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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.
 ية جمللس األمة الرابع عشر .من خطاب العرش السامي يف افتتاح الدورة العاد
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 صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالل املعظم

 (رئيس اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا)
املوارد حركة النهضة  ب، 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".
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 كلمة الرئيس
 

 السنوي إلنجازات تـقرير نضع بين أيديكم الأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية أن طيب لي و ي           

 وعـشرين لخمسة امتداد  يهتي ، وال2015 عامطاته خالل املركز ونشا
 
من العـمل والعطاء في تنمية  عاما

. وعلى الرغم من التحديات التي يواجها املركز فقد املوارد البشرية على املستوى الوطني والعربي والدولي

، وتوفير البيانات التقنيالتعليم والتدريب املنهي و العام، و التعـليم حقق إنجازات كّمية ونوعية في قطاع 

 الدقيقة واملنقحة  في إطار نظام معلومات املوارد البشرية في األردن ونظام معلومات سوق العمل األردني.
، والدراسات 2015، والذي أنجز مع منتصف عام 2014ولعل كتيب مؤشرات املوارد البشرية في األردن 

ردني، والور  التدريبية في مجال اإلدارة والتططي  املسحية للقطاعات ذات األولوية في سوق العمل األ 

 على استمرارية نهج 
 
لإلسهام في  ركز املالتربوي للقيادات التربوية في بعض الدول العربية، لتشكل شاهدا

تحسين مطرجات النظام التربوي والتي بدورها تشكل مدخالت لسوق العمل األردني واإلقليمي. باإلضافة 

 االمكانات وضمن، لسعيوهذا جله يدفعنا ل .2016التي يرنو املركز إلنجازها في عام إلى بعض الطموحات 

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

 لدى الجهات االقليمية والدولية. 

بعضا من أنشطته، كمقر  فذ استطاع أن ين فقدواستمرارا لسعي املركز للتوسع في أنشطته،        

الدول العربية الشقيقة حيث أقيمت  فيلرابطة مراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، 

الدورة الرابعة من مؤتمر الرابطة السنوي في الجمهورية التونسية وبالتعاون مع جامعة صفاقس ذات 

ر العربية الدورة الخامسة ملؤتمر الرابطة السنوي لهذا السمعة املرموقة. وستستضيف جمهورية مص

 .2016العام 

 تحقيقالتي أثمرت في  هم الكبيرةجهود ىيطيب لي أن أزجي الشكر أوفره  ألسرة املركز عل الختام وفي       

. وذلك بهدي من توجيهات سيدي صاحب السمو امللكي األمير الحسن بن طالل أهدافهاملركز للكثير من 

 لرىى سيد البالد جاللة امللك عبد هلل الثاني امل
 
عظمررييس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا،، 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 الريادة 

.
 
 ومستقبال

 
 واالستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة حاضرا

 
 
 
 
 

 رسالة املركز
 

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

 .البشرية التنمية ملواكبة متطلبات
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   قدمةم
                                                                                                       

تحت اسم املركز الوطني للبحث م 1990تأسس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية سنة 

 ه ى إنشاتم ، حيث طوير التربوي كأحد املراكز التابعة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجياوالت

م، 1987، لسنة 30" من قانون املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم ر7استنادا للمادة رقم "

فة كحلقة وسيطة بين الجهات املانحـة والداعمة لخط  وبرامج التطوير في القطاعات املطـتلوذلك 

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

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

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

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

 في تحسين تنفيذ البرامج.  تقييمالتربوي ومأسستها بما يضمن توظيف نتايج ال تقييمعمليات ال
صبح م، قرر املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا إعادة تسمية املركز لي1995وفي سنة 

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

األشمل لتنمية املوارد البشرية الوطنية واستثمارها عن طريق تحسين املواءمة بين مطرجات 

ر مهامه املركز منظو  التدريب والتأهيل والتعليم وبين متطلبات سوق العمل. ومن هنا فقد وسع

دعم عمليات التطوير التربوي جوانب أخرى تندرج ضمن الفلسفة الوطنية  إلىلتشمل باإلضافة 

  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

 اليةالرقابة الم
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 أهداف املركز واملهام املناطة به
 

، وفق نظامه همهام ت حددو تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية املوارد البشرية،  ىإلاملركز هدف ي

 :تيآلفي ا ،م1998لسنة 

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

 .وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية ،والتعليم املنهي والتقني

 عم الخط  واملشروعات املوجهة لنظـم وبرامج التطوير التربوي في مجاالت التعليم بأنواعه ومستوياته د

 .املطتلفة، بما في ذلك التسهيالت التعليمية والتدريبية

  تقييم عناصر خط  التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التعليم والتدريب وعالقتها بمتطلبات

 .لعمل في اململكة ودعم الدراسات املرتبطة بهاالتنمية وسوق ا

  واقع سوق ببالتنسيق مع الجهات ذات العالقة واستثمارها وضع نظم متكاملة ملعلومات املوارد البشرية

 .العمل وتطوره

  تقديم االستشارات للمؤسسات والهيئات املحلية والخارجية في األمور واملجاالت املتعلقة بتنمية املوارد

 .البشرية

  التعاون والتنسيق مع املؤسسات والهيئات واملنظمات املحلية واإلقليمية والدولية لتوفير املساعدة

 والدعم لتطوير النظام التربوي.

 

 جمـاالت عمـل املركز
 

يعمل املركز بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية سواء 

تنمية املوارد البشرية في القطاعات  إلىواملشاريع التي تهدف  البرامج اصة على تنفيذ وتقييم خ مكـانت حكـومية أ

 تية:آلا

  العالي.التعليم قطاع التعليم العام و 

 .قطاع التشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني 

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

 ،.1رقم رفي الجدول ، وذلك على النحو املبين ستفيد من خدمات املركز توجهات أخرى  ،املطتلفة
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 م2015عام في شركـاء املركـز : (1جدول رقم )

 الجهات الوطنية املستفيدة الجهات املساهمة في التمويل

 املوازنة العامة

 البنك الدولي

 اليونسكو

 األمريكية لإلنماء الدولي الوكالة

 يسسكواأل

 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني.

 اليونيسيف

 

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة العمل

 مؤسسة التدريب املنهي

 دايرة اإلحصاءات العامة

  مجلس التشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني

 دايرة املوازنة العامة

 

 جملس اإلدارة
 

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

التي يتصل عملها بتنمية وبطاصة تلك املؤسسات  ، في القطاعين العام والخاص،يمثلون املؤسسات الوطنية

 .ينع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقاملوارد البشرية في األردن سواء كان ذلك في قطاع التعليم أم في قطا

 ي:عضوية  كل من اآلتو  رييس املركز  ويتكون مجلس اإلدارة الذي يرأسه بموجـب نظام املركز 

 أمين عام املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.معالي 

 معالي أ. د. وليد املعاني.

 مية والفنية.للشؤون التعلي أمين عام وزارة التربية والتعليمعطوفة 

 .أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلميعطوفة 

 .أمين عام وزارة العملعطوفة 

 والتعاون الدولي. أمين عام وزارة التططي عطوفة 

 .مدير عام مؤسسة التدريب املنهيعطوفة 

  . للصناعات الهندسية تراعمر أبو وشاح/نايب رييس مجلس إدارة شركة ب املهندسعطوفة 
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 إجنازات املركـز
  

 يف قـطاع التعـليم العام إلجنازاتأوالً: ا

، باإلضافة بمتابعة تنفيذ العديد من املشاريع والبرامج املحلية واإلقليمية والدوليةم  2015قام املركز خالل عام 

-2010رعرفياملقتصاد االالتطوير التربوي نحو مشروع املرحلة الثانية من  لدوره الرييس في متابعة وتقييم

سند للمركز خالل املرحلة األولى من وذلك امتدادا لل، ، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم،2015
ُ
دور الذي أ

إحداث التغيير والتحول في  إلى هذا املشروع هدف يو  ،.2009-2003خالل الفترة روزارة نفذته الشروع، والذي امل

اقتصاد الطلبة باملعارف واملهارات الضرورية ملشاركتهم في لتزويد  لةشاملة ومتكامالنظام التربوي األردني بصورة 

 . والتعليم األساس ي والثانوي  ما قبل املدرسة لمراحل التعليمية: لوذلك  ،قايم على املعرفة

 عرض اآلتي وفي
 
 : م 2015قطاع التعليم لعام  مشاريعفي املركز  إنجازاتألهم  ا

 

 المرحلة الثانية-المعرفيتقتااد االنحو  ر التربويمشروع التطويالمتابعة والتقييم ل
        Education Reform for Knowledge Economy second phase (ERfKE II) 

 لدوره في ي املعرفقتصاد االنحو  ربوي تطوير التاليأتي دور املركز في املرحلة الثانية من مشروع   
َ
امتدادا

بتنفيذ أنشطة التقييم الخارجي للتدخالت  هذا الدور  تمثلياململكة، و في التي نفذت مشاريع التطوير التربوي 

ضمن مكونات املرحلة الثانية من املشروع خالل الفترة والتعليم وزارة التربية  تطبقهاالتربوية املطتلفة التي 

نية من يتكون املشروع في مرحلته الثاخالت والعمليات واملطرجات. و دوذلك من حيث امل ،،م 2015 –م 2010ر

التطوير املؤسس ي، و والتقييم  املتابعة، 2 نظام وطني للتطوير املبني على املدرسةتأسيس ، 1 :هي مكونات  خمسة

البيئة  تحسين ،5التعليم املنهي والتربية الخاصة، و تطوير برامج الطفولة املبكرة  ،4 التعليم،و  التعلم تطوير ، 3

 التعليمية./التعلمية 

مجموعة من الدراسات إعداد  االنتهاء من بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ب، و م 2015 عامقام املركز خالل و 

تم االتفاق عليها بين الوزارة واملركز في وثيقة "إطار املتابعة والتقييم" الخاص باملشروع  الدولية والوطنية والتي

 وكانت على النحو اآلتي :

 دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة رPISA 2015 /،املسح الرييس ي. 

 ر للصف الثامن األساس ي الدراسة الدولية للرياضيات والعلومTIMSS 2015/ ،املسح الرييس ي. 

 الدراسة الدولية في الرياضيات للصف الرابع رNumeracy /،املسح الرييس ي. 

 باإلضافة للدراسات املبينة أعاله فقد تم اآلتي:
 

 /اقتصاد املعرفةملهارات لشاملة ية اتقييمالالدراسة الوطنية تنفيذ  ( أ

 National Assessment for Knowledge Economy (NAfKE ) 
عد

ُ
ملهارات اقتصاد املعرفة إحدى الدراسات القاعدية ملشروع التطوير ية الشاملة تقييمالالدراسة الوطنية  ت

، أحد املؤشرات الرييسة املعرفيقتصاد االنحو  ا التربوي 
 
مشروع  تقييمفي   عليهيعتمد الذي ، ولتكون، أيضا
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-م2010 في الفترة، ERfKE IIو م  2009 -م 2003 في الفترة   ERfKE Iاملعرفي قتصاد االنحو  التطوير التربوي 

املطتلفة في شكلها الجديد في نيسان  أدوات الدراسة تجريب قد تم ل ، أي املرحلة الثانية من املشروعم2015

تم اعتماد أدوات الدراسة بصورتها التحليل يب امليداني، وفي ضوء ذلك تم تحليل نتايج التجر و ، م 2013

، مدرسة، حيث 460على عينة تألفت من ر ، تم إجراء املسح الرييس ي للدراسةم2014عام أيار من في النهايية، و

 ز و قد انج ، معلم ومعلمة.1500، مدير مدرسة، ور460، طالبا وطالبة، ور25000شارك في الدراسة حوالي ر

مستويات أداء الطلبة في الصفوف الخامس  التقرير وبين ، م2015من عام شهر نيسان في تقرير الدراسة 

 .واللغة العربيةوالتاسع والحادي عشر في مجاالت العلوم والرياضيات 
 

 دراسات دولية لتقييم تحصيل الطلبة ب(

 International Studies for Students Assessment  
كل من الدراستين الدوليتين لوطني لتنمية املوارد البشرية املؤسسة الوطنية املعتمدة لتنفيذ عد املركز ايُ 

 Trends in International Mathematicsاآلتيتين في األردن:  دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

and Science Study(TIMSS) ، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبةProgramme for International Student 

Assessment (PISA)،  باإلضافة إلى دراسةTIMSS-Numeracy  حيث يمكن االستفادة من نتايج مثل هذه

الدراسات الدولية في التعرف على مستوى أداء الطلبة األردنيين باملقارنة مع نظرائهم من دول العالم، كما 

عن مدى امتالك الطلبة للكفايات واملعارف واملهارات  الدراسات في الكشف مثل هذه ويمكن توظيف نتايج

  .الالزمة ملراحل متقدمة من التعليم و/ أو دخول سوق العمل

 :م 2015في كل منها خالل العام نجازه إاستعراض لهذه الدراسات وملا تم  اآلتي وفي
 

 (TIMSS2015)دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم ج( 

، وذلك بجمع بيانات عينة TIMSS 2015 لدراسةالرييس بتنفيذ املسح  ،م 2015الل عام قام املركز خ

، و طالبة 7865وبلغ عددهم ،املتمثلة بطلبة الصف الثامن األساس يالدراسة 
 
وبيانات  مدرسة، 252في  طالبا

، وطالبة في  7868عينة طلبة الصف الرابع األساس ي، وبلغ عددهم 
 
إجراء عمليات  ، وتم ف مدرسة 254طالبا

 Data Managementالترميز للفقرات املفتوحة، كما تم إدخال البيانات إلى البرنامج املطصص لهذه الدراسة  

Expert(DME)    .وسيتم إصدار التقارير الدولية في نات إلى الجهة الدولية املعنية بهذه الدراسة، ياوتم إرسال الب

 م.2016شهر تشرين ثاني لعام
 

 (PISA2015)  ج الدولي لتقييم الطلبةالبرنام د(

عينة  ، وذلك بجمع بياناتPISA 2015 لدراسةالرييس بتنفيذ املسح  ،م 2015 املركز خالل عامقام      

مدرسة، وتم إجراء عمليات الترميز للفقرات املفتوحة،  252سنة، وذلك في  15الدراسة املتمثلة بالطلبة في سن 

ج ومن املتوقع اإلعالن عن نتايوإرسالها للجهة الدولية املعنية بهذا البرنامج،  خال البيانات إلى الحاسوبدوإ

 .2016لدراسة في شهر كانون أول ا
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 العربية في مجال التخطيط واإلدارة التربويةالوطنية ( منجزات مشروع تعزيز القدرات هـ

بدعم  لتططي  واإلدارة التربويةتعزيز القدرات الوطنية في املنطقة العربية في مجال ا تنفيذ مشروع جاء 

باريس في ومقره  International Institute for Educational Planningمن معهد اليونسكو الدولي للتططي  

رفع  إلىويهدف املشروع   بيروت، ومكتب اليونسكو في عمان.في ومكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية ومقره 

في املنطقة العربية في مجال التططي  التربوي واإلدارة والتعليم ي وزارات التربية الكفاءة املؤسسية للعاملين ف

في مجال التططي  التربوي والسياسات التربوية  العاملةتشبيك بين املؤسسات ال إلى، كما ويهدف التربوية

التططي  التربوي بناء قاعدة بيانات الخبراء العرب في و تبادل الخبرات وقصص النجاح ل واملتابعة والتقييم

 والسياسات التربوية واملتابعة والتقييم.
 

 :م، تم عقد ورشتي عمل إقليمية، وعلى النحو اآلتي2015وضمن هذا املشروع وخالل العام 
 

رسبتمبر،، 8/9-6التي انعقدت في مقر املركز  في الفترة ما بينو تشخيص القطاع التربوي، الورشة األولى: 

تزويد املشاركين باملعرفة األساسية والكفاية الفنية الالزمتين للمشاركة بفعالية في وهدفت الورشة إلى . 2015

 خبراء ومتطصصون من االردن الورشة شارك فيو  .التشخيص املستقبلي لقطاع التعليم في بلدان املشاركين. 

  . وفلسطين والسودان ولبنان والعراق وكردستان العراق
 

 والعدالة، بالتعليم االلتحاق تحسين: بينها من واالختيار السياسات راتخيا ورشة تحليل الورشة الثانية

 ،2015/ )تشرين أول(22/10-20والتي انعقدت في الفترة من  ،والنوعية

تحديد االستراتيجيات الهادفة ملواجهة تحديات معينة  الى تزويد املشاركين باملعرفة ذات الصلة بعمليةت وهدف 

على محاور تشمل تشخيص القطاع التربوي واختيار كما ركزت  ربوي،برزت في تشخيص القطاع الت

خبراء  الورشة شارك فيو  .الى جودة التعليم باإلضافةاالنظمة التعليمية  االستراتيجيات، والعدالة في

 .وفلسطين والسودان ولبنان والعراق وكردستان العراق ومتطصصون من االردن
 

 والتعليم والتدريب املهني والتقني ثانيًا: اإلجنازات يف قـطاع التشغيل

ملركز العديد من اإلنجازات التي تطـدم تنمية املوارد البشرية في قطاع التشغيل والتعليم والتدريب املنهي حقق ا

والتقني في األردن، وجاءت  هذه اإلنجازات من خالل عدة مشاريع أحدها مشروع نظام معلومات املوارد البشرية 

بناء أنظمة متطصصة في تنمية املوارد البشرية باستطدام أحدث وسايل التكنولوجيا دف إلى راملنار، والذي يه

وبشكل يعزز دخول االقتصاد األردني في اقتصاد ومجتمع املعرفة كما ويساعد في تطوير أسس وآليات اتطاذ 

 القرار في املؤسسات املعنية باستطدام الرقم واملعلومة.

على بناء قواعد بيانات واسعة ودقيقة للموارد البشرية.  -ومنذ تأسيسه-وع املنار وقد دأب املركز من خالل مشر 

بالحصول على مدخالت النظام من البيانات واملعلومات من جهات متعددة تتصف بالقدرة  حيث يقوم املشروع

والدولي. وإلى أبعد العالية على إنتاج بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة وتفصيلية ومشهود لها على املستوى املحلي 

من ذلك فإن مشروع املنار قد عمل خالل الفترات املاضية على بناء شراكات حقيقة مع مزودي البيانات ردايرة 
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اإلحصاءات العامة، واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي، وديوان الخدمة املدنية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم 

رسمية، وكليات املجتمع الرسمية وغير الرسمية، ومؤسسة التدريب املنهي،، العالي، والجامعات الرسمية، وغير ال

  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 هو  

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

. وقد تم الحصول على التمويل الالزم لهذا املشروع من صندوق التشغيل والتعليم و التدريب املنهي و 
 
الحقا

 رية. التقني لدعم املركز في تحديث وتطوير وإدامة نظام معلومات املوارد البش

 

 اإلنجاز  في نظام معلومات املوارد البشرية 
 

  قواعد معلومات سوق العمل .1 

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

 والثاني بيانات إدارية مصدرها املؤسسات واإلدارات ذات العالقة. 
 

 قواعد معلومات سوق العمل على النحو اآلتي:ويمكن تصنيف        
 

 قواعد معلومات سوق العمل اإلحصائية   -أ
 

وهي قواعد بيانات يتم بناىها من خالل معلومات يتم جمعها بتنفيذ مسحين لهما عالقة بسوق العمل، تقوم  

هذه القواعد على بهما دايرة اإلحصاءات العامة، وهما مسح العمالة والبطالة ومسح االستطدام. وتشتمل 

بيانات إحصايية لعّينة ممثلة متعلقة بطصايص العاملين واملتعطلين والسكان خارج قوة العمل تحتوي على 

الجنس والعمر والتحصيل العلمي والعالقة بسوق العمل وغيرها من املتغيرات الضرورية للتططي  لسوق العمل 

 واملوارد البشرية.
 

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

الخام املتعلقة بمسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دايرة االحصاءات العامة عن قواعد البيانات بشكل ربعي. 

ملستوى التعليمي، يتضمن املسح بيانات حول املشتغلين واملتعطلين األردنيين وفق متغيرات العمر، والجنس، وا

واملهنة، واالختصاص األكاديمي، والحالة االجتماعية، والنشاط االقتصادي، والحالة االقتصادية، ومكان اإلقامة 

رريف، مدينه،، وحالة االلتحاق األكاديمي رملتحق، غير ملتحق،، وحالة العمل/الشغل ربأجر، بغير أجر،، 

طريقة البحث عن عمل، وفترة التعطل عن العمل. هذا وقد تم واملستوى االقتصادي، والقطاع االقتصادي،  و 

على قواعد البيانات وفق املتغيرات أعاله. وبهذا فان البيانات  2014تحديث بيانات مسح العمالة والبطالة لعام 

 .2014إلى عام  2001املتعلقة بمسح العمالة والبطالة متوفرة من عام 
 

العمل املستحدثة، وهي قاعدة بيانات مبنية على مسح فرص العمل  وتم مؤخرا استحداث قاعدة بينات لفرص

املستحدثة الذي تجريه دايرة االحصاءات العامة كل نصف سنة، ويوفر معلومات إجمالية عن فرص العمل 
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لألردنيين وغير األردنيين ملجموعة من املتغيرات مثل الجنس والعمر والتطصص واملؤهل العلمي و املهنة و النشاط 

 ،.2014-2010قتصادي وذلك للفترة راال
 

        قواعد معلومات سوق العمل اإلدارية   -ب
 

وزارة ، و املؤسسة العامة للضمان االجتماعييمكن تعريف املعلومات اإلدارية بالبيانات التي تجمعها كل من 

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

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

مان االجتماعي، وهذه البيانات متعلقة بأعداد املشتركين وخصايصهم الرييسة مثل الجنس، املشتركين بالض

 هيوتشمل معلومات عن املتقاعدين و  ،واألجر، وعمر الفرد، والنشاط االقتصادي الذي يعمل به الفرد. كما

، و نوع ملتقاعدااالقتصادي الذي كان يعمل به  نشاطه، و خدمته، وسنوات املتقاعدالجنس، واألجر، وعمر 

 التقاعد. وقد قام املركز بتحديث قاعدة بيانات الضمان على النحو اآلتي:

 .م 2013تم تحديث بيانات املشتركين في الضمان االجتماعي لعام 

 .م 2013متم تحديث بيانات املنفكين من الضمان االجتماعي لعام 

 م.2013ام تم تحديث بيانات املنشآت املشتركة في الضمان االجتماعي لع

 .م 2013و لغاية عام  2001والبيانات متوفرة من عام 
 

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

الجنس، و واملتقاعدين من الخدمة املدنية، حيث يتم تصنيف املعلومات بحسب العمر، ، املوظفين الحكوميين

الوزارة/املؤسسة التي و املهنة،  و ومستوى التعليم، والدرجة الوظيفية رأولى/ ثانية،،  ،اص األكاديميواالختص

يعمل بها. إضافة إلى ذلك، يتم إدخال بيانات املتقدمين من رطالبي الوظايف، لديوان الخدمة مصنفة بحسب 

امعة التي تطرج منها. هذا وقد قام سنة التطرج، والجو مكان العمل، و االختصاص األكاديمي، و الجنس، و العمر، 

 املركز بتحديث البيانات كاآلتي:
 

 .م2014التوظيف واملعينين واملتقاعدين لعام  يتم تحديث بيانات طالب

 .م2014واملعينين لعام  ،تم تحديث بيانات املوظفين الخاضعين لنظام الخدمة املدنية

 .م2014عام تم تحديث بيانات املنفكين من نظام الخدمة املدنية ل

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

وتحتوي قاعدة املعلومات هذه على بيانات إفراديه حول العمالة الوافدة، وأسماء املؤسسات م، 2013،لعام 

ومات على بيانات إفرادية حول الراتب، والجنسية، التي يعملون بها بشكل أساس ي، كما وتتضمن قواعد املعل

والجنس، والعمر، واملهنة، ومجال التعليم، واملستوى التعليمي، والنشاط االقتصادي للمؤسسة التي يعمل بها.  

 .م2014إلى عام  م2001وتتوفر املعلومات من عام 

 
 

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

 وهي على النحو اآلتي:   ،و قواعد معلومات  التعليم املنهي ،العالي وتشمل على قواعد معلومات التعليم     
 

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

والخريجين، وعلى بيانات إفراديه عن أعضاء الهيئة األكاديمية،  ،بيانات إفراديه عن الطلبة امللتحقين

 ،لثانيو  ،و قد تم تحديث البيانات للفصلين الدراسيين األول  ،ات إفراديه عن الهيئة اإلدارية، هذاوبيان

 ، والتي يمكن توضيحها على النحو اآلتي:م2015-م2014والصيفي للعام الدراس ي 

 طلبة الجامعات عن الطلبة ل افرادية تشمل قواعد معلومات وهي معلومات الطلبة: قواعد

لتحقين، كالجنس، والعمر، ونوع شهادة الثانوية العامة، واملدرسة التي تطرج و امل ،الخريجين

منها الطالب، ومعدله في الثانوية العامة، واملستوى العلمي في الجامعة، والتطصص العلمي في 

 والتقدير. ،الجامعة، إضافة إلى معلومات أخرى متعلقة بالطلبة الخريجين مثل معدل التطرج

 وهي تشمل قواعد معلومات الهيئة األكاديمية في هيئة األكاديميةقواعد معلومات ال :

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

وبلد آخر جامعة تطرج فيها عضو هيئة التدريس، وراتبه  ،العلمي، والرتبة األكاديمية، واسم

 الشهري.

 وهي تشمل قواعد معلومات الهيئة اإلدارية في الجامعات     اريةقواعد معلومات الهيئة اإلد :

معلومات إفرادية كالجنس، والعمر، والجنسية، واملستوى العلمي والتطصص العلمي، واملهنة 

 والراتب الشهري.
 

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

ية عن الطلبة امللتحقين والخريجين وبيانات افراديه عن أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية في إفراد

 .م2015-م2014الكليات، وقد تم تحديث البيانات للفصلين الدراسيين األول والثاني للعام الدراس ي  

 :تشمل معلومات إفرادية عن الطلبة الخريجين  قواعد معلومات طلبة كليات املجتمع، 

ومعلومات إفرادية عن الطلبة امللتحقين، كالجنس، والعمر، ونوع شهادة الثانوية العامة، 

والتطصص  ،واملدرسة التي تطرج فيها الطالب، ومعدله في الثانوية العامة، واملستوى العلمي

العلمي في الكلية، إضافة إلى معلومات إضافية أخرى متعلقة بالطلبة الخريجين مثل معدل 

 التقدير.و  ،التطرج

  ،قواعد معلومات الهيئة األكاديمية: تشمل معلومات إفرادية كالجنس، والعمر، والجنسية

وبلد آخر جامعة تطرج  ،واملستوى التعليمي، والتطصص العلمي، والرتبة األكاديمية، واسم

 فيها عضو هيئة التدريس، وراتبه الشهري.

   رادية كالجنس، والعمر، والجنسية، قواعد معلومات الهيئة اإلدارية: تشمل معلومات إف

 والراتب الشهري. ،والتطصص العلمي، واملهنة ،واملستوى العلمي
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  قواعد بيانات التعليم املنهي  في  وزارة التربية والتعليم 

بحسب اآلتي:   2014/2015تحتوي قاعدة بيانات التعليم املنهي على معلومات تفصيلية عن الطلبة لعام 

الجنسية، واملديرية التابع لها الطالب، واملدرسة، والصف، والحالة االجتماعية، الجنس، والعمر، و 

والفرع املنهي الذي يدرسه الطالب، واملستوى التعليمي لألب، واملستوى التعليمي لألم، وعدد أفراد 

 ،ةاألسرة، وترتيب الطالب بين أخوته، والوضع الدراس ي للطالب، ودخل األسرة الشهري، ونوع املدرس

وجنس املدرسة، والسلطة املشرفة، وملكية املدرسة، ونظام الفترة أو الفترتين، والتوزيع الجغرافي رمدينة 

 و قرية،. أ

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

ة املشرفة، وملكية املدرسة، ونظام الفترة أو املديرية، واملدرسة، ونوع املدرسة، وجنس املدرسة، والسلط

رض املدرسة، وأعداد املباني، وأعداد الغرف أو قرية،، ومساحة أمدينة الفترتين، والتوزيع الجغرافي ر

الطلبة، وعدد املعلمين، وعدد  الصفية، وأعداد الغرف لغير الصفية، وأعلى صف، وأدنى صف، وأعداد

 داريين.اإل 
 

 التدريب املنهي   قواعد بيانات مؤسسة 

دربين لعام  
ُ
. 2014قامت مؤسسة التدريب املنهي بتزويد املشروع بالبيانات الخاصة باملتدربين وامل

العمر، و وفق اآلتي: الجنس،  2014وتحتوي على معلومات تفصيلية عن املتدربين امللتحقين لعام 

املحافظة، و املستوى الفني، و مج التدريبي، البرناو املؤهل العلمي، و املعهد التابع له املتدرب، و الجنسية، و 

 مدة التدريب. و 

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

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

 ب و التشغيلقواعد بيانات الشركة الوطنية للتدري 

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

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

 2014و  2013والخريجين للعامينبالبيانات والتي تحتوي على معلومات تفصيلية عن املتدربين امللتحقين  

 بحسب اآلتي: العمر، واملهنة، واملؤهل العلمي، واملحافظة، ومدة التدريب، والبرنامج التدريبي.
 

خرى 3
ُ
 . قواعد معلومات أ

 وقد تم بناء قاعدة بيانات خاصة باملعونة الوطنية وتحتوي معلومات قاعدة بيانات  املعونة الوطنية :

بحسب اآلتي: الجنس، والرقم الوطني، والعمر،  2014من املعونة الوطنية لعام عن األفراد املنتفعين 

وعدد أفراد األسرة، والفئة، ومكتب املعونة، واملحافظة، ومبلغ املعونة، وحالة القيد، واملبلغ الشهري 

 الذي تتقاضاه األسرة من الصندوق .
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 بيانات خاصة بصندوق التنمية و : وقد تم بناء قاعدة قاعدة بيانات صندوق التنمية و التشغيل

 التشغيل و تحتوي على اآلتي:

بحسب اآلتي: الجنس، واملهنة، واملؤهل  2014معلومات عن األفراد املقترضين من الصندوق لعام  ، أ

العلمي، والتطصص، والخبرة العملية، والحالة االجتماعية، ومن ذوي االحتياجات الخاصة، ونوع 

املشروع، واملحافظة، وقيمة املشروع، وقيمة القرض، وعدد سنوات ، وغرض  القرض، وقطاع املشروع

 القرض. 

بحسب  2014معلومات عن املشاريع املمولة من الصندوق وحجم القروض وفرص العمل  لعام  ، ب

قيمة القرض، و املحافظة، قيمة املشروع،  و غرض املشروع، و ، قطاع املشروعو اآلتي: نوع القرض، 

 عدد سنوات القرض.و 

 تم التنسيق مع صندوق اقراض املرأة لجمع معلومات عن املقترضين يانات صندوق املرأة: قاعدة ب

والقروض حسب الجنس والجنسية واملؤهل التعليمي، وقيمة القرض وحالته والتطصص. وتتوفر 

 .2014البيانات للعام 
 

  :حيث تمت زيارة حرص املركز على جمع ما يتوفر من معلومات عن املتسولينقاعدة بيانات املتسولين ،

لالطالع على ما يتوفر من معلومات عن املتسولين   -وزارة التنمية االجتماعية –مركز مأدبا للمتسولين 

الذين يتم ضبطهم وإرسالهم إلى املركز، وقام مركز مأدبا للمتسولين بتزويد املشروع بالسجالت الورقية 

وتحويلهم إلى املركز، ومن ثم أدخلت  2014الخاصة باملتسولين األحداث الذين تم ضبطهم خالل عام 

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

 بيانات خاصة باملتسولين. 
 

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

خالل إعالنات الوظايف في جريدة الرأي وذلك بحسب املهنة املطلوبة و عدد سنوات الخبرة الخارجي من 

 . 2015املطلوبة و العمر و الجنس و املؤهل العلمي و التطصص. هذا و قد تم إدخال بيانات عام 

 

 اصدارات مشروع املنار : 
من معلومات شاملة تحليلية عن جانبي :  وهو دليل سنوي يتض2014، دليل مؤشرات املوارد البشرية في األردن

العرض والطلب في سوق العمل، بهدف تزويد الشركاء ومتطذي القرار وراسمي السياسات واملطططين في 

القطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني، بمرجع واحد مرشد وشامل للكثير من املعلومات والبيانات 

على وجه التحديد، األمر الذي سيؤدي إلى تحسين خط  املوارد البشرية على  املتعلقة باملوارد البشرية في األردن

 . 2015، والذي أنجز في عام 2014املستوى الوطني، و قد تم إعداد االصدار الثالث لهذا الدليل و هو لعام 

في األردن  تبرز أهمية هذا الدليل من كونه املرجع األول الذي يغطي جوانب عديدة فيما يطص املوارد البشرية

عد العنصر األهم في العملية االنتاجية، كما أنه يطدم في تعزيز جهود األردن الرايدة والدىوبة في مجاالت 
ُ
والتي ت



20 

تنمية املوارد البشرية. من ناحية أخرى، يزود الدليل صناع القرار بالبيانات الالزمة لتحديد خصايص املوارد 

والبرامج الالزمة نحو إدارة مثلى للموارد البشرية األردنية. وفي اآلتي ذكر  البشرية وبالتالي تمكينها من وضع الخط 

 موجز ملحتويات الدليل:
 

 مؤشرات املوارد البشرية  -

 املشتغلون األردنيون  -

 املتعطلون األردنيون  -

 العمالة الوافدة.  -

 فرص العمل املستحدثة -

 إلعالنات جريدة الر  -
 
 أيالطلب على األيدي العاملة األردنية وفقا

 املشتركون في الضمان االجتماعي -

 املنفكون من الضمان االجتماعي -

 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 -

 وطنية للتدريب والتشغيلالشركة ال -

 األسر املستفيدة من صندوق املعونة الوطنية -

 املشاريع املمولة من صندوق التنمية والتشغيل -

 صندوق اقراض املرأة -

 املتسولون. -
 

نشرات دورية لرصد الطلب الداخلي والخارجي على العمالة من واقع بيانات إعالنات الوظائف املنشورة في 

 صحيفة الرأي:

من خالل إعالنات الوظايف في  2014طلب على األيدي العاملة خالل الربع األول من عام تقديرات ال -

 صحيفة الرأي. 

من خالل إعالنات الوظايف في  2014تقديرات الطلب على األيدي العاملة خالل الربع الثاني من عام  -

 صحيفة الرأي. 

من خالل إعالنات الوظايف في  2014تقديرات الطلب على األيدي العاملة خالل الربع الثالث من عام  -

 صحيفة الرأي.
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من خالل إعالنات الوظايف في  2014تقديرات الطلب على األيدي العاملة خالل الربع الرابع من عام  -

 صحيفة الرأي.

 من خالل إعالنات الوظايف في صحيفة الرأي.  2014تقديرات الطلب على األيدي العاملة خالل عام  -
 

 سوق العمل:مجموعة دراسات خاصة ب

بناء  على كتاب وارد للمركز الوطني لتنمية املوارد البشرية من وزارة العمل تم اعداد مجموعة من الدراسات التي 

 تطدم سوق العمل، وتقدم مجموعة من التوصيات موجهة لصانع القرار، وهي اآلتية عناوينها:

 ،.2014-2010نية من الشباب رالشباب األردني وسوق العمل: خصايص القوى العاملة األرددراسة  -

 أسباب تدني مشاركة املرأة في سوق العمل ومدى ادماج مفهوم النوع االجتماعي في القطاع الخاص. -

 النزاعات العمالية واالضرابات وأثرها على االستثمار في األردن. -

 واقع السالمة والصحة املهنية في مؤسسات القطاع الخاص، ومدى مساهمة بيئة وظروف العمل -

 الاليق في زيادة االنتاجية والربحية للمؤسسات.

 املحافظات في اإلنتاجية الفروع مبادرة تقييم -

 

 قطاعات ثالثةمشروع دراسات تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في 
 

فنية ومن خالل مشروع املنار تطوير النظم واألدوات ال 2001تولى املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية منذ عام 

والتنفيذية لبناء نظام معلومات املوارد البشرية في األردن، حيث قام بتكييف وتقديم  مجموعة من املؤشرات 

الدولية املفتاحية املتعلقة بنظم معلومات املوارد البشرية إلى البيئة األردنية وإنتاج اللبنات البنايية الضرورية 

 .د البشريةلتحديد التحديات والفرص لنظام معلومات املوار 

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

املسوح القطاعية التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محددة للتعرف على االحتياجات الكمية من األيدي 

العاملين في هذا القطاع مازالت ضعيفة، وقد ينعكس ذلك على  العاملة وتحديد املهارات النوعية التي يحتاجها

عدم تطوير خط  تنمية موارد بشرية فاعلة للقطاعات املهمة في سوق العمل وغياب بيانات دقيقة عن تلك 

القطاعات وبالتالي  قد يضعف من فاعلية عملية اإلرشاد املنهي، والتي قد تقود إلى حدوث اختالالت في كفاءة 

 .في  سوق العمل التشغيل

وهي: قطاع الصحة،  2015وقد قام املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية بمسح ثالثة قطاعات جديدة في العام 

، والتي تم تمويلها من وقطاع صناعة االغذية واملشروبات والتبغ، وقطاع تجارة االغذية واملشروبات والتبغ

مع دايرة اإلحصاءات العامة. أضف إلى ذلك  بالتعاون  وذلكتقني، صندوق التشغيل والتعليم والتدريب املنهي وال

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

كلت لهذه الغاية
ُ

  .واإلشراف على هذه الدراسات عبر لجان استشارية ش

ت مشروع إعادة إصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي وتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقا

شرف على تنفيذه وزارة العمل وبمشاركة العديد من املؤسسات 
ُ
والتقني املدعوم من االتحاد األوروبي، والذي ت
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ي؛ ويركز على ضرورة وجود دراسات مسحية 
ّ
الحكومية املعنية والقطاع الخاص وجهات من املجتمع املحل

لسوق العمل، وتطوير خط  لتنمية املوارد البشرية ضمن هذه القطاعات، وذلك بغرض  املساعدة في قطاعية 

التعرف على االحتياجات القطاعية الكمية والنوعية من املؤهالت واملهارات، ومن ثم العمل على تطوير هذه 

مثل للموارد البشرية سواء من االمكانيات لدى الباحثين عن عمل؛ األمر الذي سيساهم بال شك في االستطدام األ 

خالل عملية التططي ، أم تطوير االستراتيجيات وصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، وبشكل خاص في 

 قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني.

وذلك من  ثالثةلوتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى لتقدير الفجوة في سوق العمل األردني في القطاعات ا

خالل تحليل قوى سوق العمل األردني واملتمثلة في جانبي العرض والطلب، ومحاولة تحليل واقع كل جانب على 

 بمطرجات مزودي التدريب والتعليم املنهي والتقني الكمية 
 
حدة ومن ثم استنباط مدى تجانس العرض متمثال

 كمية والنوعية. والنوعية مع الطلب واملتمثل في حاجات سوق العمل ال

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

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

ة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب، وهذا بدوره  في منظومة تنمية واستثمار املوارد البشرية املتمثل

 إيجابيا على معدل النمو االقتصادي في األردن ويسهم بتعزيز التنافسية مع األخذ بعين االعتبار 
 
سيترك أثرا

 الفروقات النسبية على مستوى أقاليم اململكة.
 

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

 .تحديد مسميات املهن/ األعمال املطلوبة ضمن كل قطاع 

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

 املستهدف.

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

 املنشآت.

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

 والخاص في إعداد وتدريب القوى العاملة ضمن القطاع املستهدف.

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

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

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

 العمالة املطلوبة ضمن القطاع املستهدف.

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

 هذه الفجوة.

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

 في األردن.
 
 العناصر األكثر توفرا
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 نجازه في مشروع الدراسات القطاعية جاء على النحو اآلتي: إما تم 

 :اللجنة االستشارية لقطاع الصّحة، واللجنة  تم االجتماع مع اللجان االستشارية القطاعية وهي

االستشارية لقطاع صناعة وتجارة األغذية واملشروبات والتبغ. وقد تم التعريف باملركز ومهامه 

وبمشروع الدراسات القطاعية، وتم استعراض أهداف الدراسة واستبانة الدراسة والعينة التي 

 استطرجتها دايرة االحصاءات العينة.

 ة واالقرار من جميع القطاعات على اعتماد استبانتي جانبي العرض والطلب، وكذلك اقرار تمت املوافق

 العينة وأهداف الدراسة.

  تم تكليف أصحاب االختصاص من جهات مطتلفة لالجتماع مع الفريق الفني ملشروع املنار في املركز

 للتصنيف  الوطني لتنمية املوارد البشرية، بحيث يتم التشارك في تحديد املهن في
 
هذه القطاعات وفقا

 العربي للمهن واملهارات املرتبطة بكل مهنة من هذه املهن وترميزها.

  تم االتفاق الشفوي مع دايرة االحصاءات العامة على أن يقوموا بإجراء املسح لهذه القطاعات الثالثة

ي املسح عينة ُمكّونة من 
ّ
ألوية اململكة. وقد منشأة موزعة على مستوى محافظات و  10700بحيث ُيغط

تم اعداد صيغة االتفاقية ليتم توقيعها بين املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ودايرة االحصاءات 

 العامة خالل الفترة القادمة.

  تم االنتهاء من اعداد دليل املهن واملهارات لكل قطاع من القطاعات الثالثة وتم ترميز هذه املهن

 ألدلة لدايرة االحصاءات لتدريب الباحثين امليدانيين عليها.واملهارات وسيتم ارسال ا

 .تم االنتهاء من اعداد استبانة جانب العرض ومراجعتها ملسح الجهات املزودة للتدريب 

  تم حصر أغلب الجهات املزودة للتدريب في القطاعات املستهدفة، وُعقد اجتماع بحضور ممثلين عن

 طالعهم على استبانة العرض وكيفية تعبئتها.الجهات املزودة للتدريب الرييسة ال 

  تم توقيع اتفاقية مع دايرة االحصاءات العامة على أن يقوموا بإجراء املسح لهذه القطاعات الثالثة

ي املسح عينة ُمكّونة من 
ّ
منشأة موزعة على مستوى محافظات وألوية اململكة من  10771بحيث ُيغط

ن يتم تسليم كامل البيانات في حد أقصاه بداية تشرين األول منشأة. وجرى االتفاق على أ 19063أصل 

2015. 

 بناء قواعد بيانات جانب العرض وتم تحميل البيانات عليها واستطراج الجداول  تم االنتهاء من

 والتقاطعات املطلوبة.

 /أدوات  تم االنتهاء من اعداد االطار النظري رتقديم/ أهمية الدراسة/ أهدافها/املنهجية/ وصف العينة

 الدراسة، للقطاعات الثالثة املستهدفة.

  تم االنتهاء من اعداد الفصل الثالث من الدراسات للقطاعات الثالثة وهو املتعلق بالتحليل الوصفي

 على الجداول والتقاطعات التي تم استطراجها من 
 
لبيانات جانب العرض رمزودي التدريب، اعتمادا

 قواعد البيانات.

  جانب الطلب رمسح منشآت أصحاب العمل، من قبل دايرة االحصاءات العامة تم استالم بيانات

 .2015خالل األسبوع االول من شهر تشرين أول 
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  تم االنتهاء من بناء قواعد بيانات جانب الطلب وتم تحميل البيانات عليها واستطراج الجداول

 والتقاطعات املطلوبة.

 يع فصولها بشكل أولي عدا قطاع الصحة والذي في تم االنتهاء من اعداد الدراسات القطاعية بجم

.
 
 مراحله النهايية أيضا

  تم تكليف أهل االختصاص لتطوير خط  تنمية املوارد البشرية للقطاعات املستهدفة في ضوء نتايج

 الفجوة.

 
 م2015إصدارات املركـز يف عام 

اقتصاد مشروع تطوير التعليم نحو  التي أجريت ضمن تسجيل العديد من الدراسات لدى املكتبة الوطنية و تم 

في  ت، هذه اإلصدارا2.  ويبين جدول رقم رم 2016عام  خالل ، وستصدر م2015خالل عام وأنجزت  املعرفة

   مجال املتابعة والتقييم

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

 عنوان اإلصدار الرقم

 .( TIMSS2011)اتدليل ارشادي ملعلمي الرياضي .1

 .(TIMSS2011)  دليل ارشادي ملعلمي الرياضيات .2

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 اإلصدارات(:3جدول رقم )

 عنوان اإلصدار الرقم

 دليل مؤشرات املوارد البشرية في األردن  .1

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

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

4.  تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صنع األثاث ةدراس 

5.  البستقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صنع امل ةدراس 
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 عنوان اإلصدار الرقم

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

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

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

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

10.  قطاع صيانة وإصالح املركبات ذات املحركاتدراسة تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في  

11.  املتطصصة قطاع بيع الوقود بالتجزية في املتاجر دراسة تقدير الفجوة بين جانبي العرض والطلب في  

 
 وحـدة الشؤون اإلدارية إجنـازات ثالثًا: 

 ومتابعة اآلتي:إنجاز حرصت وحدة الشؤون اإلدارية على 

 .متابعة كافة األمور اإلدارية املتعلقة باملوظفين 

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

 .واملحلية

 واملشاريع متابعة كافة العطاءات الخاصة بشراء اللوازم وأعمال الطباعة والدراسات. 

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

 .اإلشراف على كافة أعمال الصيانة والخدمات في املركز 

 درة من املشاريع ووحدة املتابعة والتقييم في متابعة أعمال الطباعة ونسخ الدراسات والتقارير الصا

  املركز.

 .متابعة كافة أعمال الصيانة في املبنى 

 ومشروع إعادة تأهيل خريجي كليات متابعة كافة الجوانب اإلدارية املتعلقة بإدامة مشروع املنار ،

 املجتمع في التطصصات الراكدة.

 

 رابعًا: إجنازات وحدة الشؤون املالية:
 مع التوجهات الحكومية حرصت وحدة 

 
الشؤون املالية على ضب  النفقات املالية في املركز، وذلك انسجاما

 لبالغات رياسة الوزراء بهذا الشأن. وفيما يأتي بيانات اإليرادات والنفقات التي تمثل 
 
للدولة األردنية، وتنفيذا

 ذلك:

 إيرادات املركز: 

الدعم الحكومي واإليرادات الذاتية  :ثة مصادر رييسة هيثال، من 2105جاءت إيرادات املركز، لعام حيث 

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

 (بالدينار األردني) املبلغ البند

 200000 العامالقطاع  وزارة تطوير املوازنة العامة من خالل الدعم الحكومي/

 214778 إيرادات املركز الذاتية 

 913713 إيرادات مشاريع

 1328491 مجموع إيرادات املركز واملشاريع 

 

 

 نفقات املركز

 م2015ونفقات املشاريع لسنة  /املوازنة العامةالجزء املمول من 

ثالثمائة وثمانية ( مليون و 1328491ر م2015بلغت النفقات اإلجمالية للمركز واملشاريع املدارة واملنفذة لسنة 

 
 
 و  وعشرون ألفا

 
 ، تفصيالت هذه النفقات.5ويبين جدول رقمر، أربعمائة وواحد وتسعون دينارا

 

 نفقات املركز واملشاريع(: 5جدول رقم)

 بالدينار األردني   املبلغ البند

 258395 الرواتب والعالوات والتعويضات التأمينات 

 1762 رطاسية اللوازم واملشتريات والق

 27141 تكاليف تشغيلية 

 3100 النشاطات العلمية 

 1075 مشاريع البحث والتطوير

 102312 نفقات املشاريع املدارة واملنفذة

 13898 نفقات رأسمالية

 1328491 مجموع نفقـات املركز واملشاريع

 
ضب  النفقات، وبطاصة في مجال الرواتب  م2015وتشير البيانات أعاله أن املركز استطاع خالل عام  

والعالوات والنشاطات العلمية ومشاريع البحث والتطوير، مما أدى إلى انطفاضها في هذه البنود مجتمعة بمبلغ 

 وتسعماية وخمسة وخمسون 14955وصل إلى نحو ر
 
 عما كانت عليه في عام ، أربعة عشر ألفا

 
 .م2014دينارا
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 ات والورش والدورات والندواتاللقاءمشاركات املركز يف 

 

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

 املركز، حيث جاءت هذه املشاركات على النحو اآلتــــــــــــــــــــــــي: 

 

  للمنسقين الوطنيين  سادسالاالجتماع  في فعاليات املركز ، شاركم2015، آذارفي األسبوع الثاني من

 .م2015/ 13/3-8في الفترة ما بين براغ/جمهورية التشيك والذي انعقد في  ) TIMSS 2015ر لدراسة

  ،شارك املركز في فعاليات مؤتمر التطوير التربوي والذي عقد في2015في األسبوع األول من آب ، 

 2/8/2015-1بين  عمان/األردن في الفترة ما

 تشخيص القطاع التربوي، والتي انعقدت في ، شارك املركز في ورشة 2015يلول، في األسبوع األول من أ

 ن بالتعاون مع مكتب اليونسكو في عّمان.2015،، أيلول ر8/9-6مقر املركز في الفترة ما بين

  ،من واالختيار السياسات خيارات تحليل، شارك املركز في ورشة 2015في األسبوع الثالث من تشرين أول 

              . والتي انعقدت في املركز في الفترة ما بينوالنوعية والعدالة بالتعليم االلتحاق ينتحس: بينها

 ، وبالتعاون مع مكتب اليونسكو في عّمان.20-22/10/2015

  ،شارك املركز في ورشة إطالق التقرير الوطني الثاني لحالة 2015في األسبوع األول من شهر تشرين الثاني ،

، الذي اطلقه املجلس االعلى للسكان، بعنوان" نظرة حول التشغيل والتدريب 2014ردن السكان في اال 

 والتعليم املنهي والتقني".

  ،نللمنسقين الوطنييفي فعاليات االجتماع السابع  شارك املركز ، 2015في األسبوع الثاني من كانون أول 

  نما بي د في لشبونة/البرتغال في الفترةق، والذي عTIMSS 2015لدراسة ر

  م.6-11/2015
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 ورعاه حفظه اهلل بن طالل املعظم، األمري احلسنزيارة صاحب السمو امللكي 

 (. رييس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا)    

تتوجت زيارات املسؤولين والضيوف للمركز بزيارة كريمة من لدن صاحب ،  2015في السابع عشر من شباط 

مير الحسن بن طالل املعظم ررييس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا،. حيث حظي الباحثين في السمو امللكي األ 

املركز بتقديم عروض أمام سمو األمير تمحورت حول نتايج الدراسات التي نفذها املركز، وبطاصة حول مشروع 

وق العمل، ومشروع إعادة ادامة نظام سوق العمل واملوارد البشرية والدراسات القطاعية ودراسات تحليل س

تأهيل خريجي كليات املجتمع من حملة الدبلوم في التطصصات الراكدة. وانصب الحديث حول ضرورة مواءمة 

املطرجات التعليمية لتتناسب واملتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وايجاد تدخالت سريعة ملعاجلة االختالالت 

 ية والتنموية للمحافظات النايية للحد من نسب البطالة فيها.القايمة، اضافة الى توجيه املشاريع االقتصاد

سمو االمير الحسن بن طالل وبعد استماعه ملداخالت املشاركين حول الدراسات، املقدمة، قال "آن األوان ان 

ننظر الى مداخل الدراسة بالتعريف بمواطن القصور بسبب الظرف الحالي خاصة وان احد مداخل ما نقوم به 

ل الجماعي الذي يضم املكونات الثالثة، السياس ي واالقتصادي واالجتماعي اضافة الى مؤسسات املجتمع هو العم

 املدني".

واكد االمير الحسن ضرورة ان نبدأ بالحاكمية الرشيدة بيننا نحن من خالل ايجاد مراكز ارشاد مزودة بطاليا 

الصدقية والنزاهة وعاملية املنظور واعطاء كل ذي  مدربة قادرة على التعامل مع املواطنين وتوجيههم في إطار من

 حق حقه بما في ذلك النساء.

كما دعا سموه الى خلق مناطق خاصة تتحول الى ور  عمل جاذبة للعاطلين عن العمل في مناطق تجمع 

ك املهجرين او النازحين بحيث تكون فرص العمل فيها لألكفأ دون ان ينتقص ذلك من حقهم في العودة، ألن ذل

"يعني اعترافا بمفهوم املواطنة الواسعة، فيما اكد سموه ان املهاجر او املهجر هو مغامر ومبدع ان اعطي الفرصة 

 لذلك".

وكان رييس املركز الوطني للموارد البشرية الدكتور عبد هلل عبابنة، عرض لدور املركز في معرفة مدى توازن 

دراسات قطاعية وبطريقة علمية للكشف عن واقع سوق العمل منظومة تنمية املوارد البشرية واستثمارها وفق 

 في كل قطاع وتبيان الفجوة بين واقع التعليم واحتياجات القطاعات التنموية.

الف فرصة عمل في تلك  58دراسات قطاعية كشفت عن وجود  9السنتين االخيرتين خالل وقال ان املركز اجرى 

باملاية من املتعطلين عن العمل في اململكة مؤهالتهم دون  50نا ان ، مبي2016 – 2014القطاعات خالل االعوام 

 الثانوية العامة وان فرص العمل التي تم الكشف عنها تتالءم مع مؤهالت هذه الفئة.
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 زيارة وزير الرتبية والتعليم

ية والتعليم ، حظي املركز بزيارة معالي نايب رييس الوزراء وزير الترب2015في الثامن والعشرين من نيسان، 

املركزية. حيث أعلن رييس املركز الوطني ططي  الدكتور محمد الذنيبات يرافقه عدد من أعضاء لجنة الت

، ركزيةامل التططي  لتنمية املوارد البشرية الدكتور عبد هلل عبابنة، وبحضور معالي وزير التربية والتعليم ولجنة

الفلسطينيين راونروا، والثقافة العسكرية ومنظمة األمم املتحدة وممثلين عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

للطفولة راليونسيف، والوكالة االميركية للتنمية الدولية، في مؤتمر صحفي نتايج الدراسة الوطنية التقويمية 

كان عليه  تحسنا ملحوظا في أداء الطلبة باملقارنة مع ما،، والتي أظهرت NAfKEالشاملة ملهارات اقتصاد املعرفة ر

 %.  13.1حيث بلغ حجم التحسن العام  2011في عام 

وقال رييس املركز د. عبد هلل عبابنة ان الدراسة هدفت الى قياس مهارات اقتصاد املعرفة في إطار املباحث 

الدراسية الرييسة وهي الرياضيات والعلوم واللغة العربية عند طلبة صفوف الخامس والتاسع والحادي عشر، 

وأضاف  تعد احد مؤشرات القياس الرييسة ملدى نجاح مشروع التطوير التربوي ملهارات اقتصاد املعرفة.والتي 

نفذت على شكل اختبارات غطت مجاالت املحتوى ومهارات املعرفة ومهارات اقتصاد املعرفة،  أن هذه الدراسة 

طالب وطالبة،  25900مدرسة واستهدفت  459مشيرا الى ان العينة التي شملتها الدراسة في دورتها االخيرة بلغت 

كما شملت مجموعة من املدارس املطصصة للطلبة السوريين في املطيمات واملدارس التابعة لوزارة التربية 

 والتعليم.

%  8.3ان نسبة التحسن في مستوى الصفوف املشاركة وفق الدراسة بلغت وبين أن نتايج الدراسة كشفت عن  

وفيما يتعلق باملباحث بلغت  % في الصف الحادي عشر. 21.7الصف التاسع، و  % في 10.9للصف الخامس و 

%، فيما بلغت في املدارس  10.1% واللغة العربية  13.5%، وفي العلوم  15نسبة التحسن في الرياضيات 

 % في املدراس املشمولة في مبادرة مدرستي. 16.1% و  8.3االستكشافية 

% في عملية  15.4مدارس وزارة التربية والتعليم في نتايج الدراسة بنسبة  وتقدمت مدارس القطاع العام وهي

 % في مدارس القطاع الخاص ومدارس راالونروا،. 9.3التحسن، في حين بلغت النسبة 

% عند  13.4% عند اإلناث و  14.4بلغت  ، فقدوفق نتايج الدراسة ،الجنسمتغير نسب التحسن بحسب  أما

% متقدمين على أقرانهم في مدارس  18.5بة املدارس في املناطق الريفية تحسنا بنسبة الذكور، في حين حقق طل

 %. 11.5املدن والذين حققوا تقدما بحسب نتايج الدراسة بنسبة 
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انه رغم النتايج املتقدمة التي اظهرتها الدراسة في دورتها االخيرة، فإن الطلبة ما يزالون رييس املركز، وبين 

مهارات حل املشكالت والتفكير والتقييم مقارنة مع مهارات املعرفة واالسترجاع وادارة  يواجهون صعوبة في

 املعلومات والتواصل، مبينا ان املجال ما يزال متاحا وواسعا لالرتقاء بنوعية التعليم وتحسين أداء الطلبة،

ج التي حققت ستعطي دافعا بدوره، أكد نايب رييس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات ان النتاي

ايجابيا للمجتمع االردني بأن التعليم العام بدأ ينهض في ظل موجة التراجع التي اصابت قطاع التعليم العام 

وعبر عن سعادته للنتايج التي حققتها الوزارة، وأهدى هذا النجاح لجاللة امللك عبد هلل الثاني  ألعوام طويلة.

  لدعمهما املستمر لقطاع التعليم.ولجاللة امللكة رانيا العبد هلل

وثمن الذنيبات جهود رييس املركز الوطني وطاقمه  في تحليل البيانات بموضوعية ودقة، ما أعطى الدراسة 

أشاد الذنيبات بجهود الجهات الداعمة واملانحة للوزارة وخاصة الحكومة ومجلس األمة بشقيه، كما  مصداقية.

 ين االردنيين ووسايل االعالم املطتلفة.واملجتمع األردني ونقابة املعلم
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والدولية التي عقدت يف رحاب املركز أو شارك بها املركز قليمية إلاالورش والندوات 
 بصفة الشراكة االسرتاتيجية

 

 العربي في منظومة تنمية املوارد البشرية واستثمارها: الشباب :مؤتمر

 .الواقع واملأمول  

 م 2015تشرين أّول( أكتوبر ) 28-29

 من الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، ومقرها ا 
 
ملركز الوطني حرصا

عنى بتنمية املوارد  لتنمية املوارد البشرية
ُ
في األردن، على مواصلة وديمومة االهتمام بالندوات واملؤتمرات التي ت

م، 2015، تشرين أّول رأكتوبر، 29-28بعة من مؤتمر الرابطة السنوي في البشرية. جاء انعقاد الدورة الرا

  وذلك باستضافة من جامعة صفاقس بالجمهورية التونسية.

 الجهات القائمة على تنظيم املؤتمر:

املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن بصفته مقرأ لألمانة العامة للرابطة العلمية ملراكز بحوث  ،1

 املوارد البشرية في الوطن العربي. تنمية

 جامعة صفاقس/ الجمهورية التونسية. ،2

 .اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ،3
 

 الدول املشاركة في املؤتمر:

 السودان، والسعودية.و  فلسطين،و  املغرب، و  الجزاير، و  العراق، و  مصر، و  تونس، و  األردن،

 ق املقدمة فيه على النحو اآلتي:حاور واألورااملبحسب املؤتمر  وجاءت فعاليات 

 وراق بحثية.أ، 6روتم خالله عرض الشباب والتنمية، املفاهيم واإلشكاليات، املحور األول: 

 البطالة،و  ملدرس ي،االتسرب و  الشباب وقضايا التنمية املستديمة في الوطن العربيراألمية،املحور الثاني: 

 ق بحثية، أورا6روتم خالله عرض الهجرة،، و املطدرات، و 

 ، أوراق بحثية5روتم خالله عرضالشباب العربي ومتطلبات التنمية، الفجوة بين تنمية املحور الثالث: 

 .، أوراق بحثية8روتم خالله عرضم ثانوي لتنمية املستدامة، أالشباب محرك أساس ي املحور الرابع: 

، 7روتم خالله عرضلبشرية، التنمية امسألة تمكين املرأة العربية كمحرك أساس في املحور الخامس: 

 .أوراق بحثية
 

         ومقررها .عطوفة أمين عام الرابطة أ.د. عبدهللا العبابنة، والتي ترأسها الجلسة الختامية للمؤتمروفي 

األردن(، أكد -منسق عام املؤتمر )نائب رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية-د. أحمد الطويس يأ.

 :وصيات اآلتيةاملشاركون على الت

التأكيد على أهمية إيجاد قيادات فكرية ونطب شبابية لها رىية واضحة في أمور الرقي الحضاري، ولها  (1

 كذلك مواقف راسخة مستقلة ضمن هذه الرىية.
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التأكيد على الحكومات العربية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بعض الدول العربية إلى ضرورة بناء  (2

حترام واالعتراف املتبادل بين الشباب والسلطة، والعمل من أجل إشراك الشباب جسور الثقة واال 

 وإتاحة الفرصة لهم القتراح ومناقشة القضايا املصيرية.

 للقضاء على األمية والتسرب وعمالة األطفال،  (3
 
بناء خط  استراتيجية تربوية مدروسة ومحددة زمنيا

 اهر االنحراف والبطالة واإلرهاب.زيادة ظو  والتي ترى الدراسات أنها تسببت في

وإمكانياتهم البشرية، قناعة بأن الشباب طاقة بشرية تطتزن الكثير  الشباباالستثمار األمثل في قدرات  (4

 من عناصر القوة والتغيير.

أهمية اإلبقاء على استقاللية الجامعات العربية، وعدم التدخل الحكومي في شأنها التعليمي واإلداري، مع  (5

 لتتمكن من االعتناء بشكل اكبر. التأكيد
 
 على ضرورة دعم الجامعات ماليا

اطر التي توعية الشباب بأهم املطفي مجال االستفادة من خبرات املنظمات واملؤسسات الدولية أهمية  (6

 .، وتضمين املناهج الدراسية بدروس توعّية عن أضرار ومطاطر املطدراتتنجم عن تعاطي املطدرات

 مجاالت حول  واملعلومات البيانات قواعد ويوفر ُيعنى بالشباب وقضاياهمعربي  مرصد تشكيل ضرورة (7

 دورية تقارير ووضع انشغاالتهم ومتابعة املستقبلة الدول  في إحصائها و العربية املهاجرة الكفاءات حراك

  لدراسة امكانية إعادة توطين هذه األدمغة املهاجرة.

والرواب  الستيعاب أصحاب الكفاءات املهاجرة من بلدانهم  حث الحكومات العربية على تكوين الجمعيات (8

 وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أوطانهم للمشاركة في عملية التنمية والتحديث.

التعاون مع منظمة اليونسكو إلقامة مشروعات ومراكز علمية في البلدان العربية الجتذاب العقول العربية  (9

 سهام املباشر في أعمالها وأنشطتها.املهاجرة لإلشراف على هذه املراكز واإل 

تقييم سياسات الحكومات العربية تجاه الشباب، وبطاصة السياسات التي تدفع باتجاه أهمية العناية ب (10

 توسيع إسهامات الشباب في التنمية الشاملة.

اتها االستفادة املثلى من شراكات الجامعات العربية مع املؤسسات العاملية لنقل املعرفة وتحسين مطرج (11

ملواكبة متطلبات بناء مجتمع املعرفة، وكذلك تفعيل املبادرات لتعزيز البحوث العلمية وبراءات االختراع 

 واالبتكارات لدى الشباب. 

حث الحكومات العربية على إنشاء صناديق تمويلية تكون موجهة لتمويل املشاريع الريادية واملشاريع  (12

من املستثمرين املساندين لتقديم التمويل امليسر للمشاريع الناشئة للشباب الفلسطيني، وإنشاء شبكة 

 املميزة لهم لترسيخ ثباتهم على أرض وطنهم إلى حين زوال االحتالل الصهيوني الغاشم.

ريادة سيدات األعمال العربيات من خالل توفير  شبكات خاصة بهن  دعوة الحكومات العربية لتعزيز  (11

 يما بينهن، وبما يعود بالنفع على املجتمع العربي بأكمله. لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ف

السعي إلى دعم كل السياسات والتشريعات التي تأخذ بمبدأ املناصفة بين الرجال والنساء على أنه من  (14

 .في تنمية املوارد البشرية وبطاصة في املواقع القيادية املركزية منها والالمركزية  اإلصالح اتأولوي

من املعلومات في البلدان العربية حول الجوانب املطتلفة لتمكين املرأة، وذلك بغية سد توفير قاعدة  (15

 الفجوة املعلوماتية في هذا املجال.
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 دعم دور املجتمعات املدنية وشراكتها في عملية التنمية والنهوض بالبيئة. (16

مهنية خاصة بهم  تصميم برامج تدريبيةمن خالل  االهتمام بتأهيل وتشغيل الشباب من ذوي اإلعاقة (17

 ايجاد ظروف وظيفية جيدة. و 
 

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

، تحديات تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين""، السنوي  ملؤتمر الرابطة

 م.2014(، كانون أول ) 16/12-15 أكادير-ن زهرجامعة ابوالذي انعقد في رحاب 

 

في السنوي لرابطة اؤتمر مل خامسة الدورة ال تقرر عقد فقد  ،2016، في عام األنشطة املستقبلية للرابطة  أما

اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية وباستضافة كريمة من القاهرة بجمهورية مصر العربية، 

املؤتمر تحت عنوان: دور القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني/األهلي في تنمية  مصر العربية. وسيكون 

 . 2016تشرين الثاني/نوفمبر  10-9. وذلك خالل الفترة املقترحة وهي املوارد البشرية بالوطن العربي

 واقترحت املحاور اآلتية لتكون محاور أعمال املؤتمر.
 

 في تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي.املدني جتمع املللقطاع الخاص ومؤسسات نماذج فاعلة  -1

ـــالقط -2 ـــــ ــــــاص واملؤسســــاع الخـ ـــ ـــات األهليـ ـــ ــــــــالت ذات األولويـــة املشكــــــــة في مواجهـ ة راألمية، البطالة، التسّرب ـ

 من التعليم،.

 رمفاهيم واشكاليات،. ةوتنمية املوارد البشري والعمل االهلي  العمل التطوعي -3

 .وتمكينها املرأة العربيةتنمية دور القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني في  -4

على الصعيدين وتنميتهم دور القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني في استثمار الشباب العربي  -5

 العربي والعالمي.

 ربي.دور القطاع الخاص في تدعيم املنظومة التربوية في الوطن الع -6

دور القطاع الخاص واملجتمع املدني في تنمية الشباب الباحثين واالستفادة من العقول العربية  -7

 املهاجرة.
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 م2016لعام  وفق خطة العمل لاألنشطة والفعاليات املتوقعـة 
 

 تقييمجمال املتابعة وال
 :م2016الل عام اآلتية خدراسات الوإنجاز على متابعة  تقييمستعمل وحدة املتابعة وال 

 .TIMSS 2019التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم دراسة ب القيام بالتحضيرات املتعلقة ،1

 . PISA  2018 البرنامج الدولي لتقييم الطلبةدراسة ب القيام بالتحضيرات املتلقة ،2

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

 

 سييةاملراسات دجمال ال
الدراسات تنفيذ مجموعة من الدراسات املسحية من خالل مشروع  2016سيتم خالل عام          

 ذات للقطاعات دورية كدراسات والتقني املنهي والتدريب والتعليم التشغيل مجلس القطاعية والتي يتبناها

العامة وبتمويل من صندوق التشغيل  اإلحصاءاتبالتعاون مع دايرة األردني، وذلك  االقتصاد في األولوية

باإلضافة الى دراستين حول  .السياحة واالتصاالت واالنشاءات اتقطاع  وهي والتدريب والتعليم املنهي، 

 :سوق العمل األردني وهما

 .دراسة العمالة الوافدة املطالفة: خصايصهما وأسباب مطالفتها ،1

 .سوق العمل دور وزارة العمل في التشغيل والتفتيش وضب  دراسة ،2
 

 وتهدف هذه املسوحات إلى اآلتي:

 تحديد الفجوة بين جانبي العرض والطلب. -

 تحديد الحاجات الكمية والنوعية لكل قطاع للسنوات الثالث القادمة. -

 في ضوء نتايج الفجوة بين العرض والطلب لكل قطاع.تطوير خطة تنمية موارد بشرية لكل قطاع  -
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/ محلة الدبلوم( من التخصصات الراكدة(رجيي كليات اجملتمع مشروع إعادة تأهيل خ
 وىل املرحلة األ

 

يعاني سوق العمل األردني بعض االختالالت وبطاصة في مجال توفير فرص العمل لجميع الخريجين، ومن   

ي هذه التحديات ضعف موايمة مطرجات النظام التعليمي والتدريبي مع احتياجات سوق العمل الفعلية والذ

يؤدي إلى ارتفاع أعداد املتقدمين في ديوان الخدمة املدنية جراء التحاق أعداد كبيرة من الطلبة في تطصصات 

احتياجات سوق العمل والذي ينعكس بدوره على تزايد  تواءمراكدة على املستوى الجامعي والدبلوم الشامل ال 

 معدالت البطالة في سوق العمل. 

املدنية إلى أن إجمالي مطزونها من املتقدمين بطلبات توظيف قد بلغ حتى نهاية شهر تشير بيانات ديوان الخدمة و 

، متقدم، مثلت نسبة املتقدمين الحاصلين على املؤهل العلمي دبلوم كليات املجتمع 279,362حوالي ر 2014تموز/

ملدنية بأن حوالي %،، كما تشير بيانات ديوان الخدمة ا85.8%، حيث بلغت نسبة اإلناث منهم حوالي ر24.1ر

%، من الحاصلين على املؤهل العلمي دبلوم كليات املجتمع املتقدمين بطلبات توظيف يندرجون تحت 55.1ر

 %،.  93.6مجموعة املهن التعليمية وتمثل نسبة اإلناث منهم حوالي ر

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

قدراتهم وانتمائهم للوطن والعمل على زيادة انتاجيتهم، والعمل على خفض نسبة البطالة وخلق فرص العمل 

وزيادة االستثمار وتعزيز تنافسية املؤسسات، فقد اعتمدت الحكومة برامج عديدة لتحقيق الرىى امللكية 

هيل خريجي كليات املجتمعرحملة الدبلوم، من مشروع إعادة تأُيعد و  .السامية وتوفير متطلبات انجاحها

مبادرات الحكومة وبدعم من وزارة العمل بناء على طلب من ديوان الخدمة املدنية  ىأحد التطصصات الراكدة

املشروع  ةخلق فرص عمل للتطصصات الراكدة، ويتولى املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية إدار  بهدف

ديوان الخدمة املدنية، و وزارة العمل،  :ة مع املؤسسات الوطنية والخاصة ومنهاواإلشراف عليه وبشراكات قوي

وغرفة  ،غرفة صناعة األردنو ، والتعليم املنهي والتقني صندوق التشغيل والتدريبو مجلس التشغيل والتدريب، و 

 سرة  وغيرها.املجلس الوطني لشؤن األ و مؤسسة التدريب املنهي، و صندوق التنمية والتشغيل، و تجارة األردن، 

 املركز وادارته واشرافه على املشروع :

تكليف املركز الوطني لتنمية املوارد  18/11/2014في جلسته بتاريخ في ضوء ما تقدم قرر مجلس الوزراء  

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

 كن الخريجين من التأسيس ألعمالهم الخاصة، ويعطي عناية خاصة لتدريب وتشغيل اإلناثيّم  سوق العمل، كما

 .لزيادة مساهمتهن في سوق العمل األردني

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

 وقرارات وتوصيات اللجنة الفنية ،لجنة التوجيهيةالخالل قرارات  والجهات ذات العالقة رالرسمية والخاصة، من

. كما أنه ينسق وُيعد الترتيبات لتنفيذ أنشطة املشروع من خالل األدوات واألليات واملؤسسات التي للمشروع

ج واملدربين؛ املركز الوطني ال يملك املشاغل والتجهيزات واملناهويجدر التنويه إلى أن  عهد اليها مهمة التنفيذ.سيُ 

 ن التنفيذ الفعلي يتم من قبل مزودي التدريب وداعمي التشغيل وفق االطار الذي تقره اللجان.اوبالتالي ف
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تمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي وب، 2016،  2015املشروع خالل العامين  و يتم تنفيذ

الستراتيجية التشغيل كما جاء في قرار مجلس الوزراء احيث تم اعتباره أحد مشاريع الخطة الوطنية  ،والتقني

 18/11/2014تاريخ  بجلستهاملوقر 

، 12وتصل إلى فترة راألولى يمتد دعم املشروع للملتحقين بالبرنامج إلى ما بعد التدريب وهي مرحلة التشغيل 

، بينما تكون فتره التأهيل ملدة 
 
يمنح  عليها امللتحق باملشروع. شهور أقل أو أكثر وفق املهنة التي يتدرب 6شهرا

املشروع شهادة تدريب معتمدة  للملتحقين اذ حققوا متطلبات النجاح في البرنامج كما يسهم في توفير بعض 

يقدم املشروع ألصحاب العمل فرصة مناسبة وفي املقابل  املستلزمات اذ رغب املشترك في عمل خاص به.

. كما يدعم فرص التشغيل الذاتي لهم لتقييم أداء امللتحقين بالتدريب في خطوة 
 
نحو اختيارهم للتشغيل الحقا

 لتأسيس اعمال خاصه بهم.

 على ما 
 
في خلق  واضح   نجاح  من املشاريع املماثلة التي تم تنفيذها في األردن  هحققتويأتي هذا املشروع تأسيسا

زيز اإلنتاجيةرارادة، انجاز، فرص عمل للملتحقين بها مثل مشروع الخريجين واملؤسساتراجادة،، مشروع تع

 مهارات، الخ.

 الفئة املستهدفة باملشروع في مرحلته األولى

  منيتم التركيز على املتقدمين إلى ديوان الخدمة املدنية في املرحلة األولى من املشروع 
 
ر جيوب املناطق األكثر فقرا

الحسينية، الديسة، الرمثا، الرويشد، الشونة ، منطقة وهي روادي عربة، أذرح، الجفر، 20والبالغ عددها رالفقر ، 

، املوجب، أم القطين، إيل، بصيرا، دير الكهف، دير عال، عرجان، عين الباشا، ةالشمالية، الضليل، القويرة، املريغ

 الحاالت اإلنسانية املسجلة في ديوان الخدمة املدنية من جميع املحافظات.إلى إضافة  قصبة عجلون،.

 شروع تنفيذ وإدارة امل 

 .حاكمية املشروع:1

 .معالي وزير العمل هو رييس اللجنة التوجيهية 

 .عطوفة رييس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية هو رييس اللجنة الفنية 

 .اللجنة التوجيهية وفق مهامها تمثل املؤسسات والجهات ذات العالقة 

 املؤسسات والجهات 
 
 ذات العالقة. اللجنة التنفيذية وفق مهامها تمثل أيضا

  22/1/2015م تحديدها واقرارها في االجتماع بتاريختادوار الشركاء. 
 

 .املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية:2

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

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

 من خالل األدوات واألليات واملؤسسات التي سيعهد اليها مهمة التنفيذ.
 

 .تنفيذ التدريب 3

 يتم التنفيذ بواسطة الجهات األتية وفق القرارات املعتمدة:
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 األخرى التطصصية.مؤسسة التدريب املنهي: معاهد التدريب، مراكز التميز، املعاهد  -

 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب . -

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

وكلية  ومنها كلية القدسومراكز االستشارات والتدريب في القطاع الخاص كليات املجتمع  -

 . عمون 

التي لديها وحدات تدريب إذا توفرت لديها  في القطاع الخاص كبرى الؤسسات املمواقع العمل/  -

 تسهيالت تنفيذ البرامج املطروحة، وينطبق ذلك على كليات املجتمع الحكومية والخاصة.
 

 التفاقيات توقع معها وأطرافهار وزارة العمل، صندوق 
 
يتم اختيار املؤسسات التي ستقوم بالتدريب وفقا

 ،.والتشغيل وارد البشرية، مزودو التدريبالتشغيل والتدريب، املركز الوطني لتنمية امل
 

 .التشغيل:4

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

 بتأسيس عمل خاص ملن أنهى متطلبات برنامج التدريب، ومدة التشغيلر
 
 ذاتيا

 
.12تشغيال

 
 ، شهرا

 

 يذية للمشروع:.الوحدة التنف5

 يكون مقرها باملركز الوطني لتنمية املوارد البشرية وتتألف بصورة مبديية من:

o .خبير للمشروع 

o  منسق برامج 

o  مشرف تنفيذ البرامج 

o  مسجل   املتدربين 

o  موجه ومرشد منهي 

o  الشؤون االدارية واملالية 

 

 نجازات املشروع ) املركز ( :إ
 

بدء في تنفيذ البرنامج  فان من اهم انجازات  مشروع اعادة تأهيل خريجي ومن خالل العلى ما سبق  بناء     

 -كليات املجتمع / املهن التعليمية الراكدة  وحسب مجاالت العمل التالية :

 االحصاءات / معالجة البيانات/الخطط: .1

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

 املستهدفة فان ادارة املشروع باملركز قامت باالتي :

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

 . اإلنسانية الحاالت مناملجتمع  كليات خريجي  ومواقع اسماء فرز  -
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 . جيب، 22ر الفقر جيوب مناطق في املجتمع كليات خريجي ومواقع اسماء فرز  -

،   45ر عن تزيد والتي عام، 45ر عن اعمارهم تقل التي الخريجين  ألعمار املتدربين بأسماء ومواقع  قوايم اعداد -

 . اإلنسانية للحاالت عام

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

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

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

 . ة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكلية القدسالثالث االقاليم في  املنهي التدريب مراكز

 ، النثريات املواصالتر  للمتدربات املستحقات صرف اجراءات داداع -

 .املشروع من االستفادة في الراغبين أعداد حصر -
 

 البرامج / املؤهالت /االعتماد:  .2

دت ادارة املشروع مجموعه من الوثايق تتعلق بالبرامج واملناهج من خاللها تحدد الكفايات  املهنية التي أع

تمكنهم من العمل، وايضا لغايات اعتمادها من مركز االعتماد وضب  الجودة/ وزارة العمل يكتسبها املشاركون و 

 منها : 

 واعتماده املهنية والصحة السالمة برنامج -

 برنامج خدمات االتصال الهاتفي -

 برنامج الخدمات الفندقية والسياحية -

 واعتماده الغذايية الصناعات مؤهل -

 واعتماده الكيماوية الصناعات مؤهل -

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

 الجودة

 الجودة وضب  االعتماد ملركز لالعتماد ارساله وتم منجدون  مؤهل -

 االعتماد ملركز لالعتماد ارساله وتم  الصيدالنية واملستحضرات الدوايية  الصناعات االت مشغلو  مؤهل -

 الجودة وضب 

 الجودة وضب  االعتماد ملركز لالعتماد وارساله الخياطون   مؤهل -

 الجودة وضب  االعتماد ملركز لالعتماد ارساله وتم  بالبشرة العناية   مؤهل -

 الجودة وضب  االعتماد ملركز لالعتماد ارساله وتم   بالشعر العناية  مؤهل -

 الجودة وضب  االعتماد ملركز لالعتماد ارساله وتم اثاث نجار برنامج -
 

 االعالنات / البروشرات: .3

وضعت ادارة املشروع خطه اعالميه للتعريف باملشروع بالتعاون مع الجهات الداعمة ووسايل االعالم . اقرتها 

 اللجنة الفنية للمشروع ومنها : 

 عليها للتدريب طرحها سيتم التي البرامج لجميع مطويه -
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 الزيارات اثناء املشاركين على وتوزيعه طباعته وتم املهنية لصحةوا السالمة مشرفي لبرنامج مطويه  -

 الزيارات اثناء املشاركين على وتوزيعه طباعته وتم العمل وزارة مع بالتعاون  مطويه -

 السالمة مشرفي برنامج في املشاركين الى ارسالها وتم املدنية الخدمة ديوان الى وتزويدها  خلويه رسايل -

 املهنية والصحة

 الفنية اللجنة مع لقاء لحضور  للمشاركين،  الغد،  الدستور ،  الراير  وهي يوميه صحف، 3ر  في اعالنات ، 3ر  -

 . الثالث االقاليم في للمشروع

 املعاهد ملراجعة اسمائهم مع للمشاركين،  الغد،  الدستور ،  الراير  وهي يوميه صحف، 3ر  في اعالنات،  3ر  -

،  150ر  م 18/11/2015 تاريخ التدريب في للمباشرة التسجيل اجل من املنهي التدريب مؤسسة في املعنية

 املهنية والصحة السالمة مشرفي برنامج في مشارك

  التشغيل مشاريع حول  األردنية لإلذاعة برنامج في املشاركة -

 املشروع عن،  االن االردنر  تلفزيونيه محطة في االعالن -
 

 املرجعية: الشروط/   العطاءات .4

ة املشروع مجموعه من الوثايق الخاصة بطرح عطاء تنفيذ التدريب والتشغيل ملهن مراكز االتصال دار إعدت أ

 الهاتفي واملهن الفندقية والسياحة وغيرها للوصول الى عروض اقتصاديه وفنيه ومنها :

  املرجعية والشروط العطاء وثايق -

 السالمة مشرفي لبرنامج املنهي تدريبال مؤسسة مع الخاص القطاع من التدريب ملزودي تدريب وثايق عطاء -

 .  االولى للدفعة املهنية والصحة

 املنهي التدريب مؤسسة قبل من تم العطاء تنفيذ -

 البرامج لبقية والعطاء املرجعية الشروط -

 . الخاصة بقرار من مجلس الوزراء املوقر ملمثلين من جهات متعددة  العطاءات لجنة تشكيل -

 .الفنية لجنةال من تقرير بدراسة العروض -

 النهايية  الفنية اللجنة تنسيبات -

حيث تم احالة العطاء على كل من كلية القدس ر خدمات االتصال الهاتفي ، وكلية عمون ر الخدمات الفندقية 

 والسياحية ،.
 

 التدريبية: العملية .5

 حيث :18/10/2015بدا املركز تنفيذ التدريب للدفعة االولى بالتعاون مع مؤسسة التدريب املنهي بتاريخ 

 بعدد مجموعات تسع في الثالث االقاليم على موزعه مجموعات،  9ر تجهيز تم -

 .املهنية والصحة السالمة مشرفي برنامج في االولى الدفعة متدربه،  133ر  -

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

 وكلية الوطنية الشركة قبل من الثانية الدفعة با متدر ،  70ر بعدد مجموعات ،  4تدريب ر تم املباشرة  في -

 .املهنية والصحة السالمة مشرفي برنامج في القدس
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 والتقييم. والتدريبية التعليمية للغايات للمتدربين تعليمي الكتروني موقع تنصيب تم -

مع جامعة  ، متدربه ، وسيكون ذلك بالتعاون 100يجري االعداد لبدء  تدريب الفعه الثالثة يشارك فيها ر -

 البلقاء التطبيقية .
 

 امليدانية: الزيارات .6

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

 في العديد منها ممثلين عن وزارة العمل  ومنها :

 خالل املطتلفة سكنهم مناطق في هدفةاملست الفئة من متدرب، 1171ر ل املشروع ادارة قبل من زيارة،  13ر  -

 8/9/2015 – 30/8 الفترة

 تقييميه زيارة،  30ر  عن يقل ال بما الثالث االقاليم في التدريب مواقع لجميع التدريبية للعملية تقييميه زيارات -

 . التدريبية للعملية

  املتدربات فيها وشاركت العمل ملواقع زيارات -

  دريبالت ملواقع العمل اصحاب زيارات -

 . العمل اصحاب مع وااللتقاء املعرض املتدربات حضور  وتم  للتشغيل  الرابعة الوطنية الحملة في املشاركة تم -
 

 االتفاقيات:/  االجتماعات .7

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

 املهنية والصحة السالمة مشرفي لبرنامج عملال ووزارة املنهي التدريب مؤسسة مع تدريب اتفاقية -

 . التدريب لخدمة مزودة  كونها التطبيقية البلقاء جامعة مع اتفاقيه -

 وتأهيل التدريب عمليات في املشترك التنسيق بطصوص الدولي لألنماء األمريكية الوكالة مع اجتماعات، 4ر  -

 . املتدربين من املشاركين

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

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

 لتدري  للوجبات السريعة الخدمات مجال في والتشغيل التدريب بطصوص لدماكدونا شركةع م اجتماع  -

 اتفاقيه خالل من متدرب،  60ر وتشغيل

 الدوايية. الصناعات االت تشغيل  مجال في التدريب بطصوص الدوايية للصناعات لراما شركة مع اجتماع -

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

 الوطنية ،ديوان الخدمة املدنية ، وزارة العمل وغيرها .
 

 :العمل اماكن في االولي التشغيل .8

عملت ادارة املشروع على وضع االدوات واالليات الخاصة بتشغيل من انهى برنامج السالمة والصحة املهنية 

 عقد،  63ر وبالتعاون مع ممثلي وزارة العمل  في املركز واملحافظات وبالتنسيق مع اصحاب العمل حيث تم توقيع
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 نهاية قبل املتدربات لباقي العمل عقود  ةتكمل على العمل وجاري  االولى الدفعة من العمل اصحاب لدى عمل

 .1/2016 شهر
 

 واالعتماد. املنهي التحليل ورش .9

 الجودة. وضب  االعتماد مركز مع بالتعاون  مؤهل اعتماد وورشة واحدة منهي تحليل ورشة عمل تم 
 

 الخاص: القطاع/  الصناعة اصحاب مع واالجتماعات اللقاءات .10

ت مع اصحاب العمل الستكشاف املهن التي يحتاجها سوق العمل ولتعريف جرى املركز العديد من االجتماعاأ

صحاب العمل بحوافز املشروع ، اهدافه ،فترته ،الفئه املستهدفة وغير ذلك من القضايا املتعلقة بالتططي  أ

 ومنها :  هوالتنظيم واملتابعة ل

 اجتماعات، 3. راألثاث صناعة قطاع ممثلي/ األردن صناعة غرفة -

 ،اجتماعان. رواملوكيت والسجاد األثاث وتجار نتجيم نقابة -

 اجتماعات، 3. رااللبسة ومصدري  تصنيع جمعية -

 ،اجتماعان. رالشعر وتصفيف التجميل صالونات اصحاب نقابة -

 .املطابز اصحاب نقابة -

 كلية القدس  -

 اجتماعات، 3. ربواقع االردنية الفنادق جمعية -

 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب . -

 .الشاملة للرعاية العربية نةاملدي -

 .االسرة لشؤون الوطني مجلس -

 ،اجتماعان. رلبسةواأل املحيكات مصانع أصحاب نقابة -

 الهندسية والتركيبات املنزلية التجهيزات وصيانة كالزراعة املهن بقية لتغطية اخرى  الجتماعات الترتيب ويجري  -

 ميكانيكية. الكهرو 
 

 باملشروع: عنيةامل الجهات مع واملخاطبات املراسالت .11

 برامج لتنفيذ والتسهيل التنسيق بطصوص املعنية الجهات مع واملطاطبات املراسالت من العديد توجيه تم

 وكذلك والتقني املنهي والتدريب التشغيل صندوق  املدنية الخدمة ديوان العمل وزارة منها املطروحة التدريب

   الخ..... الخاص القطاع مؤسسات
 

 التدريبية: العملية وتقييم املتابعة .12

 دارة املركز خطه للمتابعة والتقييم لألنشطة املشروع ومنها :إعدت أ

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

 العملية تنفيذ الية نع بذلك مفصله تقارير اعداد وتم الكترونيا التدريب ملجموعات وتقييم متابعه تقارير  -

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

 . منها بنسخه والصندوق  املنهي التدريب

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

 املشروع عمل سير نع ربعي تقرير -

 التدريبية للعملية قبلي تقييم تقرير -

 التدريبية للعملية بعدي تقييم تقرير -

 التدريبية للعملية ميداني تقييم تقرير -

 . باملشروع الخاص البورتل خالل من بعد من التعلم عن تقييم تقرير -
 

 االخرى ومنها : والجهات الوزير معالي مع لقاءات   .13

واخذ توجيهاته بطصوص  املشروع سير على الطالعه اجتماعات،  10ر عن يقل ال بما العمل وزير معالي  -

  املشروع .

  الوطنية املعونة صندوق  عام مدير عطوفة  -

  املنهي التدريب مؤسسة عام مدير عطوفة -

 . ومتطلباته باملشروع لتعريفهم املدنية الخدمة ديوان في املعنيين -
 

 ع ) السالمة والصحة املهنية (ملشاركون في برنامج املشرو ا .14
 

 عداد املتدربين امللتحقين حسب املحافظاتأ 
 

 الدفعة االولى والثانية للمتدربين في  برنامج مشرفي السالمة والصحة المهنية 

 مكان التدريب الحالة اللواء المحافظة الدفعة
عدد 

 المرشحين
عدد 

 الملتحقين

 17 25 السالمةمعهد  حالة انسانية ، الجامعة يسمةالقوسحاب ، قصبة عمان ،  العاصمة االولى

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

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

 21 25 معهد االميرة تغريد حالة انسانية قوع ، القصر ، المزار الجنوبي ، الموجب ، مؤابقصبة الكرك ، ف الكرك

 7 15 الطفيلةمعهد  حالة انسانية الطفيلةالحسا ، بصيرا ، قصبة  الطفيلة

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

 16 20 معهد المشارع حالة انسانية يد ، قصبة اربدالمزار الشمالي ، بني عب الطيبة اربد

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

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

 133 195 المجموع

 

 



 

 

 

 

 عدد الملتحقين المرشحين عدد مكان التدريب الحالة اللواء المحافظة الدفعة

 الثانية

 ، وادي السير القويسمةالموقر ، سحاب ، ماركا ، ناعور ، قصبة عمان ، الجامعة ،  العاصمة
 كلية القدس حالة انسانية

8 

 10 ، الهاشمية الرصيفةقصبة الزرقاء ،  الزرقاء 21

 4 كلية القدس جيوب فقر عين الباشا البلقاء

 18 32 الشركة الوطنية حالة انسانية الكورة،  الطيبة،  الوسطيةقصبة اربد   ، بني كنانه ، الرمثا ، المزار الشمالي ،  اربد / الرمثا

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

 19 51 الشركة الوطنية جيوب فقر وادي عربة العقبة

 المجموع

 
120 69 

  م2016المسجلين للبرامج التدريبية لعام اعداد 
 المجموع معان مأدبا عجلون جرش المفرق الكرك العقبة العاصمة الطفيلة الزرقاء البلقاء اربد 

 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 المساحة وحساب الكميات

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

 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 دوائيةمشغلو االت الصناعات ال

 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



 

 

 

 

 الفئات املستهدفة مستقبال :
 

إعادة طرح املشروع  سيتم ، في مرحلته األولى ب وتشغيل الفئة املستهدفة وتقييم املشروعبعد االنتهاء من تدري 

جديدة من خريجي كليات املجتمعرحملة الدبلوم، في التطصصات الراكدة، فئة من خالل استهداف مرة أخرى 

تى يتم استنفاذ حالتي اعتمدت في املرحلة األولى، و  بنفس اآلليةمن برامج إعادة التأهيل وقطاعات أخرى 

 .مطزون ديوان الخدمة من حملة الدبلوم في التطصصات الراكدة

مع اصحاب العمل للتشاور حول مكونات املشروع واهدافه  ،التي اجراها املركزاألولية وتشير اللقاءات   

جه من هذه الحالة ستكون املشاركة في برام ياملشروع. فالى توفر فرص التشغيل ملطرجات  ،ومتطلبات نجاحه

 جميع محافظات اململكة دون قصرها على جيوب الفقر والحاالت اإلنسانية .

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

 لراتبه خالل فترة التشغيل اضافة
 
 لتكاليف التدريب، تكاليف املواصالت، مكافأة شهرية للملتحق ودعما

 للضمان االجتماعي وبوليصة للتامين ضد الحوادث.

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

 املعارف واملهارات واالتجاهات التي يحتاجها سوق العمل.

 

 قسـم احلـاسـوب 
 

 سم الحاسوب، إال انه توجد عدة أمور يستوجبعلى الرغم من وضوح و ثبات األعمال التي يقوم بها ق

 وتتلخص في اآلتي: اإلشارة لها،

 2016اآلتي جدول يبين األمور التي تم انجازها واألمور التي ال تزال قيد االنجاز لخطة عمل الحاسوب للسنة  في

 :األمر لزم حيثمامع بعض الشروح 

  

1 

نضوية تحت مظلة املركز متابعة األمور الفنية ملشروع املنار واملشاريع امل

 والتي تشمل: 

 .إدارة املواقع االلكترونية 

 .متابعة الخادمات الخاصة باملشاريع 

 .تقديم الدعم الالزم واملتمثل بأجهزة املوظفين ومشتريات املشاريع 

 يتم بشكل دوري.

2 
بشكل يضمن   Firewallمتابعة درجات الحماية واألمان على نظام  

 .املركز من الفيروسات والهجمات الخارجية حماية خادمات وأجهزة

التراخيص الالزمة منتهية 

ونحن بصدد تركيب نظام 

جديد والذي يعتبر من ضمن   متكامل: (Backup)إنشاء نظام نسخ احتياطية  3
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 تركيب النظام الجديد واملطور الذي تم شراىه مؤخرا من      رSymantec 

BackupExec.، 

  تطصيص خادم ذي سعة عالية لحفظ نسخ احتياطية من البيانات الهامة

 ة باملستطدمين.الخاص

  عمل نسخ احتياطية عن كافة الخادمات بحيث تشمل األنظمة   والبيانات

الهامة ركاملواقع االلكترونية والبريد االلكتروني، ليتم تطزينها على وحدة 

 .(SAN Storage)تطزين خارجية 

  دمج خادم بيانات املوظفين ووحدة تطزين بيانات الخادمات مع نظام

وذلك لعمل نسخ احتياطية   (Symantec Backup Exec)النسخ االحتياطية 

 عن كافة البيانات الهامة بشكل دوري يتناسب مع أهمية تلك البيانات.

  توعية وإرشاد املوظفين املستطدمين ألنظمة الحاسوب في املركز حول

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

 الخاصة بهم. 

الخدمات املقدمة عبر الرب  

 بشبكة الحكومة اآلمنة.

سيتم بحث شراء تراخيص 

جديدة والقيام بجميع ما 

يلزن وذلك بعد االنتهاء من 

الرب  بشبكة الحكومة 

ث سيتاح خادمات اآلمنة حي

بسعات عالية بعد استطدام 

خادمات الحكومة 

 االلكترونية.

 .االلكتروني للمركز وتحميل كافة املحتويات والدراسات املوقع تطوير   4

لم يتم بسبب الكلف العالية 

وبانتظار قرار اداري بهذا 

 الصدد.

5 
رفع درجة األمان على أجهزة الحاسوب بتقوية كلمة السر لكل  

 مستطدم والعمل على تغييرها بين الحين واآلخر.

بشبكة سيتم فور الرب  

حيث انها الحكومة اآلمنة 

من سياسات شبكة 

 .الحكومة اآلمنة

6 

 Software)املعاينة الدورية ألجهزة الحاسوب والخادمات لدى املركز  

and Hardware)  بحيث تبقى دايما على أعلى درجات األمان وبأحدث

 .النسخ من البرمجيات املتوفرة.

 يتم بشكل دوري.

7 
يبقى دايما عالي  اإلشراف الدايم واملتواصل على املطتبر بحيث 

 الجاهزية.
 يتم بشكل دوري.

8 
والحكومة االلكترونية وكافة  Microsoftمتابعة تراخيص برمجيات  

 اإلجراءات الالزمة كضاب  ارتباط.

انتهت اتفاقية الحكومة مع 

وسيتم  Microsoftشركة 

الشراء بشكل منفرد مع 

وجود افضلية إلحدى 

الشركات عن طريق 

 الحكومة.

لتراخيص السابقة علما ان ا

 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 

الصف الثامن  TIMSS الصف الرابع  و TIMSSدراسات إدارة بيانات  

PISA :والتي شملت 

 ية والتعليم تجهيز قوايم الطالب الواردة من وزارة الترب

 لتصبح مناسبة لبرمجيات تلك الدراسات.

 .أخذ العينات العشوايية للطالب الذين سيتم اختبارهم 

  تجهيز نماذج وأدوات االختبارات وتوزيعها على الطالب

 واملعلمين واملدارس كل حسب نموذجه.

  تجهيز الرزم الخاصة باملدارس والشعب ليصار الى ارسالها

 ختبارات.الى امليدان لتطبيق اال 

  استالم ادوات االختبارات من املطبقين واعادة فرزها

 إلدخال بياناتها الكترونيا.

  إدخال البيانات ومن ثم جمعها وتنقيتها وارسالها الى الجهات

 الدولية املعنية.

  االجابة على كافة اسئلة واستفسارات الجهات الدولية

 الخاصة بالبيانات وآلية تطبيق االختبارات.

 يجب. تم كما

11 

تنفيذ إجراءات العطاءات املتعلقة بأجهزة الحاسوب وتوابعها سواء  

 كان ذلك للمركز أو للمشاريع املدارة من قبل املركز.

 

 يتم بشكل دوري.

12 

للعاملين في املركز اللوجيستي والدعم الفني و تقديم الخدمات  

رنت والتي تشمل الشبكة واالنتواملشاريع 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 عن املركز   .1

ضافة الى تزويد برنامج الحكومة االلكترونية احد برامج وتزويد املؤسسات واالشخاص بها، باإل 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بهذه املطوية  واتاحتها وطرحها في دايرة اهتمام املؤسسات 

 الحكومية االخرى ألغراض التعريف او التعاون والتنسيق معها .

تي يقوم بها املركز والتي تم تغطيتها عبر عالمي سنوي يوثق كافة االعمال والنشاطات الإإعداد تقرير  .2

 .واملواقع االخبارية االلكترونية االخرى  الصحف اليومية الرسمية

 

 في اآلتي: 2016خطة عمل املكتبة لسنة تتمثل 

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

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

 الحرف والرقم وسنة النشر؛ ومن حيث التزويد والتنظيم والترتيب. 

إلضافة بعض   (Winisis)التنسيق مع مطتصين بتحديث وتطوير نظام املكتبة الحالي ر الويناسس،  .2

 . ها بشكل اوضح وادق من السابق الحقول عليه واجراء بعض التعديالت املهمة وتنسيق

متابعة الدراسات الصادرة عن املركز وتسجيلها لدى املكتبة الوطنية ألغراض اإليداع ومن ثم يتم  .3

 إرسالها إلى املطبعة لعمل النسخ املطلوبة من كل دراسة وتجليدها. 

سح الضويي لها عمل نسخ الكترونية للدراسات القديمة واملتوفرة فق  بالشكل الورقي عن طريق امل .4

خرى عند أل لكترونية اإلو املصادر اأرسالها عبر البريد االلكتروني إلحفظها بشكل آمن وتسهيل عملية 

 الحاجة لها. 

 تجليد التقارير السنوية الصادرة عن املركز وتسجيلها وترتيبها لتسهيل استرجاعها.  .5

 واملؤسسات األكاديمية.  تفعيل عملية اإلهداء والتبادل مع مراكز املعلومات والجامعات .6

 تمثيل املكتبة في االجتماعات و املؤتمرات والندوات.  .7

مؤسسات باملواد املطلوبة أو الدراسات بالشكل املطبوع أو بالشكل  متزويد الباحثين سواء أفراد أ .8

 .، والوسايل األخرى املتاحةلكتروني من خالل البريد اإللكترونيإلا

عاليات والبرامج واألنشطة التي يقوم بها املركز من خالل التنسيق مع التغطية اإلعالمية وتوثيق الف .9

 خبار ونشطات املركز.أصحفيين معينين من جهاتهم االعالمية واإلخبارية لتغطية 

و نشاط صادر أمتابعة ما ينشر عن املركز في وسايل اإلعالم املطتلفة وإحاطة العاملين في املركز بكل خبر  .10

 .ة بمهام وعمل املركز او له عالق عن املركز 

 

 


