي )ملتحق، 

غير ملتحق(، وحالة العمل/الشغل )بأجر، بغير أجر(، واملستوى االقتصادي، والقطاع االقتصادي،  

مسح العمالة  وطريقة البحث عن عمل، وفترة التعطل عن العمل. هذا وقد تم تحديث بيانات

على قواعد البيانات وفق املتغيرات أعاله. وبهذا فان البيانات املتعلقة بمسح  2015والبطالة لعام 

 .2015إلى عام  2001العمالة والبطالة متوفرة من عام 

 

، وهي قاعدة بيانات 2015كما تم تحديث قاعدة بيانات فرص العمل املستحدثة لتشمل بيانات عام 

فرص العمل املستحدثة الذي تجريه دائرة االحصاءات العامة كل نصف سنة، مبنية على مسح 

ويوفر معلومات إجمالية عن فرص العمل لألردنيين وغير األردنيين ملجموعة من املتغيرات مثل 

الجنس والعمر والتخصص واملؤهل العلمي و املهنة و النشاط االقتصادي و البيانات املتوفرة لألعوام 

 . 2015 و حتى 2010من 
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        قواعد معلومات سوق العمل اإلدارية   -ب

املؤسسة العامة للضمان يمكن تعريف املعلومات اإلدارية بالبيانات التي تجمعها كل من          

 . وقد قام املركز من خالل مشروع املنار باآلتي:ديوان الخدمة املدنية، و وزارة العمل، و االجتماعي

تحديث قاعدة بيانات للمشتركين في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي تحتوي على بيانات إفرادية 

وهذه البيانات متعلقة بأعداد املشتركين وخصائصهم الرئيسة  عن املشتركين بالضمان االجتماعي،

مثل الجنس، واألجر، وعمر الفرد، والنشاط االقتصادي الذي يعمل به الفرد. كما، وتشمل معلومات 

عن املتقاعدين و هي الجنس، واألجر، وعمر املتقاعد، وسنوات خدمته، ونشاطه االقتصادي الذي 

التقاعد. وقد قام املركز بتحديث قاعدة بيانات الضمان على النحو  كان يعمل به املتقاعد، و نوع

 اآلتي:

 م. 2013تم تحديث بيانات املشتركين في الضمان االجتماعي لعام 

 م. 2013تم تحديث بيانات املنفكين من الضمان االجتماعي لعام م

 .م2013تم تحديث بيانات املنشآت املشتركة في الضمان االجتماعي لعام 

 م. 2013و لغاية عام  2001يانات متوفرة من عام والب
 

يقوم املشروع بإدخال املعلومات اإلفرادية لبيانات ديوان الخدمة املدنية، والتي تتضمن معلومات 

حول املوظفين الحكوميين، واملتقاعدين من الخدمة املدنية، حيث يتم تصنيف املعلومات بحسب 

ومستوى التعليم، والدرجة الوظيفية )أولى/ ثانية(، واملهنة،  العمر، والجنس، واالختصاص األكاديمي، 

والوزارة/املؤسسة التي يعمل بها. إضافة إلى ذلك، يتم إدخال بيانات املتقدمين من )طالبي الوظائف( 

لديوان الخدمة مصنفة بحسب العمر، والجنس، واالختصاص األكاديمي، ومكان العمل، وسنة 

 منها. هذا وقد قام املركز بتحديث البيانات كاآلتي: التخرج، والجامعة التي تخرج

 م.2015تم تحديث بيانات طالبي التوظيف واملعينين واملتقاعدين لعام 

 م.2015تم تحديث بيانات املوظفين الخاضعين لنظام الخدمة املدنية، واملعينين لعام 

 م.2015تم تحديث بيانات املنفكين من نظام الخدمة املدنية لعام 

إلى ذلك فقد تم إدخال  بيانات العمالة األجنبية ممن حصلوا على تصاريح عمل من وزارة أضف 

م، وتحتوي قاعدة املعلومات هذه على بيانات إفراديه حول العمالة 2015العمل األردنية لعام ،

الوافدة، وأسماء املؤسسات التي يعملون بها بشكل أساس ي، كما وتتضمن قواعد املعلومات على 

إفرادية حول الراتب، والجنسية، والجنس، والعمر، واملهنة، ومجال التعليم، واملستوى  بيانات

م إلى عام 2001التعليمي، والنشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعمل بها.  وتتوفر املعلومات من عام 

 م.2015

 

 

http://www.ssc.gov.jo/
http://www.ssc.gov.jo/
http://www.ssc.gov.jo/
http://www.mol.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
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 . قواعد معلومات التعليم 2

د معلومات  التعليم املنهي، وهي على النحو وتشمل على قواعد معلومات التعليم العالي، و قواع     

 اآلتي:  
 

 :والتي تحتوي على بيانات الجامعات الرسمية و غير الرسمية،  قواعد معلومات الجامعات

وتحتوي على بيانات إفراديه عن الطلبة امللتحقين، والخريجين، وعلى بيانات إفراديه عن 

لهيئة اإلدارية، هذا، و قد تم تحديث البيانات أعضاء الهيئة األكاديمية، وبيانات إفراديه عن ا

، والتي يمكن م2016-م2015للفصلين الدراسيين األول، ولثاني، والصيفي للعام الدراس ي 

 توضيحها على النحو اآلتي:

 تشمل قواعد معلومات افرادية لطلبة الجامعات عن  وهي معلومات الطلبة: قواعد

والعمر، ونوع شهادة الثانوية العامة،  و امللتحقين، كالجنس، الطلبة الخريجين،

واملدرسة التي تخرج منها الطالب، ومعدله في الثانوية العامة، واملستوى العلمي في 

الجامعة، والتخصص العلمي في الجامعة، إضافة إلى معلومات أخرى متعلقة 

 بالطلبة الخريجين مثل معدل التخرج، والتقدير.

 وهي تشمل قواعد معلومات الهيئة األكاديمية قواعد معلومات الهيئة األكاديمية :

في الجامعات معلومات إفرادية كالجنس، والعمر، والجنسية، واملستوى التعليمي، 

والتخصص العلمي، والرتبة األكاديمية، واسم، وبلد آخر جامعة تخرج فيها عضو 

 هيئة التدريس، وراتبه الشهري.

 قواعد معلومات الهيئة اإلدارية في : وهي تشمل قواعد معلومات الهيئة اإلدارية

الجامعات     معلومات إفرادية كالجنس، والعمر، والجنسية، واملستوى العلمي 

 والتخصص العلمي، واملهنة والراتب الشهري.
 

 :وتحتوي بيانات كليات املجتمع الرسمية وغير الرسمية،  قواعد معلومات كليات املجتمع

لتحقين والخريجين وبيانات افراديه عن أعضاء الهيئة وعلى بيانات إفرادية عن الطلبة امل

األكاديمية واإلدارية في الكليات، وقد تم تحديث البيانات للفصلين الدراسيين األول والثاني 

 م.2016-م2015للعام الدراس ي  

 :تشمل معلومات إفرادية عن الطلبة   قواعد معلومات طلبة كليات املجتمع

ة عن الطلبة امللتحقين، كالجنس، والعمر، ونوع شهادة ومعلومات إفرادي ،الخريجين

الثانوية العامة، واملدرسة التي تخرج فيها الطالب، ومعدله في الثانوية العامة، 

واملستوى العلمي، والتخصص العلمي في الكلية، إضافة إلى معلومات إضافية أخرى 

 متعلقة بالطلبة الخريجين مثل معدل التخرج، والتقدير.
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  معلومات الهيئة األكاديمية: تشمل معلومات إفرادية كالجنس، والعمر، قواعد

والجنسية، واملستوى التعليمي، والتخصص العلمي، والرتبة األكاديمية، واسم، وبلد 

 آخر جامعة تخرج فيها عضو هيئة التدريس، وراتبه الشهري.

    العمر، قواعد معلومات الهيئة اإلدارية: تشمل معلومات إفرادية كالجنس، و

 والجنسية، واملستوى العلمي، والتخصص العلمي، واملهنة، والراتب الشهري.
 

  قواعد بيانات التعليم املنهي  في  وزارة التربية والتعليم 

 2015/2016تحتوي قاعدة بيانات التعليم املنهي على معلومات تفصيلية عن الطلبة لعام 

رية التابع لها الطالب، واملدرسة، والصف، بحسب اآلتي:  الجنس، والعمر، والجنسية، واملدي

والحالة االجتماعية، والفرع املنهي الذي يدرسه الطالب، واملستوى التعليمي لألب، واملستوى 

التعليمي لألم، وعدد أفراد األسرة، وترتيب الطالب بين أخوته، والوضع الدراس ي للطالب، 

والسلطة املشرفة، وملكية املدرسة، ، وجنس املدرسة، ةودخل األسرة الشهري، ونوع املدرس

 ونظام الفترة أو الفترتين، والتوزيع الجغرافي )مدينة أو قرية(. 

كما وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات خاصة باملدرسة التي تقدم مسارات مهنية فيها 

ية بحسب اآلتي: املديرية، واملدرسة، ونوع املدرسة، وجنس املدرسة، والسلطة املشرفة، وملك

املدرسة، ونظام الفترة أو الفترتين، والتوزيع الجغرافي )مدينة أو قرية(، ومساحة أرض 

املدرسة، وأعداد املباني، وأعداد الغرف الصفية، وأعداد الغرف لغير الصفية، وأعلى صف، 

 وأدنى صف، وأعداد الطلبة، وعدد املعلمين، وعدد اإلداريين.
 

 

 ي  قواعد بيانات مؤسسة التدريب املنه 

دربين لعام  
ُ
قامت مؤسسة التدريب املنهي بتزويد املشروع بالبيانات الخاصة باملتدربين وامل

وفق اآلتي:  2015. وتحتوي على معلومات تفصيلية عن املتدربين امللتحقين لعام 2015

العمر، والجنسية، واملعهد التابع له املتدرب، واملؤهل العلمي، والبرنامج التدريبي، و الجنس، 

 املستوى الفني، واملحافظة، ومدة التدريب. و 

باإلضافة معلومات تفصيلية عن املدربين للعام نفسه بحسب: الجنس، والجنسية، والعمر، 

 والتخصص العلمي، واملؤهل العلمي، واملركز التدريبي، والوظيفة ، والراتب، والخبرة العملية.
 

 قواعد بيانات الشركة الوطنية للتدريب و التشغيل 

بدا مشروع املنار بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل لبناء  2013بداية عام  في

قاعدة بيانات خاصة باملتدربين الذين تم تدريبهم من خالل الشركة. وقد قامت الشركة بتزويد 

املشروع بالبيانات والتي تحتوي على معلومات تفصيلية عن املتدربين امللتحقين  والخريجين 
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بحسب اآلتي: العمر، واملهنة، واملؤهل العلمي، واملحافظة، ومدة  2015و لغاية  2013 واملألع

 التدريب، والبرنامج التدريبي.
 

خرى 3
ُ
 . قواعد معلومات أ

 وقد تم  تحديث قاعدة بيانات الخاصة باملعونة الوطنية لعام قاعدة بيانات  املعونة الوطنية :

نتفعين من املعونة الوطنية بحسب اآلتي: الجنس، وتحتوي معلومات عن األفراد امل 2015

والرقم الوطني، والعمر، وعدد أفراد األسرة، والفئة، ومكتب املعونة، واملحافظة، ومبلغ 

 املعونة، وحالة القيد، واملبلغ الشهري الذي تتقاضاه األسرة من الصندوق .

 يانات الخاصة بصندوق : وقد تم تحديث  قاعدة بقاعدة بيانات صندوق التنمية و التشغيل

 و تحتوي على اآلتي: 2015التنمية و التشغيل لعام 

معلومات عن األفراد املقترضين من الصندوق بحسب اآلتي: الجنس، واملهنة، واملؤهل  ( أ

العلمي، والتخصص، والخبرة العملية، والحالة االجتماعية، ومن ذوي االحتياجات الخاصة، 

املشروع، واملحافظة، وقيمة املشروع، وقيمة  ، وغرض ونوع القرض، وقطاع املشروع

 القرض، وعدد سنوات القرض. 

معلومات عن املشاريع املمولة من الصندوق وحجم القروض وفرص العمل  بحسب اآلتي:  ( ب

غرض املشروع، واملحافظة، قيمة املشروع،  وقيمة ، و نوع القرض، وقطاع املشروع

 القرض، وعدد سنوات القرض.

 تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بصندوق اقراض املرأة وق املرأة: كما قاعدة بيانات صند

و التي تشمل  معلومات عن املقترضين والقروض حسب الجنس والجنسية واملؤهل  2015لعام 

 ( . 2015- 2014) لألعوامالتعليمي، وقيمة القرض وحالته والتخصص. وتتوفر البيانات 

  تحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن حجم الطلب : قاعدة بيانات إعالنات جريدة الرأي

املحلي و الخارجي من خالل إعالنات الوظائف في جريدة الرأي وذلك بحسب املهنة املطلوبة و 

عدد سنوات الخبرة املطلوبة و العمر و الجنس و املؤهل العلمي و التخصص. هذا و قد تم 

 . 2016إدخال بيانات عام 

 

 راصدارات مشروع المنا

من بين أهم إصدارات مشروع املنار يمكن اإلشارة بش يء من التفصيل إلى اإلصدار الخاص     

 . 2016(، والذي أنجز خالل عام 2015بدليل مؤشرات املوارد البشرية في األردن )

  ،وهو دليل سنوي يتضمن معلومات  :2015دليل مؤشرات الموارد البشرية في األردن

لعرض والطلب في سوق العمل، بهدف تزويد الشركاء ومتخذي القرار شاملة تحليلية عن جانبي ا

وراسمي السياسات واملخططين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني، بمرجع واحد 
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مرشد وشامل للكثير من املعلومات والبيانات املتعلقة باملوارد البشرية في األردن على وجه التحديد، 

إلى تحسين خطط املوارد البشرية على املستوى الوطني، و قد تم إعداد االصدار األمر الذي سيؤدي 

 . 2016، والذي أنجز في عام 2015الرابع لهذا الدليل و هو لعام 

تبرز أهمية هذا الدليل من كونه املرجع األول الذي يغطي جوانب عديدة فيما يخص املوارد البشرية 

عد العنصر األهم 
ُ
في العملية االنتاجية، كما أنه يخدم في تعزيز جهود األردن الرائدة في األردن والتي ت

والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشرية. من ناحية أخرى، يزود الدليل صناع القرار بالبيانات 

الالزمة لتحديد خصائص املوارد البشرية وبالتالي تمكينها من وضع الخطط والبرامج الالزمة نحو إدارة 

 موارد البشرية األردنية. وفي اآلتي ذكر موجز ملحتويات الدليل:مثلى لل

 مؤشرات املوارد البشرية  -

 املشتغلون األردنيون  -

 املتعطلون األردنيون  -

 العمالة الوافدة.  -

 فرص العمل املستحدثة -

 إلعالنات جريدة الرأي -
ً
 الطلب على األيدي العاملة األردنية وفقا

 املشتركون في الضمان االجتماعي -

 نفكون من الضمان االجتماعيامل -

 املوظفون الخاضعون لنظام الخدمة املدنية -

 طالبو التوظيف واملعينون لدى ديوان الخدمة املدنية -

 الطلبة في الجامعات األردنية -

 طلبة كليات املجتمع -

 طلبة التعليم املنهي -

 مؤسسة التعليم والتدريب املنهي -

 الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل -

 دة من صندوق املعونة الوطنيةاألسر املستفي -

 املشاريع املمولة من صندوق التنمية والتشغيل -

 صندوق اقراض املرأة -
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  الكمية والنوعية مشروع دراسات تقدير الفجوة
 بني جانبي العرض والطلب يف ثالثة قطاعات

 

تطوير  ،روع املنارومن خالل مش 2001منذ عام  ،ولى املركز الوطني لتنمية املوارد البشريةيت         

النظم واألدوات الفنية والتنفيذية لبناء نظام معلومات املوارد البشرية في األردن، حيث قام بتكييف 

وتقديم  مجموعة من املؤشرات الدولية املفتاحية املتعلقة بنظم معلومات املوارد البشرية إلى البيئة 

لتحديات والفرص لنظام معلومات املوارد األردنية وإنتاج اللبنات البنائية الضرورية لتحديد ا

 .البشرية

 أن 
ّ
وبالرغم من التقدم واإلصالحات املهمة التي طرأت  على نظام معلومات املوارد البشرية إلى اآلن، إال

موضوع املسوح القطاعية التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محددة للتعرف على 

تحديد املهارات النوعية التي يحتاجها العاملين في هذا القطاع االحتياجات الكمية من األيدي العاملة و 

مازالت ضعيفة، وقد ينعكس ذلك على عدم تطوير خطط تنمية موارد بشرية فاعلة للقطاعات 

املهمة في سوق العمل وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات وبالتالي  قد يضعف من فاعلية عملية 

 .إلى حدوث اختالالت في كفاءة التشغيل في  سوق العمل اإلرشاد املنهي، والتي قد تقود

والتي ، 2015وقد قام املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية بمسح ثالثة قطاعات جديدة في العام 

وهي: قطاع الصحة، وقطاع صناعة االغذية  ،2016ظهرت نتائجها في الربع االخير من عام 

ية واملشروبات والتبغ، والتي تم تمويلها من صندوق التشغيل واملشروبات والتبغ، وقطاع تجارة االغذ

والتعليم والتدريب املنهي والتقني، وذلك بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة. أضف إلى ذلك مشاركة 

ممثلين عن الجهات املعنية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني في عملية املتابعة 

كلت لهذه الغاية.واإلشراف على هذ
ُ
  ه الدراسات عبر لجان استشارية ش

التدريب والتعليم وتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة إصالح قطاع التشغيل و 

ومنسجما مع التوصيات الخاصة بهذا القطاع الواردة  2025وبما يتفق مع رؤية االردن ، املنهي والتقني

شرف على تنفيذه  ،2025-2016ية املوارد البشرية لألعوام في االستراتيجية الوطنية لتنم
ُ
والذي ت

وزارة العمل وبمشاركة العديد من املؤسسات الحكومية املعنية والقطاع الخاص وجهات من املجتمع 

ي؛ ويركز على ضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية 
ّ
املحل

طاعات، وذلك بغرض  املساعدة في التعرف على االحتياجات القطاعية املوارد البشرية ضمن هذه الق

، ومن ثم العمل على ت الالزمةاومستوى مهن العمالة املطلوبة واملهار الكمية والنوعية من املؤهالت 

تطوير هذه االمكانيات لدى الباحثين عن عمل؛ األمر الذي سيساهم بال شك في االستخدام األمثل 

العمل على تطوير خطط التعليم وبرامج التدريب و التأهيل بما سواء من خالل للموارد البشرية 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى لتقدير الفجوة في سوق . يواءم متطلبات سوق العمل
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العمل األردني في القطاعات الثالثة وذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردني واملتمثلة في جانبي 

لطلب، ومحاولة تحليل واقع كل جانب على حدة ومن ثم استنباط مدى تجانس العرض العرض وا

 بمخرجات مزودي التدريب والتعليم املنهي والتقني الكمية والنوعية مع الطلب واملتمثل في 
ً
متمثال

 حاجات سوق العمل الكمية والنوعية. 

مية املوارد البشرية في كما وتتميز هذه الدراسة في كونها ستضع الخطوط العريضة لخطط تن

القطاعات املستهدفة، والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الذي سيقلل 

من مقدار االختالالت في منظومة تنمية واستثمار املوارد البشرية املتمثلة بالفجوة الواضحة بين 

 إيجابيا ع
ً
لى معدل النمو االقتصادي في األردن جانبي العرض والطلب، وهذا بدوره  سيترك أثرا

 ويسهم بتعزيز التنافسية مع األخذ بعين االعتبار الفروقات النسبية على مستوى أقاليم اململكة.
 

 و في املجمل فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إيجازها في اآلتي:

 تحديد مسميات املهن/ األعمال املطلوبة ضمن كل قطاع. 

  تحديد االحتياجات التدريبية الكمية الحالية واملستقبلية ضمن املهن/ األعمال املطلوبة في

 القطاع املستهدف.

  تحديد احتياجات املنشآت العاملة ضمن القطاع املستهدف من برامج تدريب رفع الكفاءة

 للعاملين في املنشآت.

  مع مزودي التدريب في  التعرف إلى اتجاهات أصحاب العمل نحو االستفادة والتعاون

 القطاعين العام والخاص في إعداد وتدريب القوى العاملة ضمن القطاع املستهدف.

 .التعرف إلى اتجاهات واستعداد أصحاب العمل نحو تشغيل ذوي االعاقات ضمن منشآتهم 

 .التعرف إلى اتجاهات واستعداد أصحاب العمل نحو تشغيل اإلناث ضمن منشأتهم 

 واستعداد مؤسسات/ جهات التدريب في القطاعين العام والخاص  التحقق من جاهزية

 إلعداد وتدريب العمالة املطلوبة ضمن القطاع املستهدف.

  تحديد مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات املعنية

 لجسر هذه الفجوة.

  وخلق رأس مال بشري كفؤ وفعال تطوير خطة وبرامج لتنمية املوارد البشرية في كل قطاع

 في األردن.
ً
 باعتباره من العناصر األكثر توفرا

 

 

 ما تم إنجازه في مشروع الدراسات القطاعية جاء على النحو اآلتي: 
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  تم االنتهاء من اعداد الدراسات القطاعية بجميع فصولها للقطاعات الثالث و هي : : قطاع

ت والتبغ، وقطاع تجارة االغذية واملشروبات الصحة، وقطاع صناعة االغذية واملشروبا

 والتبغ  

 .تم تطوير  خطط تنمية املوارد البشرية للقطاعات املستهدفة في ضوء نتائج الفجوة 

  تمت طباعة الدراسات القطاعية الثالث و توزيعها على اصحاب القرار و املؤسسات ذات

 العالقة .

 

 

 اطالق الدراسات القطاعية

 وحبضور دولة رئيس الوزراءاملعظم احلسن  برعاية مسو األمري
 إطالق دراسات في القطاعات ذات األولوية في سوق العمل

االمير الحسن بن طالل ، وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو امللكي 2016-8-25في يوم الخميس املوافق

هاني امللقي وعدد من  )رئيس املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا(، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور 

ثالث دراسات قطاعية في مجاالت الصحة وصناعة وتجارة االغذية واملشروبات  إطالقالوزراء املعنيين تم 

والتبغ، وخلصت هذه الدراسات إلى تحديد الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل في هذه 

تعاون مع مجلس التشغيل و التدريب جاءت هذه الدراسات ضمن خطة عمل املركز بال حيث .القطاعات

والتعليم التقني الستدامة نظام معلومات املوارد البشرية ودراسة القطاعات االقتصادية ذات االولوية التي 

 ،لدعم الجهود االصالحية لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني 2013تم البدء بها في عام 

الحكومية املعنية حول احتياجات سوق العمل في هذه القطاعات وفق وبالشراكة مع الوزارات والجهات 

اسلوب علمي، االمر الذي يمكن صانع القرار من اعداد السياسات املتعلقة بسوق العمل وتحديد الفجوة 

واكد سمو االمير الحسن اهمية هذه الدراسات في التعريف  . بين جانبي العرض والطلب لكل قطاع

رات الحياتية التي تسهم في تمكين املواطن من اشغال فرص العمل املتاحة الفتا الى اهمية باالحتياجات واملها

اشار رئيس الوزراء  ٬من جهته .التواصل املباشر مع املواطنين وارشادهم حول فرص العمل التي يتم توفيرها

يتعلق بنظام  الى اهمية هذه الدراسات في تمكين صانع القرار من وضع السياسات املناسبة سواء ما

واكد رئيس الوزراء ان محاربة  .معلومات سوق العمل او الفجوة بين العرض والطلب بعيدا عن االرتجالية

الفتا الى اهمية تحديد برامج التدريب املنهي وفقا الحتياجات  ٬الفقر والبطالة تعد من اهم واجبات الحكومة

كما اكد امللقي دعم  .«ب املنهي في مهنة ال يرغبهاال يجوز ادخال اي شخص للتدري»وأضاف  .الناس الفعلية

الحكومة ملراكز البحث العلمي والدراسات نظرا ألهمية دورها في اعداد السياسات والخطط املبنية على 

وجرى حوار حول هذه الدراسات القطاعية حيث ابدى الوزراء  .العلم واالرقام القابلة للقياس واملتابعة

اسات القطاعية التي تخص وزاراتهم جملة من املالحظات بشأن العرض والطلب في الذين تمت مناقشة الدر 

وكان رئيس املركز الوطني لتنمية  .سوق العمل والتخصصات التي توفرها الجامعات ومدى حاجة السوق لها

يم وسوق املوارد البشرية الدكتور عبدهللا عبابنة اشار الى ان الدراسات التي انجزها املركز في قطاع التعل
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الفتا الى ان للمركز  ٬العمل والتي يعمل املركز على انجازها ال نظير لها على الصعيدين الوطني واالقليمي

شراكات وطنية واقليمية ودولية اهلته ان يكون معتمدا لدى الجهات الدولية للقيام بدور املتابعة والتقييم 

واشار الى ان املركز يشرف على ادارة اهم دراستين  .وحتى تاريخه 1990ملشاريع تطوير التعليم منذ العام 

والتي يعد اداء الطلبة فيهما في املباحث « TIMSS&PISA»دوليتين في العالم يشارك بهما االردن وهما 

 .الرئيسية العلوم والرياضيات والقرائية من اهم املؤشرات حول جودة النظام التعليمي في اي بلد

 م2016إصدارات املركـز يف عام 
تسجيل العديد من الدراسات لدى املكتبة الوطنية والتي أجريت ضمن  مشروع تطوير تم         

.  ويبين جدول م 2016عام  خالل  ت، وصدر م2015خالل عام وأنجزت  اقتصاد املعرفةالتعليم نحو 

   في مجال املتابعة والتقييم ( هذه اإلصدارات2رقم )

 راسات املتابعة والتقييمفي مجال د اإلصدارات:(2جدول رقم )

 عنوان اإلصدار الرقم

امج الدولي لتقييم الطلبة "التقرير الوطني" دراسة البرن .1   

 دراسة قياس استعداد االطفال في االردن للتعلم باستخدام اداة تطور الطفل. .2

3.  الفجوة في اداء الطلبة بين الجنسين في االردن "تقرير دراسة". 
4. فية المرحلة الثانية : التعليم والتعلم المتمحور حول الطالب في المدراس االردنية.المالحظة الص   

5. .2014الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد المعرفة    

6.  Gender Gap in Student Achievement in Jordan “Study Report”. 
7.  Mapping of Student Assessment in Jordan : Monitoring & Evaluation 

Partnership (MEP) Project. 
 

النحو  من ناحية أخرى تم تسجيل عدد من اإلصدارات املتعلقة بمشروع املنار، وهي على

 .(3املبين في جدول )

 

 

 

 

 

 اإلصدارات في مجال دراسات مشروع املنار(:3جدول رقم )

 عنوان اإلصدار الرقم

 لصحةا  قطاعالفجوة بين جانبي العرض والطلب في  .1
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 عنوان اإلصدار الرقم

 تجارة األغذية والمشروبات والتبغ  الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع .2

3.  صناعة األغذية والمشروبات والتبغ  الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع 

4.  النزاعات واإلضرابات العمالية وأثر بيئة وظروف العمل على االستثمار 

5.  فروع اإلنتاجية في المحافظاتدراسة تقييم مبادرة ال 

6.  الشَّباب األردني وسوق العمل 

7.  أسباب تدني مشاركة المرأة في سوق العمل ومدى إدماج مفهوم النوع االجتماعي 

8. نتاجية وأثرها في زيادة اإل، في المنشآت وظروفه واقع السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل 
 وتعزيز التنافسية

9.  2015ارد البشرية في االردن مؤشرات المو 

 إجنازات وحدة الشؤون اإلدارية
 حرصت وحدة الشؤون اإلدارية على إنجاز ومتابعة اآلتي:

 .متابعة كافة األمور اإلدارية املتعلقة باملوظفين   

  متابعة كافة األعمال اإلدارية الخاصة باالتفاقيات املبرمة بين املركز والجهات املانحة الدولية

 ملحلية.منها وا

 .متابعة كافة العطاءات الخاصة بشراء اللوازم وأعمال الطباعة والدراسات 

 .تنسيق ورش العمل واإلشراف عليها والتي نفذها املركز مع الجهات التي تعاقد معها 

 .اإلشراف على كافة أعمال الصيانة والخدمات في املركز 

 مـــــن املشـــــاريع ووحـــــدة املتابعـــــة  متابعـــــة أعمـــــال الطباعـــــة ونســـــ  الدراســـــات والتقـــــارير الصـــــادرة

   والتقييم في املركز.

  متابعة كافة الجوانب اإلدارية املتعلقة بإدامة مشروع إدامة نظام معلومات سوق العمل

دراسات قطاعية ودراسات سوق العمل، ومشروع إعادة تأهيل  9واملوارد البشرية وإعداد 

 خريجي كليات املجتمع في التخصصات الراكدة.
 

 وحدة الشؤون املالية إجنازات
 مع التوجهات 

ً
حرصت وحدة الشؤون املالية على ضبط النفقات املالية في املركز، وذلك انسجاما

 لبالغات رئاسة الوزراء بهذا الشأن. وفيما يأتي بيانات اإليرادات 
ً
الحكومية للدولة األردنية، وتنفيذا

 والنفقات التي تمثل ذلك:

 

 

 إيرادات المركز: 



 

 

28 

، من ثالثة مصادر رئيسة هي: الدعم الحكومي واإليرادات 2016إيرادات املركز، لعام جاءت حيث 

 (تفصيالت إيرادات املركز واملشاريع: 4الذاتية وإيرادات املشاريع، ويبين جدول رقم )

 (:   إيرادات املركز واملشاريع3جدول رقم )

 البند
 املبلغ 

 )بالدينار األردني(

 180,000 لعامة من خالل وزارة تطوير القطاع العامالدعم الحكومي/املوازنة ا

 206,042 إيرادات املركز الذاتية 

 799,304 إيرادات مشاريع

 1,185,346 مجموع إيرادات املركز واملشاريع 

 نفقات المركز

 2016الجزء املمول من املوازنة العامة/ ونفقات املشاريع لسنة 

، مليون ( 1,185,346) 2016ريع املدارة واملنفذة لسنة بلغت النفقات اإلجمالية للمركز واملشا
ً
دينارا

،  ويبين جدول رقم)
ً
 وثالثمائة وستة وأربعون دينارا

ً
( تفصيالت هذه 5ومائة وخمسة وثمانون ألفا

 النفقات.

 (: نفقات املركز واملشاريع5جدول رقم)

 البند
    املبلغ

 (بالدينار األردني)

 242,711 التأمينات  الرواتب والعالوات والتعويضات

 29,311 تعويضات نهاية خدمة 

 1,743 اللوازم واملشتريات والقرطاسية 

 50,806 تكاليف تشغيلية 

 13,270 استهالكات 

 1,275 النشاطات العلمية 

 1,098 مشاريع البحث والتطوير

 843,882 نفقات املشاريع املدارة واملنفذة

 1,250 نفقات رأسمالية

 1,185,346 ـات املركز واملشاريعمجموع نفق

 

م ضبط النفقات، وبخاصة في مجال 2016وتشير البيانات أعاله أن املركز استطاع خالل عام 

الرواتب والعالوات والنشاطات العلمية ومشاريع البحث والتطوير، مما أدى إلى انخفاضها في هذه 

 عما 17,486البنود مجتمعة بمبلغ وصل إلى نحو )
ً
 م.2015كانت عليه في عام ( دينارا
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 اللقاءات والورش والدورات والندواتمشاركات املركز يف 
 

شارك املركز  في العديد من اللقاءات والورش والدورات والندوات ذات الصلة بطبيعة 

 عمل املركز، حيث جاءت هذه املشاركات على النحو اآلتــــــــــــــــــــــــي: 

  ندوة التربوية حول ال في فعالياتاملركز  ، شاركم2016، ننيسا نم الثالثفي األسبوع

االختبارات الدولية ودورها في تحقيق جودة التعليم وقياسها، والتي نظمها املركز االقليمي 

 للتخطيط التربوي في الشارقة، ومثل املركز عطوفة رئيس املركز أ.د. عبدهللا العبابنة.

  ،شارك املركز في املنتدى العالمي للمراكز املعنية  م،2016في األسبوع الثاني من شهر تموز

 -UNESCOبالتعليم والتدريب املنهي والتقني والتي نظمها املركز العالمي للتعليم املنهي والتقني 

UNEVOC  .في أملانيا 

 اللقاء الذي نظمته شارك املركز في فعاليات م، 2016ثالث من شهر تشرين أول، في األسبوع ال

 انعقد في باريس بفرنسا. يشارك مع املركز األوروبي لتطوير التدريب املنهي والذاليونسكو بالت
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املركز يشارك يف ندوة حول املناهج املدرسية وماهية الثغرات التي تفرض اهمية 
 منحها االولوية يف خطط االصالح الرتبوي

ة الدستور األردنية ندوة خاصة حول واقع عقدت في صحيف، 2016نيسان،  11االثنين، في يوم            

املناهج املدرسية، حيث أكد املشاركون في الندوة على أنه من الواضح وجود ثغرات عديدة تحّتم 

إيالئها أهمية ومنحها أولوية في خطط وزارة التربية واملعنيين، بالتالي يجب أن يكون هناك مناهج قوية 

م باألدوات املناسبة للتعامل معها.باملحتوى نوعا وليس كّما، وتزويد امل
ّ
 عل

أكد، في مشاركته  رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية الدكتور عبد هللا عبابنة

الفاعلة في الندوة، أن الوضع الطبيعي أن تكون املناهج قادرة على االستجابة ملتطلبات املرحلة التي 

، بالتالي يجب أن نرى إلى أي مدى تكون عملية رفةعباتت تتسارع فيها التطورات التكنولوجية وامل

؟، الفتا إلى أنه إذا نظرنا إلى  على االستجابة ملتطلبات الحاضروقادرة عملية مؤسسية تطوير املناهج 

 تواكب التقدم العلمي وتستجيب تجارب العالم املتقدم نرى ان املناهج متجددة باستمرار بحيث 

 لية واالقليمية و العاملية .ملتطلبات السوق  املتجددة املح

وقال د. عبابنة، من خالل تجربتي فان عملية بناء املناهج باألردن تقود ألن نقول أن لدينا مناهج جيدة 

لكنها بحاجة الى مراجعة متجددة، ذلك أن مكوناتها ال تنسجم مع كل املستجدات، اضافة لكونها 

التعليم، مؤكدا على ضرورة ان ال يكون هناك تحمل بعدا معرفيا لكنه باملقابل على حساب نواتج 

أهمية كبيرة إلعطاء املحتوى أكثر من النتائج، فهناك مناهج تتضمن محتوى كبيرا جدا ال يقدم شيئا 

سوى دواعي الحفظ، فهناك مبالغة في محتوى وفي حجم املناهج ونحن ما يمهنا عرض معقول لحجم 

عمل والتركيز التحليلي النقدي ويكون مساحة جيدة للبعد املحتوى وأن يكون شديد االرتباط بنتائج ال

 .املنهي والقيمي ال بد من وجود توازن بين هذه الجوانب

 

 ورشة تدريبية يف جمال االسقاطات ووضع السناريوهات

. في إطار الشراكة بين منظمة اليونسكو، ممثلة بمكتبها 2016 تموز، 28-26في الفترة ما بين 

 إلعداد القيادات في عمان، واملركز ا
ً
 اقليميا

ً
لوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن )بصفته مركزا

التربوية في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي(، فقد انعقدت في مقر املركز ، الورشة التدريبية: 

، والتي هدفت إلى تزويد املشاركين باملعرفة األساسية لكيفية االسقاطات ووضع السناريوهات

ام تقنيات االسقاطات وأدوات املحاكاة التي يمكن استخدامها عند وضع سيناريو كمي لوثيقة استخد

 خطة وطنية في مجال التخطيط واإلدارة التربوية.

 وقد شارك في الورشة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم في الدول العربية اآلتية: 

ممثلين اثنين لكل دولة. أضافة إلى الفريق  األردن،  وفلسطين، وسوريا، والسودان، ومصر. وبواقع 

 البحثي في املركز.
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وافتتح الورشة عطوفة األستاذ الدكتور عبدهللا العبابنة رئيس املركز وبحضور مندوبة مكتب 

 اليونسكو في عمان اآلنسة سمية أبو حمدية ونائب رئيس املركز األستاذ الدكتور أحمد الطويس ي.

 

 االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية  املركز يشارك يف حفل إطالق
إطالق االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية، ، شارك املركز بحفل 2016في السادس من أيلول، 

 وذلك برعاية كريمة من لدن جاللة امللك عبدهللا الثاني وبحضور جاللة امللكة رانيا العبدهللا.

اية لتنمية شاملة للموارد البشرية وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ويشكل إطالق االستراتيجية بد

 للحكومات 
ً
 وراسخا

ً
 ثابتا

ً
 إلقرارها من قبل مجلس الوزراء، لتصبح نهجا

ً
ومؤشرات قياس واضحة، تمهيدا

 .املتعاقبة

في وألقت جاللة امللكة رانيا العبدهللا، خالل حفل اإلطالق، كلمة شاملة شخصت فيها واقع التعليم 

األردن وما يواجهه من تحديات، واضعة جاللتها الجميع أمام مسؤولياتهم للمشاركة في تشكيل مستقبل 

 .أبناء وبنات األردن

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الوطنية لتنمية املوارد البشرية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

نة منذ تشكيلها بالتعاون مع مختلف الجهات املعنية، وجيه عويس، في كلمة له، الجهود التي بذلتها اللج

وصوال إلى مرحلة التوصيات واملقترحات، التي تضمنتها االستراتيجية، عبر إيجاد حلول شاملة تعالج 

 .االختالالت، سعيا لتحقيق اإلصالح الشامل خالل العشر سنوات القادمة

م خالصة ما توصلت إليه اللجنة من توصيات إننا إذ نضع اليوم بين يدي جاللتك»وقال الدكتور عويس 

وخطة عمل، نود التأكيد بأنه بالرغم مما أصاب التعليم في بلدنا من تراجع يدعو للقلق فرضته الظروف 

االقتصادية الصعبة والعوامل املحيطة بنا، فنحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز الصعوبات وسيستعيد 

 بعزيمتكم ورعايتكم التعليم ألقه، ويعود كما كان دائما 
ً
األفضل على املستوى اإلقليمي واملنافس عامليا

 وبهمة املخلصين من أبناء هذا البلد.

ثالث وتضمنت توصيات اللجنة وضع خارطة طريق نحو النظام األفضل لتنمية املوارد البشرية ضمن 

ومرحلة نشر اإلصالحات مرحلة التغييرات على املدى القصير، ومرحلة تنفيذ املبادرات الجديدة،  مراحل

تنفيذ املشاريع املعطلة والحاصلة  املرحلة األولىعلى مستوى منظومة التعليم بشكل كامل. وتشمل 

، إلى «املكاسب السريعة»مسبقا على املوافقات، كبرنامج إعداد وتأهيل املعلمين، وبرنامج املسار السريع 

املرحلة الثانية تحديد املتطلبات املسبقة للتغييرات الالحقة. في حين طالت جانب املشاريع التجريبية، و 

تطوير الخدمات الجديدة وطرحها في مجاالت الوظائف، التدريب أثناء الخدمة، التلمذة املهنية، 

 .وتصميم أنظمة جديدة وتقديمها في خدمات حيوية، مثل منح التراخيص للوظائف الفنية والحرفية

على التنفيذ الكامل لبرامج التغيير األساسية، واالنتهاء من إصالح أنظمة القبول  الثالثة املرحلةونصت 

 في التعليم العالي، وتوفير برامج دراسية تقنية جديدة تمنح درجات علمية.

 TIMSS إعالن نتائج مستوى أداء طلبة األردن يف الدراسة الدولية
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أعلن املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية اليوم ، م2016تشرين ثاني،  29في يوم الثالثاء املوافق: 

"، الذي أجري TIMSSالثالثاء، نتائج مستوى أداء طلبة األردن في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم "ا

، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد 2015مطلع عام 

 ركز الوطني لتنمية املوارد البشرية الدكتور عبدهللا العبابنة.الذنيبات، ورئيس امل

وقال رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية الدكتور عبدهللا العبابنة، أن األردن من أوائل الدول 

ية ، ويتولى املركز الوطني لتنمية املوارد البشر TIMSS & PISAالعربية التي تشارك في االختبارين الدوليين 

 إلى أن عدد 
ً
عملية اإلشراف وإدارة هذين االختبارين بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا

دول عربية، احتلت األردن املرتبة  10دولة من ضمنها  39الدول التي تقدمت لالختبار لهذه الدراسة بلغ 

 في هذا االختبار.الخامسة بينها، فيما تحسنت مرتبة األردن بين الدول املشاركة 

نقطة من  TIMSS "20وأظهرت النتائج تراجع مستوى األردن في اختبار الرياضيات للصف الثامن في "

، كما 386، حيث جاءت نتيجة الطلبة اإلجمالية في اختبار الرياضيات للعام املاض ي 2015إلى  2011

، وكانت 2015إلى  2011نقطة من  TIMSS "23تراجع مستوى األردن في امتحان العلوم للصف الثامن في "

 .426العالمة اإلجمالية لطلبة الصف الثامن في العلوم 

" تعتبر TIMSSوأكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان نتائج اختبار "

ضعف واضحة،  " تشير إلى نقاطTIMSSمؤشرا مهما لعملية التعليم وتطويرها، وأوضح أن نتائج اختبار "

لكن تجارب الدول التي كان لديها مثل هذه النتائج وتمكنت من تجاوزها وتحقيق تقدم، تثبت إمكانية 

إحداث التغيير اإليجابي وتحويل التحدي إلى فرصة، مع جعل التعليم أولوية وطنية، إذ تم العمل ضمن 

ية بشكل شامل، وتمكين املعلمين الخطط االستراتيجية وبروح الفريق الواحد لتطوير األنظمة التعليم

 وتدريبهم وتطوير املناهج وتوفير التعليم النوعي املبكر.

وأكد أن الوزارة ستضع الخطط الكفيلة بتحقيق التحسن املطلوب بهذه االمتحانات الدولية، من خالل 

خطط سريعة ومتوسطة وبعيدة األجل، بحيث تتضمن الخطط السريعة مأسسة عملية االستعداد 

ختبارات الدولية واستحداث قسم خاص للتدريب على االمتحانات الدولية، وإضافة انماط مثل هذه لال 

، 2015األسئلة في الكتب املدرسية، واملض ي بتنفيذ ما جاء بخطة التطوير التربوي التي اقرت عام 

 ب.واملساءلة للمدارس ذات األداء املتدني والحوافز للمدارس الجيدة، وكذلك للمعلم والطال

 لنا للتطوير، فالعملية التعليمية ال تقاس نتائجها خالل سنة 
ً
وأشار إلى أن النتائج يجب أن تشكل حافزا

 NAFKEأو سنتين، وإنما هي عملية بناء تراكمي يحتاج، متأمال قراءة هذه النتائج، مع نتائج اختبارات 

 في أداء املدارس الحكومية، مقا
ً
 واضحا

ً
 رنة بالسنوات املاضية.الوطنية التي اظهرت تحسنا

 

 

 (PISA)إعالن نتائج األردن يف االختبار الدويل 
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اعلن املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية نتائج االردن في ، 2016-12-6في يوم األربعاء 

رئيس . وجاء في النتائج التي اعلنها 2015( في دورته للعام PISAاختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )

كز الدكتور عبدهللا عبابنة، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم املر 

للدراسة في جانب  2015-2012، ثبات اداء الطلبة في االردن بين دورتي الدكتور محمد الذنيبات

 العلوم، وتحسن في القرائية وتراجع في الرياضيات. 

، اظهرت النتائج ت
ً
نقاط حيث  9حسنا ألداء الطلبة في اختبار القرائية بمعدل وبشكل اكثر تفصيال

ان هذا التحسن غير مهم  إال ، 2012نقطة في العام  399مقابل  2015نقاط في العام  408سجل 

نقاط في دورتي االمتحان  409متوسط اداء الطلبة في العلوم والذي بلغ  إضافة إلى ثبات، احصائيا

 2015نقطة في العام  380الة احصائيا في الرياضيات، بواقع ، مقابل فروق غير د2015و  2012

 .2012نقطة في العام  386مقارنة ب 

 
ً
للدراسة في املجاالت  2015و 2012في حجم التغير املطلق بين دورتي  كما اظهرت النتائج تحسنا

درجة،  5.33الثالثة مجتمعة وهي "الرياضيات والعلوم والقرائية " لطلبة املدارس الحكومية بواقع 

مقارنة بمستوى اقرانهم في السلطات التعليمية املختلفة والتي بينت انخفاضا في متوسط االداء في 

إال ان هذا التحسن في  درجة في مدارس وكالة الغوث. 12.7درجة و  35مدارس القطاع الخاص بواقع 

.
ً
 أداء املدارس الحكومية غير مهم إحصائيا

للبرنامج اظهر تحسنا في املدارس  2015و  2012ي بين دورتي وفيما يتعلق بحجم التغير املئو 

باملئة  3.10باملئة، و  7.40باملئة وانخفاضا في مدارس القطاع الخاص بنسبة  1.36الحكومية بنسبة 

 في مدارس وكالة الغوث.

ات واكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان الوزارة تعتبر مؤشر 

ونتائج هذه الدراسة في غاية االهمية لالستفادة منها في تطوير منظومة التربية والتعليم في مختلف 

املجاالت، مشيرا الى استمرار االردن في املشاركة بهذه االختبارات ألنها توفر اداة فعالة لقياس مستوى 

 ات مهمة.اداء الطلبة ومدى تحقيق االهداف املنشودة والحصول على مؤشرات وبيان

وقال ان الوزارة ستعمل على وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التحسن املطلوب في هذه االختبارات 

(، ومأسسة عملية االستعداد لها واستحداث قسم خاص للتدريب على TIMSS،PISAالدولية )

مساءلة االمتحانات الدولية، وإضافة انماط مماثلة ألسئلة االمتحانات الدولية في الكتب املدرسية و 

املدارس ذات االداء املتدني ومنح الحوافز للمدارس الجيدة والتركيز على تطوير املناهج العلمية 

 وبخاصة الرياضيات والعلوم وتمكين الطلبة من املهارات االساسية.
 
 

 صاحب السمو امللكي االمري احلسن بن طالل املعظم حفظه اهللبرعاية 

 )نولوجيارئيس اجمللس االعلى للعلوم و التك(
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 الملتقى اإلقليمي حول السياسات المعنية بتعزيز الشراكة المؤسسية

 بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب وبين عالم العمل في الدول العربية 

 
في املركز فعاليات امللتقى اإلقليمي حول ، أقيمت 2016كانون األول،  20-18في الفترة بين 

يز الشراكة املؤسسية بين مؤسسات التعليم املنهي والتقني والتدريب وبين عالم السياسات املعنية بتعز 

يونيفوك  -العمل في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع املركز الدولي للتعليم والتدريب املنهي والتقني يونسكو

رئيس املركز الوطني  ةالدكتور عبدهللا عبابناألستاذ ب داإلقليمي، وذلك برعاية سمو األمير الحسن الذي انت

 لتنمية املوارد البشرية.

وشارك في امللتقى ثالثون مشاركا من مؤسسات التعليم املنهي والتقني وممثلون عن القطاع في كل 

 وتممن: تونس، ولبنان، واألردن، ومصر، والعراق، وليبيا، والسودان، واليمن. وسيتم خالل أيام امللتقى، 

تواجه الشراكة املؤسسية بين مزودي التعليم والتدريب املنهي والتقني وبين  مناقشة الفرص والتحديات التي

مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك تبادل الخبرات لوضع إطار لهذه الشراكة وبالتالي يسعى امللتقى إلى 

 التوصل إلى ى مجموعة من التوصيات التي تتعلق ببناء الشراكة املؤسسية واعتماد األدوات واآلليات التي

 من شأنها تعزيز هذه الشراكة.

وتحدث في جلسة االفتتاح مندوب سمو األمير الحسن بن طالل راعي امللتقى، الدكتور عبدهللا 

ملتقى بتحقيق أهدافه. كما اكد في لالعبابنة، والذي نقل تحيات سمو األمير الحسن للمشاركين وتمنياته ل

سبل التعاون والتنسيق بين مراكز اليونيفوك في الدول  كلمته على ضرورة استثمار فرصة هذا امللتقى لتعزيز

 العربية وأن يكون هذا التنسيق نموذجا يحتذى به.

وتحدث السيد سليم شحادة مدير التعليم املنهي والتقني بمكتب اليونسكو ببيروت، وأشار إلى أن 

الحاجات الفعلية لسوق التحدي املستمر هو عدم التطابق بين مخرجات مؤسسات التعليم املنهي والتقني و 

العمل العربي. ونوه إلى أهمية االلتفات لهذا امللتقى على أنه منصة من صميم أهدافها تعزيز الشراكة بين 

 مزودي التدريب والقطاع الخاص.

    ارمينوس مقرر مراكز اليونيفوك في املنطقة العربية لدى املركز الدولي للتدريب السيد كمال 

، تحدث من جانبه، وأشاد بدور املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في بون/املانياوالتعليم املنهي في 

استضافه هذ امللتقى، وأشاد بالتعاون بين مراكز اليونيفوك باملنطقة العربية. وأكد على ضرورة توجيه 

. ونوه إلى أن املركز مخرجات التعليم املنهي والتقني نحو تلبية احتياجات التنمية الشاملة في املنطقة العربية

الدولي لليونيفوك بأملانيا يتطلع لهذا امللتقى بأنه فرصة حقيقة لتبادل الخبرات واالطالع على التجارب 

 الناجحة، واقتراح الحلول للمشكالت التي تواجهنا في مجال التعليم والتدريب املنهي والتقني.

لتربية والتعليم ومنسق امللتقى، رحب املهندس علي نصرهللا مستشار نائب رئيس الوزراء وزير ا

باملشاركين وأكد على أن هذا امللتقى فرصة ثمينة للحوار واملناقشة للسياسات املتبعة في الشراكة بين 

 مزودي التدريب وبين القطاع الخاص كشريك استراتيجي.
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حول  تر محو تالتي يه العديد من أوراق العمل  نوقشت فستمر امللتقى على  مدى ثالثة أيام وا

عنى بالتعليم والتدريب املنهي والتقني والقطاع الخاص، وكذلك 
ُ
نماذج للتعاون والشراكة بين املؤسسات التي ت

ايجاز عن أشكال الشراكة في بعض الدول العربية املشاركة، وأخيرا أطار مقترح لبناء العالقة املؤسسية بيت 

 مزودي التدريب وبين القطاع الخاص.  
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 والدولية التي عقدت يف رحاب املركز أو شارك بها املركز اإلقليمية الورش والندوات 

  

 في تنمية املوارد البشرية بالوطن العربي دور القطاع الخاص واألهليمؤتمر:  

، ومقرها الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربيتحرص  

عنى بتنمية في األردن نمية املوارد البشريةملركز الوطني لتا
ُ
، على االهتمام  بالندوات واملؤتمرات التي ت

اكاديمية باستضافة من املوارد البشرية. وقد انعقد الدورة الخامسة من مؤتمر الرابطة السنوي 

ارد املركز الوطني لتنمية املو بالتعاون مع  البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية،

البشرية في األردن بصفته مقرأ لألمانة العامة للرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في 

الجامعة العربية. وذلك  -العلمي العربية الوطن العربي، وبدعم وتمويل من اتحاد مجالس البحث

  م. 2016تشرين الثاني/نوفمبر  17-16للفترة 

. طاع الخاص واألهلي في تنمية املوارد البشرية بالوطن العربيدور القموضوع املؤتمر: كان و 

 هو املنطلق املحوري  لينبثق عنه سبعة محاور رئيسة هي على النحو اآلتي:كان هذا املوضوع و 

 .نماذج فاعلة للقطاع الخاص واألهلي في تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي 

 واجهــــــــة املشكـــالت ذات األولويـــــــــة )األمية، البطالة، التسّرب من القطـــــــــاع الخــــاص واألهلي في م

 التعليم(.

 .)العمل التطوعي والعمل االهلي وتنمية املوارد البشرية )مفاهيم واشكاليات 

 .دور القطاع الخاص واألهلي في تنمية املرأة  العربية وتمكينها 

 شباب العربي وتنميتهم على الصعيدين العربي دور القطاع الخاص واألهلي في استثمار ال

 والعالمي.

  املنظومة البحثية والعلمية في الوطن العربيدور القطاع الخاص واألهلي في تدعيم. 

  دور القطاع الخاص واألهلي في تنمية الشباب الباحثين واالستفادة من العقول العربية

 املهاجرة
 

 الدول املشاركة في املؤتمر:

 ( دول عربية، وعلى النحو اآلتي:10ات من )جاءت املشارك

 األردن، ومصر، والعراق، والجزائر، واملغرب، وفلسطين، والسودان، والسعودية، وتونس، واإلمارات.

 

 توصيات المؤتمر:

 وورقة عمل من خالل خمس جلسات علمية، تخللها 
ً
دم في املؤتمر خمسة وعشرون بحثا

ُ
وق

قر املشاركون في أوفي الجلسة الختامية بحاث/اوراق العمل، مناقشة الباحثين ملا جاءت عليه األ 

، دور القطاع الخاص واألهلي في تنمية املوارد البشرية بالوطن العربي تمحورت حول املؤتمر توصيات 
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يؤكد املؤتمرون بأن عقد هذا املؤتمر في هذا السياق التحديثي ملسيرة تنمية املوارد البشرية حيث 

دور القطاع الخاص واألهلي في تنمية املوارد البشرية لعالمة دالة على الوعي وبخاصة فيما يتصل ب

بأهمية تظافر جهود القطاعين العام واألهلي لتحقيق املستوى املأمول من شروط ازدهار التنمية 

 جاءت توصياتهم على النحو اآلتي:وقد . البشرية في الوطن العربي

العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية،  توجيه خطاب شكر وتقدير ألكاديمية البحث .1

 ولكافة منسوبيها للجهود الكبيرة التي بذلت إلنجاح املؤتمر.

عنى بتنمية املوارد البشرية لالنضمام لرابطة  .2
ُ
حث منظمات املجتمع املدني في الدول العربية التي ت

 اون وتبادل الخبرات.مراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، وذلك بغية التع

إدخال مفاهيم جديدة ملنظومة مناهج التعليم والتدريب في الوطن العربي مما يعز الوعي بقضايا  .3

تنمية املوارد البشرية؛ مثل مفاهيم: التعليم من أجل التوظيف، والتعليم الريادي واملبادرة 

 واإلبداع.

العمل  سوق  متطلبات عن وتبادلها هاوتبويب املعلومات جمع على يقوم إقليمي مركز إنشاء ضرورة .4

 الوافدة، العمالية التركيبة واقع املنطقة مع األخذ بعين االعتبار  دول  في متغيراته ورصد العربي

 واإلحالل. التدريب واحتياجات املواطنة العمالة لنمو املستقبلية والتوقعات والتركيبة السكانية

ؤهالت العلمية والخبرات العملية الطويلة ملؤسسات يؤكد املؤتمرون على أهمية االستفادة من امل .5

 في عمليات تأهيل وتنمية املوارد البشرية في الوطن العربي. العربيةالبحث العلمي

أهمية املساهمة الفاعلة للقطاع األهلي والخاص فـي تطـوير منظومـة التعلـيم والتـدريب املنهـي والتقنـي  .6

م املنــــاهج وامــــتالك وادارة مؤسســــات معينــــة لهــــذا فــــي الــــوطن العربــــي، مــــن خــــالل املشــــاركة فــــي تصــــمي

 الغرض.

أهمية أن تقوم جامعات القطاعين العام والخاص بزيادة مخصصات البحث العلمي وتوجيهه نحو  .7

خدمة املجتمع العربي وقضاياه، وأن يكون لهذه األبحاث دور في صنع القرارات على مستوى التنمية 

 البشرية. 

خالل التعرف على احتياجاته من مختلف الجوانب ومحاولة  االهتمام بشخصية الطالب من .8

إشباعها بمشاركة مؤسسات املجتمع املدني للحد من ظاهرة التسرب من املدارس، وذلك بتفعيل 

دور األنشطة الالمنهجية داخل املدرسة من أجل إشغال وقت الفراغ لدى الطلبة من جهة، وتفريغ 

م الجهود املبذولة في التعليم غير النظامي الستيعاب طاقاتهم املكبوتة من جهة أخرى. وتعظي

 املتسربين من املدارس

بذل جهد أكبر إليضاح مدى جدوى واهمية العمل التطوعي في تغيير الواقع املعيش ي بالنسبة  .9

للمجتمع العربي من خالل نشر ثقافة العمل الحر والتطوعي، وذلك بوضع التشريعات التي تنظمه 

نشطة التطوعية وبرامجها ومشروعاتها التي ترتبط بإشباع االحتياجات األساسية مع التركيز على األ

 للفرد واملجتمع العربي. 
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تعزيز دور مراكز بناء قدرات املرأة في كافة الدول العربية، وتفعيلها وزيادة رقعة انتشارها في الوطن  .10

 العربي.

اس ي للمرأة  من خالل استراتيجية دعوة الحكومات العربية إلى ضرورة التمكين االقتصادي والسي  .11

وطنية  تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص االقتصادية للمرأة العربية وبما يحقق مشاركة أكبر لها في 

 مختلف القطاعات االقتصادية، وتعزيز مشاركتها في رسم السياسات ومواقع صنع القرار. 

ال وإدارة املواهب البشرية في الدول العربية األعمال الريادية باإلضافة إلى مراكز األعم حاضنات زيادة عدد .12

 وبين املمولة بين الجهات والربط التواصل شبكات والعمل على توسيع قاعدة انتشارها، مع االهتمام ببناء

القائمين على األعمال الريادية وأصحاب املشاريع الخاصة، واالستفادة من التجارب العربية الناجحة في 

 في خفض معدالت البطالة. هذا املضمار، وبما يسهم

تأكيد االهتمام بقيمة األشخاص ذوي االعاقة، وذلك من الجوانب كافة، وبما يكفل استثمار قدراتهم  .13

 وادماجهم في منظومة املوارد البشرية في الوطن العربي بشكٍل فاعل.
 

ة الدور ، وضمن أنشطة املركز كأمانة عامة للرابطة، فقد تم طباعة أعمال من ناحية أخرى 

العربي في منظومة تنمية املوارد البشرية واستثمارها:  الشباب "، السنوي  ملؤتمر الرابطة رابعة ال

ية اآلداب والعلوم اإلنسانّية  -قسم علم االجتماعوالذي انعقد في رحاب . الواقع واملأمول 
ّ
كل

 .م2015أكتوبر )تشرين أّول(  29-28جامعة صفاقس في الفترة  -بصفاقس
 

ؤتمر ملسادسة الدورة ال تقرر عقد فقد  ،2017، في عام ة املستقبلية للرابطةاألنشط  أما

بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة بفلسطين، وقد اتفق على أن يكون مكان السنوي لرابطة ا

املرأة ). وسيكون املؤتمر تحت عنوان: م16/10/2017-15انعقاد املؤتمر بمدينة عّمان. وفي الفترة 

وسيحظى . تنمية املوارد البشرية: التمكين وزيادة املشاركة في سوق العمل(نظومة مالعربية في 

املؤتمر برعاية كريمة من لدن صاحب السمو امللكي األمير الحسن بن طالل املعظم )رئيس املجلس 

 األعلى للعلوم والتكنولوجيا(.

 محاور أعمال املؤتمر على النحو اآلتي.ستكون و 

 منظومة تنمية املوارد البشرية العربية. دور املرأة العربية في .1

 املشكـــالت التي تواجه تمكين املرأة العربية. .2

 استثمار املرأة العربية وتنميتها على الصعيدين العربي والعالمي. .3

 نماذج فاعلة للقطاع الخاص واألهلي في تمكين املرأة العربية. .4

 .املرأة العربية في سوق العمل العربي: الواقع واملستقبل .5
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 م2017لعام  وفق خطة العمل لاألنشطة والفعاليات املتوقعـة 
 

 محلة الدبلوم( (مشروع إعادة تأهيل خرجيي كليات اجملتمع 
 من التخصصات الراكدة

 

منها ما يتعلق ببنية منظومة القوى العاملة  ؛بعض االختالالتمن يعاني سوق العمل األردني   

وتدني مستوى مشاركة املرأة  ،امعيين وباألخص بين االناثخاصة بين الج ،وارتفاع معدل البطالة

تحدثها القطاع الخاص مقارنة سوقلة فرص العمل الجديدة السنوية التي ي، االردنية في سوق العمل

وبخاصة في مجال توفير فرص العمل  ،مع حجم القوى العاملة التي تتدفق سنويا الى سوق العمل

ت ضعف موائمة مخرجات النظام التعليمي والتدريبي مع لجميع الخريجين، ومن هذه التحديا

احتياجات سوق العمل الفعلية والذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد املتقدمين في ديوان الخدمة املدنية 

جراء التحاق أعداد كبيرة من الطلبة في تخصصات راكدة على املستوى الجامعي والدبلوم الشامل ال 

 ي ينعكس بدوره على تزايد معدالت البطالة في سوق العمل. تواءم احتياجات سوق العمل والذ

وفقا  ،وتشير بيانات ديوان الخدمة املدنية إلى أن إجمالي مخزونها من املتقدمين بطلبات توظيف

( متقدم، مثلت نسبة املتقدمين الحاصلين على 334.301)قد بلغ  2017للكشف التنافس ي لعام 

%(، كما 87%( حيث بلغت نسبة اإلناث منهم حوالي )21)حوالي ع املؤهل العلمي دبلوم كليات املجتم

%( من الحاصلين على املؤهل العلمي دبلوم كليات 56.6تشير بيانات ديوان الخدمة املدنية بأن حوالي )

املجتمع املتقدمين بطلبات توظيف يندرجون تحت مجموعة املهن التعليمية وتمثل نسبة اإلناث منهم 

 %(.  93.8حوالي )

 للرؤى امللكية السامية من خالل توجيهات جاللة امللك للحكومة لالهتمام بالشباب 
ً
من هنا وتنفيذا

وتطوير قدراتهم وانتمائهم للوطن والعمل على زيادة انتاجيتهم، والعمل على خفض نسبة البطالة 

امج وخلق فرص العمل وزيادة االستثمار وتعزيز تنافسية املؤسسات، فقد اعتمدت الحكومة بر 

مشروع إعادة تأهيل خريجي وُيعد عديدة لتحقيق الرؤى امللكية السامية وتوفير متطلبات انجاحها. 

أحدى مبادرات الحكومة وبدعم من وزارة  كليات املجتمع)حملة الدبلوم( من التخصصات الراكدة

يتولى العمل بناء على طلب من ديوان الخدمة املدنية بهدف خلق فرص عمل للتخصصات الراكدة، و 

املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية إدارة املشروع واإلشراف عليه وبشراكات قوية مع املؤسسات 

الوطنية والخاصة ومنها: وزارة العمل، وديوان الخدمة املدنية، ومجلس التشغيل والتدريب، وصندوق 

جارة األردن، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني، وغرفة صناعة األردن، وغرفة ت

 التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب املنهي، واملجلس الوطني لشؤن األسرة  وغيرها.

 املركز وادارته واشرافه على املشروع :
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تكليف املركز الوطني لتنمية  18/11/2014في ضوء ما تقدم قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ  

واإلشراف عليه، والذي يمكن الخريجين من االلتحاق بأعمال املشروع  املوارد البشرية بإدارة هذا

مالئمة يحتاجها سوق العمل، كما يّمكن الخريجين من التأسيس ألعمالهم الخاصة، ويعطي عناية 

 خاصة لتدريب وتشغيل اإلناث لزيادة مساهمتهن في سوق العمل األردني.

املشروع ويتابع تنفيذه بالتعاون مع من ناحية أخرى فإن املركز الوطني يخطط وينظم ويشرف على 

املؤسسات والجهات ذات العالقة )الرسمية والخاصة( من خالل قرارات اللجنة التوجيهية، وقرارات 

وتوصيات اللجنة الفنية للمشروع. كما أنه ينسق وُيعد الترتيبات لتنفيذ أنشطة املشروع من خالل 

مهمة التنفيذ. ويجدر التنويه إلى أن املركز الوطني ال األدوات واألليات واملؤسسات التي سُيعهد اليها 

يملك املشاغل والتجهيزات واملناهج واملدربين؛ وبالتالي فان التنفيذ الفعلي يتم من قبل مزودي 

 التدريب وداعمي التشغيل وفق االطار الذي تقره اللجان.

التشغيل والتدريب والتعليم ، وبتمويل من صندوق 2016،  2015و يتم تنفيذ املشروع خالل العامين 

املنهي والتقني، حيث تم اعتباره أحد مشاريع الخطة الوطنية االستراتيجية التشغيل كما جاء في قرار 

 18/11/2014مجلس الوزراء املوقر بجلسته تاريخ 

ة يمتد دعم املشروع للملتحقين بالبرنامج إلى ما بعد التدريب وهي مرحلة التشغيل األولى وتصل إلى فتر 

، بينما تكون فتره التأهيل ملدة 12)
ً
شهور أقل أو أكثر وفق املهنة التي يتدرب عليها امللتحق  6( شهرا

باملشروع. يمنح املشروع شهادة تدريب معتمدة  للملتحقين اذ حققوا متطلبات النجاح في البرنامج 

قابل يقدم املشروع كما يسهم في توفير بعض املستلزمات اذ رغب املشترك في عمل خاص به. وفي امل

ألصحاب العمل فرصة مناسبة لتقييم أداء امللتحقين بالتدريب في خطوة نحو اختيارهم للتشغيل 

. كما يدعم فرص التشغيل الذاتي لهم لتأسيس اعمال خاصه بهم.
ً
 الحقا

 على ما حققته املشاريع املماثلة التي تم تنفيذها في األردن من نجا
ً
ٍح واضٍح ويأتي هذا املشروع تأسيسا

في خلق فرص عمل للملتحقين بها مثل مشروع الخريجين واملؤسسات)اجادة(، مشروع تعزيز 

 اإلنتاجية)ارادة( انجاز، مهارات، ال .

 الفئة املستهدفة باملشروع في مرحلته األولى

األكثر  في املرحلة األولى من املشروع يتم التركيز على املتقدمين إلى ديوان الخدمة املدنية من املناطق

 ) جيوب الفقر ( والبالغ عددها )
ً
( منطقة وهي )وادي عربة، أذرح، الجفر، الحسينية، الديسة، 20فقرا

الرمثا، الرويشد، الشونة الشمالية، الضليل، القويرة، املريغة، املوجب، أم القطين، إيل، بصيرا، دير 

حاالت اإلنسانية املسجلة في الكهف، دير عال، عرجان، عين الباشا، قصبة عجلون(. إضافة إلى ال

 وباقي املتقدمين إلى ديوان الخدمة املدنية. ,ديوان الخدمة املدنية من جميع املحافظات

  تنفيذ وإدارة املشروع 

 .حاكمية املشروع:1
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  معالي وزير العمل. -رئيس اللجنة التوجيهية 

  رية.عطوفة رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البش -رئيس اللجنة الفنية 

 .اللجنة التوجيهية وفق مهامها تمثل املؤسسات والجهات ذات العالقة 

 .املؤسسات والجهات ذات العالقة 
ً
 اللجنة التنفيذية وفق مهامها تمثل أيضا

 22/1/2015ادوار الشركاء تم تحديدها واقرارها في االجتماع بتاريخ. 

 .املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية:2

ويتابع تنفيذ املشروع بالتعاون مع املؤسسات املشاركة الرسمية والخاصة من  يخطط وينظم ويشرف

خالل قرارات اللجنة التوجيهية وقرارات وتوصيات اللجنة الفنية كما أنه ينسق ويعد الترتيبات لتنفيذ 

 أنشطة املشروع من خالل األدوات واألليات واملؤسسات التي سيعهد اليها مهمة التنفيذ.

 

 لتدريب.تنفيذ ا 3

 يتم التنفيذ بواسطة الجهات األتية وفق القرارات املعتمدة:

 مؤسسة التدريب املنهي: معاهد التدريب، مراكز التميز، املعاهد األخرى التخصصية. -

 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب . -

 جامعة البلقاء التطبيقية التي لديها تسهيالت تقنية تخدم البرامج املطروحة .  -

جتمع ومراكز االستشارات والتدريب في القطاع الخاص ومنها كلية القدس وكلية كليات امل -

 عمون .

مواقع العمل/ املؤسسات الكبرى في القطاع الخاص التي لديها وحدات تدريب إذا توفرت  -

لديها تسهيالت تنفيذ البرامج املطروحة، وينطبق ذلك على كليات املجتمع الحكومية 

 والخاصة.

 التفاقيات توقع معها وأطرافها) وزارة العمل،  تتولى عملية التدريبسسات التي يتم اختيار املؤ 
ً
وفقا

او من  صندوق التشغيل والتدريب، املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية، مزودو التدريب والتشغيل(

 .خالل طرح العطاءات الخاصة بشراء خدمات التدريب و التشغيل معا وحسب االصول 

 
 

 .التشغيل:4

 بستة شهور حيث يكون التشغيل في مواقع مؤهلة وفق 
ً
ويتم بعد انتهاء فترة التدريب املقدرة اوليا

 بتأسيس عمل خاص ملن أنهى متطلبات برنامج التدريب، ومدة التشغيل)
ً
 ذاتيا

ً
( 12املعايير او تشغيال

.
ً
 شهرا
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 .الوحدة التنفيذية للمشروع:5

 رد البشرية وتتألف بصورة مبدئية من:يكون مقرها باملركز الوطني لتنمية املوا

o .خبير للمشروع 

o  منسق برامج 

o  مشرف تنفيذ البرامج 

o  مسجل   املتدربين 

o  موجه ومرشد منهي 

o  الشؤون االدارية واملالية 
 

 :المركز ( إنجازات المشروع )

عادة بناًء على ما سبق ومن خالل البدء في تنفيذ البرنامج فان من اهم انجازات  مشروع ا        

 تأهيل خريجي كليات املجتمع / املهن التعليمية الراكدة وحسب مجاالت العمل التالية:

 االحصاءات / معالجة البيانات/الخطط: .1

في ضوء البيانات التي قدمت للمركز من ديوان الخدمة املدنية كذلك طلبات التسجيل املقدمة من 

 تي:الفئه املستهدفة فان ادارة املشروع باملركز قامت باال

 تحليل البيانات التي تم تزويد املركز بها  من ديوان الخدمة املدنية -

 فرز اسماء ومواقع  خريجي كليات املجتمع من الحاالت اإلنسانية. -

 ( جيب.22فرز اسماء ومواقع خريجي كليات املجتمع في مناطق جيوب الفقر ) -

(عام والتي تزيد  45جين التي تقل اعمارهم عن )اعداد قوائم  ومواقع بأسماء املتدربين ألعمار  الخري -

 (  عام للحاالت اإلنسانية. 45عن )

 .اعداد قوائم بمواقع واملسافات لحساب كلفة تنقل املتدربين من موقع السكن الى موقع التدريب -

 دراسة السيرة الذاتية ملدربي برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية  واختيار  املدربين. -

اعداد قوائم باملشاركين في برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية  من الحاالت اإلنسانية  ومواقع  -

تدريبهم في مراكز التدريب املنهي  في االقاليم الثالثة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكلية 

 القدس.

والصحة املهنية  اعداد اجراءات صرف املستحقات للمتدربات في تخصصات مشرفي السالمة -

 .وخدمات االتصال الهاتفي والسياحة والفندقة ) املواصالت النثريات(

إعداد قوائم باملشاركين في برنامج خدمات االتصال الهاتفي من الحاالت االنسانية وجيوب الفقر -

 ومواقع تدريبهم في كلية القدس في اقليم الوسط والشمال.

السياحة والفندقة من الحاالت االنسانية وجيوب الفقر  ومواقع إعداد قوائم باملشاركين في برنامج -

 تدريبهم في كلية عمون.
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 حصر أعداد الراغبين في االستفادة من املشروع. -
 

 البرامج / املؤهالت /االعتماد:  .2

أعدت ادارة املشروع مجموعه من الوثائق تتعلق بالبرامج واملناهج من خاللها تحدد الكفايات  املهنية 

ي يكتسبها املشاركون وتمكنهم من العمل، وايضا لغايات اعتمادها من مركز االعتماد وضبط الت

 الجودة/ وزارة العمل منها : 

 برنامج السالمة والصحة املهنية واعتماده كمؤهل.  -

 برنامج خدمات االتصال الهاتفي واعتماده كمؤهل منقبل مركز االعتماد وضبط الجودة. -

 والفندقة من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة. تم اعتماد مؤهل السياحة -

 مؤهل الصناعات الغذائية واعتماده -

 مؤهل الصناعات الكيماوية واعتماده -

برنامج منهي الرعاية االجتماعية  لذوي االحتياجات الخاصة  وتم ارساله لالعتماد ملركز االعتماد  -

 وضبط الجودة

 اد وضبط الجودة وتم اعتماده.مؤهل منجدون وتم ارساله لالعتماد ملركز االعتم -

مؤهل  مشغلو االت الصناعات  الدوائية واملستحضرات الصيدالنية  وتم ارساله لالعتماد ملركز  -

 .االعتماد وضبط الجودة وتم اعتماده

 .مؤهل  الخياطون وارساله لالعتماد ملركز االعتماد وضبط الجودة وتم اعتماده -

 .العتماد ملركز االعتماد وضبط الجودة وتم اعتمادهمؤهل   العناية بالبشرة  وتم ارساله ل -

 .مؤهل  العناية بالشعر   وتم ارساله لالعتماد ملركز االعتماد وضبط الجودة وتم اعتماده -

 .برنامج نجار اثاث وتم ارساله لالعتماد ملركز االعتماد وضبط الجودة وتم اعتماده -

 .مؤهل البع بالتجزئة واعتماده   -

 .خدمات التأمينتم اعداد برنامج ل -

 

 
 

 رات:و االعالنات / البروش .3

وضعت ادارة املشروع خطه اعالميه للتعريف باملشروع بالتعاون مع الجهات الداعمة ووسائل االعالم 

 . اقرتها اللجنة الفنية للمشروع ومنها : 

 .مطويه لجميع البرامج التي سيتم طرحها للتدريب عليها  -

 .صحة املهنية وتم طباعته وتوزيعه على املشاركين اثناء الزياراتمطويه لبرنامج مشرفي السالمة وال  -

 .مطويه بالتعاون مع وزارة العمل وتم طباعته وتوزيعه على املشاركين اثناء الزيارات  -
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رسائل خلويه  وتزويدها الى ديوان الخدمة املدنية وتم ارسالها الى املشاركين في برنامج مشرفي   -

 رنامج خدمات االتصال الهاتفي وبرنامج السياحة والفندقة.السالمة والصحة املهنية وب

صحف يوميه وهي )الراي، الدستور، الغد( للمشاركين لحضور لقاء مع اللجنة ( 3( اعالنات في )3) -

 الفنية للمشروع في االقاليم الثالث .

راجعة ( صحف يوميه وهي )الراي، الدستور، الغد( للمشاركين مع اسمائهم مل3( اعالنات في )3) -

( مشارك في 150)، اجل التسجيل للمباشرة في التدريباملعاهد املعنية في مؤسسة التدريب املنهي من 

برنامج السياحة وبرنامج خدمات االتصال الهاتفي و برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية 

 والفندقة.

  .املشاركة في برنامج لإلذاعة األردنية حول مشاريع التشغيل -

 .محطة تلفزيونيه ) االردن االن ( عن املشروع االعالن في -

 ( بنرات للمشروع للمشاركة في اليوم الوظيفي التي اقامته وزارة العمل.3عمل ) -
 

 العطاءات /  الشروط املرجعية: .4

أعدت إدارة املشروع مجموعه من الوثائق الخاصة بطرح عطاء تنفيذ التدريب والتشغيل ملهن مراكز 

ن الفندقية والسياحة وخدمات التأمين وغيرها للوصول الى عروض اقتصاديه االتصال الهاتفي وامله

 وفنيه ومنها :

  .وثائق العطاء والشروط املرجعية -

وثائق عطاء تدريب ملزودي التدريب من القطاع الخاص مع مؤسسة التدريب املنهي لبرنامج مشرفي  -

 السالمة والصحة املهنية للدفعة االولى.

 .قبل مؤسسة التدريب املنهيتنفيذ العطاء تم من  -

 .الشروط املرجعية والعطاء لبقية البرامج -

 .ء املوقر ملمثلين من جهات متعددةتشكيل لجنة العطاءات الخاصة بقرار من مجلس الوزرا -

 تقرير بدراسة العروض من اللجنة الفنية. -

 .تنسيبات اللجنة الفنية  النهائية -

)خدمات االتصال الهاتفي( وكلية عمون )الخدمات  حيث تم احالة العطاء على كل من كلية القدس

 الفندقية والسياحية(.

تم الغاء عطاء خدمات التأمين وحيث لم يحال بسبب عدم قناعة لجنة العطاءات الخاصة بكتب 

 االلتزام بالتشغيل.
 

 العملية التدريبية: .5
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 2015  /18/10ي بتاريخ بدا املركز تنفيذ التدريب للدفعة االولى بالتعاون مع مؤسسة التدريب املنه

 :تم اآلتي حيث

( متدربه الدفعة 133) في تسع مجموعات بعدد ة( مجموعات موزعه على االقاليم الثالث9تم تجهيز ) -

 االولى في برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية.

  11/1/2016تم االنتهاء من تدريب  الدفعة االولى بتاريخ  -

الدفعة الثانية من قبل الشركة الوطنية  ( متدربا70عات بعدد )مجمو ( 4تم املباشرة  في تدريب ) -

 وكلية القدس في برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية.

 تم تنصيب موقع الكتروني تعليمي للمتدربين للغايات التعليمية والتدريبية والتقييم. -

  .عمون  ( متدربا في كلية43تم  االنتهاء من تدريب في تخصص السياحة والفندقة ل) -

  .( متدرب في كلية القدس80تم  االنتهاء من تدريب في تخصص خدمات االتصال الهاتفي ل) -

تم عقد دورتين تدريبيتين باسم سالمة الغذاء والدواء بالتعاون مع مؤسسة الدواء والغذاء  لرفع  -

مشتغل ( 50)ـ كفاءة املشتغلين واملشتغالت ملشرفي السالمة والصحة املهنية في عمان واربد ل

 ومشتغلة.
 

 الزيارات امليدانية: .6

نفذت ادارة املشروع مجموعه كبيره من اللقاءات واالجتماعات مع الفئات املستهدفة واصحاب العمل 

 ، شارك في العديد منها ممثلين عن وزارة العمل  ومنها:

( 30يقل عن ) زيارات تقييميه للعملية التدريبية لجميع مواقع التدريب في االقاليم الثالث بما ال  -

 زيارة تقييميه للعملية التدريبية للمرحلة االولى ملشرفي السالمة والصحة املهنية.

( 15بما ال يقل عن ) ةزيارات تقييميه للعملية التدريبية لجميع مواقع التدريب في االقاليم الثالث  -

 ملهنية.زيارة تقييميه للعملية التدريبية للمرحلة الثانية  ملشرفي السالمة والصحة ا

زيارات تقييميه للعملية التدريبية لجميع مواقع التدريب في اقليم الشمال والوسط  بما ال يقل عن   -

 ( زيارة تقييميه للعملية التدريبية لبرنامج خدمات االتصال الهاتفي. 20) 

( زيارة 10زيارات تقييميه للعملية التدريبية لجميع مواقع التدريب في اقليم الوسط بما ال يقل عن )   -

 تقييميه للعملية التدريبية لبرنامج السياحة والفندقة.

  .زيارات ملواقع العمل وشاركت فيها املتدربات  -

 .ارات اصحاب العمل ملواقع التدريبزي  -

 .( زيارة في االقاليم املختلفة50زيارات اصحاب العمل ألماكن التشغيل االولي بما ال يقل عن )  -

طنية الرابعة  للتشغيل  وتم حضور املتدربات املعرض وااللتقاء مع تم املشاركة في الحملة الو  -

 اصحاب العمل.

 تم حضور يوم وظيفي لبرنامج السياحة والفندقة في كلية عمون لثالث مرات.  -
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 االجتماعات / االتفاقيات: .7

 وقع املركز مجموعه االتفاقيات مع الجهات املتعاونة في تنفيذ املشروع ومنها :

 ريب مع مؤسسة التدريب املنهي ووزارة العمل لبرنامج مشرفي السالمة والصحة املهنيةاتفاقية تد -

 اتفاقيه مع جامعة البلقاء التطبيقية كونها مزودة لخدمة التدريب . -

( اجتماعات مع الوكالة األمريكية لألنماء الدولي بخصوص التنسيق املشترك في عمليات التدريب 4)  -

 ملتدربين .وتأهيل املشاركين من ا

 اجتماع مع شركة كريستال كول من اجل تأهيل متدربين في مجال مراكز االتصال -

 اجتماع مع جمعية الفنادق من اجل التدريب والتشغيل في مجال الفندقة  -

اجتماع مع شركة ماكدونالد بخصوص التدريب والتشغيل في مجال الخدمات السريعة للوجبات   -

 ب من خالل اتفاقيه( متدر  60لتدري وتشغيل )

اجتماع مع شركة الرام للصناعات الدوائية بخصوص التدريب في مجال  تشغيل االت الصناعات  -

 الدوائية.

اضافة للقاءات اخرى مع نقابة املمرضين، نقابة مصدري االثاث والسجاد، غرفة الصناعة،  -

 ديوان الخدمة املدنية، وزارة العمل وغيرها. صندوق املعونة الوطنية،

 تم االجتماع مع  اكاديمية سايت اند ساوند من أجل التدريب على تخصصات جديدة. -

 .تم االجتماع مع اكاديمية البتراء للسياحة والسفر من أجل التدريب على تخصصات جديدة -
 

 التشغيل االولي في اماكن العمل: .8

مج السالمة والصحة عملت ادارة املشروع على وضع االدوات واالليات الخاصة بتشغيل من انهى برنا

في املركز واملحافظات وبالتنسيق مع  الوزارة ممثلي وزارة العمل من خالل املهنية وبالتعاون مع

( عقد عمل لدى اصحاب العمل من الدفعة االولى وجاري العمل 163) اصحاب العمل حيث تم توقيع

( خريج وخريجة  110غيل ). تم تش1/2016على تكملة  عقود العمل لباقي املتدربات قبل نهاية شهر 

( 41( خريج في تخصص السياحة والفندقة وتشغيل )12كمشرف سالمة وصحة مهنية وتشغيل )

 خريج وخريجة في تخصص خدمات االتصال الهاتفي. 
 

 ورش التحليل املنهي واالعتماد. .9

جودة ، تم عمل ورشة تحليل منهي واحدة وورشة اعتماد مؤهل بالتعاون مع مركز االعتماد وضبط ال 

 وتم عمل ورشة تحليل منهي للبيع بالتجزئة .
 

 اللقاءات واالجتماعات مع اصحاب الصناعة / القطاع الخاص: .10
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أجرى املركز العديد من االجتماعات مع اصحاب العمل الستكشاف املهن التي يحتاجها سوق العمل 

وغير ذلك من القضايا  ولتعريف أصحاب العمل بحوافز املشروع ، اهدافه ،فترته ،الفئه املستهدفة

 املتعلقة بالتخطيط والتنظيم واملتابعة له ومنها : 

 .( اجتماعات3غرفة صناعة األردن/ ممثلي قطاع صناعة األثاث. ) -

 .نقابة منتجي وتجار األثاث والسجاد واملوكيت. )اجتماعان( -

 .( اجتماعات3جمعية تصنيع ومصدري االلبسة. ) -

 .فيف الشعر. )اجتماعان(نقابة اصحاب صالونات التجميل وتص -

 نقابة اصحاب املخابز. -

  .كلية القدس -

 ( اجتماعات3جمعية الفنادق االردنية بواقع. ) -

 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. -

 املدينة العربية للرعاية الشاملة. -

 مجلس الوطني لشؤون االسرة.. -

 نقابة أصحاب مصانع املحيكات واأللبسة. )اجتماعان( -

جتماعات اخرى لتغطية بقية املهن كالزراعة وصيانة التجهيزات املنزلية والتركيبات ويجري الترتيب ال  -

 الهندسية الكهرو ميكانيكية.

 اكاديمية سانت أند ساوند. -

 اكاديمية البتراء للسياحة والسفر -
 

 املراسالت واملخاطبات مع الجهات املعنية باملشروع: .11

لجهات املعنية بخصوص التنسيق والتسهيل لتنفيذ تم توجيه العديد من املراسالت واملخاطبات مع ا

صندوق التشغيل والتدريب املنهي ،ديوان الخدمة املدنية  ،برامج التدريب املطروحة منها وزارة العمل

 والتقني وكذلك صندوق املعونة  الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص..... ال   
 

 املتابعة وتقييم العملية التدريبية: .12

 ركز خطه للمتابعة والتقييم لألنشطة املشروع ومنها :أعدت إدارة امل

تقرير ربعي / لصندوق التشغيل والتدريب عن االنجازات والنشاطات التي يتم تنفيذها من قبل  -

 املشروع.

تقرير تجميعي /لصندوق التشغيل والتبريد عن االنجازات والنشاطات الي تم تنفيذها من قبل  -

 .31/12/2016املشروع لنهاية 
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رير  متابعه وتقييم ملجموعات التدريب الكترونيا وتم اعداد تقارير مفصله بذلك عن الية تنفيذ تقا -

  .العملية التدريبية

تقارير  متابعه وتقييم ميداني لجمع مواقع التدريب وتم اعداد تقارير مفصله بذلك وتم تزويد  -

 مؤسسة التدريب املنهي والصندوق بنسخه منها.

 برنامج  من خالل التقييم القبلي والبعدي وامليداني وااللكتروني.تقارير تقييم شامل لل -

 .تقرير ربعي عن سير عمل املشروع -

 .تقرير تقييم قبلي للعملية التدريبية -

 .تقرير تقييم بعدي للعملية التدريبية -

 .تقرير تقييم ميداني للعملية التدريبية -

 ملشروع.تقرير تقييم عن التعلم من بعد من خالل البورتل الخاص با -

 ولي  وسير عملية التشغيل للخريجات من التخصصات املختلفة.تقرير تقيم ألماكن التشغيل األ  -

 تقرير محاضر اجتماع مع كية القدس عن  سير عملية التشغيل. -

 تقرير محاضر اجتماع مع كلية عمون  عن سير عملية التشغيل. -
 

 ومنها:الشركاء لقاءات مع    .13

  .معالي وزير العمل  -

  .طوفة مدير عام صندوق املعونة الوطنيةع  -

 .مدير عام مؤسسة التدريب املنهيعطوفة  -

 في ديوان الخدمة املدنية لتعريفهم باملشروع ومتطلباته. ن املعنيو  -
 

 والصحة املهنية، خدمات االتصال، السياحة والفندقة  السالمة  ن في برامجو امللتحق .14
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 املحافظاتتدربين امللتحقين حسب أعداد امل

 الدفعة االولى والثانية للمتدربين في  برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية

 مكان التدريب الحالة اللواء املحافظة الدفعة
عدد 

 املرشحين

عدد 

 امللتحقين

 االولى

 17 25 معهد السالمة حالة انسانية سحاب ، قصبة عمان ، القويسمة ، الجامعة العاصمة

 12 20 معهد السلط الحرفي حالة انسانية عيرا ويرقا ، العارضة÷ باشا ، قصبة السلط  ، دير عال عين ال البلقاء

 13 25 معهد مأدبا السياحي حالة انسانية مأدبا ، الجيزة ـ ناعور ، وادي السير مأدبا

 21 25 االميرة تغريدمعهد  حالة انسانية قصبة الكرك ، فقوع ، القصر ، املزار الجنوبي ، املوجب ، مؤاب الكرك

 7 15 معهد الطفيلة حالة انسانية الحسا ، بصيرا ، قصبة الطفيلة الطفيلة

 18 25 معهد حكما حالة انسانية ، الرمثا ، قصبة اربد ،÷ الكور  اربد

 16 20 معهد املشارع حالة انسانية الطيبة املزار الشمالي ، بني عبيد ، قصبة اربد اربد

 17 20 معهد املفرق  حالة انسانية الشمالية الغربية ، مثلث صبحا الباديه املفرق 

 12 20 معهد عجلون  حالة انسانية صخرة ، عرجان ، قصية عجلون  عجلون 

 133 195 املجموع

 

 الدفعة االولى والثانية للمتدربين في  برنامج مشرفي السالمة والصحة املهنية

 دريبمكان الت الحالة اللواء املحافظة الدفعة
عدد 

 املرشحين

عدد 

 امللتحقين

 الثانية

 العاصمة
املوقر ، سحاب ، ماركا ، ناعور ، قصبة عمان ، الجامعة ، 

 القويسمة ، وادي السير
 حالة انسانية

 كلية القدس

8 
 

 10 حالة انسانية قصبة الزرقاء ، الرصيفة ، الهاشمية الزرقاء 21

 4 جيوب الفقر عين الباشا البلقاء

قصبة اربد   ، بني كنانه ، الرمثا ، املزار الشمالي ، الوسطية ،  ربد /ا

 الطيبة ، الكورة
 18 32 الشركة الوطنية حالة انسانية

 الرمثا

 / جرش
 11 15 الشركة الوطنية حالة انسانية قصبة جرش ، قصية عجلون 

 عجلون 

 19 51 الشركة الوطنية جيوب الفقر وادي عربة العقبة

 69 120 املجموع
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 املتدربين في  برنامج خدمات االتصال الهاتفي

 مكان التدريب الحالة اللواء املحافظة الدفعة
عدد 

 املرشحين

عدد 

 امللتحقين

 

مجموعة 

1 

 

 العاصمة
املوقر ، سحاب ، ماركا ، ناعور ، قصبة عمان ، الجامعة ، 

 القويسمة ، وادي السير
 حالة انسانية

 القدسكلية 

2000 

 

 حالة انسانية قصبة الزرقاء ، الرصيفة ، الهاشمية الزرقاء 23

 جيوب الفقر عين الباشا البلقاء

 مجموعة

2 

 

قصبة اربد   ، بني كنانه ، الرمثا ، املزار الشمالي ، الوسطية ،  اربد/

 الطيبة ، الكورة
 حالة انسانية

 عجلون  26 كلية القدس

 حالة انسانية لون قصبة عج 

مجموعة 

3 

 

 11 كلية القدس حالة انسانية قصبة عمان ، حي نزال، وادي السير، سحاب العاصمة

مجموعة 

4 

 العاصمة
املوقر ، سحاب ، ماركا ، ناعور ، قصبة عمان ، الجامعة ، 

 القويسمة ، وادي السير
 عادية

 كلية القدس
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 عادية قصبة مأدبا مأدبا

 قاء/الزر 
 عادية قصبة الزرقاء ، عين الباشا

 البلقاء

 80 2000 املجموع

 

 

 ملتدربين في  برنامج السياحة والفندقةا

 مكان التدريب الحالة اللواء املحافظة الدفعة
عدد 

 املرشحين

عدد 

 امللتحقين

 الثانية

 العاصمة
لقويسمة املوقر ، سحاب ، ماركا ، ناعور ، قصبة عمان ، الجامعة ، ا

 ، وادي السير
 حالة انسانية

 43 1000 كلية عمون 

 حالة انسانية قصبة الزرقاء ، الرصيفة ، الهاشمية الزرقاء

 جيوب الفقر عين الباشا البلقاء

 اربد
قصبة اربد   ، بني كنانه ، الرمثا ، املزار الشمالي ، الوسطية ، الطيبة 

 ، الكورة
 حالة انسانية

 جرش
 حالة انسانية بة جرش ، قصية عجلون قص

 عجلون 

 جيوب الفقر قصبة املفرق  املفرق 

 43 1000 املجموع
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 املشتغلين حسب املحافظة في برامجعداد أ

 السياحة والفندقة( السالمة والصحة املهنية، خدمات االتصال الهاتفي،  ) 

 حسب املحافظة

 املحافظة الرقم
السالمة والصحة 

 هنيةامل

خدمات االتصال 

 الهاتفي
 السياحة والفندقة

 3 17 30 اربد 1

 0 0 14 املفرق  2

 0 0 5 جرش 3

 0 2 8 عجلون  4

 6 9 9 البلقاء 5

 2 6 11 العاصمة 6

 1 5 8 الزرقاء 7

 0 2 2 مأدبا 8

 0 0 14 الكرك 9

 0 0 0 معان 10

 0 0 6 الطفيلة 11

 0 0 3 العقبة 12

 12 41 110 املجموع
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 م2016اعداد املسجلين للبرامج التدريبية لعام 

 املجموع معان مأدبا عجلون  جرش املفرق  الكرك العقبة العاصمة الطفيلة الزرقاء البلقاء اربد البرنامج التدريبي

 71 3 0 19 0 1 6 1 0 1 2 25 13 السياحة والفندقة

 196 25 0 26 1 9 13 11 2 9 4 48 48 العناية بالبشرة

 151 21 1 16 1 6 11 7 1 10 2 34 41 العناية بالشعر

 127 9 0 23 0 2 6 7 0 2 7 30 41 املساحة وحساب الكميات

 252 29 1 46 1 8 17 15 1 12 7 51 64 املطابع

 300 30 0 55 0 11 17 25 2 7 5 73 75 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

 379 32 1 59 2 8 18 22 3 15 11 96 112 مراكز االتصال

 110 2 0 16 0 0 5 4 0 3 7 39 34 مشغلو االت الصناعات الدوائية

 134 11 0 23 1 5 7 2 0 7 5 39 34 مشغلو االت انتاج الصناعات الغذائية

 23 0 0 5 0 0 3 1 0 5 0 4 5 مشغلو االت انتاج الصناعات الكيماوية

 21 0 0 3 0 1 2 1 0 1 1 5 7 منجدون 
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 وبقسـم احلـاسـ

على الرغم من وضوح و ثبات األعمال التي يقوم بها قسم الحاسوب، إال انه توجد عدة أمور 

 يستوجب اإلشارة لها، وتتلخص في اآلتي:

في اآلتي جدول يبين األمور التي تم انجازها واألمور التي ال تزال قيد االنجاز لخطة عمل الحاسوب 

 مع بعض الشروح حيثما لزم األمر: 2016للسنة 

  

1 

 متابعة األمور الفنية ملشروع املنار واملشاريع املنضوية تحت مظلة

 املركز والتي تشمل: 

 .إدارة املواقع االلكترونية 

 .متابعة الخادمات الخاصة باملشاريع 

  تقديم الدعم الالزم واملتمثل بأجهزة املوظفين ومشتريات

 املشاريع.

 يتم بشكل دوري.

1 

 : ةالربط مع شبكة الحكومة اآلمن

 .االشراف الكامل على العملية 

 تركيب االجهزة والخادمات الجديدة 

 .ربط كافة االجهزة والخادمات بالشبكة الجديدة 

 .ربط نظام البريد اإللكتروني بالشبكة الحكومية 

  اعادة تهيئة التطبيقات والبرامج على الشبكة الجديدة مع إعادة

 تنصيبها إن لزم االمر.

 نية خالل الشبكة الجديدة.تحميل املواقع اإللكترو 

 .ربط شبكة املركز باإلنترنت بواسطة الكابالت الجديدة 

تمت العملية بنجاح ونتج 

عنها توفر عدة خادمات 

والتي سيتم توظيفها 

 الحتياجات املركز.

2 
بشكل يضمن   Firewallمتابعة درجات الحماية واألمان على نظام  

 .ات والهجمات الخارجيةحماية خادمات وأجهزة املركز من الفيروس
تم إلغاء شراء التراخيص 

 Firewallالخاصة بنظام 

بسبب تركيب نظام حماية 

خاص بالحكومة االلكترونية 

وسيتم دراسة شراء أنظمة 

حماية ومراقبة داخلية، أما 

في ما يتعلق بالنس  

االحتياطية فسيصار الى 

تخصيص خوادم خاصة 

3 

 متكامل: (Backup)إنشاء نظام نس  احتياطية 

       تركيب النظام الجديد واملطور الذي تم شراؤه مؤخرا من

(Symantec BackupExec.) 

  تخصيص خادم ذي سعة عالية لحفظ نس  احتياطية من

 البيانات الهامة الخاصة باملستخدمين.

 ظمة   عمل نس  احتياطية عن كافة الخادمات بحيث تشمل األن

والبيانات الهامة )كاملواقع االلكترونية والبريد االلكتروني( ليتم 
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 .(SAN Storage)تخزينها على وحدة تخزين خارجية 

  دمج خادم بيانات املوظفين ووحدة تخزين بيانات الخادمات مع

وذلك   (Symantec Backup Exec)نظام النس  االحتياطية 

الهامة بشكل دوري  لعمل نس  احتياطية عن كافة البيانات

 يتناسب مع أهمية تلك البيانات.

  توعية وإرشاد املوظفين املستخدمين ألنظمة الحاسوب في املركز

وذلك تالفيا لضياع أو فقدان  (Backup)حول كيفية عمل نظام 

 البيانات الخاصة بهم. 

وشراء برمجيات خاصة لهذا 

 كن.الغرض ان ام

 .االلكتروني للمركز وتحميل كافة املحتويات والدراسات تطوير املوقع  4

طوير املوقع بتصميم تم ت

ومواصفات عالية وبمجهود 

داخلي من قبل موظفي 

املركز واملشاريع، والعمل 

جاري حاليا على تزويده 

 بالبيانات ومن ثم تحميله.

5 
رفع درجة األمان على أجهزة الحاسوب بتقوية كلمة السر لكل  

 مستخدم والعمل على تغييرها بين الحين واآلخر.

بشبكة تم مع الربط 

حكومة اآلمنة إال انه لم يتم ال

تطبيق نظام كلمات السر 

 .املعقدة

6 

 Software)املعاينة الدورية ألجهزة الحاسوب والخادمات لدى املركز  

and Hardware)  بحيث تبقى دائما على أعلى درجات األمان وبأحدث

 النس  من البرمجيات املتوفرة..

 يتم بشكل دوري.

7 
صل على املختبر بحيث يبقى دائما عالي اإلشراف الدائم واملتوا 

 الجاهزية.
 يتم بشكل دوري.

8 
والحكومة االلكترونية وكافة  Microsoftمتابعة تراخيص برمجيات  

 اإلجراءات الالزمة كضابط ارتباط.

انتهت اتفاقية الحكومة مع 

وسيتم  Microsoftشركة 

الشراء بشكل منفرد مع 

وجود افضلية إلحدى 

 الشركات عن طريق

 الحكومة.

علما ان التراخيص السابقة 

 ال تزال وستبقى فاعلة.
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9 
دراسات املركز وتقديم أي دعم يلزم فيما يتعلق إدارة بيانات كافة  

 .بتلك الدراسات
 يتم بشكل دوري.

10 

دراسة الوطنية "الدراسة التقويمية ألثر برنامج إدارة بيانات ال 

 والتي شملت: SNRS" 2016شبكات املدارس

 هيز قوائم الطالب الواردة من وزارة التربية والتعليم تج

 لتصبح مناسبة لبرمجيات تلك الدراسات.

  تجهيز نماذج وأدوات االختبارات وتوزيعها على الطالب

 واملعلمين واملدارس كل حسب نموذجه.

  تجهيز الرزم الخاصة باملدارس والشعب ليصار الى ارسالها

 الى امليدان لتطبيق االختبارات.

 ستالم ادوات االختبارات من املطبقين واعادة فرزها إلدخال ا

 بياناتها الكترونيا.

  إدخال البيانات ومن ثم جمعها وتنقيتها وارسالها الى الجهات

 الدولية املعنية.

 تم كما يجب.

11 

تنفيذ إجراءات العطاءات املتعلقة بأجهزة الحاسوب وتوابعها سواء  

 دارة من قبل املركز.كان ذلك للمركز أو للمشاريع امل

 

 يتم بشكل دوري.

12 

للعاملين في املركز اللوجيستي والدعم الفني و تقديم الخدمات  

والتي تشمل الشبكة واالنترنت واملشاريع وكذلك الخبراء والضيوف 

والبريد االلكتروني واملواقع االلكترونية إضافة إلى الخادمات وأجهزة 

 الحاسوب وتوابعها.

 .يتم بشكل دوري
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 املـكـتـبـة
 االنجازات: 

اعداد مطوية تحتوي على معلومات تعريفية اساسية عن املركز العتماده في التعريف  .1

عن املركز  وتزويد املؤسسات واالشخاص بها، باإلضافة الى تزويد برنامج الحكومة 

تاحتها االلكترونية احد برامج وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بهذه املطوية  وا

وطرحها في دائرة اهتمام املؤسسات الحكومية االخرى ألغراض التعريف او التعاون 

 والتنسيق معها .

تم انجاز عدد من الدراسات و تحويلها من الشكل التقليدي املطبوع الى الشكل  .2

االلكتروني من خالل اجراء املسح الضوئي لها، وادراجها ضمن منشورات املركز على 

 . روني الخاص باملركز املوقع االلكت
 

 في اآلتي: 2017تتمثل خطة عمل املكتبة لسنة 

املعالجة الفنية للكتب واملواد املكتبية غير املطبوعة مثل األقراص وأشرطة الكاسيت  .1

واالقراص املدمجة، من حيث الفهرسة والتصنيف و الذي يتم بناء على خطة تصنيف مكتبة 

 النشر؛ ومن حيث التزويد والتنظيم والترتيب.  الكونجرس باعتماد الحرف والرقم وسنة

إلضافة   (Winisis)التنسيق مع مختصين بتحديث وتطوير نظام املكتبة الحالي ) الويناسس(  .2

بعض الحقول عليه واجراء بعض التعديالت املهمة وتنسيقها بشكل اوضح وادق من السابق 

 . 

كتبة الوطنية ألغراض اإليداع ومن ثم متابعة الدراسات الصادرة عن املركز وتسجيلها لدى امل .3

 يتم إرسالها إلى املطبعة لعمل النس  املطلوبة من كل دراسة وتجليدها. 

 تجليد التقارير السنوية الصادرة عن املركز وتسجيلها وترتيبها لتسهيل استرجاعها.  .4

 مية. تفعيل عملية اإلهداء والتبادل مع مراكز املعلومات والجامعات واملؤسسات األكادي .5

 تمثيل املكتبة في االجتماعات و املؤتمرات والندوات.  .6

تزويد الباحثين سواء أفراد أم مؤسسات باملواد املطلوبة أو الدراسات بالشكل املطبوع أو  .7

 بالشكل اإللكتروني من خالل البريد اإللكتروني، والوسائل األخرى املتاحة.

ألنشطة التي يقوم بها املركز من خالل التغطية اإلعالمية وتوثيق الفعاليات والبرامج وا .8

التنسيق مع صحفيين معينين من جهاتهم االعالمية واإلخبارية لتغطية أخبار ونشطات 

 املركز.

إعداد تقرير إعالمي سنوي يوثق كافة االعمال والنشاطات التي يقوم بها املركز والتي تم  .9

 اللكترونية االخرى.تغطيتها عبر الصحف اليومية الرسمية واملواقع االخبارية ا
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متابعة ما ينشر عن املركز في وسائل اإلعالم املختلفة وإحاطة العاملين في املركز بكل خبر أو  .10

 نشاط صادر عن املركز او له عالقة بمهام وعمل املركز .

 استكمال تحويل الدراسات من الشكل التقليدي املطبوع الى الشكل االلكتروني ومتابعتها. .11
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 م2017األنشطة والفعاليات املتوقعـة وفق خطة العمل للعام  
 

 مجال الدراسات المسحية

الدراسات تنفيذ مجموعة من الدراسات املسحية من خالل مشروع  2017سيتم خالل عام          

القطاعية والتي يتبناها مجلس التشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني كدراسات دورية 

بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة ت ذات األولوية في االقتصاد األردني، وذلك للقطاعا

وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي، وهي قطاعات السياحة واالتصاالت 

 واالنشاءات. 

 باإلضافة الى دراستين حول سوق العمل األردني وهما:

 هما وأسباب مخالفتها.دراسة العمالة الوافدة املخالفة: خصائص (1

 دراسة دور وزارة العمل في التشغيل والتفتيش وضبط سوق العمل. (2
 

 مجال المتابعة والتقييم

 م:2016ستعمل وحدة املتابعة والتقييم على متابعة وإنجاز الدراسات اآلتية خالل عام  

 .TIMSS 2019القيام بالتحضيرات املتعلقة بدراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم  (1

 . PISA  2018 القيام بالتحضيرات املتلقة بدراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (2

 .TIMSS-Numeracy 2018املعرفة العددية والحسابية  القيام بالتحضيرات لدراسة (3
 

 إضافة للدراسات القطاعية ذات األولوية في سوق العمل 

ذات من دراسات القطاعات ثة لفقة على دعم املرحلة الثااملوا 2016تم في الربع االخير من عام          

للقطاعات  والتي يتبناها مجلس التشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني كدراسات دورية االولوية

بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة وبتمويل من صندوق ذات األولوية في االقتصاد األردني، وذلك 

 .ليم املنهي، وهي  قطاعات السياحة واالتصاالت واالنشاءاتالتشغيل والتدريب والتع

 إلى اآلتي:، 2017، التي ستتم خالل عام وتهدف هذه املسوحات

 تحديد الفجوة بين جانبي العرض والطلب. -

 قطاع للسنوات الثالث القادمة.مهنة الزمة للتحديد الحاجات الكمية والنوعية لكل  -

 قطاع في ضوء نتائج الفجوة بين العرض والطلب لكل قطاعتطوير خطة تنمية موارد بشرية لكل 

 


