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 صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم

 

 

              ". "أما تنمية املوارد البشرية فهي من أولوياتنا يف املرحلة املقبلة، ذلك أن ثروة األردن الكربى احلقيقية هي اإلنسان األردني.
 عادية جمللس األمة الرابع عشر .من خطاب العرش السامي يف افتتاح الدورة ال
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 صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالل املعظم

 (رئيس اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا)
ضة  باملوارد حركة النه، مع االميان بأن أهنا مطلب اقتصادي فهي واجب اجتماعي وإنساني إىلتنمية املوارد البشرية باإلضافة ن إ"

 من أقوال صاحب السمو امللكي األمري احلسن املعظم            البشرية  وغريها تبدأ بالتعليم".



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

           كلمة الرئيس

 زاتإلنجاالسنوي  تـقرير ال كميديأنضع بين أسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية أن طيب لي و ي           

 وعـشرين  ألربعةامتداد  يهتي ، وال2014 عاماملركز ونشاطاته خالل 
 
من العـمل والعطاء في تنمية  عاما

. حيث حقق املركز إنجازات كّمية ونوعية ذات جودة املوارد البشرية على املستوى الوطني والعربي والدولي

ي قطاع فان ذلك في قطاع التعـليم أم ، سواء كعالية، تتناسب والتطورات الحديثة التي استوعبها األردن

 .أم في مجال التأسيس لنظام معلومات املوارد البشرية التعليم والتدريب املنهي والتقني
 لنهج و 

 
في تحسين مخرجات النظام التربوي التي تشكل مدخالت لسوق العمل  لإلسهام ركز املاستمرارا

لخطة تطوير التعليم املبني على اقتصاد  لتقييمفي املتابعة وا تهمهمفقد واصل قليمي، إلاألردني وا

املعرفة)املرحلة الثانية(، والبدء في مهمة متابعة التقييم لالستراتيجية الوطنية للتشغيل، باإلضافة إلى 

وتظهر البيانات التي  .ذات األولوية في سوق العمل األردني قطاعات عدد من ل اتسوحاملإجراء مواصلة 

 التي ما وتلك تمت، التي اإلنجازات تبين جملة من املؤشرات النوعية والكميةرير يشتمل عليها هذا التق

ا اإلنجاز قيد زالت بعض  إلىاإلشارة  إلىباإلضافة . 2014لعام  لتي وضعت ا االستراتيجية للخطة وفق 

 تاحةامل االمكانات وضمن ،لسعيوهذا جله يدفعنا ل .2015الطموحات التي يرنو املركز إلنجازها في عام 

ته املرموقة لدى مكانريادة األردن في مجال بحوث تنمية املوارد البشرية، ليحافظ على  بمهمة للنهوض

 الجهات االقليمية والدولية. 

( .World Education Incاملركز، وبالشراكة مع املؤسسة العاملية للتعليم) تبوؤهابفضل املكانة التي و        

، فقد استطاع أربعة من باحثي املركز الحصول USAIDللتنمية الدولية  األمريكيةيل من الوكالة و وبتم

مما يشكل  األمريكيةاملتحدة  بالوالياتعلى شهادة مقيم دولي من معهد املقومين بجامعة واشنطن 

 إضافة نوعية لتراكم الخبرات لدى املركز، وبخاصة في مجال املتابعة والتقييم. 

أن ينقل بعضا من أنشطته، املركز استطاع  فقد إلقليمية والدولية،من ناحية أخرى، وبفضل املكانة ا

حيث الدول العربية الشقيقة  إلى، في الوطن العربي مراكز بحوث تنمية املوارد البشريةرابطة لكمقر 

أقيمت الدورة الثالثة من مؤتمر الرابطة السنوي إلى اململكة املغربية الشقيقة، وفي مدينة أغادير، 

 .2015ة الدورة الرابعة ملؤتمر الرابطة لهذا العام قتستضيف الجمهورية التونسية الشقيويتوقع أن 

 تحقيقالتي أثمرت في  هم الكبيرةجهود ىعلسرة املركز يطيب لي أن أزجي الشكر أوفره  أل  الختام وفي       

الحسن بن طالل  سيدي صاحب السمو امللكي األمير  هدي من توجيهاتبذلك و  .أهدافهللكثير من املركز 

 لرؤى سيد البالد جاللة امللك عبدهللا الثاني و املعظم)رئيس املجلس األعلى للعلوم والتكن
 
لوجيا(، وتنفيذا

 ابن الحسين املعظم.

 رئيس املركـز                                                                           
 العبابنة اهلل د. عبد أ.
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 رؤية املركز

أن تمتلك اململكة األردنية الهاشمية موارد بشرية ذات قدرة تنافسية عالية وقادرة على 

.
 
 ومستقبال

 
 الريادة واالستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة حاضرا

 
 
 
 

 رسالة املركز

ظومة التعليمية تنمية املوارد البشرية األردنية من خالل اإلسهام في تطوير أداء املن

 .البشرية التنمية والتدريبية ملواكبة متطلبات
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                                                                                                                                             قدمةم
تحت اسم املركز الوطني للبحث م 1990ة سنة تأسس املركز الوطني لتنمية املوارد البشري

 ه ؤ إنشاتم ، حيث والتطوير التربوي كأحد املراكز التابعة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

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

اعمة لخطط وبرامج التطوير في القطاعات املخـتلفة كحلقة وسيطة بين الجهات املانحـة والدوذلك 

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

املشاريع الفرعية ضمن خطط  تقييممتابعة وتنفيذ و  إلىالتربوية واقتصاديات التعليم، باإلضافة 

آنذاك بالدراسات والبحوث  تقييمم املركز من خالل وحدة الالتطوير التربوي، وقد كان اهتما

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

 في تحسين تنفيذ البرامج.  تقييمالتربوي ومأسستها بما يضمن توظيف نتائج ال تقييمعمليات ال
لــــى للعلــــوم والتكنولوجيــــا إعــــادة تســــمية املركــــز ليصــــب  م، قــــرر املجلــــس األع1995وفــــي ســــنة 

مفهــوم املركــز  وترجمــة لل أعمــال، وذلــك رغبــة فــي التوســع فــي "املركــز الــوطني لتنميــة املــوارد البشــرية"

األشـــــمل لتنميـــــة املـــــوارد البشـــــرية الوطنيـــــة واســـــتثمارها عـــــن طريـــــق تحســـــين املواءمـــــة بـــــين مخرجـــــات 

املركـــز منظـــور مهامـــه  طلبـــات ســـوق العمـــل. ومـــن هنـــا فقـــد وســـعالتـــدريب والتأهيـــل والتعلـــيم وبـــين مت

دعــم عمليــات التطــوير التربــوي جوانــب أخــرى تنــدرا ضــمن الفلســفة الوطنيــة  إلــىلتشــمل باإلضــافة 

   طوير املوارد البشرية.نمية وتالعامة لت
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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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 أهداف املركز واملهام املناطة به
مهـــام  ت حـــددو تطـــوير القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال تنميـــة املـــوارد البشـــرية،  إلـــىاملركـــز هـــد  ي

 :تيآلفي ا ،م 1998، وفق نظامه لسنة املركز

  بمـــا فـــي ذلـــك التعلـــيم وســـوق العمـــل، إجـــراء الدراســـات والبحـــوث املتعلقـــة بالنظـــام التعليمـــي

 .وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية ،يم املنهي والتقنيالعالي والتدريب والتعل

  دعـــــم الخطـــــط واملشـــــروعات املوجهـــــة لنظــــــم وبـــــرامج التطـــــوير التربـــــوي فـــــي مجـــــاالت التعلـــــيم

 .بأنواعه ومستوياته املختلفة، بما في ذلك التسهيالت التعليمية والتدريبية

  نظـــــم التعلـــــيم والتـــــدريب تقيـــــيم عناصـــــر خطـــــط التطـــــوير التربـــــوي ومكونا هـــــا بمـــــا فيهـــــا نـــــواتج

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

  بالتنســــــيق مــــــع الجهــــــات ذات واســــــتثمارها وضــــــع نظــــــم متكاملــــــة ملعلومــــــات املــــــوارد البشــــــرية

 .واقع سوق العمل وتطورهبالعالقة 

 فـــي األمـــور واملجـــاالت املتعلقـــة  تقـــديم االستشـــارات للمؤسســـات والهيةـــات املحليـــة والخارجيـــة

 .بتنمية املوارد البشرية

  التعـــاون والتنســـيق مـــع املؤسســـات والهيةـــات واملنظمـــات املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة لتـــوفير

 املساعدة والدعم لتطوير النظام التربوي.

 جمـاالت عمـل املركز
الوطنيـــة واإلقليميـــة يعمـــل املركـــز بالتعـــاون والتنســـيق مـــع العديـــد مـــن الجهـــات واملؤسســـات 

تنميـة  إلـىواملشـاريع التـي  هـد   البـرامج خاصة على تنفيـذ وتقيـيم  موالدولية سواء كـانت حكـومية أ

 تية:آلاملوارد البشرية في القطاعات ا

  العالي.التعليم قطاع التعليم العام و 

 .قطاع التشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني 

مــــا بــــين جهــــات تســــاهم فــــي تمويــــل م  2014فــــي عــــام  مــــل معهــــا املركــــز وقـــــد تنوعــــت الجهــــات التــــي تعا

فــي ، وذلــك علــى النحــو املبــين ســتفيد مــن خــدمات املركــز توجهــات أخــرى  ،البــرامج واملشــاريع املختلفــة

 (.1رقم )الجدول 
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 م2014عام في  شركـاء املركـز : (1جدول رقم )

 فيدةالجهات الوطنية املست الجهات املساهمة في التمويل

 املوازنة العامة

 البنك الدولي

 اليونسكو

 الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي

 يسسكواأل

 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني.

 اليونيسيف

 

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة العمل

 مؤسسة التدريب املنهي

 دائرة اإلحصاءات العامة

  ملنهي والتقنيمجلس التشغيل والتعليم والتدريب ا

 دائرة املوازنة العامة

 

 جملس اإلدارة
يشـــــر  علــــــى إدارة املركــــــز الــــــوطني لتنميــــــة املــــــوارد البشـــــرية مجلــــــس إدارة مكـــــــون مــــــن مجموعــــــة مــــــن 

وبخاصـة تلـك املؤسسـات  ، في القطاعين العام والخـاص،األعضاء الذين يمثلون املؤسسات الوطنية

ة فـــي األردن ســـواء كـــان ذلـــك فـــي قطـــاع التعلـــيم أم فـــي قطـــاع التــي يتصـــل عملهـــا بتنميـــة املـــوارد البشـــري

 ويتكـون مجلـس اإلدارة الـذي يرأسـه بموجــب نظـام املركـز  .ينـالتشغيل والتدريب والتعليم املنهـي والتق

 ي:عضوية  كل من اآلتو  رئيس املركز 

 أمين عام املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.معالي 

 .2014ذلك حتى شهر ايلول معالي أ.د. فايز الخصاونة، و 

 للشؤون التعليمية والفنية. أمين عام وزارة التربية والتعليمعطوفة 

 .أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلميعطوفة 

 .أمين عام وزارة العملعطوفة 

 والتعاون الدولي. أمين عام وزارة التخطيطعطوفة 

 .مدير عام مؤسسة التدريب املنهيعطوفة 

يختارهما املجلـس األعلـى بنـاء علـى تنسـيب الـرئيس ملـدة سـنتين قـابلتين  من القطاع الخاصعضوين 

 : اختيارتم  2017-2015  للفترة و للتجديد، 

 .وليد املعانيأ. د. معالي   -

  .  للصناعات الهندسية تراعمر أبو وشاح/نائب رئيس مجلس إدارة شركة ب املهندسعطوفة  -
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 إجنازات املركـز 
 يف قـطاع التعـليم العام ازاتإلجنأوالً: ا

بمتابعة تنفيذ العديد من املشاريع والبرامج املحلية واإلقليمية م  2014قام املركز خالل عام 

التطوير التربوي مشروع املرحلة الثانية من  ، باإلضافة لدوره الرئيس في متابعة وتقييموالدولية

وذلك امتدادا ، ه وزارة التربية والتعليم، والذي تنفذ(2015-2010)اقتصاد املعرفةنحو املوجه 

سند للمركز خالل املرحلة األولى من لل
ُ
خالل الفترة وزارة نفذته الشروع، والذي املدور الذي أ

إحداث التغيير والتحول في النظام التربوي األردني بصورة  إلى هذا املشروع هد  يو  (.2003-2009)

نحو  عليم املهارات الضرورية ملشاركتهم في تطوير التالطلبة باملعار  و لتزويد  شاملة ومتكاملة

 . لمراحل التعليمية: الطفولة املبكرة والتعليم األساس ي والثانوي لوذلك  ،ةاقتصاد املعرف

 

 عرض اآلتي وفي
 
 : م 2014قطاع التعليم لعام  مشاريعفي املركز  إنجازاتألهم  ا

المرحلة -اقتصاد المعرفةنحو  الموجه مشروع التطوير التربويالمتابعة والتقييم ل
 الثانية

         Education Reform for Knowledge Economy second phase (ERfKE II) 

 ةنحو اقتصاد املعرف املوجه ربوي تطوير التاليأتي دور املركز في املرحلة الثانية من مشروع   

 لدوره في مشاريع التطوير التربوي 
َ
بتنفيذ أنشطة  هذا الدور  تمثلية، و في اململكالتي نفذت امتدادا

ضمن مكونات والتعليم وزارة التربية  تطبقهاالتقييم الخارجي للتدخالت التربوية املختلفة التي 

خالت دوذلك من حيث امل ،(م 2015 –م 2010املرحلة الثانية من املشروع خالل الفترة )

تأسيس ( 1 :مكونات تشمل خمسة منيتكون املشروع في مرحلته الثانية والعمليات واملخرجات. و 

 التعلم تطوير ( 3التطوير املؤسس ي، و والتقييم  املتابعة( 2 نظام وطني للتطوير املبني على املدرسة

البيةة  تحسين (5التعليم املنهي والتربية الخاصة، و تطوير برامج الطفولة املبكرة  (4 التعليم،و 

 التعليمية./التعلمية 

مجموعة عداد  إاالنتهاء من بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ب، و م 2014عام قام املركز خالل و 

تم االتفاق عليها بين الوزارة واملركز في وثيقة "إطار املتابعة  من الدراسات الدولية والوطنية والتي

 والتقييم" الخاص باملشروع وكانت على النحو اآلتي :

 املرحلة التجريبيةم 2014 تصاد املعرفةملهارات اق الشاملةية تقييمالدراسة الوطنية ال /. 

 املسح الرئيس ي.م 2014 ملهارات اقتصاد املعرفة الشاملةية تقييمالدراسة الوطنية ال/ 
  الفجوة في التحصيل بين الذكور واإلناث.دراسة 

  خارطة تقييم الطلبة في األردندراسة. 
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  دراسة االستعداد للتعلم باستخدام أداة التطور املبكر(EDI). 

 املرحلة الثانية: التعليم والتعلم املتمحور حول الطالب في  :دراسة املالحظة الصفية

 املدارس األردنية.

 ( دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبةPISA 2015املرحلة التجريبية /). 

 ( الدراسة الدولية للرياضيات والعلومTIMSS 2015املرحلة التجريبية/ ). 

 الدراسة الدولية في الري( اضيات للصف الرابعNumeracyاملرحلة التجريبية /). 

 باإلضافة للدراسات املبينة أعاله فقد تم اآلتي:

واملسح  /املرحلة التجريبيةاقتصاد املعرفةملهارات ية الشاملة تقييمالالدراسة الوطنية  ( أ

 الرئيس ي

National Assessment for Knowledge Economy (NAfKE 2014)  

عد
ُ
ملهارات اقتصاد املعرفة إحدى الدراسات ية الشاملة تقييمالوطنية الدراسة ال ت

، أحد املؤشرات اقتصاد املعرفةنحو  املوجه القاعدية ملشروع التطوير التربوي 
 
، ولتكون، أيضا

  ERfKE I اقتصاد املعرفةنحو  املوجه برنامج التطوير التربوي  تقييمفي  عليهيعتمد  لذياالرئيسة 

أدوات  تجريب حيث قد تم . و ه 2015-م2010في الفترة، ERfKE IIو م  2009 -م 2003 في الفترة 

تم تحليل نتائج التجريب امليداني،  فقد، م 2013املختلفة في شكلها الجديد في نيسان  الدراسة

، تم إجراء م2014عام أيار من في وفي ضوء ذلك تم اعتماد أدوات الدراسة بصور ها النهائية، و

( مدرسة، حيث شارك في الدراسة حوالي 450على عينة تألفت من ) لدراسةاملسح الرئيس ي ل

ومن املتوقع إنجاز تقرير  ( معلم ومعلمة.1500( مدير مدرسة، و)450( طالبا وطالبة، و)25000)

مستويات أداء الطلبة في الصفو   التقرير  سيبين، و م2015من عام  شهر نيسانفي الدراسة 

 والقرائيةفي مجاالت العلوم والرياضيات  الخامس والتاسع والحادي عشر 

 برنامج الشراكة في املتابعة والتقييم اختتام ب(

Monitoring and Evaluation Partnership Project(MEP)   

 بردن منحـة لل     USAIDالدولية  تنميةالوكالة األمريكية لل قدمت  
 
مد ها أربع  ،ركزاملممثال

فع الكفاءة املؤسسية للمركز في مجال املتابعة والتقييم من بهد  ر ( م 2014-م 2010)سنوات 

الرئيس ي في ومقرها  World Education, Inc. (WEI) ملية للتربيةااملؤسسة العخالل الشراكة مع 

من ثالثة الشراكة في املتابعة والتقييم مشروع  ألفوت .في الواليات املتحدة األمريكية بوسطن

 :اآلتي  وهي على النحو  مكونات رئيسة
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لحاكمية في نظام املتابعة والتقييم الداخلي والخارجي وكيفية تمييز وظائف ومسؤوليات كل ا -1

 منهما.

عملية لتحسين نوعية مخرجات املتابعة والتقييم وتقديم التغذية الراجعة  منهجيةتقديم  -2 

 البنك الدولي.خرين متل هتمين اآل وامل من قبل وزارة التربية والتعليم  للمركز  املفيدة واملستمرة

، وذلك فع الكفاءة املؤسسية للوحدة الفنية في املركز في مجال املتابعة والتقييمر  -3

 :باستخدام االستراتيجيتين اآلتيتين

( الذي يتبع (The Evaluators' Institute: TEIاملقومين في معهد  ، وذلكالتدريب املباشر استراتيجية

برامج تدريبية  إلى، باإلضافة ملمارسة التقييمشهادات تدريبية من  والذي يجامعة جورا واشنطن 

 
ُ
 ردن؛ في مقر املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.أل خرى تم تنفيذها من قبل املعهد ذاته في اأ

وذلك عبر املشاركة في مجموعة من ورش العمل التي تنظمها  ،التدريب غير املباشر استراتيجية

 .شراكةخالل سنوات ال World Education, Inc. (WEI) للتربية املؤسسة العاملية

على تنفيذ الخطة املتفق عليها بين املركز واملؤسسة على النحو م  2014خالل عام  تم العملوقد 

  اآلتي:

  معهد الحصول على شهادة مقيم دولي من  من املركز ملتطلبات باحثين  اربعة استكمال

 .نطنفي جامعة واش (TEI)املقومين

  عقد مجموعة من الورش التدريبية لتلبية الحاجات الفنية لدى الباحثين في املركز  وفي

 الوزارة في مواضيع ذات صلة بعمليات املتابعة والتقييم. 

 املؤسسة العاملية للتربيةالخبراء في  أسهمWEI   تنفيذ الدراسات املتفق عليها في إطار في

. م2014 فيلمركز ات لزيار وذلك من خالل عدة التربوي، املتابعة والتقييم ملشروع التطوير 

 .م2014إعداد مذكرات السياسات لبعض الدراسات التي أنجزت خالل عام  إلىباإلضافة 

  بين  حفل الختام ملشروع الشراكة في املتابعة والتقييمتم اقامة م  2014وفي آب من

 World) للتربيةؤسسة العاملية الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن،  واملاملركز 

Education Inc. بع حفل الختام حفل وت ( ، والذي تم تمويله من الوكالة األمريكية

حضره العديد من املعنيين في الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ووزارة التربية  استقبال

الالجةين هيةة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل  والتعليم والجامعات األردنية ووكالة

ومديرية الثقافة العسكرية باإلضافة للعديد من الجهات  (UNRWA) الفلسطينيين

 الرسمية والجهات الدولية املانحة.
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 ج( دراسات دولية لتقييم تحصيل الطلبة

 International Studies for Students Assessment  
كــل مــن الدراســتين يــة املعتمــدة لتنفيــذ عــد املركــز الــوطني لتنميــة املــوارد البشــرية املؤسســة الوطنيُ  

 Trends inالـــــدوليتين اآلتيتـــــين فـــــي األردن:  دراســـــة التوجهـــــات الدوليـــــة فـــــي الرياضـــــيات والعلـــــوم 

International Mathematics and Science Study(TIMSS) ، والبرنـــامج الـــدولي لتقيـــيم الطلبـــة

Programme for International Student Assessment (PISA)،  باإلضــافة إلـــى دراســـةTIMSS-

Numeracy  حيــث يمكــن االســتفادة مــن نتــائج مثــل هــذه الدراســات الدوليــة فــي التعــر  علــى مســتوى

 مثـــل هـــذه أداء الطلبـــة األردنيـــين باملقارنـــة مـــع نظـــرالهم مـــن دول العـــالم، كمـــا ويمكـــن توظيـــف نتـــائج

ملهارات الالزمـة ملراحـل متقدمـة الدراسات في الكشف عن مدى امتالك الطلبة للكفايات واملعار  وا

  .من التعليم و/ أو دخول سوق العمل

 :م 2014في كل منها خالل العام نجازه إاستعراض لهذه الدراسات وملا تم  اآلتي وفي
 

 (TIMSS)دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

، وذلك بجمع بيانات TIMSS 2015 بتنفيذ املسح التجريبي لدراسة ،م 2014قام املركز خالل عام 

مدرسة، وتم إجراء عمليات الترميز  25عينة الدراسة املتمثلة بطلبة الصف الثامن األساس ي في 

 Dataللفقرات املفتوحة، كما تم إدخال البيانات إلى البرنامج املخصص لهذه الدراسة  

Management Expert(DME)    .عنية بهذه الدراسة، نات إلى الجهة الدولية املياوتم إرسال الب

حيث قامت الجهة الدولية بالتعاون مع الدول املشاركة بتطوير أدوات الدراسة في صور ها النهائية، 

من نيسان شهر املسح الرئيس ي الذي سينفذ في وبخاصة النسخة العربية ، ليصار إلى تطبيقها في 

 .م 2015عام 

 

 (PISA)  البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

، وذلك بجمع PISA 2015 بتنفيذ املسح التجريبي لدراسة ،م 2014 املركز خالل عام  قام    

مدرسة، وتم إجراء عمليات  26سنة، وذلك في  15عينة الدراسة املتمثلة بالطلبة في سن  بيانات

وإخال البيانات إلى الحاسوب وإرسالها للجهة الدولية املعنية بهذا الترميز للفقرات املفتوحة، 

امج، حيث قامت الجهة الدولية بالتعاون مع الدول املشاركة بتطوير أدوات الدراسة في البرن

 .م 2015شهر أيار من عام املسح الرئيس ي الذي سينفذ في صور ها النهائية، ليصار إلى تطبيقها في 
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 برنامج تقييم وتتبع القـرائية
Literacy Assessment & Monitoring Program (LAMP) 

بتطوير برنامج تقييم ، ( (UNESCO Institute for Statistics  UIS د اليونسكو لإلحصاءقام معه   

ويهد  البرنامج  وتتبع مستويات القرائية بالتعاون مع بعض الجهات الدولية واإلقليمية والوطنية،

دول  تحسين نوعية البيانات املتوفرة عن القرائية على املستويين الوطني والدولي، وتشارك عدة إلى

 فلسطين واملغرب والسلفادور وكينيا ومنغوليا والنيجر.األردن  :هيفي هذا البرنامج 

بدعم من الوكالة الكندية للتنمية  ملركز هو املؤسسة الوطنية املشرفة على تنفيذ البرنامجويعتبر ا

م، وزارة التربية والتعليو يونسكو في عمان، البالتعاون والتنسيق مع مكتب و ، CIDAالدولية 

بتنفيذ املسح الرئيس ي للدراسة على ودائرة اإلحصاءات العامة. وقد قام املركز ، الجامعة األردنيةو 

    3340عينة وطنية تكونت من
 
 . فردا

 

 اقتصاد املعرفةنحو  املوجه اللجنة التوجيهية ملتابعة مشروع تطوير التعليم منجزات د(

 Monitoring and Evaluation Steering Committee 

نحو  املوجه ُيعد تشكيل اللجنة التوجيهية ملتابعة وتقييم املرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم

تطوير النشطة املتابعة والتقييم ملشروع أواحدة من الترتيبات املهمة التي تضمنتها  اقتصاد املعرفة

املتابعة والتقييم املرحلة الثانية، وذلك لتنسيق اعمال –اقتصاد املعرفةنحو  املوجه ربوي الت

الداخلية والخارجية، ويرأس هذه اللجنة رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية، وتضم اللجنة 

 في عضويتها:

 مين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية.أ

 واملالية.دارية إل امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون أ

 خطيط والتعاون الدولي.مين عام وزارة التأ

 مين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.أ

 التنفيذي لوحدة التنسيق التنموي. املدير

 مدير وحدة املتابعة والتقييم في املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.

 دارة التخطيط والبحث التربوي.إمدير 

 للتنمية الدولية.مريكية أل اممثل عن الوكالة 

 ل عن الوكالة الكندية للتنمية الدولية.ممث

 ممثل عن مفوضية االتحاد االوروبي.

 في عمان. مم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(األ  كتبممثل عن م
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وبصورة عامة، تقوم اللجنة بوضع السياسات والتوجهات املتعلقة بمتابعة وتقييم املشروع، وإقرار 

املتابعة نشطة أاملتابعة والتقييم، وضمان االتساق بين نشطة أنجاز إالخطط السنوية، ومتابعة 

في عام ووالتقييم الداخلية والخارجية، ومناقشة السياسات والتوصيات املنبثقة عن الدراسات. 

. تم اجتماعين التي تقوم بها بعثة البنك الدولي اإلشراقية، ضمن البعثات عقدت اللجنة م2014

العديد من القضايا املتعلقة بمتابعة وتقييم املشروع منها:  ةناقشمخالل هذين االجتماعين 

 ية.تقييممناقشة نتائج بعض الدراسات الو  املتابعة والتقييم الداخلية والخارجية،نجازات إ

 

 ةالتربويواإلدارة  مجال التخطيط العربية في  الوطنيةتعزيز القدرات  ( منجزات مشروعهـ

قدرات الوطنية في املنطقة العربية في مجال التخطيط واإلدارة تعزيز ال تنفيذ مشروع جاء  

 International Institute for Educationalبدعم من معهد اليونسكو الدولي للتخطيط  التربوية

Planning  بيروت، ومكتب في باريس ومكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية ومقره في ومقره

والتعليم رفع الكفاءة املؤسسية للعاملين في وزارات التربية  إلىملشروع ويهد  ا  اليونسكو في عمان.

تشبيك بين ال إلى، كما ويهد  في املنطقة العربية في مجال التخطيط التربوي واإلدارة التربوية

تبادل ل في مجال التخطيط التربوي والسياسات التربوية واملتابعة والتقييم العاملةاملؤسسات 

بناء قاعدة بيانات الخبراء العرب في التخطيط التربوي والسياسات و لنجاح الخبرات وقصص ا

 التربوية واملتابعة والتقييم.

 ، وعلى النحو اآلتي:ةعمل إقليمي ة، تم عقد ورشم2014وضمن هذا املشروع وخالل العام 

 في التخطيط التربوي اإلحصاء حول استخدام قليمية ورشة اإلال

مكتب اليونسكو  مع وبالتعاون  ،(م2014تشرين أول  2 -أيلول  30)لفترة من وفي ا املركز، في انعقدت

استخدام اإلحصاء في التخطيط التربوي وقد حضر الورشة ممثلين عن ورشة عمل حول  في عّمان 

كل من: لبنان، فلسطين، سوريا، والعراق، وليبيا ، ومصر، وكردستان، والسودان باإلضافة إلى 

 ة على محاور عدة ركزت على اآلتي:. واشتملت الورشناألرد

تحديد مؤشرات التعليم األساسية واستخداما ها الحالية في التخطيط التربوي  (1

 واملتابعة والتقييم.

عرض مجموعة من القياسات واألدوات اإلحصائية التي يمكن توظيفها في تقييم  (2

 نواحي االلتحاق بالتعليم والكفاءة الداخلية والنوعية.
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اشات حول املشكالت املألوفة في جمع البيانات وتوظيفها إحصائيا ملحة عامة ونق (3

 في خدمة التخطيط واإلدارة التربوية.

عرض وحساب مجموعة من مؤشرات التعليم األساسية حول وضع التعليم في  (4

 .الدول املشاركة

 

 الورشة اإلقليمية إلعداد مذكرات سياسات منبثقة عن نتائج 

 TIMSS 2011الدراسة الدولية 

مكتب وبالتعاون مع كل من:  م  2014( حزيران 12-8انعقدت في املركز، وفي الفترة ) 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بيروت، –اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية

ALECSO-  ،عمان،  –املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية واشنطن، و  -البنك الدوليتونس

عمل هدفت إلى تمكين املشاركين من كتابة مذكرات لخيارات السياسة، بحيث تكون ورشة 

 سعت الورشة إلى 
 
 :تيآلامبنية على األدلة وبصورة أكثر تحديدا

 .تعريف املشاركين بمبادئ وقواعد كتابة مذكرة السياسة 

  مثلة أي )ضمن السياق العربعدادها إاطالع املشاركين على أمثلة ملذكرات خيارات سياسة تم

 دولية.خرى أو وفلسطين(، ردن أل امن: 

  املشاركون.عدها أملذكرات خيارات السياسة التي ولية أل امناقشة الصورة 

  مذكرات لخيارات السياسة مبنية على نتائج تحليل دراسةعداد إ 

األردن، ولبنان، و البحرين، وقد شارك في الورشة ممثلين عن عدد من الدول العربية، وهي: 

 ب، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، والسعودية، وتونس، واليمن.واملغر 

كما شارك في الورشة مديرة البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم ومدير مكتب اليونسكو في 

للتربية في الدول قليمي إلاالخرطوم كمنسق للمكون الرابع، وممثل عن مكتب اليونسكو 

 العربية في بيروت وممثل عن البنك الدولي.

ناقشة تقرير ارأردن بموووع ناام التقييم واملقارنة املعيارية لنتائج التعليمملعمل شة ور   
 

املكونات حد أ( وهو  APEEPAالبرنامج العربي للبحث وتقييم جودة التعليم )طار إفي  

( الذي تشر  على تنفيذه املنظمة ARAEIQالخمسة للبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم )

ية والثقافة والعلوم بالتعاون مع البنك الدولي ، قام مكتب اليونسكو اإلقليمي العربية للترب
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بتنفيذ  م 2013وأيار م  2012بيروت خالل فترة تشرين الثاني  –للتربية في الدول العربية 

وإتمام النشاط اإلقليمي حول رسم خريطة نظم تقييم التعلم في الدول العربية . واستند هذا 

دام أدوات التشخيص في التعلم والتعليم ونظم تقييم املعايير التي طورها النشاط إلى استخ

 System–البنك الدولي في نسختها املوسعة ) نظام التقييم واملقارنة املعيارية لنتائج التعليم 

Approach for Better Education Results (SABER)  والخاصة بالتقييم الصفي واالختبارات

دولة  16الوطنية والدولية واسعة النطاق، وقد شارك في هذا النشاط  الوطنية والتقييمات

عربية، وقد قام فريق من البنك الدولي بإعداد تقرير األردن حول نظام التقييم واملقارنة 

 املعيارية لنتائج التعليم استنادا إلى املعلومات التي تم تحصيلها من خالل األدوات األربع .

يوم دراس ي عرضت فيه نتائج التقرير الوطني األردني بهد  املصادقة  تم عقدطار إل اوفي هذا  

قام مكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية بالتنسيق مع أمانة سر اللجنة عليه، حيث 

واملركز الوطني لتنمية املوارد البشرية بعقد اليوم  للتربية و الثقافة و العلومالوطنية األردنية 

في املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية. وقد شارك في   م2014/ 8/ 28ريخ الدراس ي في عمان بتا

 عن كل من املؤسسات اآلتية: ممثلون هذا اللقاء 

وزارة التربية والتعليم / وحدة التنسيق التنموي، إدارة االمتحانات واالختبارات، إدارة  (1

 التعليم العام، إدارة املناهج والكتب املدرسية

 كة رانيا لتدريب املعلمين.أكاديمية املل (2

 عن كل من الجامعة األردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة.  ممثلون  (3

 مبادرة التعليم األردنية. (4

 مديرية الثقافة العسكرية. (5

 يف قـطاع التشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني اإلجنازاتثانيًا:  
ملوارد البشرية في قطاع التشغيل والتعليم التي تخـدم تنمية ا اإلنجازاتملركز العديد من حقق ا

مشروع عدة مشاريع أحدها من خالل  إلنجازاتهذه ا جاءت والتدريب املنهي والتقني في األردن، و 

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

بشكل يعزز دخول االقتصاد األردني في اقتصاد البشرية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا و 

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

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

بالحصول على مدخالت النظام من البيانات واملعلومات من  م املشروعيقو حيث للموارد البشرية. 

وتفصيلية  املةجهات متعددة تتصف بالقدرة العالية على إنتاا بيانات ومعلومات دقيقة وش

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

كات حقيقة مع مزودي البيانات )دائرة اإلحصاءات العامة، الفترات املاضية على بناء شرا

زارة التعليم و وزارة العمل، و و ديوان الخدمة املدنية، و املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، و 

مؤسسة و كليات املجتمع الرسمية وغير الرسمية، و وغير الرسمية،  ،الجامعات الرسميةو العالي، 

مستودعات للبيانات ترتكز على معايير محلية ودولية  إلىصول وذلك من أجل الو  ،التدريب املنهي(

  متعار  عليها.

صمم قواعد معلومات املوارد البشرية لتشمل جانبين، قد مشروع املنار أن  إلىشارة إل وتجدر ا 

 األول هو معلومات سوق العمل والثاني هو معلومات التعليم
 
ضافة قواعد بيانات إ. وتم مؤخرا

. وقد  أخرى سنأتي على
 
من صندوق الالزم لهذا املشروع تمويل التم الحصول على  ذكرها الحقا

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

 املوارد البشرية. 
 

 اإلنجاز  في ناام معلومات املوارد البشرية 

  قواعد معلومات سوق العمل .1 

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

 . امليدانية، والثاني بيانات إدارية مصدرها املؤسسات واإلدارات ذات العالقة

 ويمكن تصنيف قواعد معلومات سوق العمل على النحو اآلتي:       

 قواعد معلومات سوق العمل اإلحصائية   -أ

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

هما مسح العمالة والبطالة ومسح االستخدام. و  تقوم بهما دائرة اإلحصاءات العامة، العمل،

 عطلينعلى بيانات إحصائية لعّينة ممثلة متعلقة بخصائص العاملين واملتهذه القواعد مل توتش

خارا قوة العمل تحتوي على الجنس والعمر والتحصيل العلمي والعالقة بسوق العمل والسكان 

 وغيرها من املتغيرات الضرورية للتخطيط لسوق العمل واملوارد البشرية.

من خالل مشروع نظام معلومات املوارد البشرية املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية  يقومو 

بمسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة االحصاءات العامة عن  املتعلقةالبيانات الخام  إدخالب

. يتضمن املسح بيانات حول املشتغلين واملتعطلين األردنيين وفق قواعد البيانات بشكل ربعي
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الحالة و االختصاص األكاديمي، و املهنة، و املستوى التعليمي، و الجنس، و متغيرات العمر، 

حالة و مكان اإلقامة )ريف، مدينه(، و الحالة االقتصادية، و النشاط االقتصادي، و االجتماعية، 

املستوى و حالة العمل/الشغل )بأجر، بغير أجر(، و االلتحاق األكاديمي )ملتحق، غير ملتحق(، 

هذا وقد  فترة التعطل عن العمل.و طريقة البحث عن عمل، و القطاع االقتصادي،  و االقتصادي، 

على قواعد البيانات وفق املتغيرات أعاله. م  2013لعام  تم تحديث بيانات مسح العمالة والبطالة

 .م2013 عام  إلى م 2001وبهذا فان البيانات املتعلقة بمسح العمالة والبطالة متوفرة من عام 

 

        قواعد معلومات سوق العمل اإلدارية   -ب

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

 :اآلتي. وقد قام املركز من خالل مشروع املنار بديوان الخدمة املدنيةو ، وزارة العملو ، االجتماعي

قاعدة بيانات للمشتركين في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي تحتوي على بيانات  حديثت

هذه البيانات متعلقة بأعداد املشتركين وخصائصهم ، و عن املشتركين بالضمان االجتماعي إفرادية

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

، والنشاط وسنوات الخدمة ،الجنس، واألجر، وعمر الفردلومات عن املتقاعدين و تشمل مع

، و نوع التقاعد. وقد قام املركز بتحديث قاعدة بيانات به الفردكان يعمل  االقتصادي الذي

 تي:الضمان على النحو اآل

 .م 2013تم تحديث بيانات املشتركين في الضمان االجتماعي  لعام 

 .م 2013 انات املنفكين من الضمان االجتماعي  لعام تم تحديث بي

 م2013تم تحديث بيانات املنشآت املشتركة في الضمان االجتماعي  لعام 

 . م 2013و لغاية عام م  2001والبيانات متوفرة من عام 

 والتي تتضمن معلوماتديوان الخدمة املدنية  لبيانات فراديةاملعلومات اإل  إدخاليقوم املشروع ب

 بحسبيتم تصنيف املعلومات  حيث ،ول املوظفين الحكوميين واملتقاعدين من الخدمة املدنيةح

ثانية(، / ومستوى التعليم، والدرجة الوظيفية )أولى ،الجنس، واالختصاص األكاديميو العمر، 

لبي املتقدمين من )طا بيانات إدخالذلك، يتم  إلىضافة إ الوزارة/املؤسسة التي يعمل بها.و املهنة،  و 

مكان و االختصاص األكاديمي، و الجنس، و العمر،  بحسبالوظائف( لديوان الخدمة مصنفة 

 :اآلتي. هذا وقد قام املركز بتحديث البيانات كسنة التخرا، والجامعة التي تخرا منهاو العمل، 

 .م2013التوظيف واملعينين واملتقاعدين لعام  يطالبتم تحديث بيانات 

 .2013الخاضعين لنظام الخدمة املدنية واملعينين لعام  تم تحديث بيانات املوظفين

 .م2013تم تحديث بيانات املنفكين من نظام الخدمة املدنية لعام 
 

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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بيانات العمالة األجنبية ممن حصلوا على تصاري  عمل من وزارة   إدخالذلك فقد تم  إلىأضف 

انات إفراديه حول العمالة هذه على بي علوماتوتحتوي قاعدة املم 2013لعام  العمل األردنية

على علومات املاعد و الوافدة، وأسماء املؤسسات التي يعملون بها بشكل أساس ي، كما وتتضمن ق

املستوى و مجال التعليم، و املهنة، و العمر، و الجنس، و الجنسية، و حول الراتب،  إفراديةبيانات 

 إلىم  2001علومات من عام التعليمي، والنشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعمل بها.  وتتوفر امل

 .م 2013عام 
 

 قواعد معلومات التعليم . 2

وهي على النحو  املنهي التعليم وتشمل على قواعد معلومات التعليم العالي و قواعد معلومات      

 :  اآلتي

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

وعلى  ،فراديه عن الطلبة امللتحقين والخريجينإانات وتحتوي على بي ،الرسمية

، فراديه عن الهيةة اإلداريةإوبيانات  ،فراديه عن أعضاء الهيةة األكاديميةإبيانات 

للعام  والصيفي هذا و قد تم تحديث البيانات للفصلين الدراسيين األول و الثاني

 تي:يمكن توضيحها على النحو اآلوالتي ، م2014-م  2013الدراس ي 

 تشمل قواعد معلومات طلبة الجامعات معلومات  وهي معلومات الطلبة: قواعد

و امللتحقين، كالجنس، والعمر، ونوع شهادة الثانوية  عن الطلبة الخريجين إفرادية

الطالب، ومعدله في الثانوية العامة، واملستوى  منهاالعامة، واملدرسة التي تخرا 

معلومات إضافية  إلىي في الجامعة، إضافة العلمي في الجامعة، والتخصص العلم

 أخرى متعلقة بالطلبة الخريجين مثل معدل التخرا والتقدير.

 تشمل قواعد معلومات الهيةة وهي : قواعد معلومات الهيئة ارأكاديمية

كالجنس، والعمر، والجنسية، واملستوى  إفراديةاألكاديمية في الجامعات معلومات 

والرتبة األكاديمية، واسم وبلد آخر جامعة تخرا  التعليمي، والتخصص العلمي،

 ها عضو هيةة التدريس، وراتبه الشهري.في

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

كالجنس، والعمر، والجنسية، واملستوى العلمي  إفراديةمعلومات     الجامعات 

 راتب الشهري.وال ،والتخصص العلمي، واملهنة

 وتحتوي بيانات كليات املجتمع الرسمية وغير  :قواعد معلومات كليات املجتمع

فراديه إعن الطلبة امللتحقين والخريجين وبيانات  إفراديةالرسمية، وعلى بيانات 
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، وقد تم تحديث البيانات إلدارية في الكلياتاعن أعضاء الهيةة األكاديمية و 

 .م2014-م 2013ثاني للعام الدراس ي  للفصلين الدراسيين األول وال

 :عن الطلبة  إفراديةتشمل معلومات   قواعد معلومات طلبة كليات املجتمع

عن الطلبة امللتحقين، كالجنس، والعمر، ونوع شهادة  إفراديةالخريجين ومعلومات 

الطالب، ومعدله في الثانوية العامة،  فيهاالثانوية العامة، واملدرسة التي تخرا 

معلومات إضافية أخرى  إلىوى العلمي والتخصص العلمي في الكلية، إضافة واملست

 متعلقة بالطلبة الخريجين مثل معدل التخرا والتقدير.

  كالجنس، والعمر،  إفراديةقواعد معلومات الهيةة األكاديمية: تشمل معلومات

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

 عضو هيةة التدريس، وراتبه الشهري. فيهاآخر جامعة تخرا 

       كالجنس، والعمر،  إفراديةقواعد معلومات الهيةة اإلدارية: تشمل معلومات

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

  قواعد بيانات التعليم املنهي  في  وزارة التربية والتعليم 

 م2014/م 2013تحتوي قاعدة بيانات التعليم املنهي على معلومات تفصيلية عن الطلبة لعام 

الصف، و املدرسة، و املديرية التابع لها الطالب، و الجنسية، و العمر، و :  الجنس، اآلتي بحسب

 املستوى و للب،  التعليمي املستوى و الفرع املنهي الذي يدرسه الطالب، و االجتماعية،  الحالةو 

 دخلو للطالب،  الدراس ي الوضعو أخوته،  بين الطالب ترتيبو األسرة،  أفراد عددو للم،  عليميالت

 الفترة نظامو املدرسة،  ملكيةو املشرفة،  السلطةو املدرسة،  جنسو ، ةاملدرس نوعو الشهري،  األسرة

 . (قرية وأ مدينة) الجغرافي التوزيعو الفترتين،  أو

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

املدرسة،  ملكيةو املشرفة،  السلطةو املدرسة،  جنسو املدرسة،  نوعو املدرسة، و : املديرية، اآلتي

 أعدادو املدرسة،  رضأ مساحةو ، (قرية وأ مدينة)  الجغرافي التوزيعو الفترتين،  أو الفترة نظامو 

 أعدادو صف،  أدنىو صف،  أعلىو صفية، ال غير الغر  أعدادو ، الصفية الغر  أعدادو املباني، 

 .يندارياإل  عددو ، يناملعلم عددو الطلبة، 
 

 بيانات مؤسسة التدريب املنهي   قواعد 

دربين مؤسسة التدريب املنهي قامت  
ُ
 2013 عاملبتزويد املشروع بالبيانات الخاصة باملتدربين وامل

 و وفق اآلتي: الجنس،م  2013تدربين امللتحقين  لعام وتحتوي على معلومات تفصيلية عن امل .م
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املستوى الفني، و البرنامج التدريبي، و املؤهل العلمي، و املعهد التابع له املتدرب، و الجنسية، و العمر، 

 مدة التدريب. و املحافظة، و 

العمر، و الجنسية، و : الجنس، بحسب  هنفسلعام ل باإلضافة معلومات تفصيلية عن املدربين

 الخبرة العملية.و الراتب، و الوظيفة ، و املركز التدريبي، و املؤهل العلمي، و خصص العلمي، التو 
 

 بيانات الشركة الوطنية للتدريب و التشغيل قواعد 

لبناء  مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيلالتنسيق املنار بمشروع  أبدم  2013في بداية عام 

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

وتحتوي على معلومات تفصيلية عن املتدربين امللتحقين  م  2013املشروع بالبيانات الخاصة لعام 

املحافظة، ومدة و املؤهل العلمي، و املهنة، و : العمر، اآلتي حسببم  2013والخريجين لعام 

 .والبرنامج التدريبي ،التدريب
 

 

 ت معلوماقواعد . 3
 
 خرى أ

 م بناء قاعدة بيانات خاصة باملعونة الوطنية و : وقد تقاعدة بيانات  املعونة الوطنية

: اآلتي بحسبم  2013تحتوي معلومات عن األفراد املنتفعين من املعونة الوطنية لعام 

مكتب املعونة، و الفةة، و عدد أفراد األسرة، و العمر، و الرقم الوطني، و الجنس، 

الشهري الذي تتقاضاه األسرة من  غلاملبو حالة القيد، و مبلغ املعونة، و املحافظة، و 

 . الصندوق 

  صندوق بم بناء قاعدة بيانات خاصة : وقد تالتشغيل و التنمية قاعدة بيانات صندوق

 :اآلتيعلى  و تحتوي  التنمية و التشغيل 

 الجنس،: اآلتي حسبب 2013لعام املقترضين من الصندوق معلومات عن األفراد  ( أ

 من ذوي و االجتماعية،  الحالةو العملية،  الخبرةو التخصص، و العلمي،  املؤهلو املهنة، و 

 قيمةو املحافظة، و املشروع،  غرضو  ، املشروع قطاعو القرض،  نوعو الخاصة،  االحتياجات

 القرض.  سنوات عددو القرض،  قيمةو  املشروع،

العمل  لعام  وفرص ،وحجم القروض ،معلومات عن املشاريع املمولة من الصندوق  ( ب

 قيمةو املحافظة، و املشروع،  غرضو ، املشروع قطاعو القرض،  :  نوعاآلتي بحسب م2013

 القرض. سنوات عددو القرض،  قيمةو   املشروع،
 

  :حرص املركز على جمع ما يتوفر من معلومات عن املتسولين، قاعدة بيانات املتسولين

لالطالع على ما يتوفر   -ية االجتماعيةوزارة التنم –زيارة مركز مأدبا للمتسولين  تتمحيث 
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املركز، وقام مركز مأدبا  إلىرسالهم إمن معلومات عن املتسولين الذين يتم ضبطهم و 

للمتسولين بتزويد املشروع بالسجالت الورقية الخاصة باملتسولين األحداث الذين تم 

 إلىالت دخلت هذه السجأاملركز، ومن ثم  إلىو تحويلهم   م2013عام ضبطهم خالل 

الحاسوب لتأخذ الصبغة االلكترونية، وفي ضوء ذلك تم التعامل معها وبناء قاعدة 

 بيانات خاصة باملتسولين. 

 كما تم مخاطبة قسم مكافحة املتسولين في وزارة التنمية االجتماعية للحصول على

بيانات ها على قواعد الإدخالالبيانات الخاصة باملتسولين البالغين، و تم تزويدنا بها و 

املتسولين الذين تم ضبطهم وفق  معلومات عنقاعدة البيانات على تحتوي و م 2013لعام

 عددو االجتماعية،  الحالة نوعو االجتماعية،  الحالةو الجنسية، و العمر، و الجنس،  :اآلتي

 مكان الضبط. و ،  السكن مكانو التعليمي،  املستوى و الضبط،  مرات
 

  تحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن حجم :  جريدة الرأي إعالناتقاعدة بيانات

املهنة  بحسبالوظائف في جريدة الرأي وذلك  إعالناتالطلب املحلي و الخارجي من خالل 

و التخصص.  ،واملؤهل العلمي ،و الجنس، والعمر ،وعدد سنوات الخبرة املطلوبة ،املطلوبة

 . م2014بيانات عام  إدخالهذا و قد تم 
 

 ملنار : مشروع اصدارات إ
 تمكن املركز من خالل مشروع املنار تسجيل مجموعة من اإلصدارات جاءت على النحو اآلتي:

يتضمن معلومات شاملة تحليلية وهو دليل سنوي   :املوارد البشرية في ارأردن مؤشرات دليل( 1

عن جانبي العرض والطلب في سوق العمل، بهد  تزويد الشركاء ومتخذي القرار وراسمي 

 واحدسات واملخططين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني، بمرجع السيا

مرشد وشامل للكثير من املعلومات والبيانات املتعلقة باملوارد البشرية في األردن على وجه 

، و قد تم تحسين خطط املوارد البشرية على املستوى الوطني إلىالتحديد، األمر الذي سيؤدي 

 . م2013لهذا الدليل و هو لعام  الثالث صداراإل اد دعإ

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

 
ُ
، كما أنه يخدم في تعزيز جهود نتاجيةاإل العنصر األهم في العملية  دعالبشرية في األردن والتي ت

رد البشرية. من ناحية أخرى، يزود الدليل صناع األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوا

القرار بالبيانات الالزمة لتحديد خصائص املوارد البشرية وبالتالي تمكينها من وضع الخطط 

 ذكر موجز ملحتويات الدليل: اآلتي وفي ،دارة مثلى للموارد البشرية األردنية. إوالبرامج الالزمة نحو 
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 مؤشرات املوارد البشرية  -

 ن األردنيون املشتغلو  -

 املتعطلون األردنيون  -

 العمالة الوافدة.  -

 إل أل الطلب على ا -
 
 جريدة الرأي عالناتيدي العاملة األردنية  وفقا

 املشتركون في الضمان االجتماعي -

 املنفكون من الضمان االجتماعي -

 املوظفون الخاضعون لنظام الخدمة املدنية -

 يةطالبو التوظيف واملعينون لدى ديوان الخدمة املدن -

 الطلبة في الجامعات األردنية -

 طلبة كليات املجتمع -

 طلبة التعليم املنهي -

 األسر املستفيدة من صندوق املعونة الوطنية -

 املشاريع املمولة من صندوق التنمية والتشغيل -

 املتسولون. -
 

 إعالناتنشرات دورية لرصد الطلب الداخلي والخارجي على العمالة من واقع بيانات ( 2

 شورة في صحيفة الرأي:الوظائف املن

 إعالنات خالل من م2014 عام من األول  الربع خالل العاملة األيدي على الطلب تقديرات -

  .الرأي صحيفة في الوظائف

 إعالنات خالل من م2014 عام من الثاني الربع خالل العاملة األيدي على الطلب تقديرات -

  .الرأي صحيفة في الوظائف

 خالل من م2014 عام من الثالث الربع خالل لعاملةا األيدي على الطلب تقديرات -

 .الرأي صحيفة في الوظائف إعالنات

 إعالنات خالل من م2014 عام من الرابع الربع خالل العاملة األيدي على الطلب تقديرات -

 .الرأي صحيفة في الوظائف

 يف الوظائف إعالنات خالل منم  2014 عام خالل العاملة األيدي على الطلب تقديرات -

  .الرأي صحيفة
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  :اإلحالل العمالة الوافدة في ارأردن: تحليل للواقع وسياسات دراسة ( 3

مقارنة الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية لى إبشكل رئيس هذه الدراسة  هدفت           

ة يساعد صناع القرار في تصنيف للعمالة الوافدلى إبين العمالة المحلّية والعمالة الوافدة، وذلك للتوصل 

، في محاولة للتقليل من معدالت البطالة، حالليةإلاالعمالة الوافدة وبين العمالة الوافدة المكملة التمييز 

 والتي أصبحت مشكلة ذات أبعاد مهمة اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

ية التي تتركز فيها وقد أجرت الدراسة مقارنة بين العمالة من حيث المهن والقطاعات االقتصاد

العمالة الوافدة وتلك التي تتركز فيها العمالة المحلية، وذلك في محاولة لفرز المهن والقطاعات 

االقتصادية حسب قدرتها على جذب واستقطاب العمالة المحلية من عدمها. كما تم تحليل الخصائص 

حلية، لمحاولة تحديد الخصائص االقتصادية واالجتماعية لفرص العمل التي تقبل عليها العمالة الم

واالمتيازات التي تهم العامل المحلي وتزيد من إقباله على نوع معين من األعمال دون غيرها، وبالتالي 

تحديد الجوانب التي يمكن من خاللها تطوير بيئة العمل في القطاعات األخرى التي ال تالقي رواجاً بين 

 أوساط العمالة المحلية.

  سخة مطبوعة من هذه الدراسة. صدار نإو قد تم 
 

 ستة قطاعاتفي  والطلب العرضبين جانبي  فجوةال مشروع دراسات تقدير( 4

 النظم تطوير املنار مشروع خالل ومنم  2001 عام منذ البشرية املوارد لتنمية الوطني املركز تولى

 بتكييف قام حيث دن،األر  في البشرية املوارد معلومات نظام لبناء والتنفيذية الفنية واألدوات

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

 معلومات لنظام والفرص التحديات لتحديد الضرورية البنائية اللبنات وإنتاا األردنية البيةة

 .البشرية املوارد

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

 على للتعر  محددة قطاعات عن معلومات جمع على تركز التي القطاعية املسوح موضوع أن

 هذا في ن و العامل يحتاجها التي النوعية املهارات وتحديد العاملة األيدي من الكمية االحتياجات

 فاعلة بشرية موارد تنمية خطط تطوير عدم علىذلك  ينعكس قدو  ضعيفة، مازالت القطاع

 يضعف قد  وبالتالي القطاعات تلك عن دقيقة بيانات وغياب العمل سوق  في املهمة للقطاعات

 سوق   في التشغيل كفاءة في اختالالت حدوث إلى تقود قد والتي املنهي، رشادإل ا عملية فاعلية من

 .العمل
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 دورية دراسات إجراء مبادرة والتقني املنهي ريبوالتد والتعليم التشغيل مجلس تبنى هنا ومن

 والطلب العرض جانبي مسح على ذلك اشتمل وقد األردني، االقتصاد في األولوية ذات للقطاعات

 ولويةاأل  ذاتللثالثة إضافية  قطاعات ستة بتحديد املجلس قام عليه وبناء العاملة، للقوى 

 ،صنع األثاث وقطاع ،الزراعة قطاع: هي اعاتالقط وهذه املبادرة، هذه تنفيذ في ثانية كخطوة

الكهرو ، وقطاع التركيبات التأمينصنع املالبس، وقطاع أنشطة الوساطة املالية وأنشطة  وقطاع

 تم والتي الدراسات، هذه تنفيذ مهمة أوكلت وقد. ، وقطاع التجميل وتصفيف الشعرةميكانيكي

 املوارد لتنمية الوطني املركز إلى والتقني، نهيامل والتدريب والتعليم التشغيل صندوق  من تمويلها

 ممثلين مشاركة ذلك إلى أضف. العامة اإلحصاءات دائرة مع تنفيذها في يتعاون  والذي البشرية،

 الدراسات هذه على واإلشرا  املتابعة عملية في والخاص العام القطاعين في املعنية الجهات عن

  استشارية لجان عبر
ُ

  .اإلضافة للفرق الوطنّية القطاعيةب الغاية لهذه كلتش

 والتدريب التشغيل قطاع صالحإ إعادة مشروع منطلقات مع منسجمة الدراسات هذه وتأتي

شر  والذي األوروبي، االتحاد من املدعوم والتقني املنهي والتعليم
ُ
 العمل وزارة تنفيذه على ت

يوالقطاع الخا املعنية الحكومية املؤسسات من العديد وبمشاركة
ّ
 ؛ص وجهات من املجتمع املحل

 املوارد لتنمية خطط وتطوير العمل، لسوق  قطاعية مسحية دراسات وجود ضرورة على ويركز

 القطاعية االحتياجات على التعر  في املساعدة  بغرض وذلك القطاعات، هذه ضمن البشرية

 الباحثين لدى مكانياتاال  هذه تطوير على العمل ثم ومن واملهارات، املؤهالت من والنوعية الكمية

 خالل من سواء البشرية للموارد األمثل االستخدام في شك بال سيساهم الذي األمر عمل؛ عن

 وبشكل الفعالة، العمل سوق  لبرامج القرار وصنع االستراتيجيات تطوير مأ التخطيط، عملية

 .والتقني املنهي والتعليم والتدريب التشغيل قطاع في خاص

لدراسة في كونها تسعى لتقدير الفجوة في سوق العمل األردني في القطاعات تكمن أهمية هذه او 

وذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردني واملتمثلة في جانبي العرض والطلب،  الستة

 بمخرجات 
 
ومحاولة تحليل واقع كل جانب على حدة ومن ثم استنباط مدى تجانس العرض متمثال

نهي والتقني الكمية والنوعية مع الطلب واملتمثل في حاجات سوق مزودي التدريب والتعليم امل

 العمل الكمية والنوعية. 

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

، والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الذي املستهدفةالقطاعات 

ن مقدار االختالالت في منظومة تنمية واستثمار املوارد البشرية املتمثلة بالفجوة سيقلل م

 
 
يجابيا على معدل النمو إالواضحة بين جانبي العرض والطلب، وهذا بدوره  سيترك أثرا
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االقتصادي في األردن ويسهم بتعزيز التنافسية مع األخذ بعين االعتبار الفروقات النسبية على 

 اململكة.مستوى أقاليم 

 يجازها في اآلتي:إيمكن تحقيق مجموعة من األهدا   إلىتسعى في املجمل فإن هذه الدراسة و 

  قطاع.كل  تحديد مسميات املهن/ األعمال املطلوبة ضمن 

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

 القطاع املستهد .

 اجات املنشآت العاملة ضمن القطاع املستهد  من برامج تدريب رفع الكفاءة تحديد احتي

 للعاملين في املنشآت.

   اتجاهات أصحاب العمل نحو االستفادة والتعاون مع مزودي التدريب في  إلىالتعر

 عداد وتدريب القوى العاملة ضمن القطاع املستهد .إالقطاعين العام والخاص في 

   ضمن عاقات اإل استعداد أصحاب العمل نحو تشغيل ذوي اتجاهات و  إلىالتعر

 منشآ هم.

   همآمنشناث ضمن إل اتجاهات واستعداد أصحاب العمل نحو تشغيل ا إلىالتعر . 

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

 إلعداد وتدريب العمالة املطلوبة ضمن القطاع املستهد .

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

 املعنية لجسر هذه الفجوة.

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

 في األردن.
 
 باعتباره من العناصر األكثر توفرا

 

 : جاء على النحو اآلتيالدراسات القطاعية زه في مشروع اما تم انج

  والدراسات واألبحاث.حصائية اإل تشكيل لجان استشارية قطاعية لديها خبرة بالجوانب 

املهام والواجبات املوكلة للجان في كل قطاع من القطاعات الثالثة ورسم  دتحدو 

 السياسات التوجيهية للدراسات.

 خر آاستبيان عداد إو ، ل(العمصحاب أاملتعلق بجانب الطلب )  تصميم االستبيان املسحي 

من قبل اللجنة  نياالستبيان، هذا وقد تم اعتماد تعلق بجانب العرض )مزودي التدريب(م

 .االستشارية
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  توقيع اتفاقية تعاون بين املركز ودائرة اإلحصاءات العامة لتنفيذ املسوح امليدانية ملهن

ختيار عينة املجتمع والعينة، و اطار إتحديد  و بناء  عليها جرى  املستهدفة. الستةالقطاعات 

 .الستةمنشأة من القطاعات  ألف 14يزيد عن  مما  تتشكلسح  بحيث امل

  تكليف فريق عمل من ممثلين عن جهات مزودي التدريب الرئيسة لجمع البيانات املتعلقة

بجانب العرض وتعريفهم عبر اجتماع عقد لهذه الغاية بالدراسات وخلفيتها وأهدافها 

 طلوبة منهم في تعبةة استبانات هذه الدراسات .واملهمة امل

  املركز الوطني و تم بناء قواعد  إلىقامت دائرة االحصاءات العامة بتسليم البيانات الخام

 .املركز فيبيانات جديدة 

  حددت اللجنة االستشارية للدراسات القطاعية الجداول والتقاطعات املطلوبة في جانبي

 .تةالسالعرض والطلب للقطاعات 

 االنتهاء من تعبةة استبانات جانب العرض من مزودي التدريب وتم تسليمها للمركز الوطني 

 .قواعد بيانات خاصة لذلك تم بناء، حيث لتنمية املوارد البشرية

  من  ا، وتم اعتمادهبالتعاون مع باحثين مختصين الستةاملباشرة بكتابة تقارير الدراسات

 .الفرق القطاعّيةومن قبل قبل اللجنة االستشارية 

  بالتعاون مع  الستةإعداد خطط تنمية املوارد البشرية الخاصة بكل قطاع من القطاعات

 . اللجان االستشارية والفرق القطاعية
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 م2014إصدارات املركـز يف عام 
 التـي أجريـت ضـمن  مشـروع تطـوير التعلـيمتسجيل العديد من الدراسات لدى املكتبة الوطنيـة و تم 

.  ويبـين جـدول رقـم م 2015عـام  خالل ، وستصدر م2014خالل عام وأنجزت  اقتصاد املعرفةنحو 

   في مجال املتابعة والتقييم ت( هذه اإلصدارا2)

 في مجال دراسات املتابعة والتقييم اإلصدارات:(2جدول رقم )

 عنوان اإلصدار  الرقم

نامج املنهاج الوطني وبرنامج العمل مع تقييم تدريب معلمات ومشرفي رياض االطفال على بر  .1

 الصغار واملمارسات الصفية الالحقة.

2.  Jordanian National Report on the Trends in Math and Sciences Study ( TIMSS 2011 ) . 

3.  Assessment of the School and Directorate Development Program (SDDP ) . 

4.  Assessment of KG Teachers’ /Supervisors’ Training on National Curriculum . 

5.  ERfKE II Studies : Stakeholders Perspectives and Involvement Baseline Study . 

 

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

 (3النحو املبين في جدول )

 في مجال دراسات مشروع املنار اراتاإلصد(:2جدول رقم )

 عنوان اإلصدار  الرقم

 دليل مؤشرات املوارد البشرية في األردن  .1

2.  دراسة العمالة الوافدة في األردن: تحليل للواقع وسياسات  اإلحالل 

3.  تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الزراعة  ةدراس 

4.  نبي العرض والطلب في قطاع صنع األثاثتقدير الفجوة بين جا ةدراس 

5.  تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صنع املالبس ةدراس 

6.  تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع أنشطة الوساطة املالية وأنشطة التأمين دراسة 

7.  الكهرو ميكانيكية تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع التركيبات دراسة 

8.  تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع التجميل وتصفيف الشعر دراسة  

9.  قطاع الصناعات الهندسية والكهربائيةدراسة تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في  

10.  ات املحركاتقطاع صيانة وإصالح املركبات ذدراسة تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في  

11.  قطاع بيع الوقود بالتجزئة في املتاجر املتخصصةدراسة تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في  
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 وحـدة الشؤون اإلدارية جنـازات إثالثًا: 
 ومتابعة اآلتي:نجاز إحرصت وحدة الشؤون اإلدارية على 

 .متابعة كافة األمور اإلدارية املتعلقة باملوظفين 

 فة األعمال اإلدارية الخاصة باالتفاقيات املبرمة بين املركز والجهات املانحة.متابعة كا 

 

 .متابعة كافة العطاءات الخاصة بشراء اللوازم وأعمال الطباعة والدراسات 

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

 دمات في املركز.اإلشرا  على كافة أعمال الصيانة والخ 

  متابعـــة أعمـــال الطباعـــة ونســـا الدراســـات والتقـــارير الصـــادرة مـــن املشـــاريع ووحـــدة املتابعـــة

   والتقييم في املركز.

 .متابعة كافة أعمال الصيانة في املبنى 

 .متابعة كافة الجوانب اإلدارية املتعلقة بإدامة مشروع املنار 

 رابعًا: إجنازات وحدة الشؤون املالية:
 مع التوجهات حرصت و 

 
حدة 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 املركز: 

الدعم الحكومي واإليرادات  :ثالثة مصادر رئيسة هي ، من2014جاءت إيرادات املركز، لعام حيث 

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

 املركز واملشاريع إيرادات(:   4جدول رقم )

 (بالدينار ارأردني) املبلغ البند

 وزارة تطوير املوازنة العامة من خالل الدعم الحكومي/

 اع العامالقط
200,000 

 123,689 إيرادات املركز الذاتية 

 579,002 إيرادات مشاريع

 902,691 مجموع إيرادات املركز واملشاريع 
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 نفقات املركز

 2014ونفقات املشاريع لسنة  /املوازنة العامةالجزء املمول من 

 دينار ( 902,691) 2013بلغت النفقات اإلجمالية للمركز واملشاريع املدارة واملنفذة لسنة 
 
ويبين ، ا

 ( تفصيالت هذه النفقات.5جدول رقم)

 نفقات املركز واملشاريع(: 5جدول رقم)

 بالدينار ارأردني   املبلغ البند

 277,222 الرواتب والعالوات والتعويضات التأمينات 

 670 اللوازم واملشتريات والقرطاسية 

 37,901 تكاليف تشغيلية 

 3300 النشاطات العلمية 

 1234 مشاريع البحث والتطوير

 579,002 نفقات املشاريع املدارة واملنفذة

 3362 نفقات رأسمالية

 902,691 مجموع نفقـات املركز واملشاريع

 
ضبط النفقات، وبخاصة في  2014وتشير البيانات أعاله أن املركز استطاع خالل عام  

ريع البحث والتطوير، مما أدى إلى انخفاضها مجال الرواتب والعالوات والنشاطات العلمية ومشا

 عما كانت عليه في عام 88.232في هذه البنود مجتمعة بمبلغ وصل إلى نحو )
 
 .2013( 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: 

 

  ،ةندو ، شارك املركز في م2014في األسبوع األول من شهر آذار  
 
)التعليم بعنوان  حوارية

الهيةة اإلدارية لجمعية األكاديميين األردنيين في  هانظمتالتقني ومتطلبات سوق العمل(

    وجاءت مشاركة املركز من خالل ورقة قدمها رئيس املركز   .ة عمان األهليةرحاب جامع

نتائج التعليم النظامي وتشريعاته ومتطلبات ، استعرض من خاللها أ.د عبدهللا عبابنة

مفهوم قوة العمل وأبرز مؤشرات القوى العاملة  . ونوه إلىالقطاعات التنموية املختلفة

 خصائص القوى العاملة م  2013لين ومتعطلين خالل عام األردنية وبيانا ها من مشتغ
 
ذاكرا

واقع منظومة املوارد البشرية رئيس املركز ورقته باإلشارة إلى الطبيعية وتطورها واختتم 

وفي نهاية الندوة تم فت   وآلية التخطيط لتنمية املوارد البشرية بما يتناسب وسوق العمل.

   على االستفسارات املطروحة  ةاب أ.د عبدهللا عبابنباب الحوار والنقاش بين الحضور وأج

 .و املداخالت املقدمة

 

  وامليثاق التعليم» بعنوان حوارية ، شارك املركز في حلقة2014في األسبوع األول من آذار 

. العربي الفكر  منتدى رئيس طالل، بن الحسن األمير سمو ترأسها والتي ،«العربي االجتماعي

من الحلقة،  الثالث كز ، األستاذ الدكتور عبدهللا عبابنة، في املحور وقد شارك رئيس املر 

 الحقيقي االستثمار حيث أشار في ورقته إلى إن ،«والشباب التعليم» عنوان تحت كان والذي

  اإلنسان، في يكون 
 
 من هم العربي الوطن سكان من باملائة50 أن علمنا ما إذا وخصوصا

 .الشباب
 

   للمنسقين  رابعالاالجتماع  في فعاليات املركز شارك ،م2014آذار، في ارأسبوع الثاني من

آذار،  14-9في الفترة ما بين  سيدنيوالذي انعقد في  ) TIMSS 2015) الوطنيين لدراسة

 .م2014

 

  ،دائرة و وقع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ، 2014في األسبوع األول من نيسان

د  إلى قيام الدائرة بتنفيذ دراسة مسحية تغطي ستة  ه اتفاقية اإلحصاءات العامة

العمل في املنشآت االقتصادية، وهي صحاب أقطاعات ذات أولوية لتحديد احتياجات 
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أنشطة املحاصيل واإلنتاا الحيواني والصيد والخدمات املتصلة، وصنع امللبوسات باستثناء 

فةة وتكييف الهواء، والوساطة امللبوسات الفرائية، وصنع األثاث، وأعمال السباكة والتد

 املركز  املركز رئيسجانب عن االتفاقية ووقع  .املالية األخرى، وتصفيف الشعر والتجميل

 .الدائرة مديرها العام الدكتور قاسم الزعبية، وعن الدكتور عبد هللا عبابن األستاذ

  ،في  وليةأل ا ذات طلق املركز الدراسات القطاعيةأ، م2014في األسبوع األخير من شهر نيسان

تحديد الفجوة بين جانبي العرض والطلب هذه الدراسات إلى و هد   ،سوق العمل األردني

صالح إو الهندسية والكهربائية وبيع وقود السيارات وصيانة  في قطاعات الصناعات

صالح إعادة إمع منطلقات مشروع  اتوتنسجم الدراس .اململكة السيارات ذات املحركات في

وبما يسهم في تطوير الخطط الوطنية  ،والتدريب والتعليم املنهي والتقني يلقطاع التشغ

البشرية ضمن هذه القطاعات والتعر  على االحتياجات القطاعية الكمية  لتنمية املوارد

 .للموارد البشريةمثل أل ااملؤهالت واملهارات وتحقيق االستخدام  والنوعية من

االختالالت الظاهرة ن إ :عبدهللا عبابنة الدكتور األستاذ ركز قال رئيس املفي هذا السياق و         

وارتفاع نسبة املتعطلين عن العمل تستدعي  وفي بنية القوى العاملةردني األ في سوق العمل 

همية أكد أو  .والتدريب والتعليم املنهي والتقني صناعة سياسات تطويرية لقطاع التشغيل

تطويرية للقطاع تسهم في  نة ينتج عنها خططدراسات رصي لىإاستناد هذه السياسات 

واستثمارها والتقليل من الفجوة بين جانبي العرض والطلب  تحسين وتنمية املوارد البشرية

 .التنافسية ورفع مستوى 

الدراسات مندوبا عن  طالقإنجمة الذي رعى بو أعام وزارة العمل حمادة مين أكد أبدوره ،         

واالبتعاد عن االزدواجية  ووضوحها بين املؤسسات الوطنيةدوار أل ا تكاملهمية أوزير العمل 

الدراسات لى إنجمة بو أشار أو   .العام في العمل وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على املال

لتنمية املوارد البشرية في مجال بيانات سوق العمل  الناجحة التي حققها املركز الوطني

وتوسيع نظام معلومات سوق العمل وتحديث بياناته  انطالقا من رسالة املركز لتطوير

بتنمية املوارد البشرية وبيانات سوق العمل بما فيها  املؤشرات املتعلقةصدار إوالتوسع في 

الدراسات القطاعية جراء إو والتعليم املنهي والتقني  معلومات قطاع التشغيل والتدريب

 .قطاعاتالعرض والطلب لل وتنفيذ الدراسات املسحية لجانبي

والتدريب والتعليم املنهي  سر مجلس التشغيلمين أالدراسات طالق إوتحدث في حفل 

والتعليم املنهي والتقني  عام صندوق التشغيل والتدريب والتقني نادرة البخيت ومدير

التخطيط هدا  أتحقيق  هذه الدراسات ودورها فيهمية أياغي حول بو أالدكتور غسان 

 .استثمار نتائجها الوطنية والقطاعية واملؤسسية وضرورة القطاعي على املستويات
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  كتاب االقتصادية البحوث منتدى أطلق، م 2014عام حزيران، في ارأسبوع ارأول من 
 
ا

 جامعة) أسعد راجي .د حرره والذي ، «الجديدة ارألفية في ارأردني العمل سوق » بعنوان

 سوق  مسح لنتائج تحليال الكتابرد وأف .أكسفورد جامعة نشر دور  في نشره وتم( مينيسوتا

 املركز مع بالتعاون  االقتصادية البحوث منتدى بتنفيذه اضطلع والذي ردنيأل ا العمل

 تسليط عن فضال ، األردنية العامة اإلحصاءات دائرةو  البشرية املوارد لتنمية الوطني

  األردنية العمل سوق  جوانب أهم على الضوء
 
 العمل في شاركةامل البطالة، التعليم، متضمنا

 في والعمل الهجرة، املبكر، التقاعد الزواا، أنماط الدخل، ،الوظيفي التنقل املنزلي،

 إقليميا مركزام  1993 عام تأسس االقتصادية البحوث منتدى ان يذكر .العائلية املشاريع

 املنطقة، في املستدامة التنمية في للمساهمة الجودة عالي االقتصادي البحث تعزيز بهد 

 بحوث ودعم بإنتاا واملبادرة املنطقة، في قوية بحثية قدرات بناء األساسية أهدافه ومن

 في للمنتدى الرئيس ي املركز يقعو  .البحوث هذه نتائج نشر وكذلك الجودة، عالية اقتصادية

 .ودوليين إقليميين مانحين من دعما تلقى ربحية غير مؤسسة ويعد القاهرة،

 الورشة االقليمية لدعم القدرات في انعقدت  ()بترا م2014، رانحزي األسبوع الثاني من في

التي نظمتها  (TIMSS 2011) السياسات املنبثقة عن االختبار الدولي مجال إعداد مذكرات

قليمي إلا( بالتعاون مع مكتب اليونيسكو لكسوألاللتربية والثقافة والعلوم ) املنظمة العربية

رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد كد أو  .ملوارد البشريةواملركز الوطني لتنمية ا للتربية

القرار صحاب أدور همية أعبدهللا عبابنة، في اختتام الورشة،  الدكتور  األستاذ البشرية

الكفاءات والقادرين على إعداد الدراسات صحاب أو التربوية  التربوي وراسمي السياسات

ساهمة واملساعدة في صنع القرار التربوي التربوية، في امل الوطنية املرتبطة بالسياسات

استعداد املركز لوضع خبرات لى إالدكتور عبابنة األستاذ  شار أو  .التربوية والسياسات

ساس أل االعرب إلنجاح برنامج تحسين نوعية التعليم باعتباره شقاء األ لخدمة  العاملين فيه

 العربيةمة أل ا في نهضة

التربية في املنظمة، دارة إمدير  مة العربية للتربية والثقافة والعلوم،ممثل املنظكد أبدوره،            

الخبرة البحثية الدقيقة لدى املشاركين  ثراءإهذه الورشة في همية أالدكتور يحي الصايدي، 

السياسات ألصحاب القرار وفق تقييمات  مذكراتعداد إالخبرات الالزمة في كسابهم إو 

 .العربي التعليم في الوطن وطنية ودولية تعكس حال ونوعية

والخبراء في املركز  وأشاد ممثل منظمة اليونسكو الدكتور سعيد بلقشلة، بالكوادر املؤهلة          

طيبة في مجال البحث التربوي  متع به املركز من سمعةتالوطني لتنمية املوارد البشرية وما ي
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على تنفيذ االختبارات شرا  اإل ره في ودو  واملرتبط بالسياسات التعليمية واملتابعة والتقييم،

 .بها الدراسات املرتبطةعداد إو الدولية 

  ،للمنسقين  خامسالاالجتماع  في فعاليات املركز رك، شام2014في ارأسبوع الثاني من آب

/ 15/8-10في الفترة ما بين  باريسوالذي انعقد في  ) TIMSS 2015) الوطنيين لدراسة

 .م2014
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 زوار املركز
الزيارات على  الفكر من داخل األردن وخارجه. وجاءت هذهز بزيارة العديد من قيادات حظي املرك

 النحو اآلتي:

  ورعاه حفظه اهلل بن طالل املعظم، األمري احلسنزيارة صاحب السمو امللكي 

 (. رئيس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا)    

     بزيارة كريمة من لدن  تشرفت أسرة املركز ،م2014 عام ،من حزيران خامس في ال

صاحب السمو امللكي األمير الحسن املعظم )رئيس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا(. 

 متابعة سموه لفعاليات ومنجزات املركز. وتم خالل الزيارةفي إطار حيث جاءت هذه الزيارة 

 املوجه لخطة تطوير التعليم عة والتقييمتقديم عروض عن منجزات املركز في مجال املتاب

عرض نتائج بعض الدراسات الوطنية  . وكذلكالثانيةفي املرحلة اقتصاد املعرفة  نحو 

مستوى أداء األردن في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم دراسة ، مثل: والدولية

ذكور أداء البين  في التحصيل ودراسة الفجوة ،(PISA- 2012) م 2012والقرائية للعام 

ودراسة األردني  سوق العملفي الدراسات القطاعية ذات األولوية  واإلناث. باإلضافة إلى

املرأة األردنية وسوق وتم عرض ملخص عن دراسة:  والطلب. الفجوة بين جانبي العرض

اثرت وتخلل هذه العروض مداخالت من سمو األمير ومالحظات  العمل: واقع وتحديات.

. وفي نهاية الزيارة تلطف سموه بتكريم السيد بسام الحوارية النقاش والجلسة

وكان رئيس املركز  السرخي)املدير املالي السابق في املركز( بمناسبة إحالته على التقاعد.

الدكتور عبدهللا عبابنة، قد رحب في بداية اللقاء بصاحب السمو األمير الحسن، األستاذ 

بكم بإسمي وأسرة املركز، وأن أؤكد لكم بأن أن أرّحب يا سيدي لي   اسمحواوقال: 

تشحذ هممنا وتعزز  على إنجازات املركز  طالعكماو زياراتكم الكريمة وتوجيهاتكم املتواصلة 

إن اضطراب العالقة بين مخرجات التعليم وأكد  .واإلنجازطاقاتنا ملزيد من العطاء 

ن سنة ما وعشرياثنتين قبل  لها صاحب السمو  ر اوالتدريب ومتطلبات التنمية التي أش

زالت قائمة، بل ربما زادت وتيرة درجة االضطراب هذه، كما أن نوعية املخرجات مازالت 

تتصف بالضعف واملؤشرات عديدة في هذا السياق. ولعل أبرزها  تراجع ترتيب األردن في 

دولة، وفي تقرير  142من بين  68لى إ 64من الترتيب م  2013تقرير التنافسية للعام 

 64مرتبة لى م إ 2010عام  53الزدهار  تراجع ترتيب األردن في مجال التعليم من مرتبة ا

، هذا يفرض علينا في املركز أن نقّدم ألصحاب القرار املعلومة الدقيقة وفي م2012عام 
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توظف تلك وقتها املناسب وخيارات السياسات التي يمكن أن يسترشد بها، ونأمل أن 

 التربوية والتنموية. الخيارات خدمة ملسيرتنا
 

 ،والتي ، وزير الرتبية والتعليم املركز بزيارةحاي ، م2014 في الحادي عشر من شباط

 و مدير ، حيث حضر اللقاء PISA 2012أطالق نتائج األردن في الدراسة الدوليةهدفت إلى 

ابعة في املركز وفي برنامج الشراكة في املت ون والباحثاإلدارات بوزارة التربية والتعليم 

 .والتقييم . تخلل ذلك نقاش مستفيض حول نتائج أداء الطلبة في هذه الدراسة الدولية
 

  الذي تحدث خالل وزير العملحاي املركز بزيارة  ،م2014، في الثاني  من تشرين أول ،

الزيارة عن الشراكة بين املركز ووزارة العمل،  وأكد على الدور الكبير الذي يضطلع به 

ر البيانات واملعلومات املتعلقة بالقوى البشرية في األردن، وثمن مصداقية املركز في توفي

الذي يتسم باملصداقية تبنى عليه السياسات حصائي إل اهذه البيانات، وبخاصة أن الرقم 

في الوزارات املختلفة. ولذا تلجأ وزارة العمل للمركز بسبب خبرته الطويلة في املتابعة 

املركز شريك استراتيجي مع الوزارة في وضع استراتيجية العمل  نأوالتقييم، باإلضافة إلى 

د. عبدهللا عبابنة عن شكر وتقدير أسرة املركز ملعالي أ. والتشغيل. بدوره أعرب رئيس املركز 

املشتركة بين املركز ووزارة هدا  األ الوزير على دعمه ملسيرة عمل املركز، وتم الحديث عن 

اسات القطاعية ودراسة جانبي العرض والطلب لكافة العمل وبخاصة فيما يتصل بالدر 

 هذه القطاعات والفجوة بينها.
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والدولية التي عقدت يف رحاب املركز أو شارك بها قليمية إلاالورش والندوات 
 املركز بصفة الشراكة االسرتاتيجية

 

  :والعشرين". تحديات تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي"مؤتمر 

 الوطن في البشرية املوارد تنمية بحوث مراكز لرابطة مقر  ك املناطة باملركز  ةهمامل إطار في

عمل املركز م، 2014كانون األول من عام  16، 15في يومي األثنين والثالثاء املوافقين، والعربي

دير غاأابطة في مدينة لر لد الدورة الثالثة من املؤتمر السنوي اانعقعلى متابعة وتنفيذ فعاليات 

تحديات تنمية املوارد البشرية في باململكة املغربية الشقيقة، وكان املؤتمر تحت عنوان: "

الفجوة بين الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين". أما محاور املؤتمر فشملت اآلتي: 

 بين الواقع واملأمول،العربية  الستثمار في تنمية املرأة تنمية املوارد البشرية واستثمارها؛ ا

واقع تنمية املوارد البشرية العربية في  التعليم النوعي كمدخل جوهري لتنمية املوارد البشرية؛

عصر التكنولوجيا واقتصاد املعرفة؛ قضايا في تنمية املوارد البشرية في الوطن العربية: األمية، 

اثنتي  (12ث/عمل،  جاءت من )( ورقة بح32وقدمت في املؤتمر )التسرب من التعليم، والفقر. 

دولة عربية هي: األردن، املغرب، الجزائر، السودان، السعودية، مصر، تونس، العراق،  عشرة

واشتمل حفل افتتاح املؤتمر على كلمات لكل  وليبيا.العربية املتحدة، اإلمارات اليمن، قطر، 

 من:

  قالت: أن  ، والتيي املغربف مندوبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

مرتبط صالح إل اللدول العربية حيث أن صالحية إل امع التوجهات ى ش يتماموضوع املؤتمر 

عنى بالتنمية الشمولية للفرد صالح إفي 
ُ
قطاع املوارد البشرية. وتنمية املوارد البشرية ت

تمر ينبغي أن النقاش العلمي البّناء والتوصيات التي ستصدر عن املؤ ن أواملجتمع. وأكدت 

 تقدم حلوال خالقة لتحديات تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي.

  ،املوارد  هوقال إن التحدي الحقيقي في التنمية والذي رئيس جامعة ابن زهر أ.د. عمر حلي

البشرية، وفي هذا املؤتمر نحن نعول على تبادل الخبرات والتجارب لكي نحقق ثورة في 

شرية، ونجعل من ذلك محطة لالنتقال إلى مقارعة املشكالت . وأكد أن مجاالت التنمية الب

 على الجامعات أن تسهم في صياغة املستقبل.
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  جامعة –الدكتور الحسين بودرار عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

بالتنمية قال: إن دور التنمية البشرية يرتبط ارتباطا كبيرا والذي ، في املغرب ابن زهر 

الشاملة، وأن الرهان اليوم  كبير  على التنمية البشرية. وأكد أن تطور البالد يحتاا 

 لتطوير املوارد البشرية وتدبيرها، وهذا بحاجة إلى التزود باملعار  واملهارات التطبيقية.

  ،معالي أ.د. مبارك محمد علي مجذوب أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

لى أهمية املؤتمر وموضوعه ومحاوره، وأكد أن الدور الذي تنهض به الرابطة إشار أوالذي 

العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية، وعلى أهمية التوصيات التي سيتمخض عنها 

مناقشات املؤتمر وتداوالته، بحيث يؤخذ بعين االعتبار قابلية هذه التوصيات للتنفيذ، ألن 

 تاح االستثمار في كل مناحي الحياة.التنمية البشرية مف

  كز الوطني لتنمية املوارد البشرية(، والذي ر )رئيس املأمين عام الرابطة أ.د. عبدهللا عبابنة

ألهمية دراكهم إو نوه إلى حرص جامعة ابن زهر على جمع الباحثين من الدول العربية 

تمر في ظرو  غير طبيعية تعلمون أن األمة العربية " :املؤتمر على الصعيد العربي. وقال

تتطلب أن يكون الفرد العربي، وبخاصة الشباب هو املحرك الرئيس للتنمية، ولذلك علينا 

وأشار إلى أن أهم التحديات  ".أن نحقق التوازن بين التنمية البشرية والتنمية االقتصادية

هجرة األدمغة  التي تواجه تنمية املوارد البشرية هي الفجوة بين البطالة واألمية وزيادة

 العربية.

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

تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي /التحديات وآفاق "مؤتمرالثانية ملؤتمر الرابطة، 

هورية جمفي الم، 2013 ثاني تشرين من والسابع السادس فيوالذي انعقد ، املستقبل"

 ،  يةالسودان

السنوي  لرابطةا ؤتمرالدورة الرابعة مل  عقد تقرر للرابطة فقد  املستقبلية ارأنشطة  ومن 

صفاقس بالجمهورية التونسية، وأقترح أن يكون موعد املؤتمر في األسبوع األخير من  في

 الشباب): عنوان وتحت ،2015عام منأو األسبوع األول من تشرين ثاني  األول  تشرين

 . العربي ومناومة تنمية املوارد البشرية واستثمارها: الواقع واملأمول(
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م2015لعام  وفق خطة العمل لاألنشطة والفعاليات املتوقعـة   
 

 تقييمجمال املتابعة وال
 :م2015اآلتية خالل عام دراسات النجاز إو على متابعة  تقييمستعمل وحدة املتابعة وال 

 .TIMSS 2015جهات الدولية في الرياضيات والعلوم لدراسة التو  رئيس ي املسح ال (1

 . PISA  2015 ي لدراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبةرئيس املسح ال (2

 .TIMSS-Numeracy 2015املعرفة العددية والحسابية  لدراسة رئيس ياملسح ال (3

 دراسة تقييم برامج وخدمات التربية الخاصة. (4

ت واالتصاالت في عملية التعليم والتعلم في درجة استخدام تكنولوجيا املعلومادراسة  (5

 املواد األساسية في املدارس األردنية.

ية لبرنامج تدريب املعلمين التحضيري املنفذ من قبل وزارة التربية تقييمالدراسة ال (6

 .(ERSPوالتعليم ومشروع دعم التعليم)
 

 سييةاملدراسات جمال ال

ن الدراسات املسحية من خالل مشروع تنفيذ مجموعة م 2015سيتم خالل عام          

 كدراسات والتقني املنهي والتدريب والتعليم التشغيل مجلس والتي يتبناها الدراسات القطاعية

العامة حصاءات اإل بالتعاون مع دائرة  األردني، وذلك االقتصاد في األولوية ذات للقطاعات دورية

ي، وهذه الدراسات املقترحة هي على وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنه

 النحو اآلتي:

 ، والتمريض واملختبرات والصيدلة.سنانأل ا، ويشمل: الطب البشري، وطب الصّحةقطاع  ( أ

 األغذية واملشروبات والتبغ. قطاع صناعة ( ب

 ا( قطاع تجارة األغذية واملشروبات والتبغ.

 

 وتهدف هذه املسوحات إلى اآلتي:

 لعرض والطلب.تحديد الفجوة بين جانبي ا -

 تحديد الحاجات الكمية والنوعية لكل قطاع للسنوات الثالث القادمة. -

 تطوير خطة تنمية موارد بشرية لكل قطاع من هذه القطاعات الستة. -
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 محلة الدبلوم( من التخصصات الراكدة(مشروع إعادة تأهيل خرجيي كليات اجملتمع 

 

 مبررات املشروع:

االختالالت وبخاصة في مجال توفير فرص العمل لجميع يعاني سوق العمل األردني بعض 

الخريجين، ومن هذه التحديات ضعف موائمة مخرجات النظام التعليمي والتدريبي مع احتياجات 

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

اكدة على املستوى الجامعي والدبلوم الشامل ال التحاق أعداد كبيرة من الطلبة في تخصصات ر 

تتواءم مع احتياجات سوق العمل والذي ينعكس بدوره على تزايد معدالت البطالة في سوق 

 العمل. 

تشير بيانات ديوان الخدمة املدنية إلى أن إجمالي مخزونها من املتقدمين بطلبات توظيف قد و 

( متقدم، مثلت نسبة املتقدمين الحاصلين على 279,362حوالي ) 2014بلغ حتى نهاية شهر تموز/

%(، كما 85.8%( حيث بلغت نسبة اإلناث منهم حوالي )24.1املؤهل العلمي دبلوم كليات املجتمع )

%( من الحاصلين على املؤهل العلمي دبلوم 55.1تشير بيانات ديوان الخدمة املدنية بأن حوالي )

ندرجون تحت مجموعة املهن التعليمية وتمثل نسبة كليات املجتمع املتقدمين بطلبات توظيف ي

 %(.  93.6اإلناث منهم حوالي )

 للرؤى امللكية السامية من خالل توجيهات جاللة امللك للحكومة لالهتمام من هنا و 
 
تنفيذا

بالشباب وتطوير قدرا هم وانتمالهم للوطن والعمل على زيادة انتاجيتهم، والعمل على خفض نسبة 

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

مشروع إعادة تأهيل ُيعد و  .برامج عديدة لتحقيق الرؤى امللكية السامية وتوفير متطلبات انجاحها

مبادرات الحكومة وبدعم  ىأحد خريجي كليات املجتمع)حملة الدبلوم( من التخصصات الراكدة

خلق فرص عمل للتخصصات  بهد بناء على طلب من ديوان الخدمة املدنية  من وزارة العمل

واإلشرا  عليه وبشراكات املشروع  ةالراكدة، وسيتولى املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية إدار 

مجلس و ديوان الخدمة املدنية، و وزارة العمل،  :قوية مع املؤسسات الوطنية والخاصة ومنها

 ،غرفة صناعة األردنو ، والتعليم املنهي والتقني صندوق التشغيل والتدريبو التشغيل والتدريب، 
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املجلس الوطني و مؤسسة التدريب املنهي، و صندوق التنمية والتشغيل، و وغرفة تجارة األردن، 

 لشؤن األسرة  وغيرها.

 عالقة املركز باملشروع:

 املوارد البشرية بإدارة هذاتكليف املركز الوطني لتنمية  في ووء ما تقدم قرر مجلس الوزراء  

املشروع واإلشرا  عليه، والذي يمكن الخريجين من االلتحاق بأعمال مالئمة يحتاجها سوق 

كن الخريجين من التأسيس ألعمالهم الخاصة، ويعطي عناية خاصة لتدريب العمل، كما يّم 

 .لزيادة مساهمتهن في سوق العمل األردني وتشغيل اإلناث

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

 ،لجنة التوجيهيةالمع املؤسسات والجهات ذات العالقة )الرسمية والخاصة( من خالل قرارات 

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

ويجدر التنويه إلى أن  عهد اليها مهمة التنفيذ.ألليات واملؤسسات التي سيُ من خالل األدوات وا

ن التنفيذ الفعلي ااملركز الوطني ال يملك كما املشاغل والتجهيزات واملناهج واملدربين؛ وبالتالي ف

 سيتم من قبل مزودي التدريب وداعمي التشغيل وفق االطار الذي تقره اللجان.

تمويل من صندوق التشغيل والتدريب وب، 2016،  2015ل العامين املشروع خال و سيتم تنفيذ

الستراتيجية التشغيل كما احيث تم اعتباره أحد مشاريع الخطة الوطنية  ،والتعليم املنهي والتقني

 18/11/2014جاء في قرار مجلس الوزراء املوقر بجلسة بتاريخ 

ريب وهي مرحلة التشغيل وتصل إلى فترة يمتد دعم املشروع للملتحقين بالبرنامج إلى ما بعد التد

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

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

يقدم وفي املقابل  رغب املشترك في عمل خاص به. كما يسهم في توفير بعض املستلزمات اذ

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

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

 على ما 
 
 نجاح  من ة التي تم تنفيذها في األردن املشاريع املماثل هحققتويأتي هذا املشروع تأسيسا

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

 تعزيز اإلنتاجية)ارادة( انجاز، مهارات، الا.
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 الفئة املستهدفة باملشروع في مرحلته ارأولى

املناطق ارأكثر  منإلى ديوان الخدمة املدنية املتقدمين  يتم التركيز علىسفي املرحلة األولى من املشروع 

 
ً
)وادي عربة، أذرح، الجفر، الحسينية، الديسة، الرمثا،  وهي ( منطقة20)والبالغ عددها فقرا

، املوجب، أم القطين، إيل، بصيرا، دير الكهف، ةالرويشد، الشونة الشمالية، الضليل، القويرة، املريغ

املسجلة في ديوان الخدمة  إوافة الحاالت اإلنسانية عجلون(.دير عال، عرجان، عين الباشا، قصبة 

 املدنية من جميع املحافظات.

 اآلتي:إعادة التأهيل على النحو  برامج وفقتوزيع الفئات املستهدفة  سيكون على ما سبق  بناءً    

: إقليم الوسط:
ً
 أوال

 ( من الذكور في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع ص119إلحاق ).ناعة األثاث 

 ( من اإلناث في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع التجميل.550إلحاق ) 

 ( من اإلناث في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع املحيكات.959إلحاق ) 

: إقليم الشمال:
ً
 ثانيا

 ( من الذكور في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع املحيكات.101إلحاق ) 

  ( من اإلناث في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع املحيكات.1,943)إلحاق 

 ( من اإلناث في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع التجميل.200إلحاق ) 

: إقليم الجنوب:
ً
 ثالثا

 ( من الذكور في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع املحيكات.17إلحاق ) 

 ( من اإلناث في378إلحاق ) .برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع املحيكات 

 ( من اإلناث في برامج ترتبط باملهن املندرجة ضمن قطاع التجميل.150إلحاق ) 

، يتم إعادة طرح في مرحلته األولى بعد االنتهاء من تدريب وتشغيل الفةة املستهدفة وتقييم املشروع

خريجي كليات املجتمع)حملة الدبلوم( في  جديدة منفةة من خالل استهدا  املشروع مرة أخرى 

التي اعتمدت في املرحلة  بنفس اآلليةمن برامج إعادة التأهيل وقطاعات أخرى التخصصات الراكدة، 

 .حتى يتم استنفاذ مخزون ديوان الخدمة من حملة الدبلوم في التخصصات الراكدةاألولى، و 
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دريب والتشغيل لقطاعات ومهن أخرى وسيوفر املشروع اضافة للمهن املوضحة اعاله فرص الت

كصناعة الخبز والحلويات، اعداد الطعام والشراب، رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، رعاية كبار 

السن، التركيبات الهندسية الكهروميكانيكية  وذلك في خطوة نحو توسيع دائرة االختيار للمهن امام 

مع اصحاب العمل للتشاور حول  ،تي اجراها املركزالاألولية امللتحقين في املشروع، وتشير اللقاءات 

 الى توفر فرص التشغيل ملخرجات املشروع. ،مكونات املشروع واهدافه ومتطلبات نجاحه

وسيتضمن املشروع حوافز جاذبة لكل من امللتحقين باملشروع وألصحاب العمل تتمثل في تحمل 

 لراتبه خالل فترة الحكومة لتكاليف التدريب، تكاليف املواصالت، مكافأة شه
 
رية للملتحق ودعما

 التشغيل اضافة للضمان االجتماعي وبوليصة للتامين ضد الحوادث.

واملشروع اذ يستهد  هذا املستوى التعليمي من خريجي كليات املجتمع سيعظم الفرصة امامهم 

 الكتساب املعار  واملهارات واالتجاهات التي يحتاجها سوق العمل.
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 قسـم احلـاسـوب 

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

 وتتلخص في اآلتي: اإلشارة لها، أمور يستوجب

لخطة عمل الحاسوب نجاز إل اواألمور التي ال تزال قيد نجازها إاألمور التي تم الجدول اآلتي يبين 

 :األمر لزم ثماحيمع بعض الشروح م  2015للسنة 

  

1 

 متابعة األمور الفنية لمشروع المنار والتي تشمل: 
 .إدارة الموقع االلكتروني للمشروع 
 .متابعة الخادمات الخاصة بالمشروع 

  تقديم الدعم الالزم والمتمثل بأجهزة الموظفين
 ومشتريات المشروع.

 يتم بشكل دوري.

2 
متابعة درجات الحماية واألمان على نظام  

Firewall   بشكل يضمن حماية خادمات وأجهزة
 .المركز من الفيروسات والهجمات الخارجية

التراخيص الالزمة منتهية ونحن 
 بصدد تجديد تلك التراخيص.

3 

 متكامل: (Backup)إنشاء نظام نسخ احتياطي 
       تركيب النظام الجديد والمطور الذي تم شراؤه مؤخرا من

(Symantec Backup Exec). 
 ص خادم ذي سعة عالية لحفظ نسخ احتياطية من         تخصي

 البيانات الهامة الخاصة بالمستخدمين.
    عمل نسخ احتياطية عن كافة الخادمات بحيث تشمل األنظمة

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

  خادم بيانات الموظفين ووحدة تخزين بيانات الخادمات مع      دمج
  (Symantec Backup Exec)نظام النسخ االحتياطية 

وذلك     لعمل نسخ احتياطية عن كافة البيانات الهامة بشكل 
 دوري        يتناسب مع أهمية تلك البيانات.

      رشاد الموظفين المستخدمين ألنظمة الحاسوب في     توعية وا 
وذلك تالفيا لضياع         (Backup)المركز حول كيفية عمل نظام 

 أو فقدان البيانات الخاصة بهم. 

لم يتم تنفيذ كافة البنود وذلك 
بسبب عدم وضوح الصورة فيما 
يتعلق بعدد الخادمات التي سيتم 
توفرها بعد ضم المركز إلى شبكة 

 الحكومة اآلمنة.
الفقرات في الجدول  تحتاج الى 

 اعادة صياغة

تم  االتفاق بشكل مبدئي مع جهة االلكتروني للمركز وتحميل كافة  تطوير الموقع  4
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خارجية لتطوير الموقع وبانتظار  .المحتويات والدراسات
ما ستقدمه تلك الجهة من 

 مقترحات وكلف.

5 
رفع درجة األمان على أجهزة الحاسوب بتقوية كلمة  

ييرها بين الحين السر لكل مستخدم والعمل على تغ
 واآلخر.

بانتظار ما ستؤول إليه األمور بعد 
 الربط بشبكة الحكومة اآلمنة.

6 

المعاينة الدورية ألجهزة الحاسوب والخادمات لدى  
بحيث تبقى  (Software and Hardware)المركز 

دائما على أعلى درجات األمان وبأحدث النسخ من 
 .البرمجيات المتوفرة.

 يتم بشكل دوري.

اإلشراف الدائم والمتواصل على المختبر بحيث يبقى   7
 دائما عالي الجاهزية.

 يتم بشكل دوري.

والحكومة  Microsoftمتابعة تراخيص برمجيات   8
 االلكترونية وكافة اإلجراءات الالزمة كضابط ارتباط.

 يتم بشكل دوري.

دراسات المركز وتقديم أي دعم يلزم إدارة بيانات كافة   9
 .يتعلق بتلك الدراسات فيما

 يتم بشكل دوري.

10 

تنفيذ إجراءات العطاءات المتعلقة بأجهزة الحاسوب  
للمشاريع المدارة من  أموتوابعها سواء كان ذلك للمركز 

 قبل المركز.
 

 يتم بشكل دوري.

11 

للعاملين في اللوجيستي والدعم الفني و تقديم الخدمات  
والتي الضيوف المركز والمشاريع وكذلك الخبراء و 

تشمل الشبكة واالنترنت والبريد االلكتروني والمواقع 
االلكترونية إضافة إلى الخادمات وأجهزة الحاسوب 

 وتوابعها.

 يتم بشكل دوري.
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 املـكـتـبـة
 : نجازات إل ا

في التعريف  هاالعتمادعن املركز ساسية أمطوية تحتوي على معلومات تعريفية عداد إ .1

الى تزويد برنامج الحكومة  باإلضافةاملؤسسات واالشخاص بها،  عن املركز  وتزويد

تاحتها إو برامج وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بهذه املطوية  حد أااللكترونية 

التعاون و أالتعريف  ألغراضخرى األ وطرحها في دائرة اهتمام املؤسسات الحكومية 

 والتنسيق معها .

والنشاطات التي يقوم بها املركز والتي تم عمال أل اثق كافة عالمي سنوي يو إإعداد تقرير  .2

 .خرى أل اااللكترونية خبارية إل اواملواقع  تغطيتها عبر الصحف اليومية الرسمية
 

 في اآلتي: م2015خطة عمل املكتبة لسنة تتمثل 

شرطة الكاسيت أقراص و ألاملعالجة الفنية للكتب واملواد املكتبية غير املطبوعة مثل ا .1

املدمجة، من حيث الفهرسة والتصنيف و الذي يتم بناء على خطة تصنيف قراص ألوا

مكتبة الكونجرس باعتماد الحر  والرقم وسنة النشر؛ ومن حيث التزويد والتنظيم 

 والترتيب. 

 االشتراك بقواعد بيانات متخصصة في مجال التعليم والتدريب املنهي والتقني. .2

  (Winisis)نظام املكتبة الحالي ) الويناسس( التنسيق مع مختصين بتحديث وتطوير  .3

دق أوضح و أبعض التعديالت املهمة وتنسيقها بشكل جراء إو بعض الحقول عليه  إلضافة

 . من السابق 

متابعة الدراسات الصادرة عن املركز وتسجيلها لدى املكتبة الوطنية ألغراض اإليداع ومن  .4

 وبة من كل دراسة وتجليدها. ثم يتم إرسالها إلى املطبعة لعمل النسا املطل

عمل نسا الكترونية للدراسات القديمة واملتوفرة فقط بالشكل الورقي عن طريق املسح  .5

و املصادر أرسالها عبر البريد االلكتروني إالضوئي لها لحفظها بشكل آمن وتسهيل عملية 

 خرى عند الحاجة لها. أل لكترونية اإلا

 ملركز وتسجيلها وترتيبها لتسهيل استرجاعها. تجليد التقارير السنوية الصادرة عن ا .6

 تفعيل عملية اإلهداء والتبادل مع مراكز املعلومات والجامعات واملؤسسات األكاديمية.  .7

 تمثيل املكتبة في االجتماعات و املؤتمرات والندوات.  .8
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مؤسسات باملواد املطلوبة أو الدراسات بالشكل  مأ اأفراد كانوا تزويد الباحثين سواء .9

 .، والوسائل األخرى املتاحةلكتروني من خالل البريد اإللكترونيإلطبوع أو بالشكل اامل

التغطية اإلعالمية وتوثيق الفعاليات والبرامج واألنشطة التي يقوم بها املركز من خالل  .10

خبار ونشطات أواإلخبارية لتغطية عالمية إل االتنسيق مع صحفيين معينين من جها هم 

 املركز.

و أنشر عن املركز في وسائل اإلعالم املختلفة وإحاطة العاملين في املركز بكل خبر متابعة ما ي .11

 .له عالقة بمهام وعمل املركز و أ نشاط صادر عن املركز
 

 الشؤون اإلدارية:
 نجاز اآلتي:إم   2015لعام  اإلداريةالشؤون يتوقع في 

 

 

 شؤون املوظفين :  -1

 .حصر اإلجازات السنوية للموظفين -أ 

 توثيق ملفات املوظفين للتأكد من كافة الوثائق بها. -ب 

 بأول. -ا 
 
 متابعة التأمين الصحي والضمان االجتماعي أوال

 

مراجعة خطة الخدمات املساندة من أعمال الصيانة والتنظيف  : الخدمات املساندة-2

 وحركة السيارات.

والتأكد من تطبيق اإلجراءات الالزمة وضع خطة اللوازم واملشتريات  : املشتريات واللوازم -3

 عليها.

طرح العطاءات ومتابعة اإلجراءات الخاصة بها، والتأكد من االلتزام  : العطاءات -4

 باألنظمة املتبعة.

متابعة املشاريع الخارجية واإلعداد لها وخاصة في ما يتعلق باملطالبات  : املشاريع الخارجية -5

 ع اإلدارة املالية.املالية وتحصيلها بالتعاون م

 للحكام  : االتفاقيات  -6
 
متابعة االتفاقيات املبرمة مع املركز والتأكد من تطبيقها وفقا

 املنصوص عليها.

جرد موجودات املستودع نهاية  :من خالل .املواد الالزمة في املستودعاملستودع: التأكد من توفر  -7

 دخالمتابعة سجالت اإل ، خرااإل وا دخالن سندات اإل التأكد م، تال  املواد غير الالزمةإكل عام و 

 بحسبتال  املواد املستهلكة وغير الصالحة إ، و خراا ومطابقتها مع موجودات املستودعإل وا

 نظمة املتبعة.أل ا
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 الشؤون املالية

 نجاز اآلتي:إم  2015الشؤون املالية لعام يتوقع في 

 ( دينار.200000لعامة للدولة مبلغ )من املتوقع أن تبلغ مخصصات املركز من املوازنة ا -1

بلغ مجموع املشاريع املمولة من صندوق التشغيل أربعة أن يم  2015مع بداية عام  يتوقع  -2

املزيد م  2015سيشهد عام  ، وبالتالي( دينار961000بنحو ) ة تمويلهاتقدر قيم ،مشاريع

 من النشاطات لهذه املشاريع.

( دوالر أمريكي، وذلك لتنفيذ 160000لعاملية بمبلغ )تم توقيع اتفاقية مع شركة الطفولة ا -3

مكون اختبار صدق املعايير الوطنية للطفولة في دولة ليبيا وبتمويل من منظمة 

 اليونيسيف.

األساس ي،  عند طلبة الصف الرابعالعددية والحسابية سيتم تنفيذ مشروع قياس املعرفة  -4

 (دوالر.150000بنحو ) املحلية هوالذي ستقوم وزارة التربية والتعليم بتغطية كلفت
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