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Education Services

Formal education

Catch-up classes Accelerated Learning
Remedial education

Non Formal
Education

Informal education
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Description

Target Group

Certified education services provided by the Ministry of Education public schools (grade 1-12) in addition to schools of Private Education Sector, UNRWA and Armed Forces
Culture.
Kindergarten: Second year of Kindergarten stage (KG2) for those children who were born from Jan 1st until Dec. 31st, provided that the child’s age is not over 5 years
Lower Primary Education: This includes the first 3 grades (First, Second, and Third)
The eligibility of students for first grade includes those children who were born between Jan 1st - Dec. 31st, provided that the child’s age does not exceed 10 years on 31/12
for the same year.
Higher Primary Education: This includes grades 4 to 10
Secondary Education: This includes grades 11 and 12 for all branches
Remarks: Students who have dropped-out of school can go back to formal education, provided that there is no more than 3-year- age difference between them and the other
students in the grade they will be admitted in. This is to be decided based on the average date of birth of the students in that grade (from 1 Jan to 31 Dec), and based on the
admission age in the first grade as a base year.
Education services designed specifically to support reintegration into formal schooling for those children who have missed out months up to 3 years of schooling.

6-17 years

Supplementary education classes to support children to be able to follow formal schooling through tutoring classes following the public school curriculum.

6-17 years

DROP OUT EDUCATING PROGRAMME
Certified education services following MOE’s NFE curricula (2 year course). The eligibility of students to NFE includes those who have missed at least 1 year of school or
have never been enrolled in formal education in Jordan. When completed 2 years of NFE, the learner will receive a certificate which equals to a public school 10th grade
completion (drop-outs educating programme). Learners who are willing to go on with their education reaching up to Tawjihi can enroll in the homeschooling programme
as shown below:
Students who completed the drop out educating programme requirements and have obtained their certificate can continue studying with homeschooling programme
based on their age as described below:
14.5-16 y.o. will do the 7th grade placement test and study 8th grade as homeschoolers;
16-17 y.o. will do the 8th grade placement test and study 9th grade as homeschoolers;
17+ y.o. will do the 9th grade placement test and study 10th grade as homeschoolers.
After the completion of 1 year as homeschoolers, learners can go back to Formal school if their age allows them (3 years age difference).
HOME SCHOOLING PROGRAMME
Students who don’t hold any certificate and are 12years old and above can do a 6th Grade placement test and study 7th grade as homeschooler.
Students who have 6th grade certificate and above and are 18 years old and above can do a 9th grade placement test and study 10th grade as homeschoolers.
EVENING STUDIES PROGRAMME
Educational services provided by the Ministry of Education in its schools (after school) for people who wish to pursue education that could not be achieved through formal
education. Learners have to pay 60JDs a year and buy text books.
SUMMER STUDIES PROGRAMME
This program aims to organize summer study centers in order to strengthen or expand students’ abilities and develop their aptitudes, skills, arts and culture. Summer
studies plan includes all subjects and educational activities that the student chooses receive more strengthening or deepening or expansion
ADULT EDUCATION AND LITERACY PROGRAM
This program is divided in terms of educational level into two stages:
a) stage of novices: it lasts for 16 months (or two years); the graduate is given a certificate equivalent to that of fourth (4th) grade.
b) stage of followers: it lasts for 16 months; the graduate is given a certificate equivalent to that of the sixth (6th) grade.
Educational activities that range from recreational activities to literacy numeracy, and life skills sessions. These educational activities are not certifiable by the Ministry of
Education and not specifically bound to certain age or target group. The main categories are: 1. Basic learning; 2. Technical skills/Post Basic education; 3. Recreational
activities.

Boys: 13 – 18
Girls: 13 – 20

5 years
6-8 years
9-15 years
16-18 years

7-15 years

12+ and based
on certificate
held by learner

12+

students
attending
formal schools
15+
N/A

الخدمات
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الخدمات التعليمية المصدقة والمعتمدة التي تقدمها المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعليم (الصفوف الدراسية  )71-7باإلضافة إلى مدارس التعليم الخاص ووكالة الغوث والثقافة العسكرية

مرحلة رياض االطفال :مرحلة  KG2مواليد  /1/1ولغاية  /11/ 11بحيث ال يزيد عمر الطفل عن خمس سنوات في  /11/11لنفس العام
المرحلة األساسية دنيا :وتشمل الصفوف الثالثة األولى ( األول ،الثاني ،الثالث)
التعليم النظامي

الفئة المستهدفة

يقبل في الصف األول األساسي جميع األطفال الذين هم من مواليد /1/1ولغاية  /11/ 11وما دون ،بحيث ال يزيد عمر الطفل عن عشر سنوات في  /11/11لنفس العام

المرحلة األساسية العليا :من الصف الرابع األساسي وحتى الصف العاشر

المرحلة الثانوية :وتشمل الصف األول الثانوي والصف الثاني الثانوي بجميع فروعهما

 71-6عاما
5

8-6
75-9
78-76

مالحظات - :يعود الطلبة المنقطعون عن الدوام المدرسي إلى المدارس على أالّ يزيد عمر الطالب عن  3سنوات عن متوسط أعمار طلبة الصف الذي سيعود إليه باعتماد سنة الوالدة لطلبة الصف المعني من  /31-1/1باالستناد إلى سن القبول
في الصف األول األساسي كسنة أساس

صفوف التعليم
االستدراكي
التعليم العالجي

خدمات التعليم المصممة خصيصا لدعم إعادة إدماج الطلبة في التعليم الرسمي لألطفال المنقطعين عن الدراسة لفترة تتراةح بين أشهر إلى  3سنوات.

 75-1عاما

دروس تعليم إضافية لدعم األطفال وتمكينهم من متابعة التعليم الرسمي وذلك من خالل الدروس التعويضية التي تعتمد منهاج الو ازرة في المدارس الحكومية.

 71-6عاما

.7

برامج تعزيز الثقافة للمتسربين  :الخدمات التعليمية المعتمدة والمصدقة والمصممة وفقا لمنهاج التعليم غير النظامي لو ازرة التربية والتعليم (برنامج مدته سنتان) .تحدد أهلية الطلبة لاللتحاق بهذا البرنامج بانقطاعهم عن الدراسة لمدة ال تقل

الذكور78-73 :

عن عام ،أو ممن لم يلتحقوا بالتعليم النظامي في األردن مطلقا  .عند استكمال مدة البرنامج (عامين) ،يحصل الطالب على شهادة تعادل مستوى ا لصف العاشر في التعليم العام .ويمكن للطلبة الراغبين بمتابعة تعليمهم للحصول على شهادة

اإلناث12-73 :

الثانوية العامة (التوجيهي) االلتحاق ببرامج الدراسة المنزلية كما هو موضح تاليا :يمكن للطلبة الذين أكملوا متطلبات برنامج تعزيز الثقافة ل لمتسربين والحاصلين على شهاداتهم مواصلة تعليمهم عبر التسجيل ببرامج الدراسة المنزلية حسب
العمر وكما هو موضح فيما يلي:

-

 76-7..5عاما :يخضع الطلبة في هذه الفئة العمرية إلى امتحان تحديد مستوى للصف السابع ويقومون بدراسة الصف الثامن كدارسين غير نظاميين دراسة منزلية؛

-

 71-76عاما :يخضع الطلبة في هذه الفئة العمرية إلى امتحان تحديد مستوى للصف الثامن ويقومون بدراسة الصف التاسع كدارسين غير نظاميين د ارسة منزلية؛

-

 71عاما  :+يخضع الطلبة في هذه الفئة العمرية إلى امتحان تحديد مستوى للصف التاسع ويقومون بدراسة الصف العاشر كدارسين غير نظاميين دراسة منزلية.

التعليم غير

.2

برنامج الدراسة المنزلية

النظامي

-

يمكن للطلبة الذين ال يحملون أي شهادة تعليمية ،ويبلغون من العمر  71عاما أو أكبر ،الخضوع المتحان مستوى للصف السادس وبالتالي دراسة الصف السابع كدارسين غير نظاميين دراسة منزلية؛

 +71وبحسب
الشهادة الدراسة
التي يحملها
الطالب

يمكن للطلبة الذي أكملوا عاما واحدا كدارسين غير نظاميين دراسة منزلية العودة إلى المدرسة وااللتحاق بالتعليم النظامي إذا كان عمرهم يسمح بذلك (بوجود فارق عمري ال يتجاوز  3سنوات).

-

71+

يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الصف السادس أو أعلى وهم بعمر  78عاما أو أكبر ،الخضوع المتحان مستوى للصف التاسع وبالتالي دراسة الصف العاشر كدارسين غير نظاميين دراسة منزلية.

.3

برنامج الدراسات المسائية :الخدمات التعليمية المقدمة من و ازرة التربية والتعليم في مدارسها (بعد الدوام المدرسي) لألفراد الراغبين بمتابعة تعليمهم الذي ال يمكن تحقيقه عبر التعليم النظامي .يتوجب على الملتحقين دفع مبلغ ( 62دينار)

..

برنامج الدراسات الصيفية :يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء مراكز دراسة صيفية لغاية تعزيز قدرات الطلبة أو تطوير استعداداتهم ومهاراتهم وثقافتهم.

.5

برنامج تعليم الكبار ومحو األمية :يقسم هذا البرنامج من حيث المستوى التعليمي إلى مرحلتين:

سنويا وشراء الكتب.

وتتضمن خط ط الدراسة الصيفية كافة الموضوعات واألنشطة التعليمية التي يختارها الطالب للحصول على تقوية أو التعمق أو التوسع بها.

أ .مرحلة المبتدئين :تكون مدة الدراسة في هذه المرحلة  76شه ار (بما يعادل سنتين دراسيتين)؛ ُيمنح فيها الخريج شهادة تعادل مستوى الصف الرابع األساسي؛
ب .مرحلة المتابعين :تكون مدة الدراسة في مرحلة المتابعين ( )76شه ار (بما يعادل سنتين دراسيتين) ُيمنح فيها الخريج شهادة تعادل مستوى الصف السادس األساسي.

التعليم غير

الخدمات التعليمية التي تتفاوت بين األنشطة الترفيهية ودروس تعليم مهارات القراءة والكتابة ،والحساب ،ومهارات الحياة .ال تعد أي من هذه األنشطة التعليمية مصدقة من قبل و ازرة التربية والتعليم ،وهي غير مقتصرة على فئة عمرية أو مجموعات

الرسمي

محددة .وتتضمن الفئات الرئيسية التالية :تعلم المهارات األساسية؛ ,المهارات /مرحلة ما بعد المهارات األساسية؛ ,األنشطة الترفيهية.

الطلبة الملتحقين
في التعليم
النظامي
75+

غير محدد

