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تقديم

ـــا اإلى حتقيق اأهـــداف التعليم للجميع بحلول عـــام 2015م، وا�ستثمـــاًرا للتعاون امل�سرتك مع  �سعيًّ
املنظمـــات الإقليميـــة والدولية، عمل مكتـــب الرتبية العربي لـــدول اخلليج، بتعـــاون وتكامل مع الدول 
الأع�ســـاء فيـــه، كونه بيت اخلربِة اّلداعم ملا تقوم به وزارات الرتبيـــة والتعليم يف هذه الدول، م�سّخًرا 
اإمكاناتـــه منذ موؤمتـــر »داكار 2000« وحتـــى الآن، وذلك خدمة لهـــذا الهدف العاملـــي النبيل، األ وهو 

التعليم للجميع.

ويف هـــذا ال�سياق ترجم املكتب كتاب »التعليم للجميـــع: دليل التخطيط لإعداد اخلطة الوطنية - 
متابعـــة املنتدى العاملي للرتبيـــة )داكار - ال�سنغال: ابريل 2000م(«، ثم اأ�ســـدر درا�سة تطبيقية على 
جهـــود الدول العربية لتطبيق الإعالن العاملي بعنـــوان : »التعليم للجميع يف الوطن العربي«، ون�سرهما 
وعممهمـــا يف الدول الأع�ســـاء. ويف مطلع عام 2014م اأ�ســـدر املكتب »الدليل الإر�ســـادي لبناء تقرير 
التقييم الوطني للتعليم للجميع«، ووزع الكتاب على الفرق الفنية يف الدول العربية بال�سراكة مع املكتب 

الإقليمي لليون�سكو.

ومل يقـــف الأمـــر عند هذا احلد، فقد عمل املكتب مع منظمة اليون�سكـــو ومكاتبها الإقليمية لدعم 
ًّا،  الفـــرق الفنية العاملة بالتعليم للجميع عرب �سل�سلة مـــن الور�ص واللقاءات لدعم الدول الأع�ساء فنيـ

لإ�سدار تقاريرها النهائية مع حلول عام 2015م.

وا�ستمراًرا لهذا اجلهد املتوا�سل ي�سر املكتب اأن يقدم خال�سة لهذه التقارير يف الكتاب الذي بني ايدينا:

)تطور الأنظمـــة التعـــليمية يف الـــدول الأع�ضـــاء مبكتب الرتبية العـــربي لـدول الـخليج
اإجنـــازات وق�ض�ص جنـــاح(

و يت�سمـــن الكتاب اأهم املعلومات الإح�سائية واملوؤ�ســـرات الرتبوية يف م�ستويات التعليم الأ�سا�سي 
والثانوي، وبرامج تعليم الكبار، مع اإي�ساح مدى التقدم يف كل دولة. كما يت�سمن عر�سـًا لأهم التجارب 

الناجحة، وموؤ�سرات ذلك النجاح يف كل دولة من الدول الأع�ساء يف املكتب.

ومكتـــب الرتبية اإذ يقدم هذا الكتاب اإلى امل�سوؤولني  واملوؤ�س�سات الرتبوية ومراكز البحث الرتبوي 
واملهتمـــني والباحثـــني يف الـــدول الأع�ساء، فاإنه يوؤكـــد اأن ما ورد فيه هو  خال�ســـه حل�سيلة ما قدمته 
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الـــدول الأع�ســـاء من بيانـــات يف تقاريرها الوطنية، واأن مـــا متَّ عر�سه يف هذا الكتـــاب ل يت�سمن كل 
الإجنـــازات، واإمنا هو اإيجـــاز لأهمها، بغية ا�ستخال�ص موؤ�سرات عن التطـــور القائم يف جمال التعليم 

للجميع، واإبراًزا لق�س�ص النجاح لدى الدول الأع�ساء يف املكتب.

ويف اخلتـــام ل يفوتنـــي اأن اأتقـــدم بخال�ـــص ال�سكر لكل مـــن الأ�ستـــاذ �سعيد بلق�سلـــة والأ�ستاذ 
امل�سطفـــى حديكـــي على جهودهمـــا يف اإعداد الكتاب، ليجـــيء على ال�سورة التي هـــو عليها. كما ل 
يفوتنـــي اأن اأ�سكر  الدكتور  عبدال�ســـالم اجلويف، امل�ست�سار يف مكتب الرتبيـــة العربي لدول اخلليج، 
الـــذي اأ�ســـرف على اإعداده  وتوفـــري البيانات  الالزمـــة يف مراحله املختلفة. وال�سكـــر مو�سول لالأخ 
الدكتـــور اأحمد عبداهلل قران ملراجعته اللغوية للكتـــاب. و�سيعمل املكتب على اأن تكون كافة البيانات 
متاحـــة عرب بوابته الإلكرتونية، وموقع املنتدى الإقليمـــي للتعليم للجميع، الذي اأطلقه لهذا الغر�ص، 
و�سيقوم بتطوير هذا العمل، وجتديد بياناته من فرتة لأخرى خدمة للمخططني الرتبويني والباحثني 

ودعمًا ل�سناع القرار الرتبوي.

واهلل الـموفــــق,,,
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مقدمة

يوثـــق مكتـــب الرتبيـــة العربي لـــدول اخلليج من خالل هـــذا التقريـــر اأهّم الإجنـــازات والق�س�ص 
الناجحـــة لتطويـــر الّتعليم بالـــدول الأع�ساء فيه، بق�ســـد الّتعريف بها وتعميمها حّتـــى ت�ستفيد الدول 
مـــن هذه املبادرات املتمّيزة يف مواجهـــة التحدّيات النا�سئة وامل�ستقبلّية، مـــن اأجل توفري تعليم متمّيز 

ي�ستجيب حلاجّيات ال�سباب املتجّددة.

تكمـــن الفكـــرة وراء ا�ستعرا�ص اإجنازات التعليـــم يف الدول الأع�ساء مبكتـــب الرتبية العربي لدول 
اخلليـــج يف وجود ثروة من املعرفة واخلربة ميكنهـــا اأن توجه عملية تطوير �سيا�سات جمدية وفعالة يف 
التعليـــم. فـــاإذا كانت هناك حتديات عديدة على طريـــق تطوير التعليم يف املنطقة، فـــاإن هناك اأي�سًا 
تدخـــالت ناجحة اأو واعدة عملت علـــى جتاوزها. فنظم الّتعليم يف الـــدول الأع�ساء يف املكتب حتتوي 
على كّم وافٍر من اخلربات والدرو�ص القيمة التي ت�ستحق التعريف بها وتبادلها. اإّنها جتارب تعك�ص يف 

غالبّيتها التوّجهات اجلديدة لتطوير الّتعليم على امل�ستوى العاملّي.

ومن هنا، فاإّن الّنظم الّتعليمّية يف عامل دائم الّتغرّي، ينبغي اأن تّت�سف اأوًل وقبل كل �سيء باملرونة. 
�ساته،  فاملرونـــة يف بنية الّنظام الّتعليمّي، ويف م�ساراتـــه ويف النتقال بني فروعه، ويف مناهجه وتخ�سّ
ويف طالبـــه واأعمـــار املنت�سبني اإليـــه، ويف �سنوات الدرا�سة فيـــه، ويف و�سائل تقوميـــه، وغريها، مطلٌب 
�سرورّي ملواجهـــة احلاجات املتجّددة ل�سوق العمل، ومل�سكالت القت�ساد، ومطالب احلياة الجتماعّية 

والثقافّية.

يتمّي���ز ه���ذا اال�ستعرا�ض بعدد من النق���اط املهمة، فهو يهتم اأوًل، بتجـــارب النجاح، يف حني كان 
االجتاه ال�سائد �سابقًا ي�سلط ال�سوء على نقاط ال�سعف وال�سعوبات، متجاهاًل جوانب القوة والنجاح، 
الأمـــر الذي يحول من دون ال�ستفادة من اجلوانب امل�سيئة يف عملّية حت�سني الّنظم الّتعليمّية. لذلك، 
فـــاإن هذا ال�ستعرا�ـــص يهدف اإلى ت�سليط ال�سوء علـــى الإجنازات يف اأنظمة التعليـــم الدول الأع�ساء 
مبكتـــب الرتبيـــة العربي لـــدول اخلليج لعر�ـــص العملّيـــات الدينامّية التـــي تكمن وراءهـــا، وا�ستخراج 
الدرو�ـــص امل�ستفـــادة منها، وت�سهيل تبادل املعلومات ب�ساأنها، بهدف تعزيـــز التح�سن امل�ستمّر للعملّيات 
وال�سرتاتيجّيـــات التـــي تـــوؤدي فعـــاًل اإلى تطويـــر الّتعليم. فمـــن خـــالل التاأكيد على تقا�ســـم الدرو�ص 

امل�ستفادة، فاإننا ناأمل يف تعزيز ثقافة تبادل املعلومات واخلربات والدرو�ص املفيدة.
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ثانيــًا، اإن البحث عـــن �سيا�سات قابلة للتحقيق وحلول مبتكـــرة مّت تطويرها يف الدول الأع�ساء يف 
املكتـــب، ي�سّحـــح امل�سار ال�سائـــد يف التوّجه املطلق اإلى اخلـــارج للبحث عن اأجوبة مل�ســـاكل الّتعليم يف 
كل بلـــد من بلـــدان املنطقة، مما يعيق تطويـــر القدرات املحلّيـــة ذات الدراية والطـــالع املبا�سر على 
جوانب الق�سور يف نظمها التعليمية. وبالتايل، فاإن الغر�ص الثاين من هذا التقرير هو تعزيز القدرات 

الوطنية يف التحليل من اأجل التنمية امل�ستدامة يف �سيا�سات التعليم الوطنّية.

ثالثــًا، ل يقت�ســـر ال�ستعرا�ص على �سرد الإجنازات فقط، بل اإّنـــه ي�سعى لتوثيق العملّيات التي اأدت 
اإلـــى هذه الإجنـــازات. واأحد النتائج املتوّقعة مـــن هذه العملّية هو اإ�ســـراك وزارات التعليم يف التاأمل يف 
ًّا على التفكري يف التقدم املحرز، ملاذا وكيف  اأ�سباب جناحها وتطوّرها نحو ثقافة م�ستدامة للوقوف دوريــ
حدث هذا، وطبيعة التحدّيات امل�ستقبلّية. فالهدف الثالث من التقرير اإذن هو الإ�سهام يف اإ�سفاء الطابع 

املوؤ�س�سّي على ثقافة الّتعّلم من التجارب ال�سابقة، وتقدمي هذه اخلربات خلدمة التنمية يف امل�ستقبل.

ا�ستفـــاد ال�ستعرا�ـــص اإلى حّد كبري مـــن الفر�سة احلالّيـــة لعملّية تقييم التعليـــم للجميع بحلول 
عـــام 2015م التي جتـــري يف كل بلد، حيث تغطي التقارير الوطنّية الّتطـــّورات يف جمال التعليم منذ 
عـــام 2000م، وال�سرتاتيجّيات الوطنّية لتطوير الّتعليـــم وخمتلف املبادرات املّتخذِة لتحقيق اأهداف 

التعليم للجميع.

كمـــا اعتمد ال�ستعرا�ص على ا�ستمـــارة معلومات حول الق�س�ص الناجحـــة يف تطوير التعليم مّتت 
تعبئتهـــا مـــن قبل الـــّدول الأع�ساء يف مكتــب الرتبيـــة العـــربي لــدول الـخليــج، بالإ�سافة اإلى 
املعلومـــات الواردة يف املواقع الإلكرتونّية املعنّية يف كّل بلد ومواّد اأخرى ن�سرت مبواقع اليون�سكو، حيث 
مّت ا�ستغـــالل عنا�سر اإ�سافية بخ�سو�ص تطوير التعليـــم ب�سكل عام، وال�سرتاتيجّيات التي تقوم عليها 

لإعطاء �سورة اأكرث اكتماًل عن اإجنازات وزارات الرتبية والّتعليم.
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تطّور الّنظم الّتعليمّية في الّدول األعضاء

ي�ستعر�ص هذا الق�سم اأهم جوانب تطّور الّنظام الّتعليمّي يف كّل دولٍة من الدول الأع�ساء مبكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليـــج، مبا يف ذلك مبادئه واأهدافه العاّمة، ومنهج اإدارته، واأهـــم الإجنازات الكمّية والّنوعّية لكّل م�ستويات الّتعليم، 

من الطفولة املبّكرة اإلى الّتعليم الثانوّي، وتعليم الكبار، وحماربة الأمّية، وتوفري املعلمني وتدريبهم، وجودة التعليم.

ت�سمـــل الأهداف العاّمة للّنظام الّتعليمـــّي الروؤية طويلة الأمد لقطاع الرتبية والتعليـــم، والأهداف املتوخاة من 
اإعـــداد راأ�ص املـــال الب�سري، وكذلـــك ال�سرتاتيجّيـــات متو�سطة املدى لتج�سيـــد تلك الأهداف علـــى اأر�ص الواقع، 

واخلطط احلديثة املربجمة لتوفري اخلدمة الّتعليمّية ح�سب امل�ستويات الّتعليمّية املختلفة.  

ويعر�ـــص منهج اإدارة الّنظام الّتعليمـــّي القوانني والأنظمة التي حتدد �سالحّيات الإدارات احلكومّية املخّول لها 
اإدارة التعليـــم مب�ستوياتـــه املختلفة، واملناطق اجلغرافّية، وتوزيع الأدوار بـــني امل�سالح املركزّية واملحلّية، كما يقّدم 
نظام ال�سّلم الّتعليمّي، و�سروط القبول ومّدة الدرا�سة بكل م�ستوى، واآفاق وت�سّعب الدرا�سة بعد كل م�ستوى، وكذلك 

طول ال�ّسنة الدرا�سّية يف كل بلد. 

اأما اأهّم الإجنازات الكمّية والّنوعّية فتلخ�ص الأهداف املرتقبة من كل م�ستوى درا�سّي، والت�سريعات والتنظيمات 
ذات ال�سلـــة لدعم اخلطـــط الت�سغيلّية بكل م�ستوى، والتطّورات احلا�سلة على �سعيـــد الإ�سالح املوؤ�س�سّي، وتطوير 
املناهـــج واملبـــادرات الداعمـــة لتو�سيع وجتويـــد التعليم بكل مرحلـــة، كما تعر�ص تطـــّور بع�ص موؤ�ســـرات اللتحاق 
وامل�ساركـــة بـــكّل م�ستوى يف الفرتة ما بني العام 2000 واآخر �سنة متوافرة ح�سبمـــا جاء يف التقارير الوطنّية لتقييم 

حتقيق اأهداف التعليم للجميع منذ موؤمتر داكار.

وي�سمـــل توفري واإعداد املعلمني ال�سيا�سات وال�سرتاتيجّيات الوطنّيـــة لإعداد املعلمني، واملوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن 
تدريبه���م، واأن���واع التدريب املتواف���رة، و�سروط االلتحاق به���ا، وال�سواهد التي متنحها، كما يعر����ض تطّور االأعداد 

الإجمالّية للمعلمني ح�سب م�ستوياتهم الأكادميّية وح�سب املعايري الوطنّية.  

ويهتم الف�سل املتعّلق بربامج تعليم الكبار وحمو الأمّية باأنواع الربامج املتوافرة والأهداف التي تخدمها، وعالقة 
م�ساراتها ب�سّلم الّتعليم الّنظامّي، كما يعر�ص لأهم املبادرات امل�ستحدثة لتلبية الطلب الجتماعّي املتنّوع لهذا الّنوع 
مــــن الّتعليم ح�سب الفئات ال�سكانّية والجتماعّية املختلفة. وينتهي الف�سل بعر�ص لتطّور ن�سب حمو الأمّية ومعدلت 

القرائّية خالل العقدين الأخريين ح�سبما جاء يف التقارير الوطنّية لتقييم حتقيق اأهداف الّتعليم للجميع.

واأخريًا، يرّكز الف�سل املتعّلق بجودة التعليم على الألّيات املعتمدة لر�سد ومراقبة الأداء �سواء على م�ستوى الّنظام 
ككل اأو علـــى م�ستـــوى املوؤ�س�سات الّتعليمّية، ويدخل يف هذا ال�سدد الإطار املوؤ�س�سّي من ت�سريعات وتنظيمات اإلى هيئة 
التقومي وبرامج تقييم التح�سيل عند الطالب. وهكذا، مّت عر�ص اآليات متابعة اأداء املوؤ�س�سات التعليمّية وكذلك نتائج 

التح�سيل عند الطالب باخل�سو�ص من خالل م�ساركة الدولة يف التقييمات الدولّية.   



مّتحدة
ة ال

ربيّ
ت الع

مارا
ة اإل

دول



20

 تطّور الّتعليم في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة

املبادئ والأهداف العامة للّنظام التعليمي

تتبـــع الأهـــداف العامة للتعليـــم يف دولة الإمارات العربّية املّتحدة توجيهات �ســـاحب ال�ســـمو رئي�س الدولة 
ب�ساأن التنمية الب�سرّية, اّلذي ي�سّدد على اأّن »الإن�سان هو القيمة الأ�سمى واأهم عن�سر يف الدولة« 

لقـــد اأدركت دولـــة الإمارات العربّية املّتحدة اأهمّية اإجراء عملّيات الإ�ســـالح والتطوير مبكرًا، فقد قرر جمل�ص 
الوزراء منذ 1992 ت�سكيل جلنة وزارية للتعليم من اأجل اإعداد وثيقة �سيا�سة تعليمية �ساملة، توازن بني واقع التعليم 

وتطلعات الدولة امل�ستقبلية نحو تنمية م�ستدامة، وقد اأقّرها املجل�ص عام 1995.

هذا، وقد اأوجدت هذه الوثيقة اإطارًا ل�سيا�سات تعليمية وا�سحة املعامل والأهداف، من خالل موجهات اأ�سا�سية 
لل�سيا�سة التعليمية، وقد حددت املبادئ الأ�سا�سية والتي ا�ستملت على: 

تربية املواطن وتن�سئته وفق مقومات وقيم م�ستوحاة من العقيدة الإ�سالمية.  -  1
العمل على تعزيز النتماء الوطني والذاتية الثقافّية العربّية والإ�سالمّية.  -  2
جعل التعليم من اأجل تر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعّية، وو�سول اخلدمة املجتمعّية لكّل مواطن مب�ستوى متماثل من  -  3

اجلودة والنوعّية. 
تعميق درا�سة العلوم، والريا�سّيات، واللغات، ومهارات احلياة، ومتكني املتعلمني من مهارات التعليم امل�ستمر. -  4

جـــاءت ا�سرتاتيجّية وزارة الرتبية والتعليم لتواكب مبادئ ال�سيا�ســـة التعليمية، وتعمل على حتقيقها على اأر�ص 
الواقع، حيث طرحت الوزارة روؤيتها )2020( يف اأكتوبر 2000، والتي تعترب نقلة نوعّية، وهي اأول خطة ا�سرتاتيجية 
متكاملة للتعليم تت�سمن حماور واأهداف ا�سرتاتيجية، وم�سروعات وبرامج تنفيذية لتطوير التعليم يف الدولة، كما 
تت�سّمـــن عددًا من امل�ستهدفـــات واملوؤ�سرات الوا�سحة لقيا�ص نتائج املبـــادرات املطروحة، فقد �سملت هذه )الروؤية 
التعليميـــة( ثالثة وع�سريـــن هدفًا ا�سرتاتيجيًّا لتطوير النظـــام التعليمي، يتم حتقيقها وفقـــًا ل�سبعة حماور رئي�سة 
هي: التعليم حمفز للتنمية الوطنّية، وتعظيم اإنتاجية النظام التعليمّي، واجلودة والتطوير امل�ستمر، والتعليم حمّفز 
للثقافة واملعرفة، والبنية الأ�سا�سّية املرنة واملالئمة، واإعادة هيكلة املراحل التعليمّية، وامل�ساركة وامل�ساهمة والدعم 

املجتمعي.

وانبثق عن هذه املحاور ع�سرة اأهداف ا�سرتاتيجّية هي:

تطوير املناهج وتطبيقها بجودة عالية لتهيئة الطالب ملجتمع املعرفة. -  1
حت�ســـني م�ستـــوى اأداء الهيئات التعليميـــة، وتنمية قدرات متخ�س�ســـة يف جمال التعليم ل�سمـــان تلقي جميع  -  2

الطالب نوعية تعليم عالية اجلودة.
احلّد من ت�سرب الطالب من النظام التعليمي. -  3
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تهيئة بيئة تعليمية تربوية حمفزة تتالءم واحتياجات املتعلمني. -  4
توفري فر�ص التعليم للطالب املعاقني، لتحقيق م�ستوى عال من تكافوؤ الفر�ص. -  5
�سمان جودة الأداء التعليمي والرتبوي يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة. -  6
تفعيل ال�سراكة املجتمعّية يف العملية الرتبوية والتعليمية. -  7
تعزيز الُهوية الوطنّية وتنمية روح املواطنة لدى الطالب. -  8
�سمان اأداء جميع اخلدمات الإدارّية املركزّية بجودة عالية وكفاءة و�سفافية ويف الوقت املحدد. -  9

اإدارة النظام التعليمّي

دولـــة الإمـــارات العربّيـــة املّتحـــدة هـــي دولـــة احتادّيـــة تتكـــون من �ســـبع اإمارات, هـــي: اأبو ظبـــي, ودبي, 
وال�ســـارقة, واأم القيويـــن, وعجمـــان, والفجـــرة, وراأ�ـــس اخليمـــة. واملجل�ـــس الأعلـــى الحتـــادّي هو اأعلى �ســـلطة 

د�ستورّية, ويتاألف من حكام الإمارات ال�سبع.

وزارة الرتبيـــة والتعليم هـــي امل�سوؤولة عن التعليم العام وحمو الأمية وبرامج تعليـــم الكبار، والتعليم العايل هو 
حتـــت م�سوؤولية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومدار�ـــص الرتبية اخلا�سة تقع حتت م�سوؤولية وزارة ال�سوؤون 
الجتماعية، ويتّم ترخي�ص املدار�ص من قبل املنطقة التعليمية ذات ال�سلة يف دولة الإمارة التي تعمل فيها، يف حني 
يتّم ترخي�ص دور احل�سانة ومراكز الرعاية من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية، اأّما وزارة الرتبية والتعليم فت�سرف 

على جميع جمال�ص التعليم وال�سلطات القائمة على الإمارة. 

يف �سبتمـــرب 2010 مّتـــت املوافقـــة على الهيـــكل التنظيمّي اجلديد لـــوزارة الرتبية والتعليم، والـــذي يحدد دور 
الـــوزارة يف توفري التعليم جلميـــع املواطنني يف دولة الإمارات العربية املتحـــدة، وتطوير اخلطط الرتبوية، واإعداد 
املناهـــج الدرا�سية، ونظم المتحانات، وبرامج تعليم الكبار، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء املدار�ص واملعاهد، وكذلك ر�سد 
اأدائهـــم. ويف ظل النظام اجلديد، يتم تق�سيم الوزارة اإلى القطاعـــات اخلم�سة الآتية: التعليم اخلا�ص، و�سيا�سات 

التعليم، والأن�سطة والبيئة املدر�سّية، والعملّيات التعليمّية، وخدمات الدعم.

اأن�ســـئ املعهـــد الوطني للتعليم املهني )NIVE( يف عام 2006 من اأجل تزويـــد الطالب بفر�ص اكت�ساب كفاءات 
تعـــّزز قابليتهـــم للت�سغيل، وتكمن ر�سالـــة املعهد يف توفري تعليم مهنـــي مرن، ذي جودة عالية علـــى م�ستوى عاملي، 
يخ�ســـع للمعايـــري املهنية التي من �ساأنهـــا تلبية الحتياجات احلاليـــة وامل�ستقبلية لأ�سحـــاب امل�سلحة، واحلكومة، 

واملجتمع، واأ�سحاب العمل، والأفراد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج العربية.

ويت�سّمن �سّلم التعليم احلكومّي العام املراحل التعليمّية الآتية: 

• ريا�ص الأطفال. 	
• مدار�ص التعليم العام، وتتكون من مرحلتني:	
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املرحلة الأ�ضا�ضّية، وتتاألف من: 

احللقـــة الأولـــى ولها م�ستويـــان: امل�ستوى الأول وي�سّم ال�سفـــوف )الأول والثاين والثالـــث(، وامل�ستوى الثاين،  -  1
وي�سّم ال�سّفني )الرابع واخلام�ص(. 

احللقـــة الثانية ولهـــا م�ستويان: امل�ستوى الثالث وي�سّم ال�سّفني )ال�ساد�ـــص وال�سابع(، وامل�ستوى الرابع وي�سّم  -  2
ال�سّفني )الثامن والتا�سع(. 

املرحلة الثانوّية ، ومتّثل امل�ستوى اخلام�ص من ال�سّلم التعليمّي وت�سّم ال�سفوف )العا�سر، واحلادي ع�سر، والثاين 

ع�سر(، وتت�سّعب فيها م�ســــارات الدرا�سة اإلى فرعني )الأدبي والعلمي( بعد انتهاء ال�سف العا�سر. 

واجلدول الآتي يبنّي ال�سّلم التعليمّي للتعليم احلكومّي العام وفق قرار جمل�ص الوزراء رقم )1/185( ل�سنة 2001.

جدول رقم )1(: ال�سّلم الّتعليمّي للتعليم احلكومّي العام يف دولة الإمارات العربّية املّتحدة:
امل�ستوى التعليميال�ســفاملرحلة التعليميــــــة

املرحلة الثانويـــــــة
12

اخلامــ�ص 11
10

املرحلة الأ�سا�سيـــة

احللقة الثانيـة

الرابــع9
8
الثالــث7
6

الثانــي5احللقة الأولــى
4

احللقة التاأ�سي�سية
3

الأول 2
1

مرحلة ريا�ص الأطفال
من �سن )5 – 6( �سنواترو�سة ثانية
من �سن )4 – 5( �سنواترو�سة اأولـى

يتّم التعليم العايل يف اجلامعات وكليات التقنية العليا وغريها من معاهد التعليم العايل، وتوّفر الكليات العليا 
للتكنولوجيا خلريجي التعليم الثانوي برامج ل�سنة واحدة توؤدي اإلى الدبلوم الأول اأو املتو�سط  ، اأو برامج ملدة �سنتني 
تـــوؤدي اإلـــى الدبلوم الوطنّي، وبرامج ملدة �سنتني توؤدي اإلى الدبلوم العـــايل )وهذا الأخري موجه حلملة الدبلوم بعد 
�سنتـــني من الثانوّيـــة( ، وبرامج درجة البكالوريو�ص وتدوم عادة اأربع �سنوات، اأو �سنـــة اأو اأكرث بعد الدبلوم العايل. 
اأمـــا برامج بكالوريو�ص الطب، وبكالوريو�ص اجلراحة فت�ستغرق �ست �سنوات. وبرامج درجة املاج�ستري تتطلب عادة 

عامني، وعادة ما ت�ستغرق درجة الدكتوراه ثالث �سنوات على الأقل.
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تتاألـــف ال�سنة الدرا�سّية مـــن )180( يوم عمل، اأو )36( اأ�سبوعا يف املتو�سط، علـــى جميع امل�ستويات، وينق�سم 
العام الدرا�سي اإلى ثالثة ف�سول درا�سّية.

اأهــم الإجنـــازات الكمّية والنوعّية:
  يّت�سم نظام التعليم التابع لوزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة باخل�سائ�ص الآتية: 

املرونة العالية والتنويع املمنهج، مما ي�سمح بتوفري فر�ص التعليم كاملة ملن هم يف �سن التعليم الإلزامي، بالإ�سافة  -  1
اإلى الأميني والكبار واملعاقني، مع توفري الفر�ص املنا�سبة ل�ستمرارهم يف التعليم. 

اإلزاميـــة التعليـــم يف جميع مراحله لكّل من اأكمل �ست �سنوات، ويظـــّل الإلزام قائمًا حتى نهاية التعليم اأو بلوغ  -  2
�ســـن الــــ )18( عامًا اأّيهما اأ�سبق، وجمانتيه يف جميع املراحل للطالب املواطنني، وجزئيًّا لأبناء العاملني غري 

املواطنني يف القطاع احلكومّي يف الدولة. 

التو�سع الكمّي امل�ستمر بزيادة اأعداد املدار�ص والطالب والهيئات التعليمّية والفنّية والإدارّية.  -  3

تقـــدمي ت�سهيالت جمانّيـــة للمتعّلمني، حيث تقدم وزارة الرتبية والتعليم الكتـــب الالزمة للطالب، وتوّفر لهم  -  4
املوا�سالت واخلدمات ال�سحّية والرعاية الجتماعّية جمانًا. 

التطّور النوعّي املّطرد يف اخلطط وامل�ساريع والربامج.  -  5

ة،  وي�سهـــد الو�سع الرتبـــوّي احلايّل يف دولة الإمـــارات العربية املتحدة زيادة مطردة يف عـــدد املدار�ص اخلا�سّ
وحتديـــدًا املدار�ص املتحّدثة باللغـــة الإجنليزّية �سواء منها الدولّية اأو املحلّية، ويعود �سبب انت�سار هذه املدار�ص اإلى 

جمموعة من العوامل لعّل اأهمها: 
عامـــل دميغرايف يتمّثـــل يف الزيادة الكبرية يف اأعداد اجلاليات الأجنبية التي تعي�ص على اأر�ص الدولة، ورغبة  -  1

هـــذه اجلاليـــات يف تعليم اأبنائها املنهج الرتبوي املقّرر يف بلدانها، فهنـــاك املدار�ص الإجنليزية، والأمريكّية، 
والهندّية، والباك�ستانّية، والأملانّية، والفرن�سّية، واليابانّية، وغريها. 

عامـــل اقت�ســـادي اأدى اإلى اإ�سدار وزارة الرتبيـــة والتعليم عام 1980 قرارًا حـــّدد ن�سبة الطالب العرب غري  -  2
املواطنـــني امل�سجلـــني يف املدار�ص احلكومية، كما مت و�ســـع قوانني حتكم انتقالهم مـــن املدار�ص اخلا�سة اإلى 
املدار�ص احلكومية خالل املراحل التعليمية، مما اأدى اإلى ظهور ما يطلق عليه املدار�ص اخلا�سة العربّية التي 

تتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة. 

ظهور اجتاه عام لدى املواطنني واملقيمني بتف�سيل درا�سة اأبنائهم يف املدار�ص اخلا�سة، رغبة يف حتقيق نوعية  -  3
تعلي���م اأف�سل، وبخا�سة يف جم���ال اللغة االإجنليزية. ومما اأ�سهم يف دعم ه���ذا االجتاه ارتباط قبول الطالب 
يف كثـــري من جامعـــات الدولة بح�سول الطالب على ال�سهـــادة الدولية لإجادة اللغـــة الإجنليزية )IELTS( اأو 

 .)TOEFL(
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جدول رقم )2(: اأعداد الطالب واملدار�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعام 2014-2013

الإجمايلالتعليم اخلا�صالتعليم احلكومي

273312696226969538اأعداد الطالب

6735091182اأعداد املدار�ص

امل�سدر: وزارة لرتبية بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

وقـــد و�سلت اأعـــداد املدار�ص يف الدولـــة ح�سب الإح�ساءات الر�سميـــة لوزارة الرتبية والتعليـــم للعام الدرا�سي 
2013–2014 اإلى )1182( مدر�سة، ت�سم )969538( طالبًا وطالبة، وتبلغ ن�سبة املدار�ص احلكومية فيها )٪57( 

مقابـــل )43٪( للمدار�ـــص اخلا�ســـة، وت�ستقطب املدار�ـــص احلكوميـــة )28٪( من عدد الطـــالب مقابل )72٪( يف 
املدار�ص اخلا�سة.

1- تطّور التعليم قبل البتدائّي

اأولـــت دولـــة الإمارات العربية املتحدة منـــذ قيامها، ممثلة بوزارة الرتبية والتعليـــم، تربية طفل الرو�سة عناية 
ا�ستثنائيـــة، اإميانـــا منها بدور هذه املرحلـــة العمرية يف اإعداد الطفل، واحلفاظ علـــى �سخ�سيته ب�سكل متوازن من 
خمتلـــف النواحي، واأخذت على عاتقها من خالل اأجهزتهـــا املخت�سة مهمة تطوير هذه املرحلة باعتبارها جزءًا ل 
يتجـــزاأ من املنظومـــة التعليمية، حيث تعد هذه املرحلة متهيـــدًا طبيعيًّا وقاعدة اأ�سا�سية جلميـــع املراحل التعليمية 
ا ي�سل الطفل من عامل بيئته املحدودة املتمثلة يف الأ�سرة اإلى اأجواء املدر�سة املتنوعة،  التالية، لأنها ت�سكل ج�سرًا قويًّ
لهـــذا فقـــد اعتربت هـــذه املرحلة جزءًا ل يتجـــزاأ من النظـــام التعليمي العام، لهـــا فل�سفتها الرتبويـــة ومتطلباتها 
واأهدافهـــا وبراجمها ومعلماتها، كما تعّد مرحلة ريا�ص الأطفال )وهي غري اإلزامية والتعليم فيها جماين( مرحلة 

تعليمية متميزة انطالقًا من اأهمية هذه املرحلة العمرية. 

وت�ضمل الأهداف الرئي�ضة للتعليم ما قبل البتدائي ما يلي: 

ا اإلى احلياة  -  1 اكت�ســـاب الطفل القيم والف�سائـــل الإ�سالمية، وتعويد الطفل على اجلو املدر�سي، ونقلـــه تدريجيًّ
االجتماعية، والتقيد بالنظام واالن�سباط. 

اإثـــراء ح�سيله الطفل اللغوية، واكت�سابـــه املعلومات اجلديدة، واإتقانه املهـــارات اللفظية، للتعبري عن النف�ص  -  2
وتنمية �سعوره بذاته. 

 حتقيق ال�سعور بالأمن والنتماء وال�سعادة لدى الطفل، وتنمية حوا�سه ومهاراته، وا�ستعداداته وقدراته لتكوين  -  3
املفاهيم تكوينًا وا�سحًا منظمًا وفّعاًل، ورعاية تفكريه، وحفزه على املالحظة وال�ستك�ساف. 
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مربع رقم )1(: م�ضروع تطوير ريا�ص الأطفال بدولة الإمارات العربية املتحدة
يعد هذا امل�سروع من اأبرز املبادرات، حيث �سكل عالمة فارقة على طريق التطوير الرتبوي، ومرتكزا لإطالق عمليات التطوير الأخرى التي اأعدت 
وفقـــًا جلدول زمنـــي مدرو�ص اأعدته وزارة الرتبية والتعليم، لتطوير الواقع القائم على �سوء امل�ستجدات العاملية، والنظريات، والفل�سفات الرتبوية 

والإمنائية احلديثة للطفولة. 

اأهداف امل�ضروع:
• مواكبة العملية الرتبوية لروح الع�سر، والتغريات الهائلة يف املعرفة وتكنولوجيا الع�سر وثورة املعلومات. 	
• جعل الطفل حمورًا للعملية الرتبوية يف هذه املرحلة، كي تتحقق خمرجات هذه املرحلة املتمثلة يف النمو ال�سامل واملتكامل للطفل. 	
• متكني الطفل من التاأقلم مع املرحلة الالحقة. 	

املالمح العامة للم�ضروع:
• التاأكيد على الدور التكاملي وال�سمويل للتطوير يف منظومة التعليم اخلا�سة بريا�ص الأطفال. 	
• حتقيق م�ستوى عاٍل من التفاعل والرتابط بني جميع عنا�سر امل�سروع من خالل التطوير والتخطيط، والتنظيم الدقيق.	
• اإحداث تغيري جذري يف مفاهيم التعليم واأ�ساليبه، ونقل مركز الهتمام من التعليم اإلى التعلم، ومن املعلمة اإلى الطفل. 	
•  التاأكيد على اأهمية بناء ال�سخ�سية املتكاملة بجوانبها كافة، مبا يطلق اإبداعات طفل الرو�سة ويفجرها. 	
•  ت�سليط ال�سوء على مبنى الرو�سة باعتباره من دعائم التطوير، حيث اأُفرد له حيز مهم �سمن هذه ال�سرتاتيجية. 	

     مت دعم امل�ضروع مبجموعة من الربامج من �ضمنها:     
1 -  تاأ�سي�ص مراكز تطوير جديدة يف )اأبو ظبي، راأ�ص اخليمة، ال�سرقية، والفجرية(.

يف اإطار تنفيذ اخلطة الت�سغيلية الأولى للم�سروع فقد مت اإقامة )3( مـراكز بالقرار الوزاري رقـم )2/162( ل�سنة  2004.

اأهـــــداف مراكـــــــز تطوير ريا�س الأطفال: 
• تقدمي خدمات تربوية متكاملة لالأطفال، وجعلها مراكز متقدمة ت�سدر اخلربة الرتبوية لعامل الطفولة عربيًا واإقليميًا. 	
• تدريب معلمات ريا�ص الأطفال والطفولة املبكرة على ا�ستخدام املنهج املطور.	
• ربط املراكز بالهيئات واملنظمات الدولية مثل )اأجفند( و)اليوني�سف(، واملنظمات الرتبوية والتعليمية الأخرى.	

2 - برنامج اللغة الإجنليزية:
يعـــد هـــذا الربنامج من الربامج التطويرية الأ�سا�سية باعتبـــاره اأحد املكونات الرئي�سة يف هذه املرحلة الهامة مـــن النظام التعليمي، حيث بداأ 
تطبيـــق الربنامـــج يف العام 2008 م من خالل القرار الوزاري رقـــم )262/1( ل�سنة 2008 م وذلك بتطبيقه مبدئيًا يف )20( رو�سة موزعة 

على املناطق التعليمية املختلفة يف الدولة. وقد مت ا�ستكمال الربنامج، لي�سمل جميع ريا�ص الأطفال يف عام 2012.  

3 - م�سروع تطبيق التنمية اللغوية يف ريا�ص الأطفال:
انطلقت فكرة امل�سروع عام 2012 بناًء على الدرا�سات الرتبوية التي اأكدت على اإمكانية اإتقان الطفل القراءة والكتابة يف مرحلة الرو�سة من 

دون �سعوبة، وما يت�سل بذلك من اآثار اإيجابية اأخرى �ستنعك�ص اإيجابًا على تطور �سخ�سية الطفل وتعزيز ثقته بنف�سه. 
اأهـــــداف الـم�ســـــــــروع:

• تو�سيع اآفاق الأطفال وت�سجيعهم على اكت�ساب مهارات لغوية تتنا�سب مع اأعمارهم. 	
• ا�ستثمار طاقات الأطفال الإبداعية يف جمال اللغة. 	
• ت�سييق الفجوة بني مرحلة ريا�ص الأطفال واحللقة الأولى. 	
• تهيئة الأطفال للمدر�سة، وتلبية رغبات اأولياء اأمورهم يف اإر�سال اأبنائهم للريا�ص. 	

4 - موؤمتر الطفولة الأول لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى اأطفال الريا�ص. 
اأتـــاح املوؤمتـــر فر�سًا عديدة لتبادل الأفكار حول تعزيز معرفة الأطفال للقراءة والكتابـــة ودعمها وتنميتها، وتعرف اأف�سل املمار�سات لتنميتها، 
حيث �سكل املوؤمتر البذرة الأولى ل�سل�سلة من املوؤمترات التي �سيتم تنظيمها يف ال�سنوات القادمة، حيث خرج املوؤمتر الأول للطفولة عام 2011 

بالتو�سيات الآتية:
• العمل على اإقرار اإلزامّية مرحلة ريا�ص الأطفال، واإدراجها يف ال�سلم التعليمي. 	
• اعتمـــاد اللغـــة العربية يف مرحلة ريا�ص الأطفال باعتبارها اللغـــة الأم يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، وهـــي الأهم يف تعليم اأ�سا�سيات 	

الثقافة ومهارات القراءة والكتابة، والعامل الأ�سا�سي يف اكت�ساب اأية لغة اإ�سافية. 
• بناء الأدلة واللوائح اخلا�سة مبرحلة ريا�ص الأطفال. 	
• اإر�ساء ال�سيا�سة التدريبية لتطوير مهارات القائمني على مرحلة ريا�ص الأطفال. 	
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وقـــد حر�ســـت دولة الإمارات العربّية املتحدة على توفري ريا�ص الأطفال يف جميع مناطقها، لت�سل اإلى املناطق 
البعيـــدة وقليلة الكثافة ال�سكانية، حيث اأن�سئت ريا�ص اأطفـــال ملحقة مبدار�ص احللقة الأولى يف تلك املناطق ليبلغ 

عددها يف العام الدرا�سي 2011/ 2012 )17( رو�سة ملحقة. 

تقف دولة الإمارات العربّية املّتحدة يف م�ساف الّدول التي حققت تقدمًا كبريًا يف جمال تنمية الطفولة املبّكرة، 
ح ذلك مـن خالل معدلت اللتحاق كما هو مبنّي يف اجلدول الآتي. ويت�سّ

)ECCE( يف التعليم ما قبل البتدائي،  وغريها من برامج )GER( معّدل القيد الإجمايّل :)جدول رقم)3
ح�سب الّنوع الجتماعّي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

2011 – 20052012 – 2001/20002006البيــان

63.485.680.5ذكـور

62.783.0079.4اإنــاث

63.184.379.4املجموع

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

يالحـــظ اأّن هناك زيادة مطـــردة يف التحاق الأطفال يف �سن )3–5( �سنوات ذكـــورًا واإناثًا، عرب �سنة الأ�سا�ص 
2000–2001، مـــرورًا بالعام 2005–2006 وذلـــك ب�سبب الطفرة التنموية بدولة الإمارات العربية املتحدة، بينما 

لوحـــظ انخفا�ـــصٌ بدرجـــة ن�سبية يف العام 2011 – 2012، ويعـــزى ذلك الرتفاع يف معدل القيـــد اإلى دخول املراأة 
ميـــدان العمـــل، وم�ساركتها يف الإنتاج يف ال�سنوات 2000–2005، بينما يعزى النخفا�ص يف معدل القيد الإجمايل 
للعـــام 2011-2012 اإلـــى ارتفـــاع ر�سوم اللتحـــاق بريا�ص الأطفال، ل�سيمـــا بالن�سبة للوافديـــن، وذلك يف اأعقاب 
الركـــود القت�ســـادّي العاملـــّي، وما تبعه من ارتفـــاع الأ�سعار، هذا ف�ســـاًل على الهجرة العك�سيـــة لالأ�سر، وبالتايل، 

انخفا�ص القيد بريا�ص الأطفال.

2. تطّور التعليم الأ�ضا�ضّي

ت�سمل الأهداف الرئي�سة من التعليم الأ�سا�سّي ما ياأتي: 

بنـــاء ال�سخ�سّية ال�ساملة للطفل مـــن حيث املفاهيم وال�سلوك، واملهـــارات، والأداء، وتعزيز الإميان يف نفو�ص  -  1
الأطفال، وتعليم الأطفال عددًا من الواجبات الدينية وفقًا ل�سنهم. 

تعزيز ال�سعور القومي والعربي والإ�سالمي، وتعميق امل�سوؤولية الوطنية والنتماء، وتعزيز الهوية الثقافية.  -  2
اعتماد اللغة العربية لغة للتدري�ص والتوا�سل مع الثقافات الأخرى يف �سوء الثقافة العربّية الإ�سالمّية. -  3
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العمل بطريقة منظمة وم�ستمرة للتغلب على العقبات، واحل�سول على اأكرب كمية من املعلومات واملعارف، مع  -  4
حت�سني اجلودة والدقة، حول وقائع احلياة الجتماعية. 

اإثارة حما�ص الأطفال للتعليم واملعرفة، وتطوير مهاراتهم وتوجهاتهم.  -  5
م�ساعـــدة الأطفـــال علـــى اكت�ساب اأ�سلوب عملـــي يف التفكري وفقًا ل�سنهـــم وقدراتهـــم، وم�ساعدتهم على فهم  -  6

حقائق احلياة. 
تقديـــر اجلمال، وحـــب الطبيعة ومنافع احلياة، وتطوير املالحظة واخليال ومهـــارات البتكار وفقا لقدراتهم  -  7

وكفاءاتهم. 
تنمية املهارات املتنوعة والإبداع لدى الأطفال، والوعي بحقوقهم وواجباتهم. -  8

اأكـــرث مـــن )40٪( من الطالب يدر�سون يف املدار�ص اخلا�سة، بع�ص هذه الأخـــرية يقّدم تعليم اللغات الأجنبية 
املوجهـــة نحو املجتمعات الوافدة، مع احلفـــاظ على الثقافة واملناهج الدرا�سية للبلـــدان الأ�سلية للطالب. عمومًا، 
تقـــّدم املدار�ص اخلا�سة اأكرث من )17( منهاجًا خمتلفًا، مبا يف ذلك املناهج التي و�سعتها وزارة الرتبية والتعليم، 

والعديد من هذه املدار�ص ت�سمل التعليم يف املرحلتني البتدائّية والثانوّية. 

ل �سّك يف اأّن معظم م�ساريع التطوير واملبادرات التي انبثقت من خالل تلك ال�سرتاتيجيات قد اعتمدت الطالب 
حمـــورًا العمليـــة التعليمّية، وبـــوؤرة ارتكازها يف مراحل التعليم كافـــة، كما �سعت الوزارة بهـــدف رفع جودة النظام 
التعليمـــي وحت�سني خمرجاته ورفع مكانته لريقى اإلى م�ستـــوى التناف�سية العاملية، ويواجه التحديات امل�ستقبلية اإلى 
تبّنـــي عـــدد من امل�ساريع واملبادرات، ومـــن اأهّمها: م�سروع تطوير معلم املجال، وم�ســـروع تطوير التعليم الأ�سا�سي، 
وم�سروع تطويــر التوجيه الرتبــوي، وم�سرع تطوير الأن�سطة الطالبّيـــة، والعتماد املدر�سي، وم�ســـروع دمج الفئات 
اخلا�ســة )املدر�سة للجميع(. كما �سعت الوزارة اأي�سًا اإلى رفع م�ستوى الأداء اإلى معايري عالية، من خالل التوظيف 
الفاعـــل لالإمكانات التقنيـــة املتطورة والتكنولوجيا الرقميـــة احلديثة كما يف مبادرة التعّلـــم الذكي، وم�سروع بنك 

الأ�سئلة، وم�سروع اإدارة الأداء الوظيفي.
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مربع رقم)2(: م�ضروع نظام معلم الف�ضل اإلى معلم املجال للتعليم البتدائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة   

انطلقـــت فكـــرة م�سروع معلم املجـــال يف مدار�ص احللقة الأولـــى كبديل لنظام معلـــم الف�سل يف العام 
2003، وذلـــك ا�ستجابـــة لتوجهات التطوير الرامية اإلـــى هيكلية املقررات واإعادة بنـــاء املناهج وفق منهج 

)املجموعـــات املت�سابهة( علـــى اأ�سا�ص اجلمع املزجي بينهـــا، اأو العمل على تدري�سها كمـــواد مت�سابهة، مبا 
يحقـــق الرتابط والتكامـــل الإيجابي بينها، فعملت على التخ�سي�ص ال�سمـــويل ملادتني درا�سيتني متكاملتني 
همـــا: )الرتبية الإ�سالمية واللغـــة العربية(اأو )الريا�سيات والعلوم( مما اقت�ســـى بال�سرورة اإعادة هيكلة 
معلمي مدار�ص احللقة الأولى اإلى معلم جمال  )الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية( اأو معلم جمال )العلوم 
والريا�سيـــات(، مما اأ�سهم يف تخفيـــف اأعباء املعلم بتدري�سه مادتني درا�سيتـــني متجان�ستني بدًل من اأربع 
مـــواد، وتوفري م�ساحة من احلرية يف عملية تنظيم الف�ســـل واإدارته،  بح�سب املواقف التعليمية وم�ستويات 
الط���الب ونوعي���ة الن�ساط، ليج���د كل طالب مكانه فيه، كما �ساعد يف �سد الفج���وة عند انتقال الطالب من 
معلم ف�سل اإلى معلم مواد خمتلفة، بالإ�سافة لتوفري فر�ص تدريب وتنمية لقدرات املعلم املعرفية، وتعميق 

عالقته بتخ�س�سه.

لقـــد حقـــق النظـــام التعليمي خالل م�سريتـــه يف دولة الإمـــارات العربية املتحـــدة وبخا�سة يف العقـــود الأخرية 
منـــوًا كمّيـــًا ونوعيًّا مطردًا، كما ا�ستطاع اأْن يحّقق تو�سعًا يف خمتلف املراحـــل التعليمية ول�سيما املرحلة البتدائية، 
حيـــث ارتفـــع املعدل الإجمايّل لاللتحاق بالتعليم البتدائي مـــن )103.3٪( يف العام الدرا�سي 2001 اإلى ما ن�سبته 
)102.6٪( يف العـــام 2006، ثـــّم الى )110.9٪( يف العـــام 2011. اأّما ن�سبة القيد ال�سايف املعّدل فقد ارتفعت من 
)94٪( يف العـــام 2006 الـــى )96.1٪( يف العـــام 2011، ال�سيء الذي يظهر بو�سوح درجـــة اللتحاق الفعلي الذي 

ياأخذ يف عني العتبار الأطفال الذين �سبق اأن التحقوا يف �سن مبكرة، ويتواجدون يف امل�ستوى الأعلى.

جدول رقم )4(: معدل اللتحاق ال�سايف والإجمايل للطالب يف التعليم البتدائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

200120062011املوؤ�سر

GER 110.9٪102.6٪103.3٪معدل اللتحاق الإجمايل
ANER  96.1٪94٪-ن�سبة القيد ال�سايف املعدل

امل�سدر: معهد اليون�سكو لالإح�ساء.

3. تطّور التعليم الثانوّي

ت�ستغـــرق مرحلـــة الثانوية العاّمة ثالث �سنـــوات، يتابع الطالب يف ال�سنة الأولى مناهـــج م�سرتكة، ويف ال�سنتني 
الثانية والثالثة يفتح تخ�س�ص اأمام الطالب يف العلوم اأو الآداب، ويف نهاية املرحلة الثانوية، يح�سل الطالب على 
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�سهادة الثانوّية العامة )اأو دبلوم الثانوية الفنية للطالب امل�سجلني يف التعليم التقني( بعد اجتياز المتحان العام.

واأهداف املرحلة الثانوية هي: 

• تر�سيخ العقيدة الإ�سالمّية، وتعزيز ممار�سة ال�سلوك الإ�سالمي، وتدعيم النظرة الإيجابية للكون واحلياة. 	
• تعزيز اإتقان اللغة العربية كو�سيلة لالت�سال وكوعاء للفكر، والتعبري عن الثقافة، وتعزيز اللغة الأجنبية كو�سيلة 	

للتعلم احلديث والتكنولوجيا، والنفتاح على ح�سارات ال�سعوب. 
• تعزيز النمو املتكامل للطالب. 	
• تدعيم النتماء الوطني. 	
• اكت�ساب املعارف والعلوم املتخ�س�سة، وتعميق املنهج العلمي ِلفَهم الظواهر وحل امل�سكالت.	
• تنمية امليول واملهارات، والجتاهات واملمار�سات الواعية نحو الدميوقراطية وامل�سوؤولية. 	
• اإعداد الطالب ح�سب ا�ستعداداته وقدراته ملتابعة التعليم العايل اأو للعمل. 	
• ا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة واإنتاجها، واإتقان مهارات التعامل معها.	

ح اجلدول الآتي التو�ّسع الكمّي يف اأعداد الطالب يف مرحلة التعليم الثانوي خالل �سنوات املقارنة الثالث.  ويو�سّ

جدول رقم )5(: تطّور اأعداد الطالب يف مرحلة التعليم الثانوّي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

ال�سنوات
الطالب

املجموعاناثذكور الن�سبةالعددالن�سبةالعدد
2001/200042716٪4748451٪5391.167

2006/200553.990٪4956.895٪51110.885

2012/201166232٪5067441٪50133.673

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

يالحـــظ اأن اإجمـــايل عدد طالب املرحلة الثانوية ارتفع من )91167( طالبًا وطالبة يف عام 2001/2000  اإلى 
)133673( طالبـــًا وطالبة يف العام الدرا�ســـي 2012/2011، اأي بن�سبة )47٪( اإناثًا. ويالحظ اأي�سا ارتفاع ن�سبة 
الذكـــور امللتحقـــني باملرحلة الثانوية مـــن )47٪( اإلى )50٪( يف نف�ـــص الفرتة، وهذا التزايد يرجـــع اإلى �سيا�سات 
الدول���ة يف جعل التعليم يف احللق���ة الثانية واملرحلة الثانوية اإلزاميًّا، وربط �س���روط القبول يف الهيئات واملوؤ�س�سات 

احلكومية باحل�سول على ال�سهادة الثانوية. 
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تويل دولة الإمارات العربية املتحدة التعليم الفني اهتمامًا كبريًا، كي يواكب الطفرة القت�سادية والجتماعية 
التي ت�سهدها الدولة يف خمتلف املجالت، ولعّل هذا الهتمام راجع اإلى عدد من العتبارات الرئي�سة، من اأهمها:

اأوًل: مـــا يتعّلـــق بتناف�سيـــة �سوق العمل، فمـــن خالل التعليم والتدريـــب املهني ميكن لل�سبـــاب املواطن حت�سيل 
اخلربات العلمية واملهنية واملهارات التي متكنهم من املناف�سة يف �سوق العمل.

ثانيًا: اأّن التعليم املهني ي�ستجيب خلطط الدولة نحو بناء قاعدة �سناعية كبرية تتطلب عمالة نوعية ذات كفاءة 
عالية.  

ثالثــًا: اأّن التعليـــم الفنـــي ي�ستجيب حلاجـــة تربوية مهمة، وهي ا�ستيعـــاب �سريحة من ال�سبـــاب لديهم قدرات 
واهتمامـــات تتنا�سب مع جمالت الدرا�سة التطبيقّيـــة، وهذه توفرها لهم مراكز التدريب املهني لإعدادهم 

ل�سوق العمل. 

يو�ســـح اجلـــدول الآتي عدد طالب موؤ�س�سات التعليم الفني والتدريب املهنـــي يف دولة الإمارات العربّية املّتحدة 
)املرحلة الثانوية(.

جدول رقم )6(: تطّور عدد طالب موؤ�س�سات التعليم الفني والتدريب املهني يف دولة الإمارات العربية املتحدة

العام الدرا�سي
عدد الطالب

عدد 
املدار�ص

الهيئة التعليمية
اإناثذكور

املجموع
اناثذكورالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

2001 / 20001663٪1000٪016638--

2006 / 20051442٪1000٪01442713637

2012 / 20115253٪831068٪17632114244169

2013 /20126400٪781838٪22823819229190

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

يالحظ اأّن معدل الطالب امللتحقني بهذا النوع من التعليم قد ارتفع خالل �سنوات املقارنة لي�سل اإلى )8238( 
طالبـــًا وطالبـــة يف العـــام الدرا�سي 2013/2012، حيث ت�ساعـــف قرابة خم�ص مرات باملقارنة مـــع العام الدرا�سي 
2001/2000. ولعّل هذه الزيادة مرّدها اإلى ت�سجيع ال�سيا�سات التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة للطالب 

لاللتحـــاق بهـــذا النوع من التعليم، حيـــث اإن حتقيق روؤية الإمارات 2020 لتكون مـــن اأف�سل الدول يف العامل يحتاج 
تاأهيـــل كوادر وطنية متخ�س�سة يف جمالت العلـــوم والتكنولوجيا والهند�سة، وكذلك روؤية اإمارة اأبو ظبي )2030( 
التـــي اأعلنـــت عام 2006 والتـــي ت�سعى لتحويل اقت�ســـاد الإمارة الى اقت�ســـاد قائم على املعرفـــة، وتقليل العتماد 

ًّا على قطاع النفط كم�سدر رئي�ض للن�ساط االقت�سادي.  تدريجي���
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كمـــا اإن ن�سبـــة التحاق الإناث بهذا التعليم يف زيادة مطردة، حيث مل تكـــن هناك طالبات ملتحقات بهذا النوع 
مـــن التعليم، ويف عام 2001/2000 و�سلت الن�سبة اإلى )22٪( مـــن اإجمايل الطالب امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم 
الفنـــي يف م�ستـــوى ال�سهادة الثانويـــة يف عام 2012 /2013. وهذا يدل على حر�ص دولـــة الإمارات العربية املتحدة 
على توفري فر�ص التعليم املت�ساوية لكال اجلن�سني، وت�سجيعها للمراأة على اللتحاق بهذا النوع من التعليم م�ساهمة 

منها يف حتقيق روؤية الإمارات. 

هـــذا، وتقبل املعاهد الفنيـــة ومراكز التدريب الطالب الذين اأنهوا ال�سف الثامـــن بنجاح يف التعليم العام من 
املواطنـــني، واأبنـــاء املواطنات، واأبنـــاء دول جمل�ص التعاون اخلليجـــي، واأبناء حاملي جوازات �سفـــر دولة الإمارات 
العربي���ة املتحدة، ومن ي�س���در بقبولهم قرار من جمل�ض الوزراء، وي�سرتط عل���ى جميع طالب ال�سف الثاين ع�سر 
باملدار�ـــص الثانوية الفنية واملعاهد التطبيقية اللتحاق بربنامج التدريب العملي امليداين باملوؤ�س�سات وال�سركات يف 

القطاعني اخلا�ص واحلكومي ملدة حمددة. 

4. توفـــري الـمعــــلمني واإعـــدادهم

ًّا يف العملية التعليمية، ولذلك فاإّن تدريب املعلمني هو حجر الزاوية يف اأي  ًّا واأ�سا�سيـ يـــوؤدي املعلمـــون دورًا حيويـــ
نظـــام تعليمي ناجح. وتهدف خطـــط الوزارة اإلى تدريب عايل اجلودة للمعلمني �سواء قبل العمل اأو اأثنائه. وتتطلب 
مهنـــة التعليـــم احل�سول على �سهادة جامعية وخربة يف التدري�ص. يجتـــاز املر�سحون املغرتبون اختبارًا كتابيًا �سواء 
اأكانـــوا مقيمـــني اأم ل، ومـــن ينجح باجتياز الختبار الكتابـــي يخ�سع لإجراء مقابلة �سخ�سيـــة، لتحديد ما اإذا كان 

موؤهاًل للتدري�ص، وحتديد مرحلة التعليم التي تنا�سب موؤهالتهم ال�سخ�سية والتعليمية.

ًّا اأن يكونوا حا�سلني على  فيمـــا يخ�ص اأبو ظبي مثـــاًل، تتطلب الإ�سالحات الأخرية من املعلمني املعينـــني حديثــ
درجـــة البكالوريو�ص ملدة اأربع �سنوات، ويتمّيزون مب�ستوى مقبول يف اللغة الإجنليزية. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ُيطالب 

املعلمون املمار�سون بح�سور دورات التدريب وتنمية املهارات خالل العطل املدر�سية العادية.

وقد متَّ اإن�ساء كلية الإمارات للتطوير الرتبوي )ECAE( يف عام 2007 باأبوظبي، وهي اأول كلّية لتدريب املعلمني 
يف دولـــة الإمـــارات العربّية املّتحدة، مرّخ�ســـة من قبل جلنة العتماد الأكادميـــي يف وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمـــي. توّفـــر الكلية تدريبًا للمعلمني علـــى م�ستوى عاملي، ومتنح حاليًا �سهـــادة البكالوريو�ص بعد اأربع �سنوات من 
التعليـــم، للطـــالب الإماراتيني )وكذلك املغرتبـــني املوؤهلني بدءًا من عـــام 2012/2011( وتوؤهلهـــم هذه ال�سهادة 
للتدري�ـــص يف العديد من املواد الدرا�سية كاللغة الإجنليزية، والريا�سيات، والعلوم باملدار�ص احلكومية، من ريا�ص 
الأطفـــال اإلـــى ال�سفوف مـــن الأول اإلى اخلام�ص. كما تقّدم الكليـــة تدريب اللغة الجنليزية اأثنـــاء اخلدمة لفائدة 
املعلمني ومديري املدار�ص، كما تقّدم جمموعة من دورات التنمية املهنية، ومن املتوّقع اأْن توّفر منح دبلوم درا�سات 

عليا، ودرجة املاج�ستري يف الرتبية والتعليم للمر�سحني احلاملني ل�سهادة البكالوريو�ص. 
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كمـــا تقـــّدم الكليات التقنية العليا )HCT( درجـــة البكالوريو�ص، والدبلوم، والدبلوم العـــايل يف برامج التعليم، 
اإ�سافة اإلى تطوير برامج اإعداد املعلم على وجه اخل�سو�ص، لتلبية الحتياجات التعليمية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة ، كما تقدم الكليات التقنية العليا درجة البكالوريو�ص ملدة اأربع �سنوات يف تكنولوجيا التعليم. هذا، وقد مت 
تطوير تدري�ص اللغة الإجنليزية يف املدار�ص، ويف مرحلة الطفولة املبكرة �سمن برامج درجة البكالوريو�ص ملدة اأربع 

�سنوات، بالتعاون مع كلية الرتبية يف جامعة ملبورن، باأ�سرتاليا. 

وح�ســـب ال�سيا�سات والت�سريعـــات املوجودة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، فـــاإّن جميع املعلمني العاملني يف 
مرحلـــة ريا�ص الأطفال هـــّن من الإناث، وذلك حر�سًا من الوزارة على توفري بيئـــة اآمنة وم�ستقرة للطفل، باعتبار 
املعلمـــة اأمًا ثانية له، ومن هنا تاأتـــي اأهمية التاأهيل والتدريب املنا�سب ملعلمة ريا�ـــص الأطفال. واإدراكًا لأهمية دور 
معلمـــة الريا�ص، فقد قامت الـــوزارة باإعداد برامج تدريبية متخ�س�سة جلميع املعلمات ح�سب حماور التطوير، اإذ 
مّت يف عـــام 2004 ت�سكيـــل فريق تدريبي متنقل ي�سّم مدربات ذوات كفاءة عاليـــة يف جمال ريا�ص الأطفال، مهّمته 
التدريب على تنفيذ املنهج املطّور، وفق ما جاء يف القرار الإداري رقم )2/221(، وقد ت�ساعف عدد املعلمات اأكرث 

من مرتني بني الأعوام 2001/2000 و2012/2011. 

جدول رقم )7(: تطّور اأعداد املعلمات يف الّتعليم ما قبل البتدائّي، وغريها من برامج تعليم وتنمية الطفولة 
املبّكرة )حكومي وخا�ص( يف دولة الإمارات العربية املتحدة

2011 /20052012 /2006 2000 /2001ال�سنة

369148918046العدد

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

وعـــززت ذلك اخلطـــة ال�سرتاتيجّية 2020/2010، يف هدفها الثاين الرامي اإلـــى حت�سن م�ستوى اأداء الهيئات 
التعليمّية، وتنمية قدراتهم التخ�س�سّية يف جمال التعليم، ل�سمان تلقي جميع الطالب نوعية تعليم عالية اجلودة. 
ًّا  وتظهـــر بيانـــات  اجلدول التايل اأّن هناك حت�سنًا على امل�ستوى الوطنّي يف اأعـــداد ون�سب املعلمني املوؤهلني اأكادمييـ
نتيجة ملا توليه احلكومة من عناية خا�سة يف تاأهيل املعلمني العاملني، للح�سول على ال�سهادة اجلامعية الأولى، ومنع 
الـــوزارة تعيـــني اخلريجني من حاملي الدبلوم، وتركيزها على ا�ستقطاب اأ�سحاب املوؤهالت العلمية وخا�سة العليا، 
حيث يرد هذا يف �سروط املفا�سلة بني املتقدمني ل�سغل الوظائف التعليمية بالوزارة، بل ما تقوم به الوزارة من تنفيذ 
�سي، ومقابلة �سخ�سّية، الأمر  بع�ص الإجراءات للمعلمني اجلامعيني عند ا�ستقطابهم، من امتحان حتريري تخ�سّ
الذي يوؤكد حر�ص الوزارة على امتالك كوادرها التعليمية موؤهالت علمية عالية، وكفايات حتقق جودة التعليم، كما اأن  
 اإ�سدار رخ�سة للتدري�ص جتّدد كل )3( �سنوات للمعلمني العاملني بامليدان الرتبوي، يرفع من قدرات املعلمني ويحفزهم 

للتنمية املهنية امل�ستدامة. 
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جدول رقم)8(: العدد والتوزيع املئوي للمدّر�سني بح�سب املوؤهالت الأكادميّية، وامل�ستوى التعليمّي يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة 

املرحلةال�سنة
ثانوية وما 

يعادلها
درا�سات علياجامعيدبلوم

2001/2000

1.73٪50.05٪33.19٪15.02٪ريا�ص الأطفال

4.17٪57.80٪35.34٪2.70٪احللقة الأولى

8.62٪86.88٪4.08٪0.42٪احللقة الثانية

12.70٪8.5.97٪1.28٪0.05٪املرحلة الثانوية

2006/2005

2.37٪61.26٪24.41٪11.96٪ريا�ص الأطفال

4.98٪71.36٪21.39٪2.27٪احللقة الأولى

7.69٪84.76٪7.20٪0.36٪احللقة الثانية

14.81٪83.88٪1.15٪0.15٪املرحلة الثانوية

2012/2011

6.91٪72.77٪14.24٪6.08٪ريا�ص الأطفال

9.29٪75.08٪13.88٪1.75٪احللقة الأولى

19.42٪72.53٪6.90٪1.15٪احللقة الثانية

13.92٪80.45٪4.53٪1.10٪املرحلة الثانوية

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

يالحظ من اجلدول ال�سابق اأّن ال�سيا�سات والت�سريعات التي تعمل من خاللها وزارة الرتبية والتعليم قد اهتمت 
بجودة املعلم املوؤهل للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم، حيث تظهر الإح�سائيات والبيانات ارتفاعا مطردًا يف اأعداد 
املعلمني احلا�سلني على موؤهل جامعي بدرجة البكالوريو�ص يف جميع املراحل الدرا�سية، حيث كانت ن�سبتهم يف عام 
2001/2000 يف مرحلـــة ريا�ص الأطفـــال )52 ٪(، وارتفعت يف عام 2012/2011 اإلى )80 ٪(.  وبالن�سبة للحلقة 

الأولـــى فقد كانت يف عـــام 2000 / 2001 )62 ٪( وارتفعت اإلى )84 ٪( يف عام 2012/2011. و لعل هذا التزايد 
يف اأعـــداد املعلمـــني الذي يحملون الدرجات اجلامعية يدل على اجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية و التعليم يف دولة 
الإمـــارات العربية املتحدة يف تاأهيل املعلمني، من خـــالل خططها ال�سرتاتيجية و م�ساريعها، حيث اإن روؤية التعليم 
)2020( والتي اأقرت عام 2002 و�سعت العديد من الربامج يف اأجندتها من اأهمها تطوير كفاءة املعلمني، وجعلت 
اأول اأهدافها ال�سرتاتيجية اأْن يكون اجلميع يف جميع املراحل التعلمية من حملة املوؤهالت اجلامعية الرتبوية، وبناًء 
عل���ى ذل���ك،  فقد اأ�سدرت الت�سريعات اخلا�س���ة بتعيني املعلمني يف الوزارة، و الت���ي كان اأول ال�سروط فيها امتالك 
�ص يف املادة التي يدر�سها. وقد جاءت ا�سرتاتيجية الوزارة عام 2008–2010 لتوؤكد يف  املعلم ملوؤهل جامعي متخ�سّ

اأهدافها على اأهمية الرتقاء باأنظمة وبرامج التطوير املهني جلميع العاملني يف النظام التعليمي. 



34

5. برامج تعليم الكبار

    و�سع النظام التعليمّي ملحو الأمّية وتعليم الكبار جمموعة من الأهداف هي:

متكني الدار�سني من مهارات القراءة، والتعبري الكتابّي، والعمليات احل�سابية التي تتطلبها احلياة اليومية.  -  1
اإك�ساب الدار�سني املهارات التي ت�ساعدهم يف اأداء اأعمالهم، ورفع كفاياتهم الإنتاجية، اأو التدرب على مهن اأخرى.  -  2
تثقيف الدار�سني واإعادة تاأهيلهم، كي ي�ستطيعوا مواكبة التطّور، ومواجهة التحديات املحيطة بهم.  -  3
اإتاحة الفر�سة اأمام الأفراد الذين نالوا ق�سطًا من التعليم املدر�سي ملوا�سلة التعّلم.  -  4

وقـــد احتلت م�سكلة حمو الأمية مركز الهتمام يف توجهات التعليم منذ اأن ن�ساأ النظام التعليمي احلديث يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، كما بذلت الدولة جهودًا مكثفة للتخل�ص من الأمية، حيث مّت اإن�ساء اإدارة خا�سة ملحو الأمية 
وتعليم الكبار ممثلة باإدارة تعليم الكبار، والتي بداأت عملها ب�سكل منتظم منذ عام 1973/1972، هذا، وقد �سرعت 
الـــوزارة يف افتتـــاح مراكز حمو الأمية وتعليم الكبار يف كّل الأماكن التي رغب الكبار فيها يف التعلم، ل�سدِّ الفجوة بني 
الأجيال، ومواجهة م�سكالت التخلف، وتغيري الأنظمة التعليمية التقليدّية املوروثة. فح�سدت كّل الإمكانات للتو�سع يف 
هذه املراكز، وقامت بفر�ص اإلزامية التعليم حتى اإنهاء املرحلة الأ�سا�سية فيها، وعملت على حتديث املناهج اخلا�سة 

بتعليم الكبار، وو�سعت خطة لتح�سني بيئة التعلم، ورفع كفــــاءة القوى الب�سرية يف هــذه املراكز. 

كمـــا �سدر قــرار جمل�ص الــوزراء رقـــــــم )11( ل�سنة 1980، ب�ساأن ت�سكيل جلنة عليا ملحو الأمية وتعليم الكبار، 
ثـــّم اأقـــرت الدولة يف العام 1989 احلملة ال�ساملـــة ملحو الأمية وتعليم الكبار لدى جميـــع املواطنني، وو�سعت �سقفًا 
ًّا لالنتهاء منه مع بداية عام 2000. وكان موؤمتر الإ�سكندرية ال�سابع لتعليم الكبار حتت �سعار )اآليات وخطط  زمنيــ
تنفيـــذ ا�سرتاتيجيـــة تعليم الكبـــار( املنعقد يف اأكتوبر عـــام 2000 تاأكيدًا لتحقيق ذلك الهـــدف. وكانت نتيجة تلك 
الإ�سالحـــات اأن انخف�ست ن�سبة الأمية من )12.6٪( يف العام 2001/2000 اإلى )5.5٪( يف العام 2012/2011، 

كما هو مبني يف ال�سكل الآتي.
�سكل رقم )1(: تطّور ن�سب الأمّية لدى الكبار يف دولة الإمارات العربية املتحـــدة
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٪9.50
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ذكــور و اإنــاث

2000 / 2001

14.00%
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امل�سدر: تقرير التنمية الب�سرية 2013م.
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كما مّت تقلي�ص ن�سبة الأمية بني اجلن�سني، حيث كان هناك تفاوت يف معدل الأمية بني الذكور والإناث يف بداية 
ال�سبعينيـــات، اأّما الآن فاإّن عدد الإناث اللواتي مّت حمـــو اأميتهن اأكرب من الذكور، مما يعك�ص اهتمام نظام التعليم 

يف الّدولة بتوفري فر�ص التعليم للجميع من دون متييز بني اجلن�سني. 

ويالحظ اأّن معدلت حمو الأمّية ترتاجع ب�سورة مطردة، واأّن دولة الإمارات العربّية املّتحدة قد حققت انخفا�سًا 
ي�سل الى )50٪( من حمو الأمّية. وي�سري تقرير معهد اليون�سكو لالإح�ساء اخلا�ص بالقرائّية عند ال�سباب والكبار 
ال�سادر عام 2013 اإلى اأّن دولة الإمارات العربية املتحدة من بني �سبع دول عربية �سوف حتقق الو�سول اإلى الهدف 

قبل 2015.

كما اأ�سهم يف ت�سجيع التعليم الدور الذي قامت به اجلمعيات الن�سائية، واأهمها الحتاد الن�سائي العام يف دولة 
الإمـــارات العربيـــة املتحدة الذي اأن�سئ بدعم ورعاية من رئي�ص الدولة يف عام 1975، اأي منذ بدايات ن�ساأة الدولة. 
واأدى اإن�ساء ف�سول حمو الأمية وتعليم الكبار التي فتحت يف مقار هذه اجلمعيات اإلى تخفي�ص ن�سبة الأمية بدرجة 
كبـــرية، وكان لرفع امل�ستـــوى التعليمي للمراأة اأثر يف تعزيز مكانتها، مبا اأتاحته هـــذه اجلمعيات من فر�ص مل�ساركة 
املـــراأة يف الأن�سطة الثقافية والتعليمية، وهو ما حقق مكا�سب ملجتمع الإمارات نتيجة ما حظيت به املراأة الإماراتية 

من مكانة رفيعة يف جمال التعليم والعمل. 

ويف �سبيل تطوير جهود حمو الأمية، اأعدت الوزارة مناهج جديدة تتيح للدار�ص موا�سلة الدرا�سة لأربع �سنوات 
للح�ســـول على �سهـــادة التحرر من الأميـــة: �سنتني كمرحلة اأ�سا�سيـــة، و�سنتني للتكميل ت�سل باملتعلـــم اإلى م�ستوى 
ال�سف ال�ساد�ص، وتت�سمن مناهج اإلزامية ل�ستكمال املهارات الأ�سا�سية يف القراءة والكتابة والريا�سيات، وتعميق 
الرتبيـــة الإ�سالمية، والثقافة العامة، ومناهج اختيارية تتحدد وفق ما يهدف اإليه الدار�ص، اإما ملوا�سلة التعليم، اأو 

التدريب املهني الأويل. 

6. برامج دعم جودة الّتعليم

ت�سعى الأهداف ال�سرتاتيجّية للرتبية يف دولة الإمارات العربّية املتحدة اإلى الرتقاء مب�ستوى خمرجات التعليم 
يف امل�ستويات جميعها، ومتكني اخلريجني من امتالك املهارات الالزمة لتلبية احتياجات �سوق العمل. 

وجـــاء بنـــاُء روؤية التعليـــم 2020 والتي �سّكلـــت اأول نقلة نوعّية، من خـــالل اإعداد خطـــة ا�سرتاتيجية متكاملة، 
ت�سمنت املحاور والأهداف ال�سرتاتيجية وامل�سروعات والربامج التمهيدية لتطوير التعليم يف الدولة يف اإطار روؤية 

وا�سحة املالمح، اأكدت التوجه نحو جودة التعليم، والتطوير امل�ستمر، وقيا�ص خمرجات التعليم. 

وقد تبعتها خطط العمل التنفيذية التي ترجمت هذه املبادئ اإلى مبادرات وم�سروعات ا�ستهدفت جودة التعليم، 
وحت�سني خمرجات نظام التعليم يف الدولة، من خالل اجلهود الآتية: 

الهتمـــام بتح�سني البيئة املدر�سية وتوفري الأبنية املدر�سية املزودة بالو�سائل كافة التي من �ساأنها توفري مناخ  -  1
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تعليمـــي راق من حيث: توفري املكيفات واملرافـــق ال�سحية، واملختربات واملعامل واملالعب وغريها من املرافق 
الأ�سا�سية، واعتماد مناذج مت تنفيذها وبناوؤها يف املناطق احل�سرية املتمثلة باملدن ومثليتها املناطق الريفية. 

�سدور القرارات الوزارية التي ت�ستهدف تطوير املناهج لتواكب روؤية )2020( يف الدولة وحتقيق التميز. -  2
الهتمام بالتنمية املهنية وحت�سني م�ستوى اأداء الهيئة التعليمية، والعمل على تدريب اأع�سائها مبا يتنا�سب مع  -  3

تطور املناهج وطرق التدري�ص.
مقارنة اأداء الطالب على امل�ستوى الوطني والدويل من خالل تطبيق الختبارات الوطنية والدولية املتمثلة يف  -  4

PISA ،TIMMS ،PIRLS وغريها لقيا�ص خمرجات التعليم. 

تطوير نظام الرقابة املدر�سية والعتماد الأكادميي ملوؤ�س�سات التعليم العام.  -  5

وقـــد تبّنـــت الـــوزارة يف خطتهـــا ال�سرتاتيجّيـــة 2010–2020 يف الهدف الرابـــع »تهيئــــة بيئــة تعليمية 
تربوية حمفزة تتالءم مع احتيـــاجات الـمتعـــلم«، ومن خالل هذا الهدف نفذ العديد من املبادرات التي 

توفر هذه البيئة مثل: تطوير املرافق التعليمية، وتزويدها بالأجهزة والتقنيات الالزمة.

جدول رقم)9(: عدد الطالب اإلى املعّلمني )PTR( يف دولة الإمارات العربية املتحدة

200120062011املرحلة الدرا�سية
18.418.317.8مرحلة ما قبل البتدائي 

15.915.517.0مرحلة احللقة الأولى
14.513.915.6مرحلة احللقة الثانية

13.012.312.0مرحلة الثانوية

امل�سدر : معهد اليون�سكو لالإح�ساء . 

ـــح اجلدول رقم)9( عدد الطالب اإلى املعلمني )PTR( يف املراحل الدرا�سّية املختلفة، وهي ن�سب اإيجابية  يو�سّ
و�سمـــن اأرقـــام قيا�سية عاملية. ومل تتجاوز هذه الن�سب يف املرحلة ما قبل البتدائي يف �سنوات القيا�ص عن )18.4( 
طالـــب لـــكّل معلم. ويف املرحلة البتدائية ارتفعت الن�سب مـــن )15.9( طالبًا لكل معلم من 2001 اإلى )17( طالبًا 
لـــكل معلـــم، ويعزى هذا الرتفـــاع الى الإقبال علـــى التعليم من اأطفال العائـــالت الوافدة والتـــي ا�ستقرت يف دولة 
الإمـــارات العربية املتحدة، وكذلك يف مرحلة احللقة الثانيـــة حيث مل تتجاوز ن�سب الطالب اإلى املعلم )14.5( يف 
عام 2001 ولت�سبح )15.6( طالبًا لكل معلم يف عام 2011. ويف املرحلة الثانوية تراوحت الن�سبة بني )13( طالبًا 

لكل معلم يف عام 2001 و)12( طالبًا لكل معلم يف عام 2011.  
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مربع رقم )3(: التعلم الذكي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

يعدُّ التعليم اأحد اأبرز القطاعات املوؤثرة واملتاأثرة باملد التكنولوجي مما ي�ستدعي الرتكيز على اأهمية توظيف تقنية املعلومات يف عملية 
زة تواكب التطور املعريف والتقني الذي ي�سهده العامل، والتحولت  التعلـــم والتعليـــم، بو�سفها اأ�سا�سًا من اأ�س�ص بناء بيئة تعلمية تفاعلية حمفِّ

امل�ستجدة يف التعليم احلديث، مما يحقق للمتعلمني احلاليني والأجيال اجلديدة بيئة تعليمية تفاعلية جاذبة وفق اأرقى معايري اجلودة.

وقد حققت الوزارة العديد من الإجنازات واملبادرات الطموحة، والتي تتطلع مل�سايرة الثورة التكنولوجية والتقنية التي حتيط بنا، 
ومن اأهم هذه املبادرات برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي الذي اأ�سهم يف  تطوير البنية التحتية للمعلومات يف املدار�ص، وقد اأطلق 
الربنامـــج عـــام 2012  بالتعاون مع مكتب رئا�سة جمل�ص الـــوزراء و هيئة تنظيم الت�سالت، ويهدف اإلى بنـــاء بيئة مدر�سية جديدة 
للطالب يف املدار�ص احلكومية جميعها وي�ستمر ملدة خم�ص �سنوات، ويركز الربنامج يف مرحلته التمهيدية على اأربع مواد اأ�سا�سية هي 

اللغة العربية، اللغة الإجنليزية، العلوم، الريا�سيات.

كمـــا مت ت�سكيل فرق فنيـــة متخ�س�سة لالطالع على اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال التعلـــم الذكي لالإفادة منها، وبناء خطة 
ا�سرتاتيجية تدعم التعلم الذكي يف الدولة مبا يتالءم مع البيئة املحلية، وتعد دولة الإمارات العربية املتحدة الأولى على نطاق منطقة 
ال�ســـرق الأو�ســـط يف تطبيق برنامج ي�ستهدف توظيـــف تقنية املعلومات يف تطوير املناهج والبنية التحتيـــة الإلكرتونية جلميع املدار�ص 

احلكومية على م�ستوى الدولة. 

اأهداف برنامج التعّلم الذكي الأ�ضا�ضية: 
• حت�سني م�ستوى التعلم احلكومي يف الدولة.	
• اإعـــداد قـــادة للم�ستقبل مـــن خالل تزويدهم مبهـــارات جديدة ت�ساعدهـــم على دخول �ســـوق العمل ومواجهة خمتلـــف التحديات 	

وم�ساعدة الطالب على اأن يكونوا فاعلني ومتفاعلني يف تلقي علومهم.
• حت�سني الفر�ص اأمام جميع الطالب يف الدولة لتلقي م�ستوى عاٍل من التعليم مبا يتوافق مع الروؤية العامة للدولة 2021.	
• م�ساعـــدة املعنيـــني بالعملية الرتبوية على متابعة �سخ�سية اأكرث دقة لأداء كل طالب، مبـــا ي�ساعد على تنمية مواهبه وتطوير اأدائه 	

بالتنا�ســـب مـــع قدراته، اإ�سافة اإلى حتقيق ان�سيابيـــة يف التعليم وحتويل املدر�سة اإلى ركن مكّمـــل ومتفاعل مع الطالب، مبا ي�سجع 
ويحّفز الطالب على التح�سيل العلمي، ويخفف من ن�سبة الت�سرب املدر�سي، وي�سجع على البتكار والجتهاد واملبادرة.

• ردم الهـــّوة التقنيـــة بني املدر�ســـة واملنزل، وامل�ساعدة علـــى اإدخال عدد اأكرب من اأوليـــاء اأمور الطالب اإلى عـــامل التقنية احلديثة 	
واملناهج العلمية اجلديدة مما �سينعك�ص على منفعة املجتمع باأطرافه جميعها.

• تعزيز عالقة الطالب مع التقنيات اجلديدة.	
ولقـــد انطلقت املرحلة التطبيقية الأولى للربنامج عـــام 2014/2013 م�ستهدفة ال�سف ال�سابع، والتي �ستمتد اإلى اأربع �سنوات 
لت�سمل باقي املدرا�ص احلكومية البالغ عددها)423( مدر�سة، وما يقارب )150( األف طالب، وحوايل )16( األف معلم، اإلى جانب 
ذلـــك فقـــد مت تزويد املدار�ص امل�ستهدفة من امل�ســـروع باأحدث التقنيات العاملية و اإمدادها ب�سبـــكات اإلكرتونية فائقة ال�سرعة، لإتاحة 
الت�ســـال الداخلي و اخلارجـــي، ف�ساًل عن توفري ال�سبورات الذكية يف الف�سول الدرا�سية، التـــي تتيح للمعلم �سرح الدر�ص من خالل 
عر�ص املحتوى الإلكرتوين الذي مّت تطويره ليتوافق مع اأهداف برنامج التعلم الذكي، وبناًء على ذلك فقد بلغت ن�سبة تطوير املحتوى 
التعليمـــي للمـــواد الأ�سا�سيـــة الأربـــع )40 ٪(، ولقد اأ�سيفت يف هذه املرحلة مـــادة الرتبية الوطنية، ويف الوقـــت نف�سه مل يكن الكتاب 

الإلكرتوين بدياًل عن احلقيبة املدر�سية العادية، واإمنا داعمًا لها ومعززًا للتفاعل القائم بني املعلم والطالب.
وركـــز الربنامـــج على تدريب املعلمني حيث مت تدريب )83( معلمًا ومعلمة من التخ�س�سات الدرا�سية املقررة، اإ�سافة اإلى توفري 
الدعـــم وامل�سورة يف ا�ستخدام التكنولوجيـــا من خالل ت�سكيل فريق ملتابعة املعلمني من اخلرباء الرتبويني واملوجهني، وتوفري جمموعة 
ا ي�ستهدف  ذ )20( برناجًما تدريبيًّ من املتخ�س�سني لتقدمي الدعم الفني، كما خ�سعت الإدارات املدر�سية اأي�سًا اإلى التدريب حيث ُنفِّ

فئة الإدارات املدر�سية.
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اأظهـــرت النتائج العامة لأداء املدار�ص احلكومية يف دولـــة الإمارات العربية املتحدة اأن ن�سبة املدار�ص امل�سنفة 
يف فئـــة فعـــال للغاية يف جمال القيادة املدر�سيـــة )35٪(، ويف جمال املدر�سة كمجتمـــع )71٪(، ويف جمال التطور 
ال�سخ�ســـي والجتماعـــي للطالب )66٪(، بينمـــا مل تتجاوز )25٪( يف جمال جودة البيئـــة ال�سفية، و )35٪( يف 
جمـــال نتائج التح�سيل الطالبي وتقدمهم، وهما اأهم جمالني يقي�سان مدخالت وخمرجات التعلم للطالب ويعول 
عليهمـــا يف رفـــع جودة التعليـــم. وكذلك اأظهرت النتائج ن�ســـب �سغرية تراوحت بني )1٪( الـــى )6٪( لالأداء غري 

الفعال يف املدار�ص. 

�سكل رقم)2(: تقييم اأداء املدار�ص احلكومية وفق جمال الرتكيز يف دولة الإمارات العربية املتحدة

تقييم الـمدار�ص الـحكوميـة 2013-2009
اأداء الـمدار�ص وفق جمال الرتكيز

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة .

وقد �سددت وثيقة التعليم روؤية )2020( على احلاجة اإلى حت�سني �سيا�سات واأ�ساليب التقييم باعتبار اأن التقييم 
يـــوؤدي دورًا حيويًا يف اإ�سالح وتنمية التعليم، واأكدت اأي�سا اأن تطوير املناهج والربامج التعليمية والتقييم املوؤ�س�سي 

ب�سكل عام ينبغي اأن ي�ستند اإلى معايري احلوكمة مثل الأداء وامل�سوؤولية وامل�ساءلة.

طّبقت وزارة الرتبية والتعليم برنامج الختبارات الوطنية عام 2002 على طالب دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف ال�سفوف الثالث واخلام�ص وال�سابع والتا�سع يف مدار�ص الدولة جميعها، حيث مت التعاون مع املجل�ص ال�سرتايل 
للبحـــوث الرتبويـــة بهدف تطوير الختبارات الوطنيـــة، وت�سكيل جلان من املخت�سني يف املناهـــج والتقومي لدرا�سة 
بنائيـــة الختبـــارات الوطنية من حيث املعايري واملحتويـــات والأ�سئلة. وتقي�ص الختبـــارات م�ستويات اإتقان الطالب 
للمهـــارات الأ�سا�سية يف القراءة، والكتابة، والعلوم، والريا�سيات، ومهارات التفكري، والتي تندرج يف �سعوبتها من 
ال�سرتجـــاع، والتذكر، اإلـــى التحليل، والتقومي. وقد �سملـــت عينة الختبار لعام 2012 بتوجيهـــات من معايل وزير 
الرتبيـــة والتعليم طالب وطالبات املدار�ص اخلا�سة املطبقة ملنهـــاج وزارة الرتبية والتعليم للمراحل نف�سها اإ�سافة 

اإلى طالب وطالبات املدار�ص احلكومية.
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يتـــم حتليل نتائـــج الطالب يف الختبـــارات الوطنية اعتمادًا علـــى املتو�سط احل�سابي لعالمـــات الطالب يف كل 
مادة درا�سية من املواد الأربع الرئي�سة ا�ستنادًا اإلى املتو�سط احل�سابي الدويل )500( درجة، حيث يتم يف كل عام 
مقارنة نتائج العام احلايل مع نتائج العام ال�سابق بهدف قيا�ص ن�سبة التح�سن يف اأدائهم. ولقد و�سل عدد الطالب 
امل�سمولني يف الختبارات الوطنية عام 2012 اإلى )60000( طالب يف دبي والإمارات ال�سمالية، ينت�سب )40000( 
طالب اإلى مدار�ص حكومية، وينت�سب )20000( طالب اإلى املدار�ص اخلا�سة املطبقة ملنهاج وزارة الرتبية والتعليم.

�سكل رقم)3(: نتائج الختبارات الوطنية يف اللغة العربية - قراءة  لالأعوام 2010-2013 يف دولة الإمارات العربية املتحدة

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

يو�ســـح ال�ســـكل مدى تطّور اأداء الطـــالب يف القراءة يف ال�سف الثالث، حيث اإنه يف عـــام 2013 ارتفع امل�ستوى 
مبعـــدل )26( درجة عن م�ستـــوى اأداء الطالب يف املرحلة نف�سها يف عام 2010، اأمـــا طالب ال�سف اخلام�ص فقد 
ًّا،  اأظهروا تطورا طفيًفا مبعدل )10( درجات، وبالعك�ص فقد لوحظ تدين م�ستوى اأداء طالب ال�سف ال�سابع تدريجيـ

اأما طالب ال�سف التا�سع فقد اأبدوا تطوًرا ملحوًظا منذ عام 2010 مبعدل )25( درجة. 

�سكل رقم)4(: نتائج الختبارات الوطنية يف الريا�سيات لالأعوام 2010-2013 يف دولة الإمارات العربية املتحدة
 

امل�سدر وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.



40

ا�ستنادًا اإلى معايري مادة الريا�سيات فقد اأثبتت النتائج تقدًما اإيجابيًّا يف اأداء الطالب حيث لوحظ ارتفاع اأداء 
طـــالب ال�ســـف الثالث مبعدل )160( درجه يف عام 2013 عنه يف عام 2010، وارتفع اأداء طالب ال�سف اخلام�ص 
مبعـــدل )89( درجـــة، اأما طـــالب ال�سف ال�سابع فقد ارتفـــع اأداوؤهم مبعدل )50( درجة، ويعـــد الرتفاع ملحوًظا 
طـــالب ال�سف التا�سع حيث ارتفع اأداوؤهم مبعدل )769( درجـــة. وذلك يعود اإلى ثبات الختبار حيث مت العتماد 

على منهجية تقومي دقيقة بتكرار عدد من الأ�سئلة لقيا�ص مدى متكن الطالب منها.

 �سكل رقم)5(: نتائج الختبارات الوطنية يف اللغة الإجنليزية لالأعوام 2010-2013 يف دولة الإمارات العربية املتحدة

امل�سدر : وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربّية املّتحدة.

ولقـــد حت�سنـــت نتائج اأداء الطالب يف اختبار مهارة القراءة يف اللغة الإجنليزية عام 2012 عنه يف عام 2011، 
واأو�سحـــت النتائج تفاوتًا وتذبذبًا يف م�ستوى اأداء الطالب يف ال�سنوات الأخرى. وكان تنوع هذا النت�سار على كافة 
امل�ستويـــات مـــن الأدنـــى اإلى الأعلى متجلًيا اأكرث لـــدى الذكور منه لدى الإناث. ومن اجلديـــر بالذكر اأن اأداءهم يف 
فرعي املفردات وا�سرتجاع املعلومات وتذكرها حقق م�ستوى اأف�سل من م�ستوى اأدائهم يف فرعي التفكري والتف�سري.

وت�سعـــى وزارة الرتبيـــة والتعليم من خـــالل م�ساركة الطالب يف الختبارات الدولية اإلـــى درا�سة فعالية املناهج 
املطبق���ة وط���رق تدري�سها، وذلك لتطوي���ر املنظومة التعليمي���ة ا�ستنادا اإل���ى م�ستوى اأداء الط���الب، واإظهار نقاط 
الق���وة ونق���اط ال�سعف يف عملية التعليم، اإ�سافة اإلى تقييم اأنظمة التعلي���م اخلا�ض، واحل�سول على بيانات �ساملة 

ومقارنات دولية للمفاهيم واملفردات التي تعلمها الطالب. 

ويظهـــر ال�سكالن البيانيان التاليان )6( و)7( اأن طالب دولة الإمـــارات العربية املتحدة قد حققوا يف ال�سف 
الثامـــن يف جمايل العلوم الريا�سيات نتائـــج اأعلى من اأقرانهم يف الدول العربية امل�ساركة جميعها، حيث بلغ معدل 

طالب الإمارات )465( يف العلوم ويف الريا�سيات بلغ املعدل )456( نقطة. 

وكذلك كان الأمر بال�سف الرابع حيث حقق طالب دولة الإمارات العربية املتحدة واأقرانهم يف مملكة البحرين 
النتائج الأعلى بني الدول العربية امل�ساركة يف اختبار TIMSS 2011، فقد بلغ معدل الطالب يف الريا�سيات )434(. 
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ومن املثري لالهتمام اأن اأداء الطالب يف الريا�سيات اأقرب اإلى املعدل الدويل )500( لكن مل يكن حت�سيل الطالب 
يف العلوم �سمن امل�ستوى نف�سه وهو )394( نقطة فقط.

  TIMSS 2011 سكل رقم)6(: متو�سطات الأداء للدول العربية يف العلوم بال�سف الثامن يف درا�سة�

TIMSS 2011 سكل رقم)7(: متو�سطات الأداء للدول العربية يف الريا�سيات بال�سف الثامن يف درا�سة�

.TIMSS 2011 امل�سدر: درا�سة الجتاهات الدولية يف الريا�سيات والعلوم

فيمـــا يتعلق بنتائج PISA 2009 )الربنامج الدويل لتقييـــم الطالب(، التي اأجرتها منظمة التعاون والتنمية يف 
امليـــدان القت�ســـادي، فقد جرى للمرة الأولى تقييم ما يقرب من ثلثي الطـــالب بعمر )15( �سنة يف دبي )5.620 
طالـــب مـــن 134 مدر�سة(، وجاءت دبي يف املرتبة )42( من �سمـــن )65( بلدا م�ساركا يف اإتقان القراءة، واملرتبة 
)41( يف الريا�سيات والعلوم. و�سجلت دبي اأف�سل النتائج بني دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا التي �ساركت يف 
PISA 2009، وتفوقت املدار�ص اخلا�سة على املدار�ص احلكومية، وقد كانت املناهج الثالثة الأولى يف الختبار هي: 

البكالوريا الدولية، واملنهج الربيطاين والهندي.
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تطّور الّتعليم في مملكة البحرين

املبادئ والأهداف العامة للّنظام الّتعليمّي
تطمـــح الروؤيـــة القت�سادّيـــة البحرينّيـــة 2030 اإلى حتقيق نظام تعليمـــّي من الدرجة الأولى، مـــن �ساأنه متكني 
البحرينيـــني مـــن حتقيـــق طموحاتهـــم. ولأّن الّتعليم �ســـرورّي جلعل هـــذه الروؤية حقيقـــة واقعة، فقـــد اأ�سبح من 
ال�سرورّي تطوير نظام تعليمّي يوّفر لكّل مواطن الفر�ص الّتعليمّية املالئمة لتلبية احتياجاتهم الفردّية وطموحاتهم 
وقدراتهـــم، ويف الوقت نف�سه يكون منا�سبًا ملتطّلبات مملكة البحريـــن ومتطلبات اقت�سادها، ويقدم باأعلى معايري 

اجلودة املمكنة، وي�ستفاد منه على اأ�سا�ص القدرة واجلدارة. 
وي�ساحـــب هـــذه الروؤية بنـــاء ا�سرتاتيجّية وا�سحـــة تعمل على رفع م�ستـــوى واأداء املدار�ـــص واملوؤ�ّس�سات املهنّية 

واجلامعات، وتعتمد على ما يلي: 
• الرتكيـــز على تطوير املعلمـــني، من خالل حت�سني التوظيـــف والتدريب، وتعزيز اأدائهـــم، وحت�سني �سورتهم يف 	

املجتمع، وزيادة جاذبّية وظائف التدري�ص. 
• توفـــري التدريب اجلّيد على املهارات الّتطبيقّيـــة واملتقّدمة املطلوبة للتناف�سّية العاملّية، وجذب �سناعات جديدة 	

اإلى مملكة البحرين. 
• و�سع معايري للجودة يف جميع جمالت قطاع التعليم، يتّم يف �سوئها تقييم اأداء املوؤ�س�سات التعليمّية والتدريبّية 	

بانتظام. 
• ة لالقت�ساد القائم على املعرفة.	 ت�سجيع البحث والتطوير يف اجلامعات لإن�ساء من�سّ

وتتجّلى الأهداف العاّمة الرئي�سة لوزارة الرتبية والتعليم يف الآتي:

تعزيز املواقف الوطنّية وحقوق املواطنة لدى الطالب البحرينّيني مع الرتكيز على الربط املتوازن بني احلقوق  -  1
والواجبات. 

غر�ص القيم الأخالقّية الإ�سالمّية يف اأذهان الطالب بطريقة متوازنة مما يوؤّثر ب�سكل كبري يف ال�سلوك اليومّي.  -  2
تطويـــر �سخ�سّية الطـــالب البحرينّيني لتح�سريهم ملواجهة حتديات احلياة، ومتكينهم من اأداء دور فاعل يف  -  3

الإنتاج والبناء والنمّو، والتفاعل مع اأهداف ومتطّلبات البالد والعباد. 
توفـــري التاأهيـــل الأ�سا�سّي العاّم للطالب لكّل من احلياة اخلا�سة والعامـــة ومبا يعينهم على مواكبة الّتطّورات  -  4

العلمّية والّتكنولوجّية الهائلة، والّتغرّيات املحتملة يف امل�ستقبل. 
توجيه العملّية الّتعليمّية اإلى اعتماد ا�سرتاتيجّيات فّعالة تدعم وتعّمق مفهوم الّتعّلم مدى احلياة.  -  5
الّتكامل ما بني الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع كي تنه�ص كل هذه الأطراف مب�سوؤولياتها يف حتقيق اأهداف تعليم الأجيال.  -  6
تكييـــف املناهـــج الدرا�سّية لتلبية متطّلبات الطـــالب املتنّوعة مع الأخذ بعني العتبـــار الفروق الفردّية لديهم  -  7

وتنّوع احتياجاتهم وميولهم ومهاراتهم. 
تعزيز نوعّية الّتعليم يف خمتلف جمالت الّتخ�س�ص من خالل معايري وا�سحة لتقييم نظام التعليم.  -  8
تنفيذ اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم.  -  9
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اإدارة الّنظام الّتعليمّي

وزارة الرتبيـــة والّتعليـــم هي اجلهة الر�سمّية امل�سوؤولة عـــن توجيه نظام الّتعليم على جميـــع امل�ستويات، وتنفيذ 
ال�سيا�سة الّتعليمّية للّدولة، وو�سع �سيا�ساتها، والتخطيط لها، والإ�سراف على اإداراتها وتوجيهها.

بعـــد اإعـــادة تنظيم هيكلة الـــوزارة يف العـــام 2006، اأ�سبحت الـــوزارة تتاألف من �سبعة قطاعـــات رئي�سة حتت 
اإ�ســـراف وكيلني اثنني، اأحدهما للموارد واخلدمات، والأخر ل�ســـوؤون الّتعليم واملناهج. وي�سرف على كل قطاع وكيل 

وزارة م�ساعد ي�سرف على عدد من املديريات التابعة له.

ًّا فيما يتعّلق بتوزيع ال�سالحّيات  وي�سمل التنظيم اجلديد للوزارة و�سفًا متقّدمًا لالأدوار واملهام، واأ�سلوبًا منهجيـ
وامل�سوؤولّيـــات، وي�ستنـــد على مبداأ مركزّية الّتخطيـــط ولمركزّية الّتنفيذ. وقد اّتخذت الـــوزارة اخلطوات الالزمة 
لتنفيذ نظام املناطق الّتعليمّية )للمرحلة البتدائية( منذ العام الدرا�سّي 2006/2005. وياأتي هذا الّنظام يف اإطار 
خطـــة الـــوزارة لإن�ساء اإدارة لمركزّية لتعزيز الكفـــاءة يف العمل املدر�سّي، ومتابعة العمـــل بطريقة �سل�سة، وتعزيز 
املتابعـــة اليوّمية، وت�سهيـــل عمل املدر�سة من خالل التن�سيـــق والّتكامل بني الإدارة املركزّيـــة ومناطق الّتعليم. وقد 

ا�ستمّرت الوزارة يف تنفيذ هذا الّنظام يف املراحل املتو�ّسطة والثانوّية يف العام الدرا�سّي 2007/2006.
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مربع رقم)4(: املدار�ص امل�ضتقّلة يف مملكة البحرين

الت�ساورّيـــة،  الدميوقراطّيـــة  و�سيا�ســـة  الالمركزّيـــة،  والتعليـــم  الرتبيـــة  وزارة  �سّجعـــت  الثمانينيـــات،  اأوائـــل  منـــذ 
مـــن خـــالل اإيجـــاد قنـــوات التعبـــري والتفاعـــل بـــني امل�سوؤولـــني الرتبويـــني، والتـــي ت�سمـــل جميـــع العاملـــني يف جمـــال 
 التعليـــم يف اللجـــان التنمويـــة واتخـــاذ القـــرارات املنا�سبـــة لرفـــع كفـــاءة التعليـــم. ومت اإن�ســـاء عـــدة جلـــان ا�ست�ساريـــة. 
ل تقت�سر الع�سوية على امل�سوؤولني بالوزارة، بل ميكن التما�ص امل�ساعدة من املوظفني ذوي اخلربة من الوزارات واجلامعات 

الأخرى يف مملكة البحرين.

يف عـــام 1991/1990، اعتمـــدت الـــوزارة نظـــام كل مدر�ســـة كوحـــدة تعليميـــة م�ستقلـــة، وفقـــا للقـــرار الـــوزاري رقم 
)90/168/375( املـــوؤرخ يف 24 ابريل/ني�ســـان 1990. حددت الوثيقة املرفقة بالقـــرار الوزاري الإجراءات الأ�سا�سية، 

واملخطط التنظيمي اجلديد لإدارة املدر�سة، واملهام التعليمية والإدارية، وكذلك عملية التقييم.

يتكّون الّتنظيم اجلديد للمدر�سة كوحدة تعليمية م�ستقلة مما ياأتي: 

ميّثل مدير املدر�سة القيادة العليا يف املدر�سة كرئي�ص ملجل�سها. حيث ي�سارك يف و�سع ال�سيا�سة العاّمة للمدر�سة، وياأخذ 	•
على عاتقه قيادة العمل يف املدر�سة لتنفيذ ال�سيا�سة الّتعليمّية، وحتقيق الأهداف الّتعليمّية.

يتكـــّون جمل�ص املدر�سة مـــن: مدير املدر�سة رئي�سًا، وم�ساعد رئي�ص، وم�ساعد اجتماعـــّي، ومدّر�ص منتخب من بني ذوي 	•
اخلـــربة، واأخ�سائّي مركز م�سادر التعلم، ومقرر، وخم�سة مدر�سني منتخبني. يناق�ص املجل�ص امل�سائل املتعّلقة ب�سيا�سة 
املدر�ســـة ب�ســـكل عام: م�ســـاكل املدر�سة الإداريـــة والأكادميية واحللـــول املنا�سبـــة، احتياجات املدر�سة لهيئـــة التدري�ص 
واملوظفـــني الإداريني، القرتاحـــات واخلطط املقّدمة من قبل العاملـــني يف املدر�سة املتعلقة بتطويـــر املناهج الدرا�سية 

وطرق التدري�ص، وميزانية املدر�سة املقرتحة.

وت�سم���ل ال�سع���ب الدرا�سية جميع املعلم���ني الذين يقومون بتدري�ض املواد اأو باإجراء الن�س���اط التعليمي. ويراأ�ض كل �سعبة 	•
معلم بارز يكون م�سوؤول عن تطوير املنهج الدرا�سي املعنّي، وطرق التدري�ص، واأ�ساليب التقييم، وبرنامج التطوير املهني 

للموظفني. ميكن اأن ينتخب املعلم البارز ع�سوا يف جمل�ص املدر�سة.

يعتـــرب املعلـــم حجـــر الزاوية يف العمليـــة التعليمية فهو ي�ســـارك ب�سفته ع�ســـوًا منتخبًا يف جمل�ص املدر�ســـة، وي�سارك يف 	•
عمليـــة �سنع القرار، وي�سهم يف الإدارة ال�سليمة للمدر�ســـة. ولالأخ�سائي الجتماعي دور فاعل يف اإدارة احلياة املدر�سية 
وتنظيـــم العالقـــات الجتماعّيـــة بني الطـــالب، وبينهم وبني والديهـــم. اإّنه يوفر اأي�ســـا للطالب اخلدمـــات ال�ست�سارية 
النف�سية والجتماعية واملهنية. وهو ع�سو يف جمل�ص املدر�سة. اأما اأخ�سائي مركز م�سادر التعلم فهو امل�سوؤول عن مكتبة 
املدر�سة وم�سادر الّتعّلم الأخرى. وين�سق مع قطاعات خمتلفة من اأجل توفري اخلدمات الالزمة، وي�ساعد ويقدم امل�سورة 

للمعلمني، وي�ساعد يف تدري�ص بع�ص الدرو�ص يف �سوؤون املكتبات وطرق البحث. وهو اأي�سا ع�سو يف جمل�ص املدر�سة.

ومـــن اأجل ا�ستئنا�ـــص املدر�سة مع نظـــام الإدارة امل�ستقلة، حددت وزارة الرتبيـــة والتعليم التقييم الذاتـــي كاأ�سلوب اأن�سب 
للم�ساءلـــة. فجوهر التقييـــم الذاتي هو اأن ي�سارك جميع العاملني يف املدر�سة يف عمليـــة التقييم، من تعريف اأهدافها اإلى 
اعتمـــاد تدابـــري ت�سحيحية بناًء على نتائج التقييم. ويف �سوء ما �سبـــق، مّت اإن�ساء النظام الآيل لإدارة املدر�سة وقد طبقت 
الـــوزارة منذ عـــام 2002/2001، التقييـــم ال�سامل لنظم الإدارة املدر�سّيـــة بهدف اإن�ساء قاعدة بيانـــات موحدة لتقييم 

الطالب من اأجل ت�سهيل تنفيذ قرارات الوزارة يف هذا املجال.
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يتبـــع الّنظـــام الّتعليمـــّي يف مملكـــة البحريـــن ال�سّلـــم الّتعليمّي )9( �سنـــوات للتعليـــم الأ�سا�سي والـــذي ي�سمل 
 املرحلتـــني البتدائّيـــة والإعدادّيـــة )املتو�سطـــة(، و)3( �سنوات للّتعليم الثانـــوّي مب�ساراته املختلفـــة، كما هو مبنّي 

يف اجلدول الآتي:

جدول رقم )10(: �سّلم الّنظام الّتعليمّي يف مملكة البحرين
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احللقة الثالثة )التعليم الإعدادي »املتو�سط«( 813

712

611

احللقة الثانية )التعليم البتدائي( 510

49

38

احللقة الأولى )التعليم البتدائي( 27

16

يتـــّم توفري الّتعليم قبل املدر�سّي من قبل القطـــاع اخلا�ص. وت�سرف وزارة الرتبية والّتعليم على ريا�ص الأطفال 
املوجهة لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني )3-5(، بينما ت�سرف وزارة التنمية الجتماعّية على دور احل�سانة 

�سة لالأطفال مّمن هم اأقّل من )3( �سنوات من العمر. املخ�سّ

وي�سمـــل الّتعليم البتدائـــّي والذي ميتّد عرب �ست �سنوات احللقتني الأولى والثانية مـــن الّتعليم الأ�سا�سّي وي�سّم 
)ال�سفـــوف مـــن 1-6(، ويوجه لأطفال ترتاوح اأعمارهم مـــا بني )6-11(. يف ال�سفوف الثالثـــة الأولى )احللقة 
الأولـــى( يتـــّم تطبيق نظام معّلم الف�سل، اإذ يقوم يف ظّل هذا الّنظام معّلم واحد بتدري�ص معظم املواّد ماعدا ماّدة 

اللغة الإجنليزية، ومادة الّت�سميم والتقانة، والرتبية املو�سيقّية، والرتبية الريا�سّية. 

ويطلق على احللقة الثالثة من التعليم الأ�سا�سّي التعليم املتو�ّسط  ، وت�ستمّر ثالث �سنوات )ال�سفوف من 9-7(، 
�ص يف تلك املاّدة وموؤهل تاأهياًل  ويطّبق يف مدار�سها نظام معّلم املاّدة، حيث يدر�ص كّل ماّدة درا�سّية معّلم متخ�سّ
ــا، ويتم فيها قبول الطالب عند النتهاء من التعليـــم البتدائي اأو ما يعادلها يف ف�سول حمو الأمّية. يح�سل  ًـّ تربويــ

الطالب الذين اجتازوا المتحان عند النتهاء من ال�سف )9(، على �سهادة املرحلة املتو�ّسطة )الإعدادية(.
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كمـــا يغّطي الّتعليم الثانوي ثالث �سنوات )ال�سفوف مـــن 10-12(، ويتّم تطبيق نظام ال�ساعات املعتمدة بهذا 
امل�ستـــوى، يف التعليم الثانوي التقني منـــذ العام الدرا�سي 1989/1988 )املعروف بنظـــام الوحدات(، ومنذ العام 
الدرا�سي 1991/1990 بالتعليم الثانوي العام والتجاري. وقد مّت تعميم نظام ال�ساعات املعتمدة يف العام الدرا�سي 
1995/1994. ويوّفـــر الّتعليـــم الثانـــوي للّطالب خيـــارات خمتلفة ملتابعـــة املناهـــج الدرا�سّية: العلمّيـــة، والأدبّية، 

�ص. هذا، وقد بداأت وزارة  والّتجارّيـــة، والّتطبيقّيـــة اأو التقنية. وميكن للطالب تغيري امل�سارات بني اأكرث مـــن تخ�سّ
الـرتبيـــة والتعليم منـــذ العـام الدرا�سّي 2005/2004 بتطبيق نظام توحـيد امل�ســـــارات الأكادميّية )العلمي والأدبي 
والتجاري( بالتعليم الثانوي العام، ب�سكل تدريجي، وتوا�سل التو�سع فيه حيث مت تعميمه على كافة املدار�ص الثانوية 

بحلول عام 2009. ويف نهاية املرحلة الثانوية، يتم منح الطالب الناجحني �سهادة الثانوّية العاّمة.

�سّي  ويتمُّ الّتعليم الّدينّي يف معاهد للبنني فقط تتبع وزارة الرتبية والتعليم، وياأخذ هذا النوع من التعليم الّتخ�سّ
نف�ـــص اجتـــاه التعليم الأ�سا�سي، والتعليم الثانـــوي يف التعليم العام احلكومي من حيث عـــدد �سنوات الدرا�سة و�سّن 
القبول، ويقدم نف�ص املواد الأ�سا�سية التي يقدمها التعليم الأ�سا�سي والثانوي، اإل اأنه يعطي م�ساحة اأو�سع للدرا�سات 

الدينّية الإ�سالمّية بفروعها املختلفة، وذلك بهدف تهيئة اخلريج ل�ستكمال درا�سته اجلامعّية يف العلوم الدينّية.

اأّما التعليم العايل فيتّم توفريه يف اجلامعات والكلّيات واملعاهد العليا التي تعتمد نظام ال�ساعات املعتمدة. ففي 
جامعة البحرين، يتطّلب احل�سول على الدبلوم )64-70( �ساعة معتمدة )قرابة �سنتني من الدرا�سة(، وللح�سول 
علـــى درجـــة البكالوريو�ص، يجب على الطالب اإكمال )128-131( �ساعة معتمدة على الأقل بنجاح )ما يعادل اأربع 
�سنوات من الدرا�سة، خم�ص �سنوات يف حالة الهند�سة، �ست �سنوات يف حالة الطب(. كما ت�ستغرق برامج املاج�ستري 
عمومـــًا عامني، ويتطّلب دبلوم الدرا�سات العليا �سنـــة اإ�سافية واحدة من الدرا�سة، يف حني تتطلب درجة الدكتوراه 

ثالث �سنوات على الأقل من الّدرا�سة والبحث.

 وميتـــّد العـــام الدرا�ســـّي مـــن منت�سف �سبتمـــرب اإلى نهايـــة �سهر يونيـــو، ويتكـــّون مـــن )170-172( يوم عمل 
)اأو قرابـــة اأربعـــة وثالثني اأ�سبوعا( يف املرحلتني البتدائية واملتو�سطة)الإعداديـــة(، و )155( يوم عمل )اأو واحد 
وثالثـــني اأ�سبوعًا( يف املرحلـــة الثانوية. وينق�سم العام الدرا�سّي اإلى ف�سلـــني درا�سيني وف�سل �سيفي )اختياري(. 
ويتكّون الف�سل الدرا�سي من �ستة ع�سر اأ�سبوعًا. يبداأ الف�سل الدرا�سي الأول يف �سبتمرب والثاين يف فرباير، يف حني 

تبداأ الدورة ال�سيفية يف �سهر يونيو من كل عام.

اأهّم الإجنازات الكمّية والنوعّية:

تن�ـــصُّ املـــاّدة ال�سابعة من د�ستور البالد )2002( على اأّن الدولة تكفل اخلدمات التعليمّية والثقافّية ملواطنيها، 
والتعليـــم جمـــاين حتى نهاية املرحلـــة الثانوية، ويجعل القانـــون اجلديد رقم )27( ل�سنـــة 2005 التعليم الأ�سا�سي 
ا لالأطفال من )6( اإلى )15( �سنة. وين�صُّ على اأن التعليم حقُّ مكفول  )ت�ســـع �سنوات من التعليم( اإلزاميًّا وجمانّيًْ

جلميع املواطنني، كما ين�ص القانون على و�سع اخلطة الالزمة ملكافحة الأمية.
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1. تطّور الّتعليم قبل البتدائّي

ت�سمل الأهداف الرئي�سة للتعليم ما قبل البتدائي ما ياأتي: 
• تطوير مواقف و�سلوكات الّطفل وفقًا للّديانة الإ�سالمّية واملعتقد والرتاث. 	
• تعزيز تنمية الطفل العقلّية، والنف�سّية، والجتماعّية، واجل�سدّية. 	
• تنمية مهارات الطفل وقدراته.	
• ت�سجيع الإبداع لدى الطفل.	
• اإعداد الطفل للمدر�سة.	

ومن الإجنازات الكبرية التي حتققت يف جمال الت�سريع، �سدور قانون الطفل رقم )37( لعام 2012 والذي جاء 
ّنفت يف الأبواب الآتية: يف )69( ماّدة �سُ

كفلـــت الدولـــة حماية الطفولة والأمومة، لتهيئة الظروف املنا�سبة لتن�سئـــة الأطفال تن�سئة �سحيحة من كافة 	•
النواحـــي، وكفلـــت متتع الأطفال بحقوقهم من دون متييز ب�سبب اجلن�ـــص، اأو الأ�سل، اأو اللون، اأو الإعاقة، اأو 

اللغة، اأو الدين، اأو العقيدة. 
• كفـــل القانون الرعاية ال�سحّية للطفل عـــرب اخلدمات املكفولة لالأم احلامل، والفح�ص الدورّي للطفل، والتطعيمات 	

الوقائّيـــة، كما كفل احلّق لـــوزارة ال�سّحة بالتدّخل حلماية الطفل، وتوفري العالج الـــالزم له عند رف�ص الوالدين اأو 
املتولني رعايته اأو عالجه، كما و�سع مواد قانونّية تخت�ص ب�سالمة غذاء الطفل. 

• رّكـــزت مـــواد الباب الآتي علـــى الرعاية الجتماعّيـــة للطفل، واأّكدت علـــى اأّن وزارة التنميـــة الجتماعّية هي اجلهة 	
امل�سوؤولـــة عن متابعـــة دور احل�سانة، والرقابـــة والإ�سراف واإ�ســـدار القوانني والقرارات التنفيذيـــة اخلا�سة بذلك، 
وحـــّددت ا�سرتاطـــات الرتاخي�ـــص وجمالت الرقابة عليهـــا، وكفلت احلق للـــوزارة املعنّية بغلـــق اأي منها عند وجود 
خماطر تهّدد �سالمة الأطفال و�سحتهم، كما كفلت الرعاية البديلة لالأطفال الذين حالت ظروفهم دون ا�ستمرارهم 

مع اأ�سرهم الطبيعية. 
• اأكد القانون على رعاية الطفل املعاق وتعليمه وتاأهيله، حيث تلتزم الدولة باأن تقّدم للّطفل املعاق الرعاية الجتماعّية، 	

وال�سحّية، والنف�سّية، والتعليمّية، واأْن توّفر له ال�سبل لالعتماد على نف�سه، وتي�سري اندماجه وم�ساركته يف املجتمع. 
• اأكدت مواد القانون على تعليم الطفل وتثقيفه، وعلى اإتاحة التعليم يف ريا�ص الأطفال من )ثالث اإلى �ست �سنوات(، 	

وذلـــك من اأجل حتقيق التنمية ال�ساملة واملتكاملة لكّل طفل يف املجـــالت العقلّية، والبدنّية، واحلركّية، والوجدانّية، 
والجتماعّية، على اأن تخ�سع الريا�ص خلطط وبرامج وزارة الرتبية والتعليم ولإ�سرافها الإدارّي والفنّي.

• كفلت الّدولة حماية الطفل من �سوء املعاملة اأو الإهمال، ووجهت اإلى اإن�ساء »مركز حماية الطفل«، بحيث يعمل كجهة 	
مركزية تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي تعر�ص ل�سوء املعاملة.

كانت ريا�ص الأطفال ت�ستخدم مناهج درا�سّية منفردة خا�سة بها، حيث تختلف املناهج من موؤ�س�سة اإلى اأخرى، 
وفقًا لنوع الّنظام املطّبق فيها )اأي البحرينية، والربيطانية، والأمريكية، وغريها(. وخالفًا لغريها من املدار�ص، ل 
تتبع ريا�ص الأطفال جدوًل زمنيًا حمددا، وينتقل الأطفال حتت اإ�سراف وتوجيه املعلمني وامل�سرفني، كما تخ�س�ص 

بع�ص الريا�ص وقتًا معينًا للقراءة والكتابة، ف�سال عن اللعب الفردي واجلماعي ليتنا�سب مع احتياجاتهم. 
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ويف ال�سنـــوات الأخـــرية، اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم م�سروع منهاج ريا�ـــص الأطفال. وقد اأن�سئت جلنة لهذا 
�سني يف املناهج والتعليم اخلا�ص، من اأجـــل اإعداد وثيقة منهاج موّحد، ثّم قّدمت هذه  الغر�ـــص تتاألـــف من متخ�سّ
الوثيقـــة اإلى اجلهـــات املعنّية يف الوزارة ملناق�ستها، واإعداد ال�سيغة النهائّية اّلتي وزعت على جميع ريا�ص الأطفال 
ق�ســـد تنفيذهـــا يف العام الدرا�ســـّي 2006/2005. وينق�سم املنهج املوّحد اإلى وحـــدات تعليمّية م�سّممة خ�سي�سًا 
لريا�ص الأطفال. ويهدف هذا املنهج اإلى اإعداد الأطفال للحياة املدر�سّية من خالل اإك�سابهم جمموعة من القيم، 
واملفاهيم، واملهارات، والكفايات امل�سّممة خ�سي�سًا لتلبية احتياجات اأطفال الريا�ص مع مراعاة الفروق الفردّية.

تعـــّد ال�سرتاتيجّيـــة الوطنّية للطفـــل 2012-2016 اأول ا�سرتاتيجّيـــة ت�ساغ للطفل يف مملكـــة البحرين. وتاأتي 
هـــذه ال�سرتاتيجّية ا�ستكماًل جلهود احلكومة البحرينّية يف العمل علـــى �سمان حقوق الطفل والنهو�ص باأو�ساعه، 
وتوفـــري بيئـــة اآمنة متّكنهم من ممار�سة حقوقهم، كما تاأتي ا�ستكماًل للجهود البحرينّية يف حتقيق تنمية اجتماعّية 
ًّا يف موؤ�سر التنمية  م�ستدامـــة، ل �سّيما بعدمـــا احتلت اململكة املرتبة الثانية والأربعني عامليًا، والثالثة عربيًا وخليجيـ
الب�سريـــة لعـــام 2011. وترتكز ال�سرتاتيجّية على ثالثة اأ�س�ص حمورّية هي: احـــرتام حقوق الإن�سان، وامل�ساواة بني 

اجلن�سني، واإدماج ذوي الإعاقة.

ومنذ بداية الت�سعينيات ات�سع نطاق رعاية الطفولة املبّكرة وال�سعّي اإلى تنميتها، وفق �سيا�سة ت�سجيع ال�ستثمار 
اخلا�ص يف هذا املجال، وبخا�سة توفري خدمات الرعاية النهارّية لأطفال الأمهات العامالت.  ومن هنا، ازداد عدد 
دور احل�سانـــة حتى بلغ عددها يف عـــام 2013/2012 )40( موؤ�س�سة توفر احل�سانة، ت�سم )1567( طفاًل وطفلة، 
مقارنـــة بعـــام 2002/2001 حيث كان العدد )33( موؤ�س�سة، ت�سم )872( طفاًل وطفلة يف �سن ما دون الثالثة، كما 

يبّينه اجلدول الآتي:

جدول رقم)11(: تطّور عدد املوؤ�س�سات التي توّفر مرحلة احل�سانة والأطفال امل�سجلني فيها يف الفرتة من العام 
الدرا�سّي 2002/2001 اإلى العام الدرا�سّي 2013/2012 يف مملكة البحرين

العام الدرا�سّي

عدد الأطفالعدد املوؤ�س�سات التي توّفر مرحلة احل�سانة

ح�سانات 
م�ستقّلة

ح�سانات 
م�سرتكة مع 
ريا�ص اأطفال

ح�سانات 
ملحقة باملدار�ص 

اخلا�سة

املجموع
املجموعاإناثذكور

2002/20011416333483389872

2013/2012111811408037641567

211326721669680-ن�سبة التغري )٪( 

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.
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مّت التو�ّســـع يف افتتـــاح ريا�ـــص الأطفال خالل الفرتة من عام 2001 اإلى عـــام 2012 بت�سجيع من حكومة مملكة 
البحريـــن، ل�ستيعـــاب اأكرب عدد ممكن مـــن الأطفال �سمن الفئـــة العمرية )3-5 �سنوات(. لـــذا، فقد ازداد عدد 
املوؤ�س�سات التعليمّية التي توّفر مرحلة ريا�ص الأطفال يف العام الدرا�سّي 2012/ 2013 لي�سل اإلى )188( موؤ�س�سة، 
ت�سم )29937( طفاًل وطفلة، مقارنة بعام 2002/2001 حيث كان العدد )156( موؤ�س�سة، ت�سم )15506( طفاًل 

وطفلة، كما يبّينه اجلدول الآتي:

جدول رقم )12(: تطّور عدد املوؤ�س�سات التي توّفر مرحلة ريا�ص الأطفال، والأطفال امل�سجلني فيها يف الفرتة من 
العام الدرا�سّي 2002/2001 اإلى العام الدرا�سّي 2013/012 يف مملكة البحرين

العام الدرا�سّي

عدد الأطفالعدد املوؤ�س�سات التي توّفر مرحلة الرو�سة

ريا�ص الأطفال 
امل�ستقّلة

ريا�ص الأطفال 
امل�سرتكة مع 
احل�سانات

ريا�ص الأطفال 
امللحقة باملدار�ص 

ة اخلا�سّ
املجموعاإناثذكوراملجموع

2002/200110316371568073743315506

2013/20121121858188153071463029937

9135721909793ن�سبة التغري )٪(

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.

ـــا مـــن وزارة الرتبيـــة والتعليم على تقـــدمي خدمات تعليمّيـــة ملواكبة النمّو يف اأعـــداد الأطفال يف مملكة  وحر�سً
ة، وريا�ص الأطفال،  البحريـــن، اأخذت على عاتقهـــا ت�سجيع ال�ستثمار يف التعليم، بفتح املوؤ�س�سات التعليمّية اخلا�سّ
واإحداث تطوير نوعّي يف هذا املجال ودعم العمل فيه. وقد �سهدت ال�سنوات الأخرية منًوا وا�سًحا يف عدد الأطفال 
امللتحقني بربامج الطفولة املبّكرة، حيث ارتفعت ن�سبة القيد الإجمايّل يف برامج الطفولة املبّكرة من )٪44.7( يف 

العام الدرا�سّي 2002/2001 اإلى )٪56.2( يف العام الدرا�سّي 2013/2012، كما يظهر يف ال�سكل الآتي:
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�سكل رقم)8(: ن�سبة القيد الإجمايّل يف برامج تنمية الطفولة املبكرة يف مملكة البحرين

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.

وقـــد حدث خالل الفرتة مـــن 2001-2012 تطوٌر ملحوٌظ يف عـــدد الأطفال باملرحلـــة البتدائّية ممن �ساركوا 
بربامـــج الطفولـــة املبّكرة، حيث بلغت الن�سبـــة املئوية يف العـــام الدرا�ســـّي 2013/2012 )85.6٪( مقارنة بالعام 

الدرا�سّي 2002/2001، اإذ مل تتجاوز الن�سبة )٪72.9(.

2. تطّور الّتعليم الأ�ضا�ضّي

ت�سمل الأهداف الرئي�سة من التعليم الأ�سا�سّي ما ياأتي: 

ًّا، وتزويدهـــم بالتعليم واملهارات املطلوبة  -  1 ًّا، وعاطفيـ ــا، واجتماعيـ ًـّ ًّا، واأخالقيـ ًّا، وعقليـ تنميـــة الأطفال ج�سديـ
ليكونوا مواطنني �ساحلني.

م�ساعـــدة الأطفـــال على اكت�ساب املهـــارات الأ�سا�سّية للقـــراءة والكتابة والريا�سّيات، مـــن اأجل متكينهم من  -  2
توظيف لغتهم العربّية يف القراءة والكتابة، والّتعبري عن الذات، وا�ستخدام الأرقام يف حياتهم اليومّية. 

م�ساعدة الأطفال يف تكوين العادات اجلّيدة، واملواقف واملهارات )مثل: املالحظة الدقيقة، وال�ستماع الدقيق،  -  3
والتفكري املنّظم، والفائدة يف الّتعّلم(، لتطوير مواهبهم وهواياتهم، وحتفيزهم للّتعّلم الّذاتّي.

 تنميـــة القيـــم واملواقـــف جتـــاه العمـــل والإنتـــاج، واحـــرتام العمل اليـــدوي جتـــاه اأولئـــك الذيـــن ميار�سونه.  -  4
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وقـــد �ســـدر يف 15 اأغ�سط�ـــص 2005 قانون التعليم رقـــم )27(، حيث اأكـــدت املادة ال�ساد�سة مـــن هذا القانون 
ت على اأّن: »الّتعليم  علـــى احلـــّق يف التعليم واإلزاميته، والتزام اململكة بتوفريه ح�سبما ورد يف د�ستـــور اململكة، ون�سّ
الأ�سا�ســـّي حقٌّ لالأطفال اّلذيـــن يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام الدرا�سّي، وتلتزم اململكة بتوفريه لهم، 
ويلـــزم الآبـــاء اأو اأولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى ت�سع �سنوات درا�سّيـــة على الأقل، وي�سدر الوزير القرارات 

الالزمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالن�سبة لالآباء واأولياء الأمور«.

ًّا مبدار�ص اململكة«. كما ن�ست املادة ال�سابعة من القانون على اأْن: »يكون التعليم الأ�سا�سّي والثانوّي جمانيـ

ويف �سوء ذلك �سدرت عدة قرارات لتنظيم وتنفيذ الإلزام اأبرزها:

• قـــرار رقـــم )535( ل�سنـــة 2006 ب�ساأن تنظيم وتنفيذ الإلـــزام بالن�سبة ملتويل اأمور الأطفـــال الذين بلغوا �سن 	
الإلزام، الذي يو�سح ما يلي:

- اإجراءات الت�سجيل بال�سّف الأّول مبدار�ص الّتعليم الأ�سا�سّي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.
- الإجـــراءات ال�سابقـــة علـــى طلب رفع الدعـــوى اجلنائّية يف حالة عـــدم التحاق الأطفـــال الذين بلغوا �سن 

الإلزام باملدار�ص.
- الإجراءات ال�سابقة على طلب رفع الدعوى اجلنائية يف حالة انقطاع الطالب عن الدرا�سة مدة ع�سرة اأيام 

مت�سّلة اأو منف�سلة خالل ال�سنة الّدرا�سّية.
• قرار رقم )536( ل�سنة 2006 ب�ساأن القواعد وال�سوابط اخلا�سة بقبول الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن �سن 	

الإلزام مبدار�ص التعليم الأ�سا�سي. 
• القانـــون رقـــم )35( ل�سنة 2009 والذي ن�ست املادة الأولى منه علـــى معاملة زوجة البحرينّي غري البحرينّية 	

واأبناء البحرينّية املتزوجة من غري بحرينّي معاملة البحرينّي يف كّل ما يخ�ّص الر�سوم املقّررة على اخلدمات 
الإلكرتونّية ال�سحّية والتعليمّية، ور�سوم الإقامة �سريطة الإقامة الدائمة يف مملكة البحرين. 

توّفـــر مملكـــة البحرين فر�ص الّتعليـــم للجميع، فقد ا�ستطاعـــت اأن ت�ستوعب جميع الأطفـــال ممن هم يف �سن 
التعليم البتدائي، كما حظي التعليم يف املراحل التعليمّية الأخرى بانت�سار وا�سع وتطّور ملحوظ.
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مربع رقم)5(: رعاية ذوي الحتياجات اخلّا�ضة يف مملكة البحرين
 

ة واملوهوبني، وتتوّلى و�سع اخلطط  ة تعني بالطالب ذوي الحتياجات اخلا�سّ مت يف عام 2006 ا�ستحداث اإدارة للرتبية اخلا�سّ
والربامـــج املنا�سبة لهذه الفئة يف املدار�ص احلكومّيـــة، وتعمل على تطوير الربامج التي كانت مطبقة قبل ذلك من خالل عمل 

وحدة الرتبية اخلا�سة التي كانت حتت مظلة اإدارة التعليم البتدائّي، وذلك ح�سب التف�سيل الآتي: 
- تطوير بع�ص امل�ساريع التي كانت مطبقة )برنامج �سعوبات التعّلم الذي بداأ عام 1986، وبرنامج رعاية الطالب املوهوبني 

واملتفّوقني الذي بداأ عام 1996، وبرنامج دمج طالب متالزمة داون والتخّلف العقلّي الب�سيط الذي بداأ عام 2001(.  
- تنفيذ م�ساريع جديدة )م�سروع العالج الوظيفّي عام 2011/2010، وم�سروع دمج طالب التوّحد يف املدار�ص احلكومّية عام 
2011/2010، وم�ســــروع املعّلــــم امل�ساند للطــــالب املكفوفني عام 2012/2011، وتعيني جمموعة مــــن املر�سدين الجتماعيني 
ة يف املدار�ص احلكومّية عــــام 2013/2012، وتعيني اخت�سا�سيــــني �سلوكينّي ملتابعة  ملتابعــــة الطالب ذوي الحتياجــــات اخلا�سّ
ة يف املدار�ص احلكومّية عام 2013/2012، تعيني معاجلي نطق وتخاطب ملتابعة الطالب ذوي  الطالب ذوي الحتياجات اخلا�سّ
ة عام 2011/2010، م�سروع تاأهيل الطالب ذوي الإعاقة الذهنّية يف الّتعليم الفّنّي عام 2014/2013(. الحتياجات اخلا�سّ

ة وهي: مركز رعايـــة الطالب املوهوبني، ومركز الإر�ساد  �سة للطالب ذوي الحتياجات اخلا�سّ كمـــا اأّن هنـــاك مراكز متخ�سّ
ة  حة املدر�سّية، وبالإ�سافة الى ذلك هناك عدد من املراكز واملعاهد الأهلّية التي تعنى بذوي الحتياجات اخلا�سّ الّنف�سّي وال�سّ

ممن هم يف �سن التعليم، وتتلّقى اإ�سرافًا ومتابعة من وزارة الرتبية والّتعليم ووزارة التنمية الجتماعّية.
ة، حيث مّت اتخاذ عدد من  كمـــا تقـــوم الوزارة بتهيئة البيئـــة املدر�سّية لتتالءم مع متطّلبات الطالب ذوي الحتياجـــات اخلا�سّ
ـــة مبختلف فئاتهـــا )التوّحد، الإعاقة  الإجـــراءات التـــي تتمّثل فيما ياأتـــي: 1. توفري مقّننات ل�سفـــوف برامج الرتبية اخلا�سّ
الذهنّيـــة ومتالزمـــة داون، �سعوبات الّتعّلم، التفّوق(. 2. تركيب لوحات اإر�سادّية للطالب املكفوفني يف جميع املدار�ص التي مّت 
دمـــج هوؤلء الطالب فيها والتـــي بلغ عددها يف العام الدرا�سّي 2014/2013 )28( مدر�ســـة. 3. اإن�ساء منحدرات يف جميع 
املدار�ـــص التـــي مّت دمج الطالب ذوي الإعاقة اجل�سدّية فيها. 4. توفري اأجهـــزة احلا�سب الآيل وال�سبورات الذكّية يف جمموعة 

ة. من املدار�ص املطبقة ملختلف برامج الرتبية اخلا�سّ
عـــاب التي تواجه دجمهم يف املدار�ص  ة بهدف تذليل ال�سّ كمـــا مّت توفري الأجهزة واملعينـــات للطالب ذوي الحتياجات اخلا�سّ
ة بتوفري الأجهزة واملعينات للطالب ذوي احلاجات  احلكومّية، وذلك من خالل توفري ما ياأتي: 1. بداأت اإدارة الرتبية اخلا�سّ
ـــة منـــذ عام 2010/2009، وقد بلغ عددها يف العام الدرا�ســـّي 2014/2013  )174( جهازًا للطالب ذوي الإعاقة  اخلا�سّ
احلركّية وال�سمعّية، والب�سرّية، وا�سطراب التوّحد على اأربع دفعات مثل: الكرا�سي املتحّركة الكهربائّية واليدوّية، وال�سمعّيات 
والّنظـــارات واملكـــرّبات، واحلوا�سيـــب الآلّية، واأجهزة برنتو وغريهـــا. 2. توفري خدمة املوا�سالت للطـــالب ذوي الحتياجات 

ة، حيث مّت توفري )11( حافلة خا�سة يقوم على خدمة هذه الفئة. اخلا�سّ
لقـــد قامـــت الوزارة بجهود عديدة لتح�ســـني وتعزيز اخلدمات املقّدمة لهـــذه الفئة من الأبناء، منها علـــى �سبيل املثال: جناح 
جتربـــة دمـــج طالب متالزمة داون والتخّلف العقلّي الب�سيط القابلني للتعّلم يف املدار�ص احلكومّية، وقد كان لهذه التجربة اأثر 

اإيجابي كبري يف تعّلمهم وتكّيفهم مع من حولهم يف اجّتاه الدمج الجتماعّي الإيجابّي.
كمـــا عملت الوزارة على ا�ستيعاب الطالب مـــن ذوي الإعاقة احلركّية يف املدار�ص، من خالل تهيئة البيئة املدر�سّية وتطويرها 
ة والأدوات املعينة، مبا ي�ساعد هذه الفئة على التنّقل واحلركة داخل الف�ساء املدر�سّي  ب�سكل م�ستمّر، وتزويدها باملرافق اخلا�سّ

بكل ي�سر، بهدف توفري بيئة تعليمية م�ساعدة.
وقـــد قامـــت الـــوزارة بتنفيذ عـــدد من اخلطـــوات التي ت�سمن جنـــاح هذه التجربـــة الطموح من خـــالل توفري كـــوادر ب�سرّية 
ة بجامعة اخلليج العربي،  �ســـة، وتاأهيلهـــا عن طريق البتعاث �سنويًا لدرا�سة دبلوم الدرا�سات العليا يف الرتبية اخلا�سّ متخ�سّ
والإ�ســـراف علـــى تطبيق برنامج تدري�ـــص هوؤلء الطالب من قبل امل�سوؤولـــني والخت�سا�سيني يف الـــوزارة، وكذلك تطوير اأداء 

املعلمني القائمني على تدري�سهم ومتابعتهم عن طريق ور�ص العمل والدورات التدريبّية.
ًّا،  ًّا ومعنويـ ـــة، ماديـ كمـــا �سعت الـــوزارة يف هذا الإطار اإلى حت�سني و�سع املربني الذيـــن يتعاملون مع ذوي الحتياجات اخلا�سّ

تقديرًا للّدور الذي ي�سطلعون به، هذا ف�ساًل عن جهود الوزارة احلثيثة يف البتعاث.
وعلـــى �سعيـــد الّتوا�سل مع اأولياء الأمور ومع موؤ�س�سات املجتمع املديّن املعنّية بهذه الفئة، قامت الوزارة بت�سكيل جلنة م�سرتكة 
مـــن بـــني املخت�سني من الوزارة واأوليـــاء الأمور وممثلي اجلمعّيات الأهلّية ذات ال�سلة، وذلـــك لتقدمي اأف�سل اخلدمات لذوي 

ة. الحتياجات اخلا�سّ
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وقـــد ارتفع عدد الطالب يف املرحلة البتدائّية عـــام 2013/2012 اإلى )98894( طالبًا وطالبة )34.1٪ منهم 
يف الّتعليـــم اخلا�ص( بزيـــادة 23٪ باملقارنة مع عام 2002/2001، يف حني ارتفع العـــدد يف املرحلة الإعدادّية اإلى 
ح تطّور اأعداد الطالب امل�سّجلني  44551 )26.4٪ منهم يف الّتعليم اخلا�ص( بزيادة )25٪(. واجلدول الآتي يو�سّ

يف مراحل الّتعليم )حكومّي وخا�ص( بني عام 2002/2001 وعام 2013/2012.

جدول رقم)13(: تطّور اأعداد الطالب امل�سّجلني يف مراحل التعليم )حكومّي وخا�ص( بني عام 2002/2001 
وعام 2013/2012 يف مملكة البحرين

املرحلة
2002/20012013/2012م

اإجمايل 
الطالب

اإناثذكور
ن�سبة التعليم 
اخلا�ص )٪(

اإجمايل 
الطالب

اإناثذكور
ن�سبة التعليم 
اخلا�ص )٪(

80629413413928821.298894504914840334.1ابتدائي
35767181101765717.044551229442160726.4اإعدادي

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.

وقـــد بلغت ن�سبـــة القيد الإجمايّل يف الّتعليم البتدائّي )108.7٪( يف العـــام الدرا�سّي 2002/2001 )٪109.8 
للذكـــور و  107.6٪ لالإنـــاث(، يف حني و�سلت يف العام الدرا�ســـّي 2013/2012  الى  )100.6٪( )100.9٪ للذكور  

و  100.3٪  لالإناث(.

وي�ســـري ارتفـــاع ن�سبة القيد الإجمـــايّل يف الّتعليم البتدائّي اإلـــى درجة عالية من التحاق الطـــالب �سواء اأكانوا 
ينتمون اإلى فئة العمر الر�سمّية اأم ل. وتدل ن�سبة القيد الإجمايّل على كفاءة الّنظام الّتعليمّي يف مملكة البحرين، 

ومقدرته على ا�ستيعاب جميع ال�سكان ممن هم يف �سن الّتعليم البتدائّي.

يف حـــني بلغت ن�سبة القيـــد ال�سايف يف الّتعليم البتدائـــّي )99.7٪( يف العام الدرا�ســـّي 2002/2001 )٪100 
للذكـــور و  99.5٪ لالإنـــاث(، يف حني بلغت هـــذه الن�سبة )95.8٪( يف العـــام 2013/2012 )96٪ للذكور و ٪95.6 

لالإناث(.

اأّمـــا انخفا�ـــص ن�سبة القيد ال�سايف يف الّتعليم البتدائّي للعام الدرا�ســـّي 2013/2012 فيعزى اإلى التحاق عدد 
ة كربامج الرتبية اخلا�سة( داخل اململكة وخارجها، مما جعل هذه  من الطالب مبوؤ�س�سات تعليمّية )عاّمة اأو خا�سّ

الن�سبة اأقرب اإلى الواقع.

كما اأّن تعادل موؤ�سري اجلن�سني لن�سبتي القيد الإجمايّل وال�سايف تعترب متوازنة بني الذكور والإناث مما يوؤكد 
وجود تكافوؤ يف فر�ص القيد للذكور والإناث.
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واجلـــدول الآتي يبـــنّي ن�سبتي القيـــد الإجمايّل وال�ســـايف يف الّتعليم البتدائـــّي للعامني الدرا�سيـــنّي 2002/2001 
و2013/2012.

جدول رقم)14(: ن�سبتا القيد الإجمايّل وال�سايف يف التعليم البتدائّي  للعامني الدرا�سّيني 2002/2001 
و2013/2012 يف مملكة البحرين

البيانالعام الدرا�سّي

جمموع 
القيد )جميع 
الأعمار( عام 
وخا�ص )1(

القيد ملن هم 
يف �سنِّ التعليم 

البتدائي الر�سمّية 
)6-11( عام 

وخا�ص )1(

ال�سكان يف 
ال�سن الر�سمّية 

للّتعليم 
البتدائّي

)2( )11-6(

ن�سبة 
القيد 

الإجمايّل 
)٪(
GER

ن�سبة 
القيد 

ال�سايف 
)٪(

NER 3

موؤ�سر تعادل 
اجلن�سني

GERNERاملجموعاملجموع

2002/2001

806297490874150108.799.70.981.00املجموع

413413812337647109.8100.0الذكور
392883678536503107.699.5الإناث

988949417798301100.695.80.991.00املجموع

504914802650039100.996.0الذكور2013/2012
484034615148262100.395.6الإناث

)1( امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.
)2( امل�سدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، مملكة البحرين.

اأّمـــا بالن�سبـــة للّتعليـــم الإعدادي)املتو�سط( فقـــد بلغت ن�سبة القيـــد الإجمايّل )103.9٪( يف العـــام الدرا�سّي 
2002/2001 )102.2٪ للذكـــور و  105.8٪ لالإنـــاث(، يف حـــني بلغت هـــذه الن�سبـــة )97.9٪( يف العام الدرا�سّي 

2013/2012 )98.6٪ للذكور و  97.3٪ لالإناث(.

وبلغـــت ن�سبة القيد ال�سايف يف التعليم الإعدادّي )املتو�سط( 88.1٪ يف العام الدرا�سّي 2002/2001 )٪86.0 
للذكـــور و  90.2٪ لالإنـــاث(، يف حني بلغـــت يف 86.8٪ يف العام الدرا�ســـّي 2013/2012 )86.2٪ للذكور و ٪87.4 
لالإناث(. واجلدول الآتي يبنّي ن�سبتي القيد الإجمايّل وال�سايف يف التعليم الإعدادّي )املتو�سط( للعامني الدرا�سّيني 

2002/2001 و2013/2012.
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جدول رقم)15(: ن�سبتا القيد الإجمايّل وال�سايف يف التعليم الإعدادّي )املتو�سط( )عام وخا�ص( للعامني 
الدرا�سّيني 2002/2001 و2013/2012 يف مملكة البحرين

العام 
الدرا�سي

البيان

جمموع القيد            
)جميع 

الأعمار( 
)1(

القيد ملن هم 
يف �سن

 )14-12(
)1(

ال�سكان يف ال�سن 
الر�سمية للتعليم 

الإعدادي )املتو�سط(
)2( )14-12( 

ن�سبة القيد 
الإجمايل 

)٪(
GER
)1(

ن�سبة 
القيد 

ال�سايف 
)٪(
NER

موؤ�سر تعادل 
اجلن�سني

GERNERاملجموعاملجموع

2002/2001

357673030134412103.988.11.041.05املجموع

181101524817728102.286.0الذكور
176571505316684105.890.2الإناث

44551394654548797.986.80.991.01املجموع

22944200552327598.686.2الذكور2013/2012
21607194102221297.387.4الإناث

)1( امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين   
)2( امل�سدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، مملكة البحرين

3. تطّور الّتعليم الثانوّي

ت�سمل الأهداف الرئي�سة للّتعليم الثانوي ما ياأتي: 

ًّا، ليكونوا مواطنني �ساحلني.  -  1 ًّا، ووطنيـ ًّا، واجتماعيـ ًّا، واأخالقيـ ًّا، وعقليـ اإعداد الطالب بدنيـ
تثقيف الطالب يف الفنون والعلوم، من اأجل اإعدادهم للتعليم العايل.  -  2
اإعـــداد الطـــالب للحياة ب�سكل عام مـــن خالل تزويدهم بالقيـــم ال�سليمة واملعرفة حـــول الجتاهات العلمية،  -  3

والقدرة على حل م�ساكل احلياة املعا�سرة، بحيث ي�سبحون قوة منتجة يف املجتمع، بعد تلقي التدريب املهنّي.

وتوّفر الّدولة فر�ص اللتحاق بالتعليم الثانوي للجميع، وتعنى عناية بالغة بتعليم الفتيان والفتيات من دون متييز، 
اإميانــــًا منها باأهمية دورهما يف تنميــــة القت�ساد الوطني. وميكن لطالب املرحلة الثانوية الختيار من �سمن برامج 
�سة، بع�سها يوؤدي اإلى التعليــــم العايل، وبع�سها الآخر �سّمــــم لتدريب الطالب وتهيئتهم  درا�سّيــــة متنّوعــــة ومتخ�سّ
لدخول �سوق العمل. والختيار من بني برامج التعليم املطروحة متاح للجن�سني على حّد �سواء، لكن الفتيات يف�سلن 
�سات يف الّتعليم الفنّي  اللتحــــاق مب�سارات التعليم العام التي توؤدي اإلى التعليم العايل، على الرغم من توافر تخ�سّ

�سات التجارّية. واملهني تتنا�سب وطبيعة الفتاة، مثل: �سيانة احلا�سوب، والت�سميم الداخلّي، والتخ�سّ
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ارتفـــع عدد الطالب يف التعليم الثانوّي يف العام الدرا�سي 2013/2012 اإلى )43676(طالبًا وطالبة )٪20.5 
منهـــم يف التعليـــم اخلا�ص(، اأي بزيـــادة 54٪ مما كان عليه يف العـــام 2002/2001. وقد ارتفعـــت ن�سبة التعليم 
اخلا�ـــص اإلى اأكرث من الثلث بنف�ـــص الفرتة، مما يدّل على اأن القطاع اخلا�ص يطّور نوعّية خدمة جتلب مزيدًا من 

الطالب وت�سهم يف تطوير التعليم الثانوّي. 

جدول رقم )16(: تطّور اأعداد الطالب امل�سجلني يف مراحل التعليم )حكومي وخا�ص( بني عام 2002/2001 
وعام 2013/2012 يف مملكة البحرين

املرحلة
2002/20012013/2012

اإجمايل 
الطالب

اإناثذكور
ن�سبة التعليم 
اخلا�ص )٪(

اإجمايل 
الطالب

اإناثذكور
ن�سبة التعليم 
اخلا�ص )٪(

28425135211490412.343676222312144520.5ثانوي

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.

وقـــد بلغت ن�سبة القيد الإجمـــايّل يف التعليم الثانوي 89.7٪ يف العام الدرا�ســـّي 2002/2001 )83.4٪ للذكور 
و96.3٪ لالإنـــاث(، يف حني ارتفعـــت هذه الن�سبة يف العام الدرا�سي 2013/2012 اإلـــى 102.7٪ )102.3٪ للذكور 

و103.2٪ لالإناث(.

وبلغـــت ن�سبـــة القيد ال�ســـايف يف التعليم الثانـــوّي )73.4٪( يف العام الدرا�ســـّي 2002/2001 )67.4٪ للذكور 
و79.7٪ لالإنـــاث(، يف حني ارتفعت اإلـــى )80.7٪( يف العام 2013/2012 )78.6٪ للذكور و 82.9٪ لالإناث(. اأّما 
موؤ�ّســـر تعـــادل اجلن�سني لن�سبتّي القيـــد الإجمايّل والقيد ال�ســـايف للمرحلة الثانوّية فقد اأ�سبـــح يف هام�ص التكافوؤ 

بعدما كان ل�سالح الإناث يف العام 2002/2001.

واجلـــدول الآتـــي يبنّي ن�سبتي القيـــد الإجمايّل وال�سايف يف التعليـــم الثانوّي للعامـــني الدرا�سيني 2002/2001 
و2013/2012.
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جدول رقم)17(: ن�سبتا القيد الإجمايّل وال�سايف يف التعليم الثانوّي )عام وخا�ص( للعامني الدرا�سّيني 
2002/2001 و2013/2012 يف مملكة البحرين

البيانالعام الدرا�سي

جمموع 
القيد )جميع 
الأعمار( )1(

القيد ملن هم يف 
ال�سن الر�سمّية 
للتعليم الثانوي 

 )17-15(
)1(

ال�سكان يف 
ال�سن الر�سمية 
للتعليم الثانوي 

 )17-15(
)2(

ن�سبة القيد 
الإجمايل ٪

GER

ن�سبة القيد 
ال�سايف ٪

NER

موؤ�سر تعادل 
اجلن�سني

GERNERاملجموعاملجموع

2002/2001

28425232533169389.773.41.151.18املجموع

13521109231621483.467.4الذكور
14904123301547996.379.7الإناث

436763431842528102.780.71.011.05املجموع

222311709421741102.378.6الذكور2013/2012
214451722420787103.282.9الإناث

)1( امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.
)2( امل�سدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، مملكة البحرين.

وي�ســـّم التعليـــم والتدريـــب الفنّي واملهني مبملكـــة البحرين جمموعة مـــن امل�سارات الفنّيـــة واملهنّية يف مرحلة 
التعليم الثانوّي )ال�سفوف من 10-12(، ويعك�ص ذلك وجود اهتمام باجلانب التطبيقّي الذي ُيقدم عليه الطالب 

�سه. لكت�ساب مهارات فنّية ومهنّية كلٌّ يف جمال تخ�سّ

وبلغـــت ن�سبـــة الطـــالب امل�سّجلني بتلـــك امل�ســـارات )20٪( )35٪ للذكـــور و 6٪ لالإنـــاث( يف العـــام الدرا�سي 
2013/2012، مقارنة بـ )15٪( يف العام الدرا�سّي 2002/2001 )30٪ للذكور و 3٪ لالإناث(. واجلدول الآتي يبنّي 

تطّور عدد طالب املرحلة الثانوية ون�سبتهم املئوّية يف جمال التعليم الفني واملهني للعامني الدرا�سيني 2002/2001 
و2013/2012. 

وتبذل وزارة الرتبية والّتعليم جهودًا يف توعية الفتيات باأهمّية الّتعليم الفنّي واملهنّي، وت�سجيعهن على اللتحاق 
مب�ساراتـــه، من خالل تعريفهن بحاجـــات �سوق العمل، واأثر ذلك يف حت�سني دخل الأ�ســـرة، مما اأدى اإلى م�ساعفة 

الن�سبة املئوّية للفتيات يف التعليم الفنّي واملهنّي مبدار�ص التعليم الثانوي من )3٪( اإلى )٪6(.
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جدول رقم)18(: تطّور عدد الطالب امل�سّجلني ون�سبتهم يف امل�سارات الفنّية واملهنّية  يف التعليم الثانوي للعامني 
الدرا�سيني 2002/2001 و  2013/2012 يف مملكة البحرين

عدد الطالبال�سنة

اجلن�ص
امل�سار العام 

والديني
امل�سارات الفنية 

واملهنية
املجموع

ن�سبة الطالب امل�سجلني 
بامل�سارات الفنية واملهنية )٪(

2002 /2001

2109238462493815املجموع

815734831164030ذكور

12935363132983اإناث

2013 /2012

2777069703474020املجموع

1132859911731935ذكور

16442979174216اإناث

امل�سدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، مملكة البحرين.

وتقـــوم وزارة الرتبيـــة والتعليم بفتح املراكز امل�سائيـــة للطالب املت�سّربني من املرحلتـــني الإعدادية )املتو�سط( 
والثانوية، والذين جتاوزوا ال�سّن الر�سمّي للتعليم الّنظامّي، وذلك ل�سمان حّقهم يف الّتعليم، كما تتيح للطالب من 
اجلن�ســـني احلّق يف الدرا�ســـة املنزلية ملن يرغب يف ا�ستكمال املرحلة الثانوية ممـــن حالت ظروفهم الجتماعّية اأو 

ال�سحّية دون النتظام يف املدر�سة.

وقد جاء ت�سميم وتنفيذ هذا الربنامج رغبة يف �سّد الفجوة املعرفّية يف ال�سّلم الّتعليمّي للّدار�سني ممن اأنهوا درا�سة 
املرحلة الإعدادّية )املتو�سطة( يف مراكز الّتعليم امل�سائّي، حيث مّت فتح املجال لهم ملوا�سلة درا�ستهم الثانوية م�ساء، من 
خــــالل هــــذا الربنامج الذي �سّمم ليكون م�ساويًا متامًا للحمل الدرا�سّي املقــــّرر يف برنامج التعليم الثانوّي الّنظامّي. وقد 

�سهد الربنامج اإقبال كبريًا من الدار�سني الكبار الراغبني يف موا�سلة درا�ستهم يف برامج التعليم العايل.

كمـــا عملـــت وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين على تطوير م�ســـروع توحيد امل�سارات الأكادميّية مبا ي�سهم 
يف حتقيـــق املواءمـــة مع متطلبات �سوق العمل، ويتيح فر�سة ف�سلى لقبول الطالب يف اجلامعات والكلّيات املختلفة، 
ويعـــّزز العمـــل الّتطوعـــّي، ويعّد مواطنًا فعـــاًل م�ساركًا باإيجابّيـــة يف خدمة جمتمعه من خـــالل اإدخال مقرر خدمة 
املجتمـــع، ويعّزز الربامـــج والأن�سطة الالمنهجّية )مثل: برنامج اإجناز مملكـــة  البحرين، برنامج Globe، برنامج 
Trade Quest(، هـــذا وقـــد رّكز تطوير الّتعليـــم الثانوي ال�سناعّي على بناء قاعـــدة معرفّية اأ�سمل لطالب املرحلة 

الثانوّيـــة، وقـــد بداأ تطبيـــق امل�سروع يف العام الدرا�ســـي 2005/2004 وا�ستمر التو�ســـع يف تطبيقه حتى �سمل جميع 
املدار�ـــص الثانوّية خالل العام الدرا�ســـّي 2011/2010، كما مّت تطوير املعهد الّدينّي واملعهد الدينّي اجلعفري وفقًا 

ملتطّلبات ال�ساعات املعتمدة، ونظام توحيد امل�سارات.
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4. توفري واإعداد املعّلمني

ًّا يدعم الفرد  يف �سبيـــل حت�سني اجلوانب النوعّيـــة للّتعليم، وبهدف حتقيق المتياز فيها مبا يعك�ـــص تعلمًا نوعيـ
يف امتالكـــه املهـــارات احلياتّية الالزمة، والتزامًا بقانـــون )27 ل�سنة 2005 ب�ساأن التعليـــم( وتنفيذًا لقرار جمل�ص 
الـــوزراء رقـــم )04-1897( ب�ساأن املوافقة علـــى تبّني اآلّيات، واعتمـــاد ا�سرتاتيجّيات فّعالـــة ل�ستقطاب العنا�سر 
اجلّي���دة للّتعلي���م، واالحتفاظ باملعلمني اجلّيدين وفق اإطار كادر املعلمني اجلدي���د، ومراجعة حت�سني �سروط العمل 
ًّا  للمعّلمـــني، قّدمـــت وزارة الرتبية والّتعليم مبملكة البحرين مبادرات نوعّيـــًة ت�سمن توفري معّلمني موؤّهلني اأكادمييـ
ــا، للّتغّلـــب على الّتحدي الأكرب ل�ستقطـــاب الكوادر الواعدة القادرة على تقدمي تعليـــم نوعّي، حيث اأن�سئت  ًـّ وتربويـ
كلّيـــة البحريـــن للمعّلمني بح�سب املر�ســـوم امللكّي ال�سادر )عام 2008( وحتقيقًا لروؤيـــة مملكة البحرين )2030( 
�ســـة يف اإعداد املعلمني ب�ســـكل فاعل، وذلك لرفد  �سمـــن املبـــادرات الوطنّية لتطوير التعليـــم والتدريب، واملتخ�سّ
امليدان الرتبوي بالكوادر املوؤهلة واملدربة، وفقًا لأحدث واأف�سل الأ�ساليب الرتبوّية التي بدورها تعمل على اأن يحقق 

الدار�سون م�ستويات تعّلم ملمو�سة تعّزز من قدراتهم وميولهم ومهاراتهم احلياتّية. 

وتتولـــى هذه الكليـــة يف الوقت احلايل اإعـــداد املعلمني باململكة قبل واأثنـــاء اخلدمة، اإذ تقـــوم ال�سيا�سة العاّمة 
ًّا، املّزود مبهـــارات كافية لإك�سابـــه املقدرة على  لإعـــداد املعلم بهـــا على تخريج املعلـــم القادر على املناف�ســـة عامليـ
التفاعـــل ال�سحيـــح وال�ستجابة الكاملـــة ملتطّلبات الع�سر. ويقـــوم برنامج اإعداد املعلمني هـــذا مبنح الطالب من 
خريجـــي الثانوّية العاّمة من اأ�سحاب الّتح�سيل الأكادميّي العـــايل درجة البكالوريو�ص يف الرتبية بعد اأربع �سنوات 

درا�سّية يتم خاللها اإعدادهم وتزويدهم بالكفايات املعرفّية واملهاراتّية والقيمّية الالزمة.

وقد حددت وزارة الرتبية والتعليم املوؤهالت الأكادميّية والتعليمّية التي ينبغي على املعلمني امتالكها لالن�سمام 
اإلى هذه املهنة يف م�ستويات خمتلفة من التعليم، وهي على النحو الآتي:

• ح�سول املعّلم على �سهادة البكالوريو�ص يف التعليم )برنامج معّلم ال�سّف( ليكون موؤهال للتدري�ص يف املرحلة 	
البتدائّية )احللقة الأولى من الّتعليم الأ�سا�سي( التي تعتمد على نظام معّلم ال�سف.

• ح�ســـول املعلمني الذين يريدون التدري�ـــص يف املرحلة الثانية من التعليم الأ�سا�سي )ال�سفوف من 4-6( على 	
درجة البكالوريو�ص يف واحد من املو�سوعات الأدبية )العربّية، اأو الدرا�سات الجتماعّية، اأو التعليم الدينّي(، 
واأْن تكون لديهم خلفّية اأكادميّية جّيدة يف املو�سوعني الآخرين، اأو درجة البكالوريو�ص يف اإحدى املواد العلمّية 
)الكيميـــاء، اأو الفيزياء، اأو علم الأحيـــاء اأو الريا�سّيات(، كما يجب اأن تكون لديهم خلفية اأكادميية جيدة يف 
املواد الثالث الأخرى )ي�سمل برنامج التدريب على دورات من �ساأنها تاأهيل اخلريجني لجتياز اختبار م�ستوى 

يف املوا�سيع غري املتخ�س�سة(.
• �ص مع حّد اأدنى يف الرتبية، ليكون موؤهال للتدري�ص 	 ح�سول املعّلم على �سهادة البكالوريو�ص يف مو�سوع التخ�سّ

يف املرحلتني املتو�ّسطة )الإعدادية( والثانوّية.

ًّا:  ويحّدد القرار الوزارّي رقم )1281( ل�سنة 2007 عدد احل�س�ص التي يجب على املعّلم تدري�سها اأ�سبوعيـ

ًّا.  )اأ( يجب على معلمي املرحلتني البتدائّية واملتو�ّسطة تدري�ص )22( ح�سة اأ�سبوعيـ
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ًّا.  )ب( يجب على معلمي املدار�ص الثانوّية تدري�ص )20( ح�سة اأ�سبوعيـ
ًّا.  )ج( يجب على معلمي املدار�ص واملعاهد الفنّية واملهنّية تدري�ص )24( ح�سة اأ�سبوعيـ

ًّا يف جميع املراحل، ولكن تدريب الطالب بعد  )د( يجب على معلمي الرتبية البدنّية تدري�ص )20( ح�سة اأ�سبوعيـ
وقت املدر�سة يجب اأن يعادل اأربع ح�س�ص يف الأ�سبوع.

وقـــد اأعدت وزارة الرتبية برناجما تدريبيًا اأثناء اخلدمـــة للمعلمني والأخ�سائيني، لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم، 
واك�سابهـــم تقنيات تعليمّية جديـــدة. وي�ستند نظام التدريب على مفهوم التدريـــب امل�ستمر )حتت اإ�سراف مديرّية 
التدريـــب والتطويـــر املهنّي( يف موؤ�س�سة اأكادميّية، اأو من خالل امل�ساركة يف املوؤمترات وور�ص العمل التي تنظمها اأو 
ًّا وجزءًا من متطّلبات الوظيفة، فاملعلمون  توافق عليها وزارة الرتبية. ويف هذا الإطار، يعّد خمطط التدريب اإلزاميـ
�ســـون ملزمـــون اأي�سًا بح�سور الندوات الدرا�سّيـــة الق�سرية والطويلة التي اأقرتها املنـــح الدرا�سّية وجلان  املتخ�سّ

التدريب، حيث اإنها ت�ساعدهم على تطوير مهاراتهم املهنية. 
وتقدم وزارة الرتبية والتعليم عددًا من احلوافز جلذب الطالب لالن�سمام الى كلّية اإعداد املعلمني، منها: منحة 
ماليـــة كاملـــة من �ساأنها اأن تكون يف ازدياد خالل �سنوات الدرا�ســـة، واإكمال الدرا�سة جمانًا من دون ر�سوم، وبرنامج 
تدريبي ح�سب املعايري الدولية مع التطبيقات العملّية، ووظيفة تدري�ص م�سمونة للخريجني. )وزارة الرتبية، 2008(.
وهكـــذا ارتفعـــت ن�سبة املعلمني احلا�سلني علـــى درجة البكالوريو�ص فما فوق اإلـــى )98.5٪( يف العام الدرا�سّي 
2013/2012 )98.9٪ للذكـــور 98.3٪ لالإنـــاث( مقارنـــة بالعـــام الدرا�ســـّي 2002/2001، حيـــث كانـــت الن�سبـــة 

)83.0٪( )82.4٪ للذكور 83.4٪ لالإناث(.

اأمـــا عـــدد املعلمني فقد ازداد بن�سبـــة )73٪( بكل امل�ستويات املدر�سّيـــة من التعليم قبل البتدائـــي اإلى التعليم 
الثانـــوي مـــا بني للعامـــني الدرا�سيـــني 2002/2001  و 2013/2012، حيث انتقل من )9021( معلمـــًا ومعلمة اإلى 

)15592( معلمًا ومعلمة كما هو مبنّي يف ال�سكل الآتي: 

�سكل رقم)9(: تطّور عدد املعلمني بكل امل�ستويات املدر�سّية  للعامني الدرا�سيني
2002/2001 و 2013/2012 يف مملكة البحرين 

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.
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وقـــد �ساعـــد هذا النمّو يف اأعداد املعلمني على تغرّي متو�ّسط عدد الطالب لكّل معلم، اإذ بلغ باملدار�ص البتدائية 
)11( طالبـــًا لـــكّل معّلم يف العام الدرا�ســـّي 2013/2012، يف حني كان )18( طالبًا لكّل معّلـــم يف العام الدرا�سي 

2002/2001، وكلما ارتفعت املرحلة التعليمّية قّل متو�سط عدد الطالب لكّل معلم.

5. برامج تعليم الكبار

يف العـــام 1973 توّلـــت وزارة الرتبية والتعليـــم م�سوؤولّية حمو الأمّية وتعليم الكبار، حيـــث اأن�ساأت تنظيمًا اإدارّيا 
يعـــرف بـ »مراقبة حمو الأمّية وتعليم الكبار«، حتـــّول فيما بعد اإلى »جهاز حمو الأمية وتعليم الكبار«، ثّم حتّول اإلى 
»اإدارة تعليـــم الكبـــار«. وقد جاء تغيري ا�سم اإدارة تعليم الكبار بـــوزارة الرتبية والتعليم اإلى »اإدارة التعليم امل�ستمر« 
عـــام 2005، ليعك�ـــص وبو�سوح التحّول املطلوب يف املرحلة القادمة يف تطويـــر خدمة املجتمع البحرينّي، وامل�ساهمة 
بفعالّيـــة يف دفـــع عجلـــة التنمية، مبا يعك�ص اأي�سًا اأهمّيـــة النتائج الإيجابّية التي حتققـــت يف ال�سنوات الأخرية على 

�سعيد تقلي�ص الأمّية الأبجدية.

ويت�سّمن التعليم غري الّنظامّي برامج حمو الأمّية وتعليم الكبار والتعليم امل�ستمر وذلك على النحو الآتي:

برامــج حمو الأمّية: متتـــّد الّدرا�سة بربامج حمو الأمّية وتعليم الكبار اإلى �ست �سنوات درا�سّية مق�سمة - أ
على املراحل الآتية:

• مرحلة حمو الأمّية:	

تعـــّد هذه املرحلة الأ�سا�ص للذين ل يعرفون القراءة والكتابة، ومّدة الدرا�سة بها �سنتان درا�سيتان، ُتدّر�ص فيها 
مواد الرتبية الإ�سالمّية، والّلغة العربّية، والريا�سّيات، وتعادل ال�سّف الرابع البتدائي من التعليم النظامّي.

• مرحلة املتابعة:	

تعادل هذه املرحلة ال�سّف ال�ساد�ص البتدائّي من الّتعليم الّنظامّي، ومدة الدرا�سة بها �سنتان درا�سيتان اأي�سًا، 
ويلتحـــق بها مـــن ح�سل على �سهادة اإمتام مرحلة حمو الأمّية، وتهدف هذه املرحلـــة اإلى تعزيز املهارات الأ�سا�سّية 
التـــي تعّلمها الّدار�ـــص يف مرحلة حمو الأمية، وذلك �سمانًا لعدم ارتداده اإلى الأمّية ثانية، ويح�سل الدار�ص بعدها 
علـــى �سهادة اإمتام الدرا�سة التي تعادل اإمتام ال�سف ال�ساد�ص من املرحلة البتدائّية النظامّية، وُتدّر�ص يف مرحلة 
املتابعـــة مواد الرتبية الإ�سالمّيـــة، واّللغة العربّية، والريا�سّيات، والعلوم، واّللغـــة الإجنليزّية، والجتماعّيات، وهي 
نف�ـــص املواّد املقّررة على ال�سّفني اخلام�ص وال�ساد�ص من املرحلـــة البتدائّية بالّتعليم الّنظامّي، وذلك بعد تقنينها 

لتتنا�سب واحتياجات الدار�سني الكبار.

• مرحلة التقوية:	

تلـــي مرحلة املتابعة، وتعادل املرحلة الإعدادّية )املتو�سطة( من الّتعليم الّنظامّي، ويلتحق بها الدار�سون الذين 
اأنهوا مرحلة املتابعة ويرغبون يف موا�سلة الّدرا�سة، اأو الذين انقطعوا عن الّدرا�سة الّنظامّية ل�سبب اأو لآخر، ويطّبق 
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يف هـــذه املرحلة حمتوى منهج احللقة الثالثة من التعليـــم الأ�سا�سّي الّنظامّي )املرحلة الإعدادّية »املتو�سطة«( بعد 
تقنني املحتوى، ليت�سّمن اأ�سا�سّيات ُتعطى يف �سنتني بدًل من ثالث، بحيث يوازي التعليم الأ�سا�سي. وُتدّر�ص يف هذه 
املرحلة �سّت مواّد هي: الرتبية الإ�سالمّية، واّللغة العربّية، واللغة الإجنليزّية، والريا�سّيات، والعلوم، والجتماعّيات 

)التاريخ واجلغرافيا(.

برامج التعليم امل�ضتمر: تنّظم اإدارة الّتعليم امل�ستمّر العديد من الربامج والتي تدخل �سمن برامج التعليم - ب
�سة لرفع الكفاءة املهنّية والفنّية والتثقيفّية الرتبوّية،  امل�ستمر للكبار وت�سمل: اّللغات احلّية، والدورات املتخ�سّ

�سة لرفع الكفاءة املهنّية ملعلمات ريا�ص الأطفال. والّدورات املتخ�سّ

اإن اأحـــدث بيانـــات الأمّية يف مملكة البحرين هي البيانات الـــواردة يف الّتعداد العام لل�سكان لعام 2010، والتي 
ت�ســـري اإلـــى اأن ن�سبة الأمّية قد انخف�ست بـــني ال�سكان البحرينينّي ب�سكل كبري خالل ال�سنـــوات الع�سر الفا�سلة بني 
تعـــداد 2001 و2010 نتيجـــة للجهـــود الرتبوّية املبذولة، حيـــث حّققت مملكة البحرين الهـــدف املطلوب، اإذ حتّقق 

حت�سني بن�سبة )٪50( يف م�ستويات القرائّية لدى الكبار كما يبّينه اجلدول الآتي:

جدول رقم)19(: التغرّي يف م�ستوى انت�سار الأمّية بني البحرينينّي )2010-1981(

ال�سنة
عدد الأميني

)15 �سنة فاأكرث(
ن�سبة الأمّية

)15 �سنة فاأكرث( )٪( 
املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

198117709334865119525.248.136.6
199112707274384014513.328.721.0
2001968421885315697.517.012.3
2010625917993242523.29.36.3

امل�سدر: مملكة البحرين: اجلهاز املركزي للمعلومات، اإدارة الإح�ساء.

كمـــا حققـــت مملكة البحرين اأعلى معدلت القرائّية يف تعداد )2010( نتيجـــة لتطبيق قانون اإلزامّية التعليم، 
اإذ انخف�ـــص معـــدل الأمّية من )36.6٪( عام 1981 اإلى )6.3٪( يف العـــام 2010، ويدل هذا التح�سن على فاعلية 
التعليـــم البتدائّي، وبرامج حمو اأمّيـــة الكبار والتعليم امل�ستمر، مما ميّكن ن�سبـــة مرتفعة من ال�سكان من اكت�ساب 

القدرة على ا�ستخدام الكلمة املكتوبة واإجراء العمليات احل�سابية الالزمة يف حياتهم اليومية.
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6. برامج دعم جودة الّتعليم

ًّا يف عام 2008 على اأ�سا�ص املر�سوم امللكّي رقم )32(، واملعّدل  اأن�سئت هيئة �سمان جودة الّتعليم والتدريب ر�سميـ
باملر�سوم امللكّي رقم )6( ل�سنة 2009، وهي هيئة وطنّية م�ستقّلة، ي�سرف عليها جمل�ص الوزراء، واأهدافها هي: 

و�ســـع املوؤ�ســـرات والعملّيـــات والآلّيات واملبـــادئ التوجيهّيـــة لقيا�ص ومراجعة جـــودة اأداء موؤ�س�ســـات التعليم  -  1
والتدريب. 

و�ســـع وتنفيذ المتحانـــات الوطنّية لتقييم م�ستويات الأداء للمراحل الأ�سا�سّيـــة من مراحل التعليم البتدائي  -  2
واملتو�سط )الإعدادي(   والثانوّي. 

مراجعة جودة اأداء موؤ�س�سات الّتعليم والتدريب يف �سوء املوؤ�سرات التوجيهّية التي و�سعتها الهيئة.  -  3
التاأكيـــد على ال�سفافّية وامل�ساءلة من خالل ن�سر تقارير عـــن الو�سع العام لنظام الّتعليم والتدريب يف اململكة  -  4

واأداء ونتائج املوؤ�س�سات التعليمّية. 
اإ�ســـدار تقريـــر �سنوّي يحتوي على عر�ص الهيئـــة لنظام التعليم يف مملكة البحريـــن، وحتديد جمالت القّوة  -  5

واملجالت التي حتتاج اإلى حت�سني. 
مراجعـــة وحتديـــث املوؤ�ّسرات واملعايري جنبًا اإلى جنب مع ا�ستعرا�ص وتقييـــم الآلّيات ملواكبة التطّور يف جمال  -  6

التعليم والتدريب مبا يتما�سى مع املعايري الدولّية، ومبا يتوافق مع متطّلبات اململكة. 
التعاون مع وكالت �سمان اجلودة الأخرى يف املنطقة وعلى ال�سعيد الدويّل، من اأجل ت�سهيل عملّيات �سمان  -  7

اجلودة وتبادل املعلومات.

وتقـــوم وحـــدة المتحانات الوطنّيـــة )NEU( التابعة لهيئة �سمان جـــودة التعليم والتدريـــب باإجراء امتحانات 
وطنّيـــة م�ستقّلة يف ال�سفـــوف الأ�سا�سّية من التعليم البتدائّي والثانوّي يف املـــواد الأ�سا�سّية كالريا�سّيات، والعلوم، 
واّللغـــة العربّيـــة، والإجنليزّية. وقد اأجريت المتحانات الوطنّية لل�سفوف الثالث وال�ساد�ص مثال يف جميع املدار�ص 
البتدائّيـــة والإعداديـــة )املتو�سطة( احلكومّية يف مايو 2009 للمرة الأولـــى، و�سارك قرابة )21000( طالب فيها، 
وقـــد كانـــت المتحانات يف اللغـــة العربية والريا�سيات لل�سف الثالـــث، ويف اّللغة العربّيـــة، والريا�سّيات، والعلوم، 
واّللغـــة الإجنليزّية لل�ســـف ال�ساد�ص، وغّطت املو�سوعات املنهج كله. اأّما يف العـــام 2010، فقد �سارك اأي�سا قرابة 

)32000( طالب من ال�سف التا�سع. 

وقـــد حققت الـــوزارة خالل املرحلة املمتدة مـــن 2005 حتى 2014  العديد من املنجـــزات، وبناًء على تو�سيات 
زيـــارات املراجعـــة للهيئـــة الوطنّية للموؤهـــالت وجودة التعليـــم والتدريب، يظهـــر اأّن برنامج حت�ســـني اأداء التعليم 
يف مملكـــة البحريـــن حّقق تقدمًا كبـــريًا على مدار الأعوام ال�ستـــة املا�سية، بدًءا من العـــام الدرا�سي 2008 وحتى 
العـــام الدرا�ســـّي 2014 وفق الأهداف العامـــة التي و�سعتها وزارة الرتبيـــة والتعليم والتي تعمـــل على حت�سني اأداء 
املدار�ص، وفق نتائج مراجعة الأداء والمتحانات الوطنّية من قبل الهيئة الوطنّية للموؤهالت و�سمان جودة التعليم 
والتدريـــب، والتنميـــة املهنّية امل�ستدامـــة للقادة واملعلمني وموظفي الـــوزارة، وتطويـــر اإدارة اأداء الأفراد من خالل 
تطبيـــق نظام)PMS(، وتطوي���ر القيادات الرتبوّية واملدر�سّية، واأنظم���ة اإدارة ال�سلوك وان�سباط الطالب، وتطوير 
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منهجيات عمل الإدارات التعليمية لدعم اأداء املدار�ص والتي انبثقت من خاللها الأهداف اخلا�سة التي ترّكز على 
تطوير برامج التنمية املهنية وفق احتياجاتهم املهنية، والتطبيق الكامل لنظام اإدارة الأداء وتاأ�سيل ثقافة التقييم 

الذاتي داخل املوؤ�س�سات التعليمّية.

واهتمامـــا بعملّية التقييم امل�ستمر، قامت الوزارة باإن�ساء مركز للقيا�ص والتقومي، وهو جهاز اإدارّي يتولى تقومي 
اأن�سطـــة وبرامج وم�ساريع الوزارة بكل جوانبها: الإدارّيـــة والرتبوّية والتعليمّية، فيتابع مدخالتها وعملّياتها، ويقّوم 
ًّا لتقييم جـــودة العمل الرتبوي وخمرجاته ورفع  خمرجاتهـــا وم�ستويات الأداء فيهـــا، وي�سّكل املركز مفتاحا اأ�سا�سيـ

فاعليته واأداء املعلمني والهيئات الإدارّية.

وتفيد اأدلة كثرية من ال�ستعرا�سات املدر�سّية والمتحانات الوطنّية اأن اأداء طالب املدار�ص البتدائّية يف اّللغة 
اأ�سعـــف ما يكون يف الكتابة، يف حـــني اأن مهاراتهم يف ال�ستماع والقراءة تظهر ب�سكل اأف�سل. وهذا ينطبق على كّل 
مـــن اّللغات العربّية والإجنليزّيـــة. وتبنّي ال�ستعرا�سات املدر�سّية يف الجتاه العـــام اأّن التقّدم حا�سل بدرجة اأعلى 
يف ال�ســـف الثالـــث منه يف ال�سف ال�ساد�ص. ويظهر ذلك يف نتائج الريا�سّيات يف المتحانات الوطنّية، حيث يوجد 
اأي�ســـًا انخفا�ص يف الأداء الكلـــي من ال�سف الثالث اإلى ال�سف ال�ساد�ص. بينما ل ينطبـــق هذا على اّللغة العربّية. 
اإذ يظهر من ال�ستعرا�سات املدر�سية املبالغة يف الرتكيز على ا�سرتجاع املعلومات يف عملّية التعليم والتعّلم، وعدم 

وجود فر�ص كافية لتنمية مهارات التفكري. 

وت�ســـري نتائـــج ال�ستعرا�سات املدر�سية اأي�سا اإلـــى تفّوق الإناث على الذكور. وهذا مـــا توؤكده نتائج المتحانات 
الوطنّيـــة يف جميـــع املواد يف ال�سف الثالث )الريا�سّيـــات واّللغة العربّية( وال�سف ال�ساد�ـــص )الريا�سّيات، واّللغة 
العربّيـــة، واّللغة الإجنليزّيـــة، والعلوم(، والفجوة بني اجلن�سني تبلغ ذروتها يف اّللغـــة العربّية يف ال�سف ال�ساد�ص ، 

وتتو�سع اأي�سًا من ال�سف الثالث اإلى ال�سف ال�ساد�ص.

�سكل رقم)10(: قدرة الطالب يف حل اأ�سئلة المتحان الوطنّية  للعامني الدرا�سّيني 2010/2009 يف مملكة البحرين

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين.
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وعلـــى العموم، احتفظـــت ن�سبة النتقال من املرحلـــة البتدائّية اإلـــى الإعدادّية )املتو�سطة(، ومـــن الإعدادّية 
)املتو�سطـــة( اإلـــى الثانوّية مب�ستواها العايل كما يبنّي اجلدول الآتي، مما يدّل على امل�ستوى الذي و�سل اإليه التعليم 
مبملكـــة البحريـــن، وا�ستيعاب اجلميع يف كافة املراحل التي ينتقلون اإليها، فقـــد كانت ن�سبة النتقال من البتدائّي 
اإلى الإعدادّي )املتو�سط( يف العام 2002/2001 )96.2٪( وو�سلت اإلى )99٪( يف العام الدرا�سّي 2013/2012. 
وكذلـــك احلـــال بالن�سبة لالنتقال من الإعـــدادي )املتو�سط( اإلى الثانوّي، حيث ارتفعـــت الن�سبة من )88.5٪( يف 

العام الدرا�سّي 2002/2001 اإلى )97.2٪( يف العام الدرا�سّي 2013/2012.

جدول رقم)20(: ن�سبة النتقال اإلى مرحلتي التعليم الإعدادي )املتو�سط( والتعليم الثانوي )٪(يف مملكة البحرين

البياناتالعام الدرا�سي
من البتدائي 
اإلى الإعدادي 

)املتو�سط(

من الإعدادي 
)املتو�سط( اإلى 

الثانوي

موؤ�سر تعادل اجلن�سني
من البتدائي اإلى 

الإعدادي )املتو�سط(
من الإعدادي 

)املتو�سط( اإلى الثانوي

2002/2001

96.288.51.041.15املجموع

94.382.2الذكور
98.294.4الإناث

2013/2012

99.097.21.011.03املجموع

98.495.8الذكور
99.698.5الإناث

امل�سدر: ق�سم الإح�ساء الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرين .

اإّن الّنظـــر يف مدخـــالت العملّية التعليمّية وممار�ساتهـــا وخمرجاتها جزء ل يتجزاأ من �سمـــان جودة التعليم، 
ا لأداء عمليتـــّي الّتعليم والتعّلم، واأداء خمرجـــات هاتني العمليتني،  وتاأتـــي المتحانات الوطنّيـــة بو�سفها ت�سخي�سً
ويالحـــظ اأنـــه عند تقييم م�ستويات اإجناز الطـــالب، تاأخذ فرق املراجعة اخلارجّية للمدار�ـــص يف العتبار م�ستوى 
ريها اإدارة المتحانات الوطنّية التابعة للهيئة  اأداء الطالب يف المتحانات اخلارجّية كالمتحانات الوطنّية التي جُتْ
الوطنّيـــة للموؤهالت و�سمان جـــودة الّتعليم والتدريب، وكذلك م�ستوى اأدائهم يف امتحانات وزارة الرتبية والتعليم، 
والمتحانـــات التي تنّظمها املدر�سة، بل الأهم، م�ستويات الإجنـــاز والتقّدم التي يحّققها الطالب يف الدرو�ص التي 

تتم مالحظتها، وتدقيق اأعمال الطالب مبرور الوقت من قبل فرق املراجعة.
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تطور التعليم في الجمهورية اليمنية

املبادئ والأهداف العامة للّنظام التعليمّي
ت�ستهـــدف الروؤية ال�سرتاتيجية خالل اخلم�ص والع�سرين �سنـــة )2000-2025( حت�سني م�ستوى التنمية الب�سرية، 
لت�سبـــح اجلمهوريـــة اليمنيـــة �سمن الـــدول متو�سطة التنميـــة الب�سرية، ومبا يرفـــع م�ستوى معي�سة املجتمـــع واأفراده، 
وي�سمـــن حياة كرمية لهم ولأفـــراد اأ�سرهم. ويتطلب حتقيق ذلك الهدف حت�سني الأو�ســـاع الدميوقراطية وال�سحية، 
وحمـــو الأميـــة، وزيادة اللتحاق بالتعليم الأ�سا�سي وخ�سو�سًا بني الإناث، بالإ�سافة اإلى زيادة متو�سط دخل الفرد اإلى 
م�ستويـــات الدخـــول املتو�سطة، والذي يقرتن بتنويع م�سادر الناجت املحلي بـــدًل من العتماد �سبه الكلي على ا�ستخراج 
النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خالل حتديد م�سادر النمو والقطاعات الواعدة، واإيجاد فر�ص عمل وحتقيق دفعة 
قويـــة يف ال�ســـادرات. وعلى ذلك فاإن روؤيـــة اجلمهورية اليمنيـــة ال�سرتاتيجية 2025 تركز علـــى » انتقال اجلمهورية 

اليمنية اإلى جمموعة الدول متو�سطة التنمية الب�سرية بتنوع اقت�سادي، وتطور اجتماعي ومعريف وثقايف و�سيا�سي«.

وحتدد الروؤية ال�سرتاتيجّية توجهات واأهداف يف جمال التعليم على النحو الآتي:
حماربة الأمية لتنخف�ص اإلى اأقل من )10٪( بحلول العام 2025. -  1
حتقيق التعليم للجميع، وتعميم و�سمان تعليم الفتاة، وبخا�سة يف الريف، وتقلي�ص الفارق بني البنني والبنات،  -  2

مـــن خـــالل تطبيق مبداأ اإلزاميـــة التعليم الأ�سا�سي والتوعيـــة باأهمية تعليم الفتاة، ورفـــع الطاقة ال�ستيعابية 
ملدار�ص البنات واحلد من الفاقد.

اإدخال حتول جذري يف اأنظمة التعليم من حيث الهيكل واملنهج، لي�سبح قادًرا على مواكبة التطورات العلمية  -  3
والتقنية واحتياجات التنمية.

ويف �سوء الروؤية ال�سرتاتيجية لليمن 2025 مّت تطوير عدد من ال�سرتاتيجيات القطاعية، وهي على النحو الآتي:

ال�ضرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأ�ضا�ضي: اأقرت احلكومة ال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم 
الأ�سا�ســـي يف مايـــو من عام 2003، التي تهدف اإلى »اإ�ســـالح وتطوير نظام التعليم الأ�سا�ســـّي، لي�سبح قادرًا على 
اأن يوفـــر فر�ص التعليـــم الأ�سا�سي بالت�ساوي وبجودة ونوعية عالية لكل طفل مينـــي من عمر )6-14(�سنة، وتطمح 
ال�سرتاتيجية يف اجلانب الكمي اإلى توفري التعليم الأ�سا�سي لـ )95٪( من اأطفال اجلمهورية اليمنية يف عمر )6-

14( �سنة، وتقلي�ص الفجوة بني الذكور والإناث واحل�سر والريف بحلول عام 2015.

ال�ضــرتاتيجية الوطنية ملحو الأميــة وتعليم الكبار: اأقرت احلكومـــة ال�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية 
وتعليـــم الكبـــار يف العام )1998(، التي متـــت مراجعتها وتفعيلها يف عام 2009، وت�ستهـــدف حمو اأمية ال�سكان يف 
الفئـــة العمرية من )10-45( �سنة، اإ�سافة اإلـــى الأميني اجلدد، واملتوّقع تراكمهم خالل فرتة تنفيذ ال�سرتاتيجية 

من املت�سربني من مراكز حمو الأمية واملرتدين اإليها، واملت�سربني من التعليم الأ�سا�سي.

ال�ضــرتاتيجية الوطنيــة لتطوير التعليــم الثانوي العام )لالأعوام مـــن 2007 – 2015(: اأقرت حكومة 
اجلمهوريـــة اليمنيـــة ال�سرتاتيجيـــة الوطنيـــة لتطوير التعليـــم الثانوي العـــام يف يوليو من عـــام )2007(. وت�سعى 
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ا�سرتاتيجية التعليم الثانوي اإلى متكني اجلمهورية اليمنية من امتالك تعليم ثانوي عام يت�سم بالعدالة وامل�ساواة يف 
توفري الفر�ص التعليمية، واجلودة يف النوعية، والتنوع يف التخ�س�سات، ومبا ميكن اخلريجني من موا�سلة تعليمهم 
العايل بكفاءة اأو االنخراط يف احلياة العملية. لهذا فاإن اال�سرتاتيجية تهدف اإلى توفري فر�ض التعليم الثانوي العام 
خلريجي التعليم الأ�سا�سي ومبا يحقق العدالة وامل�ساواة يف اللتحاق واجلودة يف النوعية، والتنوع يف التخ�س�سات، 

والكفاءة يف املخرجات، والو�سول اإلى معدل للتخرج يقدر بـ )56٪( بحلول عام 2015.

ال�ضــرتاتيجية الوطنيــة لتطوير الطفولــة املبكرة )لالأعوام مـــن 2011-2015(: نتيجة لتعدد اجلهات 
ذات ال�سلـــة بالطفولة املبكرة فقـــد مت البدء بالإعداد لتطوير ال�سرتاتيجية الوطنيـــة للطفولة املبكرة حتت مظلة 
املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة يف عام 2009، ومت اعتمادها من قبل حكومة اجلمهورية اليمنية يف عام 2011. 
وحتـــددت الروؤية ل�سرتاتيجيـــة الطفولة املبكرة يف توفري بيئة اآمنة وداعمة ت�سمن منـــو اأطفال اجلمهورية اليمنية 
للفئة العمرية من)1-8 �سنوات( منوًا �ساماًل ومتكاماًل ومتوازيًّا. وحتددت الروؤية يف »حتقيق النمو ال�سامل املتكامل 
واملتـــوازن جلميع اأطفال اجلمهورية اليمنية يف الفئة العمرية مـــن)1-8 �سنوات(، وتلبية احتياجاتهم املتنوعة من 

خالل تقدمي اخلدمات املختلفة ب�سكل متميز يعك�ص ثقافة وهوية املجتمع اليمني.

ال�ضــرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليـم الفني والتدريب املهني: تتطلع ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم 
الفني والتدريب املهني اإلى حتقيق توازن بني كل من التعليم الثانوي واجلامعي من جهة، والتعليم الفني والتدريب 
املهني من جهة اأخرى، والرتقاء بربامج ومناهج التعليم الفني والتدريب املهني، وحت�سني فاعليتها ورفع كفاءتها. 
وتتوخـــى ال�سرتاتيجية حتقيـــق توازن ن�سبي بني التعليم الثانوي العام من جهة والتعليم الفني والتدريب املهني من 
جهة اأخرى من خالل رفع الطاقة ال�ستيعابية للتعليم الفني والتدريب املهني اإلى 7٪ من جمموع امللتحقني بالتعليم 
الثانـــوي يف عـــام 2010، وكذلك التو�سع الأفقي والراأ�ســـي يف التعليم الفني والتدريب املهنـــي، وزيادة عدد املراكز 

واملعاهد وكليات املجتمع اإلى )145( موؤ�س�سة يف عام 2010.

ال�ضــرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل: ت�ستهدف الإ�سرتاتيجيـــة الوطنية للتعليم العايل )2006( »اإيجاد 
ًّا، ومبا يكفل التنوع، ويتميز  ًّا واأفقيـ نظام للتعليم العايل يت�سم باجلودة وامل�ساركة الوا�سعة، وامل�سارات املتعددة راأ�سيـ
بالفعاليـــة والكفـــاءة ويقدم الربامج النوعية، ويحقق اجلودة يف التعليم والتعلـــم والبحث، وخدمة املجتمع ويح�سن 
مـــن نوعية احليـــاة. وتطمح ذات الإ�سرتاتيجية اإلـــى تو�سيع دائرة قبول الطالب يف اجلامعـــات وموؤ�س�سات التعليم 

العايل من الفئة العمرية من )19-23 �سنة( اإلى معدل 35٪ بحلول عام 2025.

 

اإدارة النظام التعليمّي
يتكون النظام التعليمي من ثالثة م�ستويات ت�سرف عليه وزارة الرتبية والتعليم، ومكاتب الرتبية والتعليم باملحافظات 
ومكاتــــب الرتبية والتعليم باملديريات. وزارة الرتبيــــة والتعليم هي امل�سوؤولة عن اإدارة نظام التعليم على امل�ستوى املركزي 
وعــــن تنفيذ �سيا�ســــة التعليم احلكومية. اأّما مكاتب الرتبية باملحافظات فتعك�ص هيكل الإدارة املركزية، وهي م�سوؤولة عن 
الإ�ســــراف على التعليم يف كل املحافظات البالغ عددهــــا )22( حمافظة يف عموم اجلمهورية اليمنية. يوجه املدير العام 
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للرتبية والتعليم جميع املكاتب باملحافظات واملحليات التي ت�سرف بدورها على املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سعة ل�سلطاتها.

ويتـــدرج ال�سلم التعليمي من ت�سع �سنوات تعليـــم اأ�سا�سي، وثالث �سنوات تعليم ثانوي. يختار الطالب يف التعليم 
الثانوي الدرا�سة يف الق�سم الأدبي اأو الق�سم العلمي ابتداًء من ال�سنة الثانية. اأما التعليم املهني والفنّي، فقد اأن�سئت 

له وزارة م�ستقلة هي وزارة التعليم الفني والتدريب املهني.

والتعليـــم ما قبل البتدائي اختياري وموجه لالأطفال مـــن �سن ثالث اإلى �ست �سنوات، وهناك ثالثة م�ستويات: 
الأول لالأطفـــال من)3-4 �سنوات(، والثاين   من )4-5 �سنوات( والثالث من )5-6 �سنوات(. اأما التعليم الأ�سا�سّي 

فهو اإلزامي وجماين، ويدوم ت�سع �سنوات. ويعترب �سن القبول العادي هو �ست �سنوات.

يقبـــل بالتعليـــم الثانوي الطالب الذين ح�سلـــوا بنجاح على �سهادة التعليم الأ�سا�ســـي، ومدة الدرا�سة به ثالث 
�سنوات. ووفقا للنتائج بال�سنة الأولى، يوجه الطالب يف ال�سنة الثانية للم�سار العلمي اأو الأدبي، كما ميكن للطالب 
كذلـــك موا�سلـــة التعليم الثانـــوي التقني واملهني الذي يدوم مـــن )2-3 �سنوات(، للح�سول علـــى ما يعادل �سهادة 
ًّا يف اأواخر اأغ�سط�ص اأو اأوائل �سبتمرب وتنتهي يف منت�سف �سهر يونيو.  الثانوية العامة. وتبداأ ال�سنة الدرا�سية ر�سميـ

ويدوم العام الدرا�سي �ستة وثالثني اأ�سبوعـًا يف املجموع، بواقع )18( اأ�سبوعا لكل ف�سل.

 
اأهم الإجنازات الكمية والنوعّية:

�سهد نظام التعليم والتدريب، بعد مرور اأربعني �سنة على ن�ساأته، تطورًا ملحوظًا من الناحتني الكمية والنوعية. 
فقد ارتفع عدد الطالب، وانت�سرت املوؤ�س�سات التعليمية على م�ستوى البالد، وتوافرت الفر�ص التعليمية والتدريبية 
بعد التعليم الأ�سا�سي �سواء يف التعليم العام اأم العايل واجلامعي، اأو التدريب الفني واملهني. كما اأن الدولة حر�ست 
علـــى توفـــري املدخـــالت ال�سرورية، لت�سغيـــل وت�سيري املوؤ�س�ســـات التعليمية من معلمـــني، واإدارة تعليميـــة مدر�سية، 
وجتهيـــزات واأثـــاث، وو�سائل تعلمية وتعليمية. كما تناولت اجلهود تاأ�سي�ص برامج ملحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم 

ًّا وراء هدف الق�ساء على الأمية، وتوفري فر�ص التدريب الأ�سا�سي لكبار ال�سن. غري النظامي، �سعيـ

اإن جهـــود اجلمهوريـــة اليمنية، لتوفـــري الفر�ص التعليميـــة، مل تقت�سر على ال�سغار وال�سبـــاب، بل امتدت تلك 
اجلهـــود لتوفري فر�ـــص التعليم والتدريب لكبار ال�سن، حيث توجه الهتمام نحـــو تاأ�سي�ص برامج ملحو الأمية وتعليم 
الكبـــار والتدريب الأ�سا�ســـي، وذلك لإتاحة فر�ص التعليم والتدريب لل�سكان الذيـــن مل يتمكنوا من اللتحاق بنظام 

التعليم والتدريب النظامي اأو ت�سربوا منه.

1.3.3.1. تطّور التعليم قبل البتدائّي
ت�سمل الأهداف الرئي�سة للتعليم ما قبل البتدائي ما ياأتي:

تنميـــة القيم الروحيـــة والدينية والإن�سانية وحب الوطن يف الأطفال، وكذلك تربيتهم على الت�سامح والحرتام، 
وتطوير مهاراتهم اللغوية واليدوّية.
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واأهّم الإ�سالحات التي مّتت يف اإطار ريا�ص الأطفال خالل الفرتة املا�سية هي:

1.     يف عـــام 2002 �ســـدر القانـــون رقم )45( ب�ســـاأن حقوق الطفل الذي ا�ستمل على )احلقـــوق ال�سرعية للطفل، 
واحلقوق املدنيـــة، واحلق يف الرعاية ال�سحية، واحلقوق التعليمية والثقافيـــة، والرعاية الجتماعية، ورعاية 

املراأة احلامل واملر�سعة، وحماية ورعاية الأطفال من املخاطر وال�ستغالل ... اإلخ(.
2.     و�سع اخلطط ال�سنوية لريا�ص الأطفال ودجمها يف اإطار اخلطة ال�سنوية للوزارة.

3.     و�سع اأدلة ريا�ص الأطفال ومناق�ستها وتنقيحها.
4.     الإعداد مل�سروع الالئحة التنظيمية لريا�ص الأطفال.

5.     و�سع روؤية وا�سحة وخطط لرفع م�ستوى الوعي باأهمية ريا�ص الأطفال، وتنفيذ جزء من هذه اخلطط حتى الآن.
6.     دمج قاعدة بيانات ريا�ص الأطفال يف اإطار قاعدة نظام املعلومات الرتبوي املوحد لوزارة الرتبية والتعليم.

7.     اإعداد الدليل التوجيهي اخلا�ص بالزيارات امليدانية، لتقييم �سري اأداء العملية التعليمية والرتبوية يف ريا�ص الأطفال.
8.     اإن�ســـاء مركـــز تنمية الطفولة املبكرة بالتعاون والتن�سيق مع مكتب اليون�سكو بالقاهرة ومنظمة اخلليج العربي 
الأجفند، مبوجب قرار وزير الرتبية والتعليم رقم )133( ل�سنة 2009. وقد حددت مهام املركز بتقدمي منوذج 
مقـــرتح ملـــا ينبغي اأن تكون عليه مرحلـــة الطفولة املكربة، من حيـــث التو�سع فيها، ورفع كفـــاءة اأداء العاملني 
بهـــا، وت�سخي�ـــص الو�سع الراهن لواقع مرحلـــة الطفولة املبكرة، وحتديد ال�سعوبـــات واملعوقات التي واجهت 
العاملـــني يف هـــذه املرحلة، ويقوم بو�سع وتنفيذ اخلطط والربامج الرتبويـــة والتعليمية للنهو�ص بهذه املرحلة 

ًّا. ًّا وفنيـ ًّا وميدانيـ وبناء قدرات العاملني اإداريـ
9.     ا�ستحـــداث مركـــز تنمية الطفولة املبكرة، مبوجب قرار دولـــة رئي�ص الوزراء رقم )527( ل�سنة 2010، وتعيني 

مدير عام للمركز، ومّت اإعداد الالئحة التنظيمية للمركز.
10.  اإعـــداد الأدلة واملناهـــج الرتبوية والتعليمية اخلا�سة مبرحلة الطفولة املبكـــرة، والتي متت مراجعتها من قبل 

اخلـــرباء يف مكتـــب اليون�سكـــو بالقاهرة، مبـــا يتنا�سب مع الطـــرق والو�سائل احلديثة واملتطـــورة يف ممار�سة 
وتطبيق الأن�سطة الرتبوية والتعليمية مبرحلة الطفولة املبكرة.

11.   ا�ستكمـــال اإعـــداد ال�سرتاتيجيـــة الوطنيـــة لتنمية الطفولة املبكـــرة خلم�ص �سنوات من عـــام2011 – 2015، 

التي   ت�ستهدف الفئة من �سن )0-8( �سنوات، واإمتام مراجعة ال�سرتاتيجية من قبل خرباء مبكتب اليون�سكو 
بالقاهرة، واعتماد ال�سرتاتيجية من قبل حكومة اجلمهورية اليمنية يف عام 2011.

�سعـــت حكومـــة اجلمهورية اليمنيـــة اإلى العناية بريا�ص الأطفـــال كون هذه املرحلة ت�ساعـــد على حت�سني كفاءة 
التعليم الأ�سا�سي، ومن خالل البيانات واملوؤ�سرات الرتبوية لالأعوام من 2002/2001-2013/2012 �سهد التعليم 
يف الطفولـــة املبكـــرة تطـــورًا ملمو�سًا، فقد اأرتفع عـــدد الأطفال امللتحقـــني بالريا�ص مـــن )12505( اأطفال منهم 
)5917( طفلة خالل العام 2002/2001، لي�سل اإلى )29459( طفاًل وطفلة، منهم )13493( طفلة خالل العام 

الدرا�سي 2013/2012، اأي بن�سبة زيادة اإجمالية بلغت نحو )٪136(.
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جدول رقم)21(: موؤ�سرات الطفولة املبّكرة بني عامي 2002/2001 و2013/2012 يف اجلمهوية اليمنية

املوؤ�سر
املوؤ�سر املحقق حتى 2013/2012املوؤ�سر �سنة الأ�سا�ص 2002/2001

ماإذمتو�سطاإناثذكور
0.550.530.540.640.590.68معدل القيد الإجمايل

46.344.145.347.744.346.1ن�سبة امللتحقني بالتعليم اخلا�ص
100100100100100100ن�سبة املربني املدربني

14.113.8عدد الأطفال لكّل مربٍّ
امل�سدر: الإدارة العامة لالإح�ساء والتخطيط، وزارة الرتبية والتعليم، �سنعاء. )فريق بيانات التقرير الوطني للتعليم للجميع( اجلمهوية اليمنية.

ويتبنّي من اجلدول ال�سابق الأمور الآتية: 
التو�ســـع يف الطفولة املبكرة حمدود، ومقت�سر بالدرجة الأ�سا�سّية على املناطق احل�سرية واملدن الرئي�سية يف  -  1

اجلمهوريـــة. لذا لوحظ حمدودية حتقيق هذا الهدف، حيـــث بقيت معدلت اللتحاق م�ستقرة على ما يقارب 
)0.54٪( عام 2001/2000 و )0.68٪( عام 2012/ 2013.

ت�ســـل ن�سبـــة الأطفال امللتحقني بالتعليم اخلا�ص )46.1٪( يف عـــام 2013/2012، بينما كانت )45.3٪( يف  -  2
عام 2002/2001.

جميع العاملني يف الطفولة املبّكرة ح�سلوا على تدريب قبل اخلدمة. -  3

2.3.3.1. تطّور التعليم الأ�ضا�ضي
تن�ص املادة )18( من قانون التعليم العام رقم )45( على الأهداف الرئي�سية للتعليم الأ�سا�سي كما يلي:

املعرفـــة الواعية باملبادئ وال�سعائر والأحـــكام الإ�سالمية، وتتمثل يف التعامل وال�سلـــوك واإجادة اللغة العربية  -  1
ومعرفـــة احلقائـــق الأ�سا�سية والوقائع التاريخيـــة املتعلقة بح�ســـارة وتاريخ ال�سعب اليمنـــي كجزء من تاريخ 

احل�سارة العربية والإ�سالمية وتاريخ الإن�سان بوجه عام.
حـــب الوطن والعتزاز به وحب الأ�سرة واملجتمع وال�ستعـــداد الكامل لتحمل امل�سوؤوليات املرتتبة على الطالب  -  2

جتاه وطنه واأ�سرته واملجتمع.
التعرف والإدراك حلقائق البيئة الطبيعية واجلغرافية لليمن والوطن العربي الكبري والعامل. -  3
معرفة املهارات الأ�سا�سية للغة الأجنبية التي يدر�سها الطالب. -  4
معرفـــة واإتقان التعامـــل مع الأنظمة العدديـــة والعمليات الريا�سيـــة الأ�سا�سية والأ�ســـكال الهند�سية والقدرة  -  5

علـــى ا�ستيعاب احلقائـــق واملعلومات العلمية واأ�س�سها التجريبية، وا�ستخدامهـــا يف تف�سري الظواهر الطبيعية، 
وامتالك القدرة على اأداء بع�ص املهارات احلرفية ،واحرتام العمل اليدوي.

احلر�ص على �سالمة البيئة ونظافتها وجمالها وحماية املوارد الطبيعية والتذوق للفنون املختلفة والوعي مبدى  -  6
اأهمية اللياقة البدنية وال�سحة والعناية مبمار�سة الن�ساطات الأدبية والفكرية والفنية والبدنية.
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وتنت�ســـر مدار�ص التعليم الأ�سا�سي يف جميـــع املحافظات، غري اأّن معظمها يعمل بنظام الدوام املتعدد: الفتيات 
يف ال�سباح، والأولد بعد الظهر، ويف امل�ساء للكبار.

وقد اأولت حكومة اجلمهورية اليمنية اهتمامًا كبريًا للتعليم الأ�سا�سي، وقامت با�ستثمار كثري من املوارد املحلّية 
واخلارجية لأغرا�ص تطوير املناهج والتدريب، كما قامت بتخ�سي�ص املوارد املالية والب�سرية ل�سمان توفري الأدوات 
ال�سروريـــة للو�ســـول اإلى تعليم اأ�سا�سي ذي جودة، كما اإّن اجلهود املبذولة لتحقيق هدف تعليم جماين واإلزامي قد 
جت�سد يف زيادة اإجمايل و�سايف معدلت التحاق الطالب يف التعليم الأ�سا�سي. ويف هذا الإطار، مت حتقيق معدلت 

عالية يف اللتحاق ال�سايف والإجمايل، كما يت�سح من اجلدول الآتي:

جدول رقم)22(: تطّور ن�سب القبول واللتحاق بني الأعوام 2002/2001  و 2013/2012 يف اجلمهوية اليمنية

املوؤ�سر
2002/20002006/20052013/2012

متو�سطاإناثذكورمتو�سطاإناثذكورمتو�سطاإناثذكور

106.483.795.4119.3104.3112.0130.4118.4124.6معدل القبول الإجمايل

55.542.949.447.340.043.856.950.353.6معدل القبول ال�سايف

79.64964.785.862.874.798.880.389.8معدل اللتحاق الإجمايل

76.646.762.375.157.666.791.575.383.6معدل اللتحاق ال�سايف

امل�سدر: الإدارة العامة لالإح�ساء والتخطيط، وزارة الرتبية والتعليم، �سنعاء.  )فريق بيانات التقرير الوطني للتعليم للجميع( اجلمهوية اليمنية.

ويتبنّي من اجلدول ال�سابق اأّنه و على الرغم من اأّن معدل اللتحاق ال�سايف )95٪( امل�ستهدف من ال�سرتاتيجية 
الوطنيـــة لتطوير التعليم الأ�سا�سي حتى عام 2015 مل يتحقق، اإل اأنه �سجل تقدما باأكرث من 21 نقطة مئوّية لي�سل 
عـــام 2013/2012 اإلـــى )83.6٪( باملقارنة مـــع العام 2001/2000. وعند اجراء املراجعـــة ال�سنوية ملا حتقق من 
اأهـــداف ا�سرتاتيجيـــة التعليـــم الأ�سا�سي حتـــى عام 2010، اأدركـــت وزارة الرتبيـــة والتعليم اأّن الهـــدف املحّدد يف 
ا�سرتاتيجيـــة التعليـــم الأ�سا�سي طموح ول ميكـــن حتقيقه حتى عام 2015، لذا عدلت من هـــذا الهدف من اخلطة 

متو�سطة املدى 2013-2015، لي�سبح الهدف اجلديد هو حتقيق معدل التحاق �ساٍف )٪90(.

اأّما معدل القبول الإجمايل فقد جتاوز )100٪( من الفئة العمرية �ست �سنوات من ال�سكان من 2013/2012، 
ويعـــود ذلـــك اإلى وجود كثري من املقبولـــني يف ال�ســـف الأول الأ�سا�سي ممن هم اأكرب من �ســـت �سنوات يف املناطق 
الريفيـــة، نتيجة لبعـــد املدار�ص عن منازلهم وتاأخرهـــم يف اللتحاق بها، بينما يف احل�ســـر فكثري من املقبولني يف 

ال�سف الأول اأعمارهم من دون �ست �سنوات )بني اخلام�سة وال�ساد�سة(.
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3.3.3.1. ّتطور التعليم الثانوي
تن�ص املادة )21( من قانون التعليم العام رقم )45( على الأهداف الرئي�سية للتعليم الثانوي كما يلي:

فهـــم الطالـــب للعقيدة الإ�سالميـــة واأحكامها، وقيمها، والتعامـــل وال�سلوك مبوجبها، والتـــزود بقدر كاف من  -  1
املعلومات عن الثقافة واحل�سارة العربية والإ�سالمية.

اإجـــادة اللغة العربية كتابة ونطقًا وا�ستخدامها يف تو�سيع ثقافته الأدبية والعلمية والتعبري عن اأفكاره بو�سوح،  -  2
مع مراعاة مقومات البناء اللغوي ال�سحيح، وكذلك اإجادة قراءة وكتابة لغة اأجنبية واحدة على الأقل.

وعـــي الطالـــب بق�سايـــا �سعبه ووطنـــه اليمنـــي واأمته العربيـــة والإ�سالميـــة، و�ســـرورة العمل من اأجـــل التقدم  -  3
ال�سيا�ســـي والجتماعـــي والقت�سادي والثقايف يف الوطن اليمنـــي، واأداء واجباته والتم�سك بحقوقه والدفاع عن 
حقـــوق الآخرين، والعمل بـــروح الفريق الواحد والوعي باأ�س�ص الدميوقراطيـــة وممار�ستها والوعي بق�سايا اأمته 
وم�سكالتها، وفهم الق�سايا وامل�سكالت الدولية مع اإدراك اأهمية ال�سالم العاملي والتفاهم والتعاون بني ال�سعوب.

اإتقـــان الطالب للمهارات العقليـــة واليدوية الأ�سا�سية للمهـــن الفنية احلديثة وا�ستق�ســـاء م�سادر املعلومات  -  4
ومعرفة عمليات جمعها وال�ستفادة منها وا�ستيعاب احلقائق العلمية املتجددة مع تطبيقاتها، وفهم وا�ستخدام 

العالقات واملفاهيم الريا�سية وتنمية وتطوير نف�سه بالتعليم الذاتي امل�ستمر.
فهـــم الطالب للقواعد ال�سحيحة وتطبيقها، واحلر�ص على نظافـــة البيئة، وحمايتها، وح�سن ا�ستثمار الوقت  -  5

وممار�سة الهوايات املختلفة املفيدة وتطويرها.

وي�سري اجلدول الآتي اإلى تطّور التعليم الثانوي خالل الفرتة بني 2002/2001 و2013/2012.

جدول رقم)23(: معدل اللتحاق بالتعليم الثانوي خالل الفرتة من 2002/2001 و2013/2012 يف اجلمهوية اليمنية

املوؤ�سر
2002/20012006/20052012/2013

متو�سطاإناثذكورمتو�سطاإناثذكورمتو�سطاإناثذكور

43.022.832.943.022.833.445.132.138.8معدل اللتحاق الجمايل بالتعليم الثانوي.
24.214.919.624.214.919.732.223.828.2معدل اللتحاق ال�سايف بالتعليم الثانوي

امل�سدر: الإدارة العامة لالإح�ساء. الن�سرة الإح�سائية 2002/2001 و2013/2012، )فريق البيانات لإعداد التقرير الوطني 
للتعليم للجميع( اجلمهوية اليمنية

يتبـــنّي مـــن اجلدول رقـــم )23( ارتفاع طفيف يف معدل اللتحـــاق الإجمايل يف التعليـــم الثانوي من )٪32.9(
عـــام 2002/2001 اإلى )38.8٪( عـــام 2013/2012 بحوايل )5.9( نقطة مئوية. وقد كان ارتفاع معدل اللتحاق 
الإجمايل لالإناث يف مرحلة التعليم الثانوي العام اأعلى من معدل التحاق الذكور، حيث ارتفع مبقدار )8.9( نقطة 

مئوية بينما مل يتجاوز لدى الذكور )2.1( نقطة لنف�ص الفرتة.
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وفيما يتعّلق بالتعليم التقني واملهني، فيعترب مبثابة خطوة و�سيطة بني التعليم الأ�سا�سي والدرا�سات اجلامعية، 
وهـــو يلبي متطلبـــات التنمية، ولذلك فالدولة ت�سعى جاهـــدة لت�سجيع طالب التعليم الأ�سا�ســـي على اللتحاق اأكرث 

بالتعليم الثانوي التقني واملهني.

ويقـــدم التعليم الفنـــي والتدريب املهني م�ستويات تدريبيـــة يف )20( حمافظة مبا فيها اأمانـــة العا�سمة، ويبلغ 
ًّا )135( موؤ�س�سة منها )95( موؤ�س�سة حكومية، و)40( موؤ�س�سة  عدد املوؤ�س�سات التدريبية التي تقدم تعليمًا نظاميـ
خا�سة مرخ�سة من وزارة التعليم الفني والتدريب املهني موزعة على )20( حمافظة. بينما توجد )175( موؤ�س�سة 
تدريبية تقدم برامج تدريب م�ستمر منها موؤ�س�ستان حكوميتان، و)173( موؤ�س�سة خا�سة مرخ�سة من وزارة التعليم 
الفنـــي والتدريـــب املهني. ويقّدم التعليم النظامي يف )5( م�ستويات تعليمية هي: البكالوريو�ص التطبيقي، والدبلوم 

التقني ثالث �سنوات، والدبلوم التقني، والثانوية املهنية، ودبلوم التدريب املهني.

والربامج التي يتم تقدميها هي:

امل�ستـــوى الأول: البكالوريو�ـــص التطبيقي )معلم تقني( ومدة الدرا�سة فيـــه اأربع �سنوات بعد الثانوية العامة اأو  -  1
الثانوية املهنية، ويتاح هذا امل�ستوى يف حمافظتي �سنعاء وعدن واملعهد التقني يف املكال.

امل�ستوى الثاين: الدبلوم التقني ومدة الدرا�سة فيه ثالث �سنوات بعد الثانوية، و�سرط القبول يف هذا امل�ستوى  -  2
هـــو ال�سهـــادة الثانوية العامـــة اأو الثانوية املهنية، ويتـــاح هذا امل�ستوى يف )17( من كليـــات املجتمع احلكومية 

و)25( كلية خا�سة، وهناك عدد من الكليات احلكومية قيد الإن�ساء.
امل�ست���وى الثالث: الدبلوم التقني وم���دة الدرا�سة فيه �سنتان بعد الثانوية، و�س���رط االلتحاق به احل�سول على  -  3

ًّا وخا�سًا، ومينح  ًّا حكوميـ �سهـــادة الثانوية العامـــة اأو الثانوية املهنية، ويتاح هذا امل�ستوى يف )46( معهدًا تقنيـ
�سهادة الدبلوم التقني يف ع�سرة جمالت.

امل�ست���وى الراب���ع: الثانوية املهنية، و�س���رط االلتحاق به احل�سول عل���ى �سهادة التعليم االأ�سا�س���ي، ويتاح هذا  -  4
الربنامج يف )37( موؤ�س�سة تعليمية ومتنح الثانوية املهنية يف �ست جمالت.

امل�ست���وى اخلام�ض: دبلوم التدريب املهني، و�سرط االلتحاق به احل�س���ول على ال�سهادة االأ�سا�سية، ويتاح هذا  -  5
الربنامج يف )37( موؤ�س�سة تعليمية، ومينح �سهادة دبلوم تدريب مهني يف ثالثة جمالت.

واإ�سافة اإلى الربامج ال�سابقة تقدم وزارة التعليم الفني واملهني الربامج الآتية:

• التعليـــم امل�ستمـــر: وهو تدريب ق�سري يف بع�ص املهن اأو لأ�سحـــاب املهن الذين لديهم خربة، ممن يرغبون يف 	
احل�سول على �سهادة مهنية ت�ساعدهم يف التناف�ص يف �سوق العمل.

• التعليم التعاوين: وهو تدريب مهني م�سرتك بني الوزارة والقطاع اخلا�ص وال�سركات الإنتاجية.	

واإ�سافـــة اإلـــى اجلهد احلكومي هناك عدد من املعاهد واملراكز اخلا�ســـة التي تقدم التدريب الق�سري )دورات 
ت�ســـل اإلى �ستة اأ�سهـــر( يف جمالت: الإدارة، املحا�سبة، الت�سويق، واملعلوماتيـــة واحلا�سوب، وال�سيانة امليكانيكية، 
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كمـــا اأّن هنـــاك معاهد ومراكز تدريبية تتبع موؤ�س�سات حكومّية ت�سرف عليهـــا وزارة التعليم الفني والتدريب املهني 
ب�سكل غري مبا�سر مثل املعاهد ال�سحية التي تتبع وزارة ال�سحة.

4.3.3.1. توفــــري الـمعــــــلمني واإعــــدادهم
ا�ستمـــرت جهود احلكومـــة لتدريب واإعداد املعلمـــني للتعليم الأ�سا�سي اإلـــى الثانوي، وعيا باأهميـــة رفع م�ستوى 
تاأهيـــل املعلمـــني، لذا، كان علـــى الوزارة اأن تتابع عـــن كثب حاجيات تدريـــب جميع فئات املعلمـــني لتح�سني نوعية 
التعليـــم. وبحكـــم ال�سرورة، كان يتّم تعيني معلمـــني دون املرور بالتدريب الأويل، وبالتـــايل، كان لبّد من تدريبهم 
اأثنـــاء اخلدمـــة، كما كان لزم اأي�سًا توفري برامـــج التدريب امل�ستمر. ويف هذا ال�سياق اأي�ســـًا اأن�سئ التعليم عن بعد 
من اأجل اإ�سافة قيمة ملعلمي مدار�ص التعليم الأ�سا�سي خ�سو�سًا اأولئك الذين يعملون يف املناطق النائية، وقد كان 
التعليـــم عن بعد يدعم املعلمني من خالل درو�ص تبث يف الإذاعة والتلفزيون. بهدف م�ساعدة املعلمني يف ا�ستيعاب 
اأجزاء من املناهج الدرا�سية ال�سعبة، من اأجل تعزيز م�ستوى معرفتهم وكفاءتهم، وقد كانت تعقد اجتماعات بني 
الطالب املعلمني وامل�ست�سارين الرتبويني باإدارات الرتبية ق�سد تقييم نطاق واأثر هذا الربنامج. ومنذ عام 1996، 

جميع الطالب املر�سحني لي�سبحوا معلمني يتلقون تدريبًا يف كليات الرتبية ملدة اأربع �سنوات.

ولقد ت�ساعف عدد املربني واملربيات العاملني بريا�ص الأطفال حوايل مرتني ون�سف، مرتفعًا من عدد )886( 
مربيـــًا ومربيـــة منهم )863( اإناثـــًا يف العـــام 2002/2001، لي�سل اإلـــى )2132( مربيًا ومربيـــة منهم )2083( 
اإناثـــًا يف العـــام 2012/ 2013. وبينما بلـــغ ن�سيب املربي/املربية من الأطفال بنحـــو )14.1( طفاًل لكّل مربٍّ عام 

2002/2001، انخف�ص اإلى )13.8( طفاًل لكل مربٍّ خالل العام 2013/2012.

وازداد عـــدد املعلمـــني بالتعليم الأ�سا�سي والثانوي بن�سبة )35٪( منتقال مـــن )170428( معلمًا ومعلمة بالعام 
2001/2000 اإلـــى )229393( بالعـــام 2013/2012، هذا، وقد ارتفعت ن�سبـــة املعلمني املدربني من )51.8٪( يف 

عـــام 2002/2001 اإلـــى )66.8٪( عام 2013/2012 بزيادة )15( نقطة، وكانت الزيادة يف ن�سبة املعلمات الإناث 
احلا�سالت على التدريب اأعلى من ن�سبة املعلمني الذكور.

اأّما معدل الطالب لكّل معلم فقد ظّل دون تغري وهو )24( طالبًا اأمام كل معلم، ويعود ذلك اإلى احلاجة الكبرية 
لتوظيـــف معلمـــني جدد للعمل يف املدار�ص اجلديدة التي يتم بناوؤها لتوفري خدمـــة التعليم لكّل التجمعات ال�سكانية 

التي تت�سم بالت�ستت الكبري يف اجلمهورية اليمنية.

وت�ســـل ن�سبـــة املعلمني احلا�سلني على موؤهل جامعـــي اأو اأعلى يف عام 2013/2012، حـــوايل )45.8٪(، وهذه 
الن�سبـــة كانت اأدنى يف عام 2002/2001، حيث مل تتجـــاوز )30.6٪(. واإذا اعتربنا اأن املوؤهل اجلامعي هو املوؤهل 
الأدنى للعمل كمدر�ص يف مدار�ص التعليم العام، فاإن ذلك يعني اأن هناك اأكرث من ن�سف اإجمايل املعلمني حا�سلني 

على موؤهالت اأدنى من املوؤهالت املقبولة للتعليم للتدري�ص يف التعليم الأ�سا�سي.
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5.3.3.1. برامـــج تعــــليم الكبـــــار
اأمـــام حتّدي تفاقم اأعداد الأميني اأقرت احلكومة عـــام 1998 قانون حمو الأمية وتعليم الكبار، وال�سرتاتيجية 
الوطنية ملحو الأمية وتعليم الكبار اللذين ميثالن دفعه قوية لتعزيز مكافحة الأمية والق�ساء عليها، وحترير املواطن 

من اأميته الأبجدية والتي تنق�سم اإلى اأربع مراحل تنفيذية تتمثل يف:

مرحلة الإعداد والتهيئة من خالل ح�سر الأميني وتدريب املعلمني وتنفيذ خطة توعية اإعالمية. -  1
مرحلة الق�ساء على الأمية يف املدن الرئي�سة والثانوية، مع الرتكيز على الن�ساء وتتزامن مع اخلطة اخلم�سية الثالثة. -  2
املرحلـــة الثالثـــة: وت�ستهدف الأميـــة يف املناطق الريفية والنائيـــة )مل يتم ا�ستيعابهـــم يف املرحلة ال�سابقة  -  3

ومدتها 10 �سنوات(.
املرحلة الرابعة: وت�ستهدف ا�ستكمال اإجناز حمو الأمية ومدتها خم�ص �سنوات. -  4

واأكـــدت روؤية اجلمهوريـــة اليمنية ال�سرتاتيجية على مكافحة الأمية و�سعيها اإلـــى خف�سها اإلى اأقل من )٪10( 
بحلـــول عـــام 2025، من خـــالل الرتكيز على جتفيـــف منابع الأمية املتمثلـــة يف انخفا�ص معدل اللتحـــاق بالتعليم 

الأ�سا�سي، وارتفاع معدل الت�سرب وبخا�سة بني الإناث.

ويف عام 2009، مّتت مراجعة وتفعيل ال�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية وتعليم الكبار، ليرتكز العمل يف اأهداف 
وبرامج حمو الأمية وتعليم الكبار على تنفيذ ال�سيا�سات الآتيـة:

التاأكيد على اإلزامية التعليم و�سد منابع وروافد الأمية الأبجدية. -  1
توفري برامج حمو الأمية وتعليم الكبار من خالل فتح مراكز جديدة يف التجمعات ال�سكانية للح�سر والريف. -  2
ت�سجيـــع اللتحاق بربامج حمو الأميـــة وتعليم الكبار وزيادة عدد امللتحقـــني يف احل�سر والريف وبخا�سة من  -  3

الن�ساء من خالل تقدمي حوافز غذائية وغريها.
تطوير مناهج حمو الأمية وتعليم الكبار ببعديه الأبجدي والوظيفي، وتنفيذ برامج تدريبية وتن�سيطية للعاملني  -  4

يف حقل التدريب والتدري�ص.
تنويـــع برامج التدريـــب الأ�سا�سي والن�سوي وحتديثها مبـــا ميكن من اكت�ساب معارف تقنيـــة ومهارات حياتية  -  5

ت�ساعد على اإدماج املراأة الريفية يف �سوق العمل والعتماد على الذات، وبخا�سة الن�ساء الفقريات.
اإ�ســـراك املجال�ـــص املحلية ومنظمـــات املجتمع املدين واملجتمعـــات املحلية يف فتح ف�سول حمـــو الأمية وتعليم  -  6

الكبار، وتفعيل دور و�سائل الإعالم املختلفة للتوعية مبخاطر الأمية.
قيام الأجهزة احلكومية املدنية وغري املدنية بتنفيذ برامج ملحو اأمية املنت�سبني الأميني لديها. -  7
توفري املعلمني واملدربني وبخا�سة الن�ساء، ل�سد النق�ص، مع حت�سني م�ستوى اأجورهم. -  8
تعزيز اآليات التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم للحد من ظاهرة الت�سرب. -  9

وقد �سعت احلكومة اإلى ال�ستمرار يف �سيا�سة جعل حمو الأمية اأولوية يف جمال التعليم، كما هدفت الى حماربة 
اجلهـــل وحتويـــل »الإمكانات الب�سرية املهملة اإلى طاقات منتجة« من اأجـــل م�ساركتها يف التنمية القت�سادية للبلد. 
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ومـــن املهـــم مالحظة اأن التعليـــم غري النظامـــي يف اجلمهورية اليمنيـــة م�سطلح ي�سمل حمو الأميـــة يف املدار�ص، 
وال�سباب املحرومني، وتعليم الكبار.

مربع )6(: برامج حمو الأمية وتعليم الكبار يف اجلمهوية اليمنية

اإن الأهداف العامة لنظام حمو الأمية وتعليم الكبار قد انبثق عنها ثالثة برامج تقدم اخلدمات املوكلة اإليه من خاللها، وقد 
حدد هذه الربامج قانون حمو الأمية وتعليم الكبار رقم )28( ل�سنة 1998 يف :

1. برنامـــج حمـــو الأمية الأبجدية: ي�سعى هذا الربنامج اإلـــى حمو اأمية الكبار باإك�سابهم مهـــارات التعلم الأ�سا�سية )قراءة-
كتابة-ح�ساب( واإعادة دمج �سغار ال�سن يف املدر�سة ملوا�سلة تعليمهم يف املراحل التعليمية الالحقة.

وتتحقق اأهداف هذا الربنامج من خالل ثالث مراحل تعليمية هي:
مرحلـــة الأ�سا�ـــس: مـــدة الدرا�سة يف هذه املرحلة عامان درا�سيـــان، مينح الأمي يف نهايتها �سهادة حتـــرر من الأمية، وتوازي 
يف نهايتهـــا م�ستـــوى ال�سف الرابع من التعليم الأ�سا�سي، متكنه من اأخذ �سهادة التحـــرر لاللتحاق مبرحلة املتابعة اأو ال�سف 

اخلام�ص من التعليم الأ�سا�سي.
مرحلـــة املتابعـــة: مـــدة الدرا�سة يف هـــذه املرحلة عام درا�سي واحـــد، وت�ستهدف املتحررين من الأميـــة ل�سمان عدم عودتهم 
اإليهـــا، والراغبني من �سغار ال�ســـن يف موا�سلة التعليم. ي�سل الدار�سون يف نهايتها اإلى م�ستـــوى ال�سف ال�ساد�ص من التعليم 

الأ�سا�سي.
مرحلة التكميل: وهي مرحلة تعليمية مدتها عامان درا�سيان تعادل م�ستوى ال�سف التا�سع من التعليم الأ�سا�سي، وت�ستهدف 

الراغبني يف اإكمال مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
2. برنامــــج التدريــــب والتاأهيل: وي�سعى اإلى تهيئة الفر�سة لالأميني اأو من حميــــت اأميتهم_ ذكورًا واإناثًا_ لكت�ساب املهارات 
الأ�سا�سية املهنية واحلرفية التي يحتاجها �سوق العمل، وذلك بهدف م�ساعدتهم للح�سول على عمل يح�سن من م�ستواهم املعي�سي.

  ويقدم هذا الربنامج خدماته التدريبية من خالل نوعني من املراكز هما:
• مراكـــز التدريـــب الأ�سا�سيـــة: وهي مراكـــز م�سممة ت�سميمًا خا�ســـًا ومنا�سبًا لتقـــدمي تدريب خا�ـــص بالرجال يف �ستة 	

تخ�س�سات هي: ميكانيكا �سيارات، كهرباء، جنارة واأثاث، خراطة ومعادن، �سباكة.
• مراكـــز التدريب الن�سوية: وهي مراكز خا�سة بالن�ساء تقدم تدريـــب يف �ستة تخ�س�سات هي: تف�سيل وخراطة، تريكو، 	

اأ�سغال يدوية، تطريز، طباعة، تدبري منزيل.
3. برنامج التثقيف اجلماهريي: ي�ستهدف هذا الربنامج جميع الأميني الكبار، حيث ي�سعى اإلى توعية امل�ستهدفني يف املجالت 

الآتية:
• التثقيف الديني.	
• التثقيف القانوين، وال�سيا�سي، والقت�سادي، والجتماعي.	
• التثقيف ال�سكاين، والأ�سري.	
• التثقيف ال�سحي، والبيئي.	
• التثقيف الزراعي.	
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ولقـــد بينـــت نتائج م�ســـح ميزانية الأ�ســـرة للعـــام 2006 انخفا�ص ن�سبة الأميـــة اإلى )40.7٪( لـــكال اجلن�سني 
)21.3٪( للذكـــور و)60.0٪(، بينمـــا كانت متثل يف العام 1999 على التـــوايل )55.7٪( و)36.0٪( و)٪74.1(، 
كمـــا هـــو مبنّي يف اجلدول رقم)24(. وعلى م�ستوى الريف كانت ن�سبـــة الأمية اأعلى حيث بلغ الإجمايل )٪64.4(، 

بلغت )71.4٪( للذكور و )84.2٪( لالإناث.

ووفقًا لنتائج التعداد للعام 2004 فقد بلغت ن�سبة الأمية لدى اجلن�سني )45.3٪( ولدى الإناث )61.6٪( ولدى 
الذكـــور )29.6٪(، اأمـــا على م�ستوى احل�سر فمثلـــت الن�سبة لكال اجلن�سني )25.7٪( الإنـــاث )36.3٪( والذكور 
)16.7٪(، كمـــا اأظهرت نتائج التعداد اأن ن�سبة الذين يح�سنون القراءة والكتابة بالن�سبة لل�سكان )10 فاأكرث( من 
اإجمـــايل املقيمـــني بلغت )31.7٪( مقارنـــة باإجمايل ال�سكان مما يجعل اأكرث من ثالثة اأربـــاع ال�سكان دون م�ستوى 

التعليم الأ�سا�سي.

جدول رقم)24(: ن�سبة الأمية للذكور والإناث واملناطق احل�سرية يف اجلمهوية اليمنية

امل�سح
الإجماليةاملناطق الريفيةاملناطق احل�سرية

جمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكور

19.747.833.971.484.264.436.074.155.7م�سح ميزانية الأ�سرة 1999
16.736.325.729.661.645.3التعداد ال�سكاين 2004

11.635.423.525.369.947.721.360.040.7م�سح ميزانية الأ�سرة 2006
اجلهاز املركزي لالإح�ساء، م�سح ميزانية الأ�سرة لعام 1999، 2006، ونتائج تعداد 2004، اجلمهوية اليمنية.

6.3.3.1. برامج دعم جودة التعليم
نتيجـــة لرتفـــاع م�ستـــوى التحديات التي تواجـــه التعليم يف اجلمهوريـــة اليمنية وتركيز جهـــود احلكومة خالل 
ال�سنـــوات املا�سيـــة على ال�ستجابـــة للطلب الجتماعي الكبري علـــى التعليم، كان الرتكيز على توفـــري التعليم اأكرث 
مـــن حت�ســـني التعليم وجتويـــده، فقد تنامـــى النقا�ص حول تدين م�ستـــوى التح�سيل للطالب يف املراحـــل الدرا�سية 
املختلف���ة، وع���دم ارتباط خمرجات التعليم باحتياج���ات �سوق العمل، لذلك بداأت احلكوم���ة يف اإيالء اهتمام كبري 
باجلوانـــب النوعيـــة، حيث بداأت باإجراء عدد مـــن الدرا�سات لت�سخي�ص وحتديد م�ستويـــات حت�سيل الطالب على 
امل�ستوى الوطني، ومقارنة حت�سيلهم بامل�ستويات العاملية. ومن الدرا�سات التي حاولت تق�سي م�ستويات التح�سيل 

للطالب يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي، ما ياأتي:

• م�ســــح مراقبة التح�سيل الدرا�سي )MLA( التي نّفذت يف عامــــي 2002 و 2005 لل�سفني الرابع وال�ساد�ص من 	
التعليم الأ�سا�سي يف اأربعة مو�سوعات هي: العلوم، والريا�سيات، واللغة العربية، ومهارات احلياة. وقد اأظهرت 
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النتائج اأّن متو�ّسط درجات الطالب قد حت�سن حت�سنا طفيفا يف العام 2005 مقارنة بالعام 2002، لكنه ظّل يف 
حدود )50٪( يف الأربعة مو�سوعات با�ستثناء مهارات احلياة التي كانت املتو�سطات بها نحو )٪60(.

• درا�ســـة الجتاهـــات الدوليـــة للريا�سيـــات والعلـــوم )TIMSS( لل�سف الرابع عـــام 2007، ولل�سفـــني الرابع 	
وال�ساد�ـــص يف عـــام 2011 حيث جاءت الدول العربية ال�ست امل�ساركة يف املراتب ال�ست الأخرية والتي تاأتي بها 
اجلمهوريـــة اليمنيـــة يف اأخر مرتبة من الدول الـ )36( امل�ساركة. واأحـــرز الطالب اليمنيون )224( درجة يف 

الريا�سيات، وهو اأقل من معيار الأداء املطلوب )500( واأقل من املتو�سط العربي )332(.

 

ويتبنّي من اجلدول رقم )25( تطّور بع�ص موؤ�سرات اجلودة:

•  ارتفعـــت ن�سبـــة املعلمـــني املوؤهلـــني يف التعليم الأ�سا�ســـي والثانوي مـــن )50.1٪( يف عـــام 2002/2001 اإلى 	
)68.0٪( يف عـــام 2013/2012، بحـــوايل )17.9( نقطة، ويعود ذلك اإلـــى اأن التوظيف اجلديد من الكوادر 
ًّا اأو اأعلى، ما عدا توظيف املعلمات يف املناطق الريفية، حيث  التعليميـــة كله من الذين يحملون موؤهـــاًل جامعيـ
يتم توظيف معلمات من حملة ال�سهادة الثانوية، وتدريبهن حتى يح�سلن على دبلوم بعد الثانوي قبل تثبيتهن 

ًّا. ر�سميـ
• مل يحـــدث اأي تغيـــري يف معدل الطالب لكل معلم حيث ظلت كمـــا هي بني عامي 2002/2001 و2013/2012، 	

ويعود ذلك اإلى التو�سع الكبري يف بناء املدار�ص يف املناطق الريفية التي تت�سم بالت�ستت ال�سكاين، واحلاجة اإلى 
توظيف اأعداد كبرية من املعلمني للعمل بهذه املدار�ص.

•  ت�سل ن�سبة الكتب اإلى الطالب )1-1( حيث اإن كل طالب يف جميع مراحل التعليم يح�سل على جميع الكتب 	
الدرا�سيـــة املقـــررة دون اأي نق�ـــص، واإذا كانت هناك اإ�سكاليـــة فاإنها تتمثل يف تاأخر توزيـــع بع�ص الكتب على 

الطالب مع بداية العام الدرا�سي.
• انخف�ســـت ن�سبـــة الإنفـــاق على الكتب واملـــواد التعليميـــة كن�سبة من الإنفاق علـــى مرحلتي التعليـــم الأ�سا�سي 	

والثانـــوي من )8.3٪( يف عام 2002/2001 اإلـــى )4.0٪( بالن�سبة للتعليم الأ�سا�سي، واإلى )4.7٪( بالن�سبة 
للتعليـــم الثانـــوي. ويعود هذا النخفا�ص اإلى حتول كبري يف ن�سبة امليزانيـــة ل�سالح الرواتب نتيجة رفع رواتب 
خمتلـــف الكـــوادر الرتبوية عدة مرات خالل الأعـــوام الثالثة املا�سية. وعدم رفع ن�سبـــة امليزانية املخ�س�سة 

لل�سلع واخلدمات يف اإطار امليزانية اجلارية ملرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
•  ارتفعـــت ن�سبـــة رواتـــب املعلمني كن�سبـــة من الإنفاق علـــى مرحلتي التعليـــم الأ�سا�سي مـــن )72.7٪( يف عام 	

2002/2001 اإلـــى )85٪( يف عـــام 2013/2012، نتيجـــة لرتفاع مرتبات املعلمني خـــالل ال�سنوات املا�سية. 

بينما بقيت ن�سبة رواتب املعلمني يف التعليم الثانوي كما هي من دون نق�سان، وذلك لأن معظم معلمي التعليم 
الثانـــوي حم�سوبـــني على التعليـــم الأ�سا�سي، حيث ل يوجـــد اإل )320( مدر�ســـة ثانوية م�ستقلـــة على م�ستوى 

اجلمهورية اأما بقية املدار�ص فهي مدار�ص م�سرتكة مع التعليم الثانوي.
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جدول رقم)25(: بع�ص موؤ�سرات نوعية التعليم الأ�سا�سي والثانوي  بني عامي 2002/2001 و2012/ 2013 يف اجلمهوية اليمنية

املوؤ�سر
2002/20012006/20052012/2013

ثانوياأ�سا�سيثانوياأ�سا�سيثانوياأ�سا�سي

85407109887155874عددعدد ون�سبة املعلمني املوؤهلني )دبلوم �سنتني بعد الثانوي واأعلى(
50.157.968.0ن�سبة

242224222422عدد الطالب لكل معلم

100100100100100100ن�سبة الكتب اإلى الطالب

ن�سبـــة الإنفاق علـــى الكتب واملـــواد التعليميـــة كن�سبة من 
8.38.34.04.7اإنفاق املرحلة

72.772.78572.7ن�سبة رواتب املعلمني كن�سبة من اإنفاق املرحلة
امل�سدر: الإدارة العامة لالإح�ساء والتخطيط، وزارة الرتبية والتعليم، �سنعاء. )فريق بيانات اإعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع( اجلمهوية اليمنية.

اأّمـــا التوجهات امل�ستقبلية والتي �سيتـــم ترجمتها من خالل الروؤية الوطنية للتعليم التي متثل مظلة ا�سرتاتيجية 
لقطـــاع التعليم ككل، وا�سرتاتيجية تطوير التعليم العام وحمو الأميـــة لالأعوام 2016-2030 والتي �سيتم تطويرها 

يف اإطار وزارة الرتبية والتعليم، فتتمثل يف الآتي:

اعتبـــار التعليـــم منظومة متكاملـــة يجب اأن يتـــم تطويرها ب�سكل �سامـــل ومتكامل واإعـــادة هند�سة مدخالت  -  1
وعمليات العملية التعليمية وفقًا لذلك.

تطوير التعليم يف ظل اجلمهورية اليمنية، ومبا يعطى دورًا اأكرب للم�ستويات الالمركزية )الأقاليم واملحافظات  -  2
واملديريات واملدار�ص( يف اإدارة العملية التعليمية.

اإيـــالء اهتمام وتركيز لتوفري التعليم للفئات املحرومة واملهم�ســـة وذوي الحتياجات اخلا�سة والأطفال خارج  -  3
املدر�سة، من خالل التو�سع يف توزيع احلوافز الأ�سرية، ورفع م�ستوى الوعي املجتمعي بالتعليم.

الرتكيـــز على جتويد التعليم من خالل الرتكيز على حت�سني قدرات الطالب القرائية والكتابية واحل�سابية يف  -  4
ال�سفوف الأولى من التعليم الأ�سا�سي.

 اإتبـــاع املنهـــج القائم علـــى جعل الطالب حمـــور العملية التعليمية، حيـــث �سيتم حتديد املعايـــري املطلوبة من  -  5
الطـــالب بح�سب ال�سف واملادة، وتطوير املناهج والكتب الدرا�سية والو�سائل التعليمّية وقدرات املعلمني لتلبي 
اك�ســـاب الطالب املعايـــري املطلوبة. وت�سمني مناهج التعليـــم الأ�سا�سي مهارات احلياة مبـــا ي�سهم يف تطبيق 
مفهـــوم التعليم مدى احلياة، والتعليـــم الأ�سا�سي الذي يعد خمرجاته ملوا�سلـــة التعليم الالحق اأو الدخول يف 
�ســـوق العمل، والأخذ بالجتاهات الرتبويـــة املعا�سرة يف الإ�سراف الرتبوي، ومبـــا ي�سمن توفري دعم م�ستمر 
للمعلمـــني يف املدر�سة، وتقييم املدر�ســـة ككل متكامل، واإتباع الإدارة باجلودة يف تقـــدمي اخلدمات التعليمية، 
واإعطـــاء املدار�ص دورًا اأكرب يف عمليـــة التخطيط و التنفيذ واملتابعة والتقييـــم للعملية التعليمية، حتى ت�سبح 

قادرة على التجاوب مع حاجات ومتطلبات املجتمع املحيط بها.
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تطّور التعليم في دولة الكويت

املبادئ والأهداف العاّمة للّنظام الّتعليمّي

الّتعليـــم يف دولـــة الكويت هو حّق جلميـــع املواطنني، ويكمن هدفه العـــام يف اإعداد الأفـــراد لي�سبحوا ن�سطاء، 
ة والعاّمـــة. وتوؤّكد ا�سرتاتيجّية الّدولة يف جمـــال التنمية على دور  ومنتجـــني يف املجتمع علـــى �سعيد احلياة اخلا�سّ
املوؤ�س�ســـات الّتعليمّية يف تطوير هذه اخل�سائ�ص، وتدريب الأفراد كجزء من ج�سم املوارد الب�سرّية املوؤهلة. ويعترب 
التعليـــم هـــو الأداة الرئي�سة لبناء كوادر عاليـــة الأداء يف املجتمع على ال�سعيد املوؤ�س�ســـّي، والثقايّف، والقت�سادّي، 

والجتماعّي. وبالتايل، فاإّن للتعليم دورًا يف: 

البالد  داخل  التغرّيات  ملواجهة  املواطنني  واإعداد  للّدولة،  الثقافّية  الهوية  على  بني احلفاظ  التوازن  حتقيق  اأ. 
وعلى امل�ستويني الإقليمي والدويّل.

توفري املهارات الأ�سا�سّية.  ب. 
اإعداد املواطنني ملواجهة التطّورات التكنولوجّية.  ج. 

اإعداد الطالب للحياة العملّية. د. 

وتتجلى الأهداف والغايات ال�سرتاتيجّية املاأمول حتقيقها يف ا�سرتاتيجّية التعليم من)2005-2025( فيما ياأتي: 

امل�ساهمـــة يف حتقيق التفاعل مع متطّلبات الع�سر احلايل كحرية الفكر، وال�ستجابة لدينامّيات التغيري، من  -  1
دون �سراع مع الهوّية الثقافّية للمجتمع. 

امل�ساهمة يف تعزيز قيم الإميان باأهمّية احلوار، واحرتام حقوق الإن�سان بني املتعلمني، وتوفري الأ�سا�ص حلياة  -  2
دميوقراطّية �سليمة. 

تر�سيخ مفهوم اإنتاج الرثوة واحلفاظ على البيئة وموارد البالد.  -  3
تعزيز املتطّلبات الأ�سا�سّية للمناهج املدر�سّية يف نظام الّتعليم العاّم، ل�سمان حتقيق اأهداف ومبادئ الدولة.  -  4

كما تاأخذ ال�سرتاتيجّية من )2005-2025( بعني العتبار الأهداف التعليمّية يف جمل�ص الّتعاون اخلليجّي، وخا�سة: 

• بنـــاء العقيـــدة الإ�سالمّية ال�سحيحـــة يف املتعّلمني، بحيث توّجـــه مبادوؤها طريقة التفكـــري والأ�سلوب لديهم، 	
وذلك، للحفاظ على الرتاث العربّي الإ�سالمّي، والولء للهوّية العربّية الإ�سالمّية. 

• تنمية التفكري العلمّي، ومهارات التفكري الإبداعي احلّر، والتعّلم مدى احلياة.	
• زيـــادة وعي املتعّلمـــني باأهمية العوملة، وتكنولوجيا املعلومات، وو�سائل الّت�ســـال احلديثة، وا�ستغاللها ل�سالح 	

الفرد واملجتمع، واحلماية من الآثار ال�سلبّية على هوّية وقيم املجتمع الكويتّي. 
• تزويد املتعّلمني مبهارات الّتفاعل الإيجابّي مع الثقافات الأخرى والت�سامح والتعاي�ص مع الآخرين. 	
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اإدارة الّنظام التعليمّي

تقع اإدارة الّنظام الّتعليمي حتت امل�سوؤولية امل�سرتكة من قبل وزارة الرتبية والتعليم التي ت�سرف على التعليم يف 
املدار�ـــص، ووزارة التعليم العايل التي ت�سرف على التعليم العايل بعد املرحلة الثانوية اأو ما يعادلها، والهيئة العاّمة 

للتعليم التطبيقي والتدريب، وت�سرف وزارة ال�سوؤون الجتماعّية والعمل على دور احل�سانة وريا�ص الأطفال.

وقد اأن�سئت الهيئة العاّمة للتعليم التطبيقي والتدريب )PAAET( بهدف توفري وتطوير القوى العاملة الوطنّية، 
مـــن اأجـــل التغّلب على العجـــز يف القوى العاملة الفنّية الوطنّيـــة، وتلبية متطّلبات التنميـــة يف البالد. وتعمل الهيئة 
بالتعاون مع املوؤ�س�سات الكربى احلكومية وغري احلكومية يف �سوق العمل على ربط الربامج الأكادميّية باحتياجات 
املجتمـــع، كما اأّنها اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن جميع �سوؤون التعليم التطبيقّي والتدريب يف البالد. ومتنح الكلّيات 
واملعاهـــد التابعة للهيئة خلريجـــي التعليم الثانوّي �سهادة الدبلوم يف برامج ملدة �سنتـــني، وبرامج ملدة اأربع �سنوات 

توؤدي اإلى منح درجة البكالوريو�ص.

وتتوخـــى الّدولـــة حتقيق التوازن ما بني املركزّيـــة والالمركزّية يف الإدارة الرتبوّية اإذ ت�ســـرف الإدارة املركزّية 
علـــى م�سوؤولّيـــة التخطيط والإ�سراف ومتابعة تطويـــر التعليم، يف حني تنّفذ الآلّيـــات الالمركزّية )اإدارات املناطق 

التعليمية( العمليّات التنفيذّية يف املدار�ص، والإ�سراف عليها وتقييم اأدائها.

هـــذا، وقد اأن�سئت اللجنـــة الوطنّية لدعم التعليم مبوجـــب القرار الوزارّي رقـــم )95/30(، ال�سادر عن وزير 
الرتبيـــة والتعليم يوم 1 يوليـــو 1995، من اأجل رفع م�ستوى التعليم، وت�سجيع امل�ساريـــع التعليمّية. وهي جلنة دائمة 
تتاأّلـــف مـــن عدد كبري مـــن املعّلمني ذوي اخلربة و�سخ�سيات اأخـــرى من املجتمع الكويتّي. ويتـــّم متويل اللجنة من 
ة، وبالإ�سافة اإلى ذلك، يحـــّق لها اأن ت�ستثمر جزءًا من  امل�ساهمـــات النقدّية والعينّية مـــن امل�سادر العاّمة واخلا�سّ

اإيراداتها لتوليد الدخل مل�ساريعها.

اأمـــا ال�سّلم التعليمّي اجلديد الذي اأن�سئ على اأ�سا�ص القرار الوزارّي رقم )76( لعام 2003، فيتاألف من خم�ص 
�سنوات من التعليم البتدائي، واأربع �سنوات من التعليم املتو�ّسط )الإعدادي(، وثالث �سنوات من التعليم الثانوّي. 
وقـــد مّت تنفيـــذ الهيكل اجلديد اعتبارًا مـــن عام 2005/2004، بتمديد مـــّدة الّتعليم الإلزامّي مـــن )8( اإلى )9( 

�سنوات )ت�سّم التعليم البتدائّي واملتو�ّسط  (.

يعتـــرب التعليـــم قبل املدر�سّي )ريا�ـــص الأطفال( غري اإلزامي، ولكـــن يتم توفريه جمانـــًا للمواطنني الكويتيني، 
و�ســـن الدخـــول هو عادة اأربع �سنوات ومدة الربنامج �سنتان، يف حني اأ�سبحت مدة التعليم البتدائي خم�ص �سنوات 
)ال�سفـــوف من 1-5( منذ عـــام 2005/2004، بعد اأن كانت اأربع �سنوات يف ال�سابـــق، فالتعليم البتدائي اإلزامّي 

ويتّم قبول الأطفال يف �سن �ست �سنوات.

وي�ستمـــر التعليـــم املتو�سط مدة   اأربـــع �سنوات، ويتم منـــح الطالب الذيـــن يكملون هذه املرحلـــة بنجاح �سهادة 
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املرحلة املتو�سطة )الإعدادية( التي توؤدي اإلى اللتحاق بالتعليم الثانوي، كما توّفر الهيئة العاّمة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب برامـــج ملدة عامني متنح �سهادة فني م�ساعد خلريجي املدار�ـــص املتو�سطة. وبعد التغيريات التي اأدخلت 
يف بنية النظام التعليمي يف عام 2005/2004، �سارت مّدة التعليم الثانوي العام ثالث �سنوات )بعد اأن كانت اأربع 
�سنـــوات يف ال�سابق(، وعند النتهاء من التعليم الثانوّي العام يتقّدم الطالب لالمتحان النهائي، ويف �سوء النتائج 

يتّم منح ال�سهادة الثانوّية العاّمة.

ويغطـــي التعليـــم العايل اجلامعـــة والتعليم ما بعد الثانوي، حيـــث يجري التدريب التقني علـــى امل�ستوى ما بعد 
الثانـــوي حتت اإ�سراف الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي والتدريب )PAAET( يف املعاهـــد الفنية ومراكز التدريب، 
اإذ متنـــح املراكز �سهـــادة فني ملدة �سنتني حلاملـــي ال�سهادة الثانويـــة. اأّما على امل�ستوى اجلامعـــي، فتتطلب درجة 
البكالوريو�ـــص عادة ثمانية ف�ســـول درا�سّية منتظمة )اأو اأربـــع �سنوات( جلميع الربامـــج، با�ستثناء الهند�سة )من 
ت�سعـــة الى ع�ســـرة ف�سول درا�سّية( والطب )�سبع �سنوات من الدرا�سة(. وعلـــى م�ستوى الدرا�سات العليا، ت�ستغرق 
مدة الربامج التي توؤدي اإلى منح الدبلوم العايل من  2-3 ف�سول درا�سّية. وتقدم اأي�سًا برامج درجة املاج�ستري يف 
العلوم والهند�سة، والفل�سفة، والطب، وتاأخذ هذه الربامج �سنة واحدة اإلى �سنتني بعد درجة البكالوريو�ص، اأّما مّدة 

برامج درجة الدكتوراه فهي ثالث �سنوات على الأقل.

وتتكون ال�سنة الدرا�سية من )168( يوم عمل يف املرحلة البتدائية )اأو حوايل اأربعة وثالثني اأ�سبوعا(، و)151( 
يومًا على امل�ستويني الإعدادي )املتو�سط( والثانوي )اأو حوايل ثالثني اأ�سبوع عمل(.

اأهم الإجنازات الكمّية والنوعّية:

اإن املطلـــع علـــى واقع وموؤ�سرات التعليـــم يف دولة الكويت، يجـــد اأن التعليم خطا خطـــوات وا�سعة خالل العقود 
الطويلـــة املا�سيـــة، وهذا يدل على الهتمـــام املتزايد بالتعليم واحلّق املرتبط به يف جمـــال الأ�س�ص الد�ستورّية التي 

اأو�سحت اأّن التعليم ركن اأ�سا�سي لتقّدم املجتمع تكفله الّدولة وترعاه. 

وعلى مدى خم�سني �سنة م�ست، متّكنت دولة الكويت من تو�سيع فر�ص التعليم، وعلى الرغم من التحدي امل�ستمّر 
للنمــــّو ال�سكاين ال�سريع، ا�ستمر التوزيــــع املتكافئ للخدمات والأن�سطة الرتبوّية والتعليمّية بني خمتلف املراكز يف كل 
مناطــــق الدولة، اإذ يالحــــظ ا�ستمرار تطّور ت�سجيل الطــــالب على جميع امل�ستويات التعليميــــة ب�سكل كبري. فالتعليم 
اإلزامّي وجمايّن جلميع الأطفال الكويتّيني وفقا للقانون رقم )1( لعام 1965، من ال�سف الأول من التعليم البتدائّي 
)�ســــن 6( اإلى نهاية املرحلــــة املتو�ّسطة اأو الإعدادّية، هذا القانون يجعل لزامًا علــــى الّدولة توفري املباين املدر�سّية، 

والكتب، واملعّلمني، وكّل ما هو �سروري من حيث الو�سائل الب�سرّية واملادّية، ل�سمان جناح التعليم الإلزامّي.
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ومنـــذ ذلك احلني و�سعت العديد من القوانني املنظمة واخلا�ســـة بالتعليم �سواًء يف بنيته العامة اأم م�سامينه. 
وتـــدّل كّل املوؤ�ســـرات علـــى تلك اجلهود التـــي بذلت لتحقيق ذلـــك، والتي منهـــا ن�سبة التحاق الطـــالب يف املرحلة 

البتدائّية، وامل�ساواة بني اجلن�سني، وحمو الأمّية، والتعليم مدى احلياة وغريها. 

1. تطّور الّتعليم قبل البتدائّي

ًّا  ت�سعـــى ريا�ـــص الأطفال جاهـــدة لتوفري الظـــروف املنا�سبة لنمـــّو الطفل ج�سدّيـــًا، وعقلّيًا، وعاطفّيـــًا، وروحيـ
ــا، وفقًا لقـــدرات الطفل واحتياجاته، وتهدف اإلـــى تطوير قدرات الأطفال لتحقيـــق التفاعل والتوا�سل،  ًـّ واجتماعيـ

وت�سجيعهم على اكت�ساف بيئتهم، وتوّفر لهم التوجيه الجتماعّي والأخالقّي يف بيئة اآمنة.

اإّن مـــن اأولوّيات اهتمامات وزارة الرتبية وكما يظهـــر يف �سيا�ساتها الرتبوّية الهتماَم مبرحلة ريا�ص الأطفال، 
حيث متّثل مرحلة انتقال للطفل من جّو الأ�سرة والبيت اإلى جمتمع جديد. وتعّد دولة الكويت من الّدول الرائدة يف 
جمال العناية بريا�ص الأطفال بتوفري هذه اخلدمة التعليمية، وذلك بن�سر هذه اخلدمة التعليمّية يف جميع مناطق 

الدولة، ومبا ي�سمن العدالة وامل�ساواة يف ا�ستفادة الكويتيني من هذه اخلدمات.

يالحـــظ اإقبـــال اأولياء الأمور على اإحلاق اأطفالهـــم بريا�ص الأطفال، فهم يعتربونها مرحلـــة اأ�سا�سية مهمة يف 
ح ذلك من معدل القيد ال�سايف )82.5٪( عام 2013/2012.  تعليم الأطفال على الرغم من عدم اإلزاميتها، ويت�سّ
وي�ســـّكل الطالب الكويتيـــون ن�سبة )66٪( من اإجمايل الأطفـــال امللتحقني مبرحلة الريا�ـــص. وب�سكل عام تالحظ 
الزيـــادة امل�ستمرة يف عدد الأطفـــال الكويتيني وغري الكويتيني خالل الفرتة مـــن )2002/2001–2013/2012(، 
ة )83044( طفاًل، منهم  ففـــي عـــام 2013/2012 بلغ عدد الأطفال املقيدين بريا�ص الأطفال احلكومّيـــة واخلا�سّ

)44381( طفاًل يف التعليم احلكومّي بن�سبة )53.4٪(، و)38663( يف التعليم اخلا�ص بن�سبة )٪46.6(. 

يتبنّي من ال�سكل رقم)11( اأّن معديل القيد الظاهري )اأو الإجمايّل( وال�سايف لريا�ص الأطفال خالل الأعوام 
الدرا�سّيـــة 2002/2001 – 2013/2012 مرتفعـــان بالن�سبـــة ملا هو عليه بدول املنطقـــة، لكن يالحظ انخفا�ص يف 

ال�سنة الأخرية.
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�سكل رقم)11(: معدل القيد الظاهري وال�سايف لريا�ص الأطفال يف دولة الكويت

امل�سدر: وزارة الرتبية، دولة الكويت.

وُيْعـــَزى انخفا�ـــص املوؤ�سرين ال�سابقني على الرغم من الزيـــادة يف اأعداد الأطفال ممن هم يف �سن املرحلة اإلى 
عدة اأ�سباب منها:

عدم اإلزامّية املرحلة على الرغم من جمانتيها. -  1
التحاق بع�ص الأطفال بدور احل�سانة التي تت�سمن ريا�ص اأطفال.   -  2
التواجد خارج دولة الكويت كاأبناء الدبلوما�سيني واملبتعثني وغريهم.      -  3
ذوو الحتياجات اخلا�سة امللتحقون مبدار�ص الرتبية اخلا�سة اأو اأ�سحاب الإعاقات ال�سديدة منهم.     -  4

 

2. تطّور التعليم الأ�ضا�ضّي

التعليـــم الأ�سا�سّي مرحلة تعليمّية مّدتها ت�سع �سنـــوات، تبداأ من ال�سف الأول ومتتد حتى ال�سف التا�سع ح�سب 
ال�سّلم الّتعليمّي اجلديد لدولة الكويت، وهي مرحلة اإلزامّية وجمانية جلميع الأطفال الكويتّيني من الذكور والإناث، 

وينق�سم اإلى مرحلتني:

1. املرحلة الأولى من التعليم الأ�سا�سّي وت�سمل املرحلة البتدائّية )خم�ص �سنوات(.
2. املرحلة الثانية من التعليم الأ�سا�سّي وت�سمل املرحلة املتو�سطة )الإعدادية( )اأربع �سنوات(.

وي�سعـــى الّتعليم البتدائّي اإلـــى تنمية روح الطفل وعقله، وتعزيز تنمية �سخ�سيتـــه مت�سيا مع املبادئ واملفاهيم 
املكّر�ســـة يف الّدين الإ�سالمّي، وتزويـــده باملعرفة الأ�سا�سّية يف القراءة والكتابة واحل�ســـاب، وم�ساعدة الطفل على 

تطوير ال�سعور بالوعي الجتماعّي، والتعاون، وامل�سوؤولّية.
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وت�سعى مرحلة التعليم املتو�ّسط   جاهدة لتوجيه قدرات الطالب وحت�سريهم للمرحلة الثانوّية، وتكمن الأهداف 
العاّمة لهذا امل�ستوى يف:

م�ساعـــدة الطالب علـــى اكت�ساب وفهم ومعرفة هوّيتهم الوطنية عرب املواّد الآتيـــة: اّللغة العربّية، والدرا�سات  -  1
الجتماعّية، والعلوم الأ�سا�سّية، والريا�سّيات، واّللغة الإجنليزّية. 

توفري الفر�ص للطالب لكت�ساب الدراية التقنية واخلربة يف امل�سائل العملية للحياة. -  2
تطوير قدرات الطالب على التفكري من اأجل تطوير قدراتهم الإبداعية. -  3

ح يف ال�ســـكل رقم)12(، وهو معّدل مرتفع،  معـــّدل القيد ال�ســـايف يف التعليم البتدائي �سبه ثابت كما هو مو�سّ
ويرجـــع ذلـــك لت�سريعات املرحلة حيث التعليم البتدائّي اإلزامّي واأ�سا�ســـي ويعاقب القانون ويل الأمر الذي يخالف 
ذلـــك بال�سجـــن اأو الغرامة. ومعـــدل القيد ي�سمل الطـــالب املقيدين بالتعليـــم احلكومّي )عام – دينـــي( والتعليم 
اخلا�ـــص. هنـــاك طالب ملتحقون بتعليم الحتياجات اخلا�سة ولكن ل يوجد ت�سنيف لهم ح�سب املراحل التعليمية 

ا لالإعاقات الذهنّية وغريها. اإل لالإعاقات احلركّية والب�سرّية وال�سمعّية، ون�سبتهم قليلة جدًّ

�سكل )12( معدل القيد الظاهري وال�سايف بالتعليم البتدائي يف دولة الكويت

امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت.

وت�سمـــح وزارة الرتبيـــة لبع�ص الأطفال من عمر خم�ص �سنوات ون�سف اللتحـــاق بال�سف الأول، وبالتايل يكون 
التحاقه بال�سف ال�ساد�ص قبل اأْن يتّم اإحدى ع�سرة �سنة ويكون بذلك خارج �سن املرحلة.

يبـــنّي ال�ّسكل رقم )13( اأن معدل القيد الظاهري وال�سايف يف املرحلة املتو�ّسطة ثابت خالل الأعوام الدرا�سّية 
مـــن العام الدرا�ســـي 2002/2001 اإلى العام الدرا�ســـي 2013/2012، ويالحظ ارتفاع معـــدلت القيد الظاهري، 

ويرجع ذلك لالأ�سباب الآتية:
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• ارتفاع ن�سبة الّنجاح يف املرحلة البتدائّية.	
• وجود طالب خارج �سن املرحلة حيث ي�ستثنى دخول الطالب يف �سن )10( �سنوات ون�سف ال�سنة بينما ال�سن 	

القانونّية للمرحلة هي )11( �سنة.
• خ�سوع ويل الأمر املخالف حلكم القانون باعتبار املرحلة اإلزامّية، لذا فاإن املعدل �سبه ثابت.  	

�سكل رقم)13(: معدل القيد الظاهري وال�سايف بالتعليم املتو�ّسط )الإعدادي( يف دولة الكويت

امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت .
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مربع رقم)7(: موؤ�ض�ضات املجتمع املدين العاملة يف جمال التعليم البتدائي  يف دولة الكويت

موؤ�س�سات ت�ساهم وتدعم العملية التعليمية يف التعليم الأ�سا�سي لدولة الكويت ومنها:
مركز تقومي وتعليم الطفل 

 تاأ�س�ص مركز تقومي وتعليم الطفل عام 1984 بجهود جمموعة من الن�ساء الكويتيات الالئي حتققن من اأن اأطفالهن يعانون �سعوبات 
تعلم، ثم راأت تلك املجموعة اأهمية اإن�ساء مركز يف الكويت ي�سخ�ص حالت الأطفال ذوي �سعوبات التعلم، ويقدم لهم العالج التعليمي 

املنا�سب. وفعاًل مت اإن�ساء املركز وت�سجيله كجمعية نفع عام مل�ساعدة الأطفال الذين يعانون �سعوبات التعلم.
ترتكز م�سكالت هوؤلء الأطفال ب�سفة عامة يف �سعوبات القراءة والتهجئة والكتابة واحل�ساب، حيث يجد كثري منهم عقبات ب�سبب 
�سعوبة القراءة )الد�سلك�سيا(، اأو �سعوبة التاآزر احلركي )الد�سرباك�سيا(، اأو �سعوبة الكتابة )الد�سغرافيا(، اأو �سعوبة الريا�سيات 
)الد�سكلكوليا(، وغالبًا ما يكون خليطًا مت�سابكًا من هذه احلالت ، كما اأن البع�ص منهم يعاين �سعوبات اأخرى يف الرتكيز والنتباه 
وفرط الن�ساط وم�سكالت �سلوكية واجتماعية وانفعالية اأخرى، وال تقت�سر اخلدمات التي يقدمها على م�ساندة ذوي �سعوبات التعلم، 

بل متتد خدماته لت�سمل اأ�سرهم ومعلميهم وباقي املهن الأخرى ذات ال�سلة للتغلب على التحديات التي ت�سكلها �سعوبات التعلم .
الربامج التي يقدمها املركز:

- الربنامج الرتبوي ال�ضباحي.
الربنامج الرتبوي ال�سباحي هو اأحد برامج التدخل العالجي الذي يوفره مركز تقومي وتعليم الطفل بالتعاون مع وزارة الرتبية، حيث 
ُيدر�ص املنهج املقرر يف مدار�ص التعليم العام بوزارة الرتبية باأ�ساليب تتنا�سب مع قدرات الطالب وتراعي ال�سعوبات التي يعانونها. 

وقد بداأ الربنامج الرتبوي ال�سباحي عمله يف العام الدرا�سي 1995/1994، وما يزال قائمًا حتى اليوم. 
يوفر الربنامج اأماكن للطالب الكويتيني اأو اأبناء الكويتيات امل�سجلني يف املدار�ص احلكومية الذين لديهم تقرير نف�سي تربوي من وحدة 

الت�سخي�ص باملركز يفيد اأنهم من ذوي �سعوبات التعلم كما تتوافر لديهم �سهادة اإثبات اإعاقة من املجل�ص الأعلى ل�سوؤون املعاقني.
يهدف الربنامج الرتبوي ال�سباحي اإلى متكني الطالب من القدرة على التعاي�ص مع م�سكالتهم التعليمية واإيجاد الطرائق التي ت�ساعد 
على ذلك ومن ثم دجمهم يف مدار�سهم بعد اأن ي�سريوا قادرين على م�سايرة اأقرانهم واأن يعتمدوا على اأنف�سهم يف عملية التعلم، 

فالربنامج يهدف اإلى تعزيز تقدير الطفل لذاته وثقته بنف�سه، فنحن نوؤمن باأن الطفل الواثق من نف�سه وال�سعيد هو اأجنح املتعلمني.
- الربنامج الرتبوي امل�ضائي.

يوفر الربنامج الرتبوي امل�سائي فر�سًا للتعليم املتخ�س�ص لذوي �سعوبات التعلم الذين ل تتوافر اأمامهم الفر�سة لالن�سمام اإلى برامج 
متخ�س�سة ترعاهم يف اأثناء دوامهم املدر�سي ال�سباحي.

الختبارات  وكذلك خدمات  اخلا�سة  التعلم  �سعوبات  لذوي  النطق  وعالج  ال�سلوكي،  العالج  للطالب خدمات  توفر  هذا  اإلى جانب 
الت�سخي�سية يف املواد الدرا�سية الرئي�سة: )اللغة العربية، اللغة الإجنليزية، الريا�سيات( بالتعاون مع وحدة الت�سخي�ص. 

خدمات الربنامج:
�سواء  الى عمل جل�سات عالجية  بالإ�سافة  املركز عدة خدمات من �سمنها عقد درو�ص فردية عالجية ح�سب طبيعة احلالة،  يقدم 
لتعديل ال�سلوك اأم يف م�سكالت النطق لذوي �سعوبات التعلم، اأي�سًا يتم عمل اختبارات ت�سخي�سية تربوية يف املواد الدرا�سية الأ�سا�سية.
كما يوجد يف املركز وحدة عملية الت�سخي�ص املبكر للحالت التي ت�سهم اإلى حد كبري يف اإعطاء الن�سائح وال�سرتاتيجيات العالجية 
املنا�سبة للتعامل مع م�سكالت الطفل، بالإ�سافة لوجود وحدة تطوير الختبارات، والهدف منها ت�سميم وتطوير الختبارات النف�سية 

والرتبوية التي ت�ستخدمها وحدة الت�سخي�ص وبناوؤها وتقنينها لتعرف حالت �سعوبات التعلم اخلا�سة.
النادي العلمي 

يعترب النادي العلمي من جمعيات النفع العام املميزة للغاية يف دولة الكويت، فهي منظمة غري ربحية تتبع وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
العلمي  امل�ستوى  رفع  على  والعمل  املواهب،  و�سقل  العلمي  الوعي  ون�سر  العلمية  الأن�سطة  رعاية  اإلى  العلمي  النادي  ويهدف  والعمل، 
الزيارات  وتبادل  العلمية  والندوات  واملع�سكرات  امل�سابقات  بال�سرتاك يف  تقوم  كما  املختلفة،  العلمية  والهيئات  الأندية  بالتعاون مع 

واخلربات مع الأندية العلمية.
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3. تطّور الّتعليم الثانوّي
ت�سعـــى مرحلـــة التعليم املتو�ّسط )الإعدادي(   جاهـــدة لتوجيه قدرات الطالب وحت�سريهـــم للمرحلة الثانوية. 

وتكمن الأهداف العاّمة لهذا امل�ستوى يف:

• م�ساعـــدة الطالب علـــى اكت�ساب فهم ومعرفة هويتهم الوطنّية عرب املواد التاليـــة: اللغة العربية، والدرا�سات 	
الجتماعّية، والعلوم الأ�سا�سّية، والريا�سّيات، واّللغة الإجنليزّية. 

• توفري الفر�ص للطالب لكت�ساب الدراية التقنية واخلربة يف امل�سائل العملية للحياة.	
• تطوير قدرات الطالب على التفكري من اأجل تطوير قدراتهم الإبداعية.	

اأما الأهداف الرئي�سة للتعليم الثانوّي فهي: 
• توجيه قدرات الطالب يف التح�سري للم�ستوى اجلامعي والتعليم العايل. 	
• ت�سجيع الطالب على اكت�ساف ح�سهم بهويتهم من خالل تطوير قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم. 	
• اإعـــداد الطالب للحياة العملّية وملزيد مـــن الدرا�سات يف اجلامعة اأو املعاهد العليا، من خالل ت�سجيع وتوجيه 	

املجالت ذات الهتمام املهنّي، واإيقاظ ال�سعور بالواجب املديّن، بناًء على فهم حقوقهم والتزاماتهم. 

بلغـــت ن�سبـــة الزيـــادة يف عـــدد الطـــالب )2.6٪( وذلك خـــالل الفرتة مـــن العـــام الدرا�ســـي 2002/2001 و 
ح ال�سكل رقم )14( ارتفاع معدل القيد يف املرحلة الثانوّية خالل الفرتة املعنية من )٪61.4(  2013/2012. ويو�سّ

يف العام الدرا�سي 2002/2001 اإلى )91.3٪( يف العام الدرا�سي 2012/ 2013، ويرجع ذلك لكون املرحلة الثانوّية 
تاأتي بعد النتهاء من مرحلة الإلزام والتعليم الأ�سا�سّي. 

�سكل رقم)14(: معدل القيد الظاهري وال�سايف باملرحلة الثانوّية يف دولة الكويت

امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت.
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وقـــد اأولت الدولـــة اهتمامًا بتوفري التعليم الديني كنوع من اأنواع التعليم للراغبني يف اللتحاق به، ومّت ت�سنيفه 
ليتطابـــق مـــع مراحل التعليم العام، ومّدة الدرا�سة يف املرحلة الثانويـــة اأربع �سنوات من ال�سف التا�سع اإلى ال�سف 
الثاين ع�سر، ومنهجها يختلف تقريبًا عن منهج الدرا�سة يف التعليم الثانوي العام، حيث ُيعنى باللغة العربية واملواد 
ال�سرعيـــة عناية بالغة. كما يتّم التحـــاق طالب املنح الدرا�سّية املحّولني عن طريق اللجنة الوطنية الكويتية للرتبية 
والعلـــوم والثقافة من دول اآ�سيا واإفريقيا واأوروبا يف معاهـــد التعليم الديني، وتكون الدرا�سة على مرحلتني: مرحلة 
)التمهيـــد والإعداد(، وهي معادلة للمرحلة املتو�سطة، وينتقل بعدها الطالب للمرحلة الثانوية ليلتحق بعد اإنهائها 

بالدرا�سة اجلامعّية داخل دولة الكويت اأو خارجها ح�سب الن�سبة التي ح�سل عليها.
وقـــد اأتاحت الـــدورات التدريبّية الفنية التـــي تعقد من قبل الهيئـــة العامة للتعليم التطبيقـــي والتدريب فر�سة 
للطـــالب املت�سّربـــني من التعليم العام للح�سول على موؤهالت تعدهم لاللتحاق ب�سوق العمل.  وترتكز هذه الفئة يف 
خريجـــي املرحلة الثانوية غري احلا�سلني على معدلت توؤهلهم لاللتحاق مب�ستويات اأعلى بالتعليم. ولقد خ�س�ست 
دورات تدريبية اأخرى ت�ستغرق اأربع �سنوات درا�سّية للطالب املتعرثين درا�سيًّا يف التعليم الإلزامّي، على اأّل يتجاوزوا 

�سن الثالث ع�سرة �سنة.
يقـــوم قطاع التدريـــب بالهيئة باإعداد القوى العاملة الوطنّية وتاأهيلها وفقـــًا ملعارف ومهارات عامة توؤهل اخلريج 
للعمل يف اأكرث من تخ�س�ص يف جمال املهنة، فيتوّلى القطاع التدريب الأ�سا�سي املنظم لإعداد كوادر جديدة. ويالحظ 

من اجلدول الآتي تزايد اأعداد الطالب بربنامج فني متخ�س�ص، بينما يقل عددهم يف برنامج فني اأو حريف.

جدول رقم)26(: عدد الطالب امللتحقني يف الدورات الفنية واحلرفية يف دولة الكويت

العدد
2002/20012007/20062013/2012

النموالعددالنموالعددالعدد

فني متخ�س�ص
3457461433.5581926.1ذكور
1537237354.4368155.1اإناث

4994698739.9950036.0جمموع

فني
274529949.130030.3ذكور
51.9-445746855.12253اإناث

31.6-720276796.65256جمموع

حريف
331918177.39452.9ذكور
 - - - - -اإناث

331918177.39452.9جمموع
 امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت

• فني متخ�س�ص: يكون من حملة الثانوية العامة، ويعترب التعليم ما بعد الثانوي وقبل اجلامعي.	
• فني: يكون من خريجي ال�سف التا�سع، ويعترب تدريبًا مهنيًّا.	
• احلريف: يكون من خريجي املرحلة البتدائية، وقد بلغ �سن 13 عامًا، وكثري التعرث يف الدرا�سة، ويعترب تدريبًا مهنيًّا.	
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4. توفــــري الـمعــــــلمني واإعــــدادهم

تعتـــرب كلّية الرتبيـــة بجامعة الكويت وكلّية الرتبية الأ�سا�سّية املوؤ�س�ستـــني الرئي�سيتني يف دولة الكويت لتدريب 
املعلمـــني، فهما تقدمان برناجمًا ملـــدة اأربع �سنوات يوؤدي اإلى درجة البكالوريو�ـــص. يجمع الربنامج بني التدريب 

�سة.  ملعلمي ال�سف ومعلمي املواد املتخ�سّ

وتقـــوم كلّية الرتبيـــة الأ�سا�سّية بتدريب معلمـــي املدار�ص البتدائية، ومعلمات ريا�ـــص الأطفال، وغريهم من 
املوظفني الفنينّي. وينق�سم الربنامج التدريبي اإلى ثالثة جمالت: التدريب الثقايّف، وي�سم )48( �ساعة معتمدة 
)38٪(، والتدريـــب الأكادميـــّي، وي�سمـــل )40( �ساعة معتمـــدة )32٪(، والتدريب املهنّي، وي�ســـم )38( �ساعة 

معتمدة )٪30(.

اأّمـــا كليـــة الرتبية بجامعة الكويـــت، فتقدم ثالثة برامـــج تدريبّية ملعلمات ريا�ص الأطفـــال، وبرناجمًا واحدًا 
ملعلمـــي املدار�ص البتدائّية، واآخر لتدريب املعلمني واملعلمـــات للمدار�ص املتو�ّسطة والثانوّية، وبرناجمني مب�ستوى 
الدبلوم: دبلوم التدريب الرتبوي، ودبلوم التوجيه الرتبوي. كما اأن�ساأت الكلية اأي�سًا مركزًا لتطوير التعليم لت�سجيع 
البحث والن�سر والرتجمة. بالإ�سافة اإلى الواجبات الأكادميية والبحثية، كما يقدم اأع�ساء هيئة التدري�ص بالكلّية 

ال�ست�سارات، والندوات، واملحا�سرات يف املوؤ�س�سات التعليمّية للدولة.

وعلـــى �سعيـــد جهودها الراميـــة اإلى اإعداد املهنيـــني الكويتيني املوؤهلـــني، ت�سعى الكلّية اإلـــى حتقيق عدد من 
الأهـــداف التـــي ت�سمل تقدمي الدرا�سات يف م�ستويـــات املاج�ستري والدكتوراه، وتدريـــب املر�سدين النف�سانيني يف 
�سات جديدة مثـــل: الرتبية الفنّية،  جميـــع امل�ستويات التعليمّيـــة، ورفع م�ستوى الوعـــي الرتبوي، واإدخـــال تخ�سّ
وتكنولوجيـــا املعلومـــات، والقت�ســـاد املنزيل، واملكتبـــة، والت�ســـالت، وتكنولوجيا التعليـــم، والرتبية اخلا�سة. 
�سني يف جمـــالت التخطيط الرتبوي، وتطوير املناهـــج والتقييم والتاأهيل  وتقـــوم الكلية كذلـــك بتدريب املتخ�سّ
الأكادميي لأولئك الذين لي�ست لديهم املوؤهالت الأكادميّية، وتقدمي خدمات تربوية وغريها يف جمالت الأن�سطة 

الجتماعّية ذات الطابع الرتبوّي.

�سة، والتمّكن من املعرفة  وي�سمـــل منهـــج التدريب قبل اخلدمة التمّكن من املعرفة الأ�سا�سّية للمـــواّد املتخ�سّ
الأ�سا�سّية يف التوجه املهنّي، وحتديد اأ�س�ص ومبادئ التعّلم الذاتي، والتعّلم امل�ستمر، واملعرفة املتعّمقة يف اللغوّيات. 

وح�سب اآخر البيانات املتوافرة، ت�ساعفت اأعداد الهيئة التعليمّية بريا�ص الأطفال يف التعليم العام واخلا�ص 
ا  مبعدل منو بلغ )82.6٪(، حيث كان عدد املعلمني )4401( معلمًا يف عام 2002/2001، واأ�سبح )8038( معلمًّ

يف عام 2013/2012.
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وقـــد عرفـــت اأعـــداد الهيئة التعليمّيـــة باملرحلـــة البتدائيـــة يف التعليم العام واخلا�ـــص تزايـــدًا م�ستمرًا خالل 
نف�ـــص الفرتة، حيـــث كان عدد املعلمني )10940( معلمـــًا يف عام 2002/2001، واأ�سبـــح )27801( معلمًا يف عام 

2013/2012، بزيادة بلغت اأكرث من ال�سعف مما ينعك�ص ب�سكل اإيجابي على معدل طالب/معلم.

اأّمـــا اأعداد الهيئـــة التعليمّية يف املرحلة املتو�سطة يف التعليم احلكومي واخلا�ص فقد تزايدت بن�سبة )٪84.4(، 
حيث ارتفع عدد املعلمني من )11643( معلمًا يف عام 2002/2001، اإلى )21471( معلمًا يف عام 2013/2012. 

�سكل رقم)15(: ن�سب املوؤهالت الأكادميّية ملعلمي املرحلتني البتدائية واملتو�سطة )الإعدادية( يف دولة الكويت

     

امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت.

معظـــم معلمي املرحلتني البتدائّية واملتو�ّسطة كما هو مبنّي يف ال�سكل رقم )15( من حملة ال�سهادة اجلامعية، 
اأّما حملة الدبلوم فقد بداأت ن�سبتهم يف التناق�ص جلميع املراحل والتخ�س�سات بعد اأن اأوقفت وزارة الرتبية تعيني 
مـــن يح�سل علـــى موؤهل اأقل من جامعي يف التعليـــم احلكومي وريا�ص الأطفال، وذلك ب�سبـــب حتويل جميع كلّيات 
الرتبي���ة اإلى �سه���ادة البكالوريو�ض، وا�سرتاط اأاّل تقل مّدة درا�سة التخ�س�ض الرتبوي عن اأربع �سنوات درا�سية، اأما 

املوؤهالت اجلامعّية الأعلى كاملاج�ستري والدكتوراه فهي اختيارية للمعلم قد يح�سل عليها اأثناء اخلدمة.
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وتعد الوزارة خطة تدريبية �سنوية جلميع اأع�ساء هيئة التدري�ص، واإدارة املدار�ص واإدارة اخلدمة املدنية بقطاع 
التعليم، ملواكبة اأحدث التطّورات يف جمال التعليم، حيث:

• يتّم عقد دورات تدريبية يف بداية العام الدرا�سي للمعلمني اجلدد لتعّرف احلقوق والواجبات املنوطة بهم.	
• يتّم عقد دورات تدريبية فنّية ب�سكل م�ستمر تتعلق بتنمية مهارات املعلم يف جمال التعليم.	
• يتّم عقد دورات الوظائف الإ�سرافّية للمعلمني للتهيئة )لرئا�سة الق�سم للمادة(.	

ًّا باملرحلتني البتدائّية واملتو�ّسطة )الإعدادية( للعام الدرا�سي  �سكل رقم)16(: ن�سب املعلمني املوؤهلني تربويـ
2013/2012 يف دولة الكويت

امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت.

يو�ســـح ال�ســـكل رقم)16( ن�سبة املعلمني املوؤهلـــني تربويًّا، حيث اإنهم حا�سلون علـــى بكالوريو�ص تربية من قبل 
كليـــات الرتبية �سواًء كلية الرتبيـــة الأ�سا�سية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي اأم كلية الرتبية التابعة جلامعة 
الكويت وغريها من كليات الرتبية، ون�سبتهم يف املرحلة البتدائية )97٪( من اإجمايل املعلمني حيث ي�سكل املعلمون 
الذكـــور ن�سبـــة )92.3٪( ، بينما بلغت ن�سبة املعلمات الإناث ن�سبـــة )97.3٪( ، اأما يف املرحلة املتو�سطة فقد بلغت 
ن�سبـــة املعلمني املوؤهلني تربويًّا )93.6٪( ، ن�سبة املعلمني الذكور )90.2٪( من اإجمايل املعلمني الذكور بينما بلغت 
ن�سبـــة املعلمات الإنـــاث )96.4٪( من اإجمـــايل املعلمات الإناث، وبلغـــت ن�سبة املعلمني املوؤهلـــني تربويًّا يف التعليم 

الأ�سا�سي )٪95.5( .

5. برامج تعليم الكبار

يجعـــل القانون رقم )4( ل�سنة 1981 ب�ساأن الق�ساء على الأمّية، لزامًا على كل الرجال الكويتيني الذين ترتاوح 
اأعمارهـــم مـــا بني )14( و)40( عامـــًا، وعلى جميع الن�ساء الكويتيات الالئي تـــرتاوح اأعمارهن بني )14( و)35( 

عاما، االنخراط يف برنامج حمو االأمّية.
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وتهتم وزارة الرتبية بتعليم الكبار، والذي يعترب تعليمًا عامًا ل يختلف يف جوهره عن برامج التعليم العام، لذا 
ولكون اأغلب الدار�سني من جمموعات وظيفية و مهنية فالبد من اأن يتجه هذا القطاع اإلى برامج التعليم الوظيفي، 
وقد طبقت هذه التجربة يف بدايتها على موظفي الدولة من الرجال وربات البيوت، مع ال�ستمرار يف فتح باب القيد 
لكّل من يرغب يف ا�ستكمال تعليمه العام من الكبار، وقد اأدى التطّور الت�سريعي والتنظيمي للنظرة امل�ستقبلّية بعيدة 

املدى اإلى حدوث تطوير هائل يف مناهج ومواد التعليم اخلا�سة بتعليم الكبار وحمو الأمية، من اأهّم جوانبه :

• عمـــل نقلـــة نوعّية متقّدمـــة يف تخ�سي�ص مواد درا�سّية تعتمـــد على كتب ومقررات درا�سيـــة ذات طابع خا�ص 	
مبرحلتي حمو الأمية وتعليم الكبار.

• تغيري اخلطط الدرا�سّية ملرحلتي حمو الأمية وتعليم الكبار وتطويرها.	

اأحـــرزت دولة الكويت النجـــاح يف خف�ص ن�سبة الأمية، حيث انخف�ص عدد الدار�سني مبراكز حمو الأمية مبعدل 
ح تراجع ن�سبة  )30.2٪(، ممـــا ترتـــب عليه انخفا�ص يف عـــدد املعلمني مبعدل )66٪(. واجلدول رقـــم )27( يو�سّ
الأمّية اإلى )3.8٪( يف العام 2013/2012، وذلك نتيجة للجهود املبذولة من قبل الدولة، والإجراءات التي اتخذتها 
يف �سبيـــل الق�ســـاء على الأمّية. اأما الن�سبة املتبقية فقد تركـــزت يف فئة ال�سكان )60 �سنة فما فوق(، وغالبيتها من 
الن�ساء. لذلك فاإّن الرتكيز على الأمّية يف الفئة العمرّية ما بني )15-59( �سنة كان جمديا يف برامج حمو الأمّية.

جدول رقم)27(: تطّور ن�سبة الأمّية يف دولة الكويت

الن�سبة الإجمالّيةن�سبة الأمّية يف الن�ساءن�سبة الأمّية يف الرجال

2011/20103.75.44.4

2012/20113.44.83.9

2013/20123.34.53.8

امل�سدر، وزارة الرتبية، دولة الكويت.

ومن جهة اأخرى، ونظرًا للمتغرّيات وامل�ستجدات التي طراأت على التعليم يف ال�سنوات الأخرية يالحظ اأن عددًا 
مـــن الطالب املت�سّربني مـــن التعليم العام )ال�سباحـــي( يتوّجهون اإلى تعليم الكبار )امل�سائـــي( ملوا�سلة تعليمهم، 
حيث ارتفع عدد الدار�سني مبراكز تعليم الكبار مبعدل )61.1٪(، مما اأدى للزيادة يف عدد املراكز بن�سبة )٪45(.

6. برامج دعم جودة الّتعليم

اإّن حت�سني نوعية الّتعليم حتققت يف �سق توفري الكوادر الب�سرّية من املعلمني، حيث جند اأن معظم املعلمني من 
حملـــة ال�سهادة اجلامعّية قد بلغت ن�سبتهم يف التعليم الأ�سا�سي )96.5٪(. بالإ�سافة اإلى ذلك فقد حر�ست وزارة 
الرتبيـــة على تقدمي الدورات التدريبية للمعلمـــني ب�سورة م�ستمرة لتح�سني اأدائهم وزيـــادة مهاراتهم، اإ�سافة اإلى 
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عقد دورات حمو اأمية احلا�سوب يف �سبيل حتقيق هذا الهدف، ويف �سبيل �سعي الدولة لو�سع �سروط واأ�س�ض لرخ�سة 
التعليم. كذلك حتقق �سّق توفري املباين التعليمية، بحيث حتتوي املباين على ال�سروريات ال�سحية وم�سادر التعلم 

وغريها من م�ستلزمات لتوفري بيئة منا�سبة للطالب، ولعملّيتي التعّلم والتعليم.

لكن التحدي احلقيقي للتعليم يف دولة الكويت يكمن يف تدين التح�سيل لدى الطالب، حيث ل تزال الإجنازات 
حمدودة، وما زالت تواجه حتديات كربى يف هذا املجال. فخالل ال�سنوات القليلة املا�سية احتّل طالب ال�سف )4( 
يف دولة الكويت امل�ستوى الأدنى بني البلدان التي �ساركت يف الدرا�سات الدولّية »تيمز TIMSS« و »بريلز PIRLS« يف 
عـــام 2011، وكذلك نتائج الدرا�ســـة الوطنّية »ميزة MESA« لقيا�ص وتقييم خمرجات نظام التعليم بدولة الكويت، 

اإذ كانت النتائج ل ترقى لالآمال والطموحات.

ويهـــدف التقييم امل�ستمر لقيا�ص قدرة الطالب على متابعة وا�ستيعاب املواد الدرا�سّية يف اإطار منظومة املنهج، 
ًّا مع طبيعـــة املواد املعنية، بالإ�سافـــة اإلى البحوث  وت�ستخـــدم اختبـــارات �سفوّيـــة وكتابّية يف التقييـــم، وذلك مت�سيـ
واملهام الكتابية. وبالإ�سافة اإلى قيا�ص اأداء الطالب الأكادميّي، ي�سمل التقييم تفاعلهم مع املعلم يف ال�سف، واأداء 

الواجبات املنزلّية.

ويف العـــام 2013، قـــام املركز الوطنّي لتطوير التعليم NCED   بدرا�سة ت�سخي�سّية بامل�ساركة مع املعهد الوطني 
للتعليـــم NIE بجامعـــة نانيانـــغ التكنولوجّية يف �سنغافورة. وت�سمـــل اجلوانب التي مّتت تغطيتهـــا يف الدرا�سة كفاية 
وفعالّيـــة عملّية التعليم والتعّلـــم )املناهج، طرق التدري�ص والتقييـــم(، والتكنولوجيا، و�سيا�ســـات املوارد الب�سرّية، 
وتدريـــب املعّلمني )قبـــل واأثناء اخلدمة(، والتدريب على القيادة املدر�سّية )قبـــل واأثناء اخلدمة( وبع�ص اجلوانب 

الإدارّية. 

ة فيما يتعّلـــق بامل�سائل املعّقـــدة اأو بتطبيق املعارف  ا للطـــالب، خا�سّ وقـــد لوحـــظ اأّن الختبـــارات ل متثل حتديًّ
واملهـــارات. فالأ�سئلة يف الختبارات تتطلب اإجابات ق�ســـرية تقريبًا اأو اختيارًا من متعّدد، كما اأّن هناك حمدودية 
يف ا�ستخدام الأ�سئلة املقالية اأو »الأ�سئلة التي تتطلب مهارات التفكري العليا«، ومثل هذه الختبارات ت�سجع التلقني، 
وحفظ حمتوى املناهج عن ظهر قلب، وبالتايل فاإّن نظام المتحانات ي�سمح للغالبية -اإن مل يكن للكّل – بالنتقال 
اإلـــى مراحل درا�سّيـــة متقدمة خالل �سنوات الدرا�سة مع درجات جناح وا�سحة ولكنهـــا م�سّللة للواقع. فعلى �سبيل 
املثـــال: جنـــح )92٪( من طـــالب ال�سف )12( يف امتحانـــات العـــام )2012(، ولكن الطالب ل يبـــدو اأن لديهم 

امل�ستويات املتوّقعة من املعارف واملهارات.

ـــا ي�ستمـــر العمل على تنفيذ ال�سرتاتيجّيـــات التي تهدف لتح�سني نوعية التعليـــم ورفع م�ستوى خمرجات  وحاليًّ
الّنظـــام التعليمـــّي الكويتّي والتوجه نحو النوع بـــدًل من الكم، وقد اعتمدت الآليات التي يتـــّم العمل عليها لتح�سني 
خمرجات التعليم على و�سع معايري للمناهج الدرا�سّية لتطويرها وجتويدها، واإحداث نقلة نوعّية فيها، وفق املعايري 
والأ�س�ـــص الرتبوية العاملّيـــة يف �سناعة املناهج، وكذلك تطبيق التكنولوجيا يف التعليـــم باإدخال املناهج الإلكرتونّية 
يف التعليـــم جلميــــــع املواد الدرا�سّية، والعمل على تاأهيل املعلمني، واإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة وكل الأطراف املعنية 

بالتعليم للجميع، واأخذ روؤيتهم ب�ساأن درجة جودة النظام التعليمّي.
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تطّور الّتعليم في المملكة العربّية السعودّية

املبادئ والأهداف العاّمة للّنظام الّتعليمّي

ة بالّتعليم بكافة اأنواعه ومراحلـــه، ليقينها باأّن الّتعليم هو  تـــويل حكومة اململكة العربّية ال�سعودّيـــة عناية خا�سّ
مفتـــاح التنميـــة والتطّور والتقّدم الـــذي يجب اأن ت�سري عليه اململكـــة، ولذلك ُروعي عند اإعـــداد �سيا�سة التعليم يف 
اململكـــة اأن تكـــون �ساملة ومن�سجمة مع �سيا�ســـة الدولة ود�ستورهـــا الإ�سالمّي، واأْن حتّقق اأهـــداف التعليم وخطط 
التنميـــة ب�سكل كامل. وقد �سملـــت تلك ال�سيا�سة جميع م�ستويـــات التعليم املختلفة بدءًا بريا�ـــص الأطفال، وانتهاًء 
بالتعليم اجلامعي والعايل، مت�سمنة خمتلف التدريب الفني والتقني الذي يهدف اإلى اإعداد جيل معتز بوطنه �ساع 

اإلى تطوره وتقدمه، ف�سيا�سة التعليم احلالّية متوازنة وذات بعد ا�سرتاتيجّي. 

وترمي الأهداف العاّمة للّتعليم يف اململكة العربّية ال�سعودّية اإلى تعزيز فهم الطالب لالإ�سالم بطريقة �سحيحة 
و�ساملة، وزرع العقيدة الإ�سالمّية وتاأ�سيلها يف نفو�سهم، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم واملثل العليا، واإك�سابهم 
ًّا، واإعداد الفرد  ًّا وثقافيـ خمتلف املهارات واملعارف، وتطوير �سلوكهم يف اجتاهات بناءة، وتطوير املجتمع اقت�ساديـ

ليكون ع�سوًا نافعًا يف بناء جمتمعه ووطنه.

وتتجّلـــى الروؤيـــة ال�ساملة التي توّجه اخلّطة ال�سرتاتيجّية لوزارة الرتبيـــة والتعليم )2004-2014( يف مراعاة 
تن�سئة جيل ال�سباب ذكورا واإناثا، وجت�سيد القيم الإ�سالمّية يف نفو�سهم، على امل�ستويني الّنظرّي والعملّي، متمكنني 
مـــن املعرفة الالزمة، واملهارات والتوّجهات ال�سديدة، قادرين علـــى ال�ستجابة ب�سكل اإيجابي، والتفاعل مع اأحدث 
التطـــّورات، والتعامل مع اأحدث البتـــكارات التكنولوجّية ب�سهولة، وتنمية قدراتهم علـــى مواجهة املناف�سة الدولّية 
�سواء على امل�ستويات العلمّية اأم التكنولوجّية، كي يكونوا قادرين على امل�ساركة الفّعالة يف النمّو العام والتنمية، من 
خـــالل نظـــام تعليمّي فّعال وعملّي، قادر على اكت�ساف الإمكانات والطاقات، وتوفري روح العمل اجلدّي، يف بيئة من 

التعليم والتدريب مليئة بروح التعليم والتطوير.

ويف اإطـــار هذه اخلّطة ال�سرتاتيجّية لـــوزارة الرتبية والتعليم، يعترب التعليم امل�سدر الرئي�ص لتكوين راأ�ص املال 
ًّا يف جميع جوانب التنمية القت�سادّية، ول �سيما يف حتقيق معدلت اقت�سادّية  الب�سرّي اّلذي ي�سّكل عن�سرًا اأ�سا�سيـ
تنموّية عالية. وهذا يعني اأّن العملّية الّتعليمّية لي�ست جمرد خدمة مقدمة لتلبية مطالب املجتمع، واإمّنا هي ا�ستثمار 

يهدف اإلى حت�سني م�ستوى الفرد املعي�سّي، وحتقيق التنمية الجتماعّية والقت�سادّية للمجتمع. 

وتوؤكـــد خّطـــة التنميـــة التا�سعة )2010-2014( علـــى الدور املحـــورّي للّتعليم يف حتقيق وتعزيـــز تنمية املوارد 
الب�سرّية، لأّن الّتعليم يو�ّسع نطاق اخليارات املتاحة للمواطنني لكت�ساب املعرفة واكت�ساب املهارات، وبالتايل، ميّكن 
املواطنـــني من ال�ستفادة مـــن القدرات املكت�سبة. وت�ستهـــدف اخلطة تطوير البيئة التعليميـــة للتعليم العام، وذلك 
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لتلبية املتطّلبات الكمّية والنوعّية، وبناء مناهج تعليمّية متطّورة حتقق تطويًرا �ساماًل للطالب ميّكنه من الإ�سهام يف 
بنـــاء جمتمعه، وحت�سني الكفاءة النوعّية للعنا�سر الب�سرّية التعليمّية والرتبوّية، لتكون قادرة على ا�ستيعاب اأهداف 
املناهج التعليمّية احلديثة، وتوفري اأن�سطة نوعّية غري �سفّية لبناء ال�سخ�سّية الإ�سالمّية املتكاملة املتوازنة للطالب 

خلدمة الدين واملجتمع والوطن.

 كمـــا رّكـــزت خّطة التنمية التا�سعة على تنمية املوارد الب�سرّية يف جمالت التعليم املختلفة، اإ�سافة اإلى الرتكيز 
علـــى تخفي�ـــص البطالة، وحّددت خطة التنميـــة ع�سرين هدفًا من اأجـــل خف�ص البطالة والرتقـــاء بالأيدي املهنّية 
الوطنّية. وقد ا�ستملت الأهداف على دعم اجلهود الرامية اإلى حتقيق املواءمة بني خمرجات نظم التعليم والتدريب 
ومتطّلبات �سوق العمل، وو�سع معايري للتدريب التقنّي واملهنّي، ودعم التعليم والتدريب امل�ستمّر لقّوة العمل الوطنّية، 
ومتابعـــة ما ي�ستجد من علوم وتقنيـــات لتطوير املهارات، ودعم اجلهود الرامية اإلـــى التح�سني امل�ستمر يف اإنتاجّية 

الأيادي الوطنّية املوؤهلة.

اإدارة الّنظام الّتعليمّي

ت�ســـرف وزارة الرتبية والتعليم على التعليم العاّم بجميع مراحلـــه واأ�سكاله »البتدائّي، واملتو�سط )الإعدادي( 
والثانوي، والتعليم اخلا�ص، وتعليم الكبار وحمو الأمّية«، كما ت�سرف وزارة التعليم العايل على اجلامعات ال�سعودّية 
�ســـواء احلكومّيـــة اأم الأهلّية. كما تتجه وزارة الرتبيـــة والتعليم اإلى تفوي�ص جميع امل�سوؤوليـــات الت�سغيلية والإدارية 
لهيئـــات التعليـــم باملناطق واملحافظات، وبالتـــايل، تركز امل�سالح املركزّيـــة للوزارة على الق�سايـــا ال�سرتاتيجية، 
ف�ســـال عن التخطيـــط والإ�سراف على الأن�سطـــة التنموية، فقد مّت تعديـــل اللوائح املتعّلقة باملجـــالت الإدارّية من 
خـــالل قرارات �سادرة عن وزير الرتبيـــة والتعليم. ونتيجة لذلك، بلغ عدد الهيئات التعليمّية باملناطق واملحافظات 
مـــا جمموعه )45( يف عام 2006. وقد �ساحبت القرارات املذكورة اأعـــاله القوانني الفرعّية ذات ال�سلة للمناطق 
التعليميـــة واملحافظات على خطني رئي�سني: العالقة بـــني الهيئات التعليمّية باملناطق واملحافظات، واإن�ساء جمال�ص 
التعليـــم يف كل منطقـــة، اإذ يهـــدف اإن�ساء جمل�ص التعليـــم يف كل منطقة تعليمّية اإلى اإ�سفـــاء الطابع الدميوقراطّي 
على عملّية �سنع القرار يف جمال التعليم، وتعزيز العالقات بني املربني على خمتلف امل�ستويات، وفتح الأبواب نحو 
املجتمـــع. ويتاألـــف جمل�ص التعليم من: مدير عام الرتبية والتعليم رئي�ســـًا، ومديري املحافظات وثالثة اأع�ساء على 
الأقـــل مـــن اأع�ساء هيئة التدري�ص يف املوؤ�س�ســـات اجلامعّية وكليات الرتبية. ومن مهام املجل�ـــص الرئي�سة: امل�ساركة 
الفّعالة يف جميع الأمور املتعّلقة بتطوير وحت�سني التعليم، ل �سيما املتعلقة منها بت�سليط ال�سوء على دور التعليم يف 

املجتمع واإعداد الربامج التنموية.

وتعمـــل اللجنـــة الوطنّيـــة ال�سعودّية للطفولة علـــى �سياغة �سيا�سة عامـــة ب�ساأن الحتياجـــات والأن�سطة املتعلقة 
بالطفـــل يف البـــالد، وتن�سيق جهود خمتلف الوكالت املعنية ب�سوؤون الأطفـــال. وتتوّخى اللجنة تنظيم العالقات بني 
اجلهـــات احلكومّية واجلمعيات الوطنّيـــة، واملوؤ�س�سات املعنية بالطفولة يف اململكة، من اأجل حتقيق التكامل وجتّنب 
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الزدواجّيـــة، و�سياغة ا�سرتاتيجّية وطنّية للطفولـــة ت�ساعد ال�سلطات املخت�سة يف اململكة يف تعزيز خمتلف جوانب 
رفـــاه الطفل، واقرتاح الربامج وامل�ساريع املتعّلقة بالأطفال لتنفيذها من قبل اجلهات احلكومّية واخلا�سة، واإن�ساء 
قاعدة بيانات تت�سّمن جميع اجلوانب املتعلقة بالأطفال يف اململكة، وحتديث بياناته وتبادل هذه البيانات مع جميع 
اجلهات املعنية، ور�سد تنفيذ التو�سيات والقرارات ال�سادرة عن املجل�ص الأعلى للتخطيط وجلنة املتابعة، ومراقبة 

اأن�سطة الهيئات واملوؤ�س�سات الإقليمّية والدولّية املعنّية بالطفولة، وت�سجيع البحوث والدرا�سات.

كمـــا اأ�سبحت موؤ�س�سة التدريب التقنّي واملهنّي )املوؤ�س�سة العاّمة للّتعليم الفنّي والتدريب املهنّي �سابقًا( ت�سرف 
علـــى التعليم الفنّي واملهنـــّي، كنتيجة لندماج املعاهد ومراكز التدريب التي كانـــت يف املا�سي حتت اإ�سراف وزارة 
العمـــل وال�سوؤون الجتماعّية، وذلك من اأجل جعل جميع موؤ�س�سات التدريب التقني واملهني حتت مظلة واحدة. وقد 
عمل املر�سوم ال�سادر عن جمل�ص الوزراء يف عام 2005 على دمج قطاع التدريب لالإناث مع هذه املوؤ�س�سة. وين�ص 
املر�ســـوم اجلديد علـــى اأّن اأحد اأهداف املوؤ�س�سة هو: تطوير املوارد الب�سرّية الوطنّية، ملعاجلة متطّلبات �سوق العمل 

من خالل التدريب. 

التعليم قبل املدر�ضّي: 

ت�ستقبل ريا�ص الأطفال من ترتاوح اأعمارهم بني )3-5( �سنوات، وهي لي�ست جزءًا من �سّلم التعليم الر�سمّي، 
اإذ اإّن النتظام بها لي�ص �سرطًا م�سبقا لاللتحاق بال�سف الأول من التعليم البتدائّي. وقد حظيت بع�ص املوؤ�س�سات 

ة مب�ساعدات تقنّية ومالّية من الّدولة.  اخلا�سّ

التعليم البتدائّي: 

يدخـــل الأطفـــال التعليم البتدائي يف �ســـنِّ ال�ساد�سة، وتبلغ مّدة الدرا�سة يف هـــذه املرحلة �ست �سنوات. وميكن 
اإجـــراء ا�ستثنـــاءات ملن تقل اأعمارهم من الأطفال ثالثة اأ�سهر دون �ست �سنـــوات، خ�سو�سًا بالن�سبة لأولئك الذين 
تابعـــوا مرحلـــة ما قبل البتدائّية. وجتـــدر الإ�سارة اإلـــى اأّن املدار�ص لي�ست خمتلطة، والتقـــومي امل�ستمر هو النظام 

الأ�سا�ص املعمول به يف كل �سفوف التعليم البتدائي.

التعليم املتو�ضط )الإعدادي( والثانوّي:

تتبـــع املرحلة املتو�سطة )الإعدادية( املرحلة البتدائيـــة، وت�ستمر ثالث �سنوات )ال�سفوف من 7-9(، يح�سل 
الطالب الذين اأمتوا هذه املرحلة بنجاح على �سهادة املرحلة املتو�سطة )الإعدادي(.

ياأتي التعليم الثانوي كمرحلة اأخرية من التعليم العام، وي�ستمر ثالث �سنوات )ال�سفوف من 10-12(، ويدر�ص 
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الطـــالب خالل ال�سنة الأولى من التعليم الثانـــوّي املناهج العاّمة خالل ال�سنة الأولى، اإل اأّن مبقدورهم اأن يختاروا 
بال�سنتـــني املتبقيتـــني واحـــدًا من امل�ســـارات الآتية: الإدارة والعلـــوم الجتماعيـــة، اأو العلوم الطبيعّيـــة، اأو ال�سريعة 
والدرا�سات العربية. ويف نهاية التعليم الثانوي يح�سل الطالب الناجحون على ال�سهادة الثانوية. كما يوفر التعليم 

التقني واملهني برامج تدريبية يف جمالت ال�سناعة والتجارة والزراعة عادة ملدة ثالث �سنوات.

التعليم العايل: 

�سات يف جمالت عديدة،  تقـــّدم اجلامعات والكليات وموؤ�س�سات التعليم العايل جمموعة من الربامج والتخ�سّ
اإذ تقّدم الكلّيات التقنّية برامج تدريب بعد املرحلة الثانوّية توؤدي اإلى احل�سول على دبلوم )برامج ملدة �سنتني( اأو 
بكالوريو�ص )برامج ملدة ثالث �سنوات(، وتدوم مّدة الربامج اجلامعّية التي توؤهل للح�سول على درجة البكالوريو�ص 
عادة اأربع �سنوات )خم�ص �سنوات يف حالة الهند�سة، والزراعة، وال�سيدلة، والطب البيطري، 5-6 �سنوات يف حالة 
طـــّب الأ�سنـــان، �ست �سنوات يف حالـــة الطّب والقانون(. اأّما علـــى م�ستوى الدرا�سات العليـــا، فت�ساف عادة برامج 
ملـــدة �سنـــة واحدة توؤدي اإلى الدبلوم العايل يف التعليم اأو �سهادة التاأهيل للتعليم، يف حني ت�ستغرق برامج املاج�ستري 

عامني، وبرامج الدكتوراه ثالث �سنوات على الأقل.

ويبـــداأ العـــام الدرا�سّي يف اململكة العربية ال�سعوديـــة يف �سبتمرب وينتهي يف يونيو. ويتكـــون العام الدرا�سي على 
م�ستوى التعليم البتدائي واملتو�سط   من )160( يوم عمل اأو قرابة )36( اأ�سبوع عمل خلم�سة اأيام. 

اأهم الإجنازات الكمّية والنوعّية:

اأولت خطط التنمية املتعاقبة يف اململكة تنمية املوارد الب�سرّية اأهمّية كربى من خالل دعمها للنمّو امل�ستمر يف التعليم 
البتدائّي، واملتو�ّسط )الإعدادي(، والثانوّي، والعايل، وكذلك التعليم الفني والتدريب املهني قبـل اخلدمة ويف اأثنائها.

1. تطّور التعليم قبل البتدائّي

ت�ضمل الأهداف الرئي�ضة للتعليم ما قبل البتدائّي ما ياأتي: 

رعاية غرائز الأطفال ورعاية منّوهم الأخالقّي، والعقلّي، واجل�سدّي يف بيئة طبيعّية مماثلة لأ�سرهم، والمتثال  اأ. 
لتعاليم الإ�سالم. 

تعويد الأطفال على جّو املدر�سة واإعدادهم للحياة املدر�سّية.  ب. 
تعليم الأطفال الأ�سا�سّيات التي تتنا�سب مع �سّنهم وترتبط مبحيطهم.  ج. 

تنمية التفكري اخليايّل لدى الأطفال، و�سقل اأذواقهم، وتوجيه طاقاتهم.  د. 
حماية الأطفال من الأخطار، وعالج بوادر ال�سلوك غري املرغوب، ومواجهة م�ساكل الطفولة بطريقة منا�سبة. هـ. 
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وقد �سهدت ريا�ص الأطفال، يف ال�سنوات الأخرية، تطورًا ملمو�سًا من خالل ال�سيا�سات والقرارات الوطنّية التي 
دعـــت اإلى اإعالء �ساأن مرحلة ريا�ص الأطفال، و�سّمها لل�سّلـــم الّتعليمّي، وجعلها مرحلة م�ستقّلة، وف�سلها مببانيها 
عـــن مراحـــل التعليم العام، من اأجل التو�سع يف اإن�سائها، وبناء مناهـــج تربوية فاعلة حتقق اأهدافها، مع ال�ستفادة 

من القطاع اخلا�ص، للم�ساهمة يف حتقق تلك الأهداف.

وتاأكيـــدًا علـــى تلك الأهمّية، �ســـدرت �سل�سلة من القـــرارات احلديثة لتاأ�سي�ـــص البنية الالزمـــة لنت�سار ريا�ص 
الأطفال والتو�سع فيها، وحت�سني جودتها، وفقًا ملقت�سيات م�سلحة العمل، كما �سّكلت جلنة عليا برئا�سة نائب وزير 
الرتبيـــة والتعليـــم ل�سوؤون البنات عام 2010 للعمل على تفعيل اأهـــداف املرحلة، من خالل خّطة ا�سرتاتيجّية حتّقق 
مـــن خاللها اأهداف خّطـــة الوزارة وخطة الّتنمية، والتـــي كان لها الأثر الكبري يف ر�سد التحديـــات وتطوير اأدائها 

ودعم اأدوارها، ومن ذلك:

ت�سجيع القطاع اخلا�ص من خالل برامج م�سرتكة لال�ستثمار يف ريا�ص الأطفال مثل ا�سرتاتيجّية زيادة م�ساهمة  اأ. 
القطاع اخلا�ص يف التعليم ما قبل املرحلة البتدائية.

تنفيذ برامج توعوية باأهمية املرحلة يف املناطق واملحافظات التعليمّية حلني حتقق الهدف. ب. 
ا�ستثمار العديد من ال�سراكات املجتمعّية يف التوعّية باأهمية ا�ستثمار املرحلة وتفعيلها. ج. 

اإن زيادة الطلب الجتماعّي على ريا�ص الأطفال، بالإ�سافة اإلى تثبيت مكانتها يف �سّلم التعليم الر�سمي واإعطائها 
�ساأنـــًا كبـــريًا، يب�سر بزيادة معدلت القيـــد العام، وارتفاع عدد الأطفال امللتحقني مبوؤ�س�ســـات ريا�ص الأطفال التي 
يتعـــنّي عليهـــا لي�ص فقط التو�سع يف طاقاتها ال�ستيعابّية فح�سب، بل والأهـــم من ذلك، حت�سني املمار�سات الرتبوّية 

واملنهجّية املقّدمة للّطفل. 

وا�ستجابة لهذا التو�ّسع املتوّقع وهذا الأمل الكبري، اأ�سبح من ال�سروري توجيه الهتمام للكفاءة النوعّية، وذلك 
ًّا يف حتّقق اأّي فائدة  ل�سمان حدوث تو�ّسع كمّي يحقق معايري اجلودة التي جعلتها الدرا�سات العلمية �سرطًا اأ�سا�سيــ

من ريا�ص الأطفال.
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مربع رقم)8(: م�ضاريع تنمية ريا�ص الأطفال يف اململكة العربّية ال�ضعودّية

م�ضروع مناهج ريا�ص الأطفال 

و�ضف الربنامج:

 يهـــدف الربنامـــج اإلى توفري مناهـــج لريا�ص الأطفال على معايري عاملية قادرة على بناء املهـــارات الأ�سا�سية للطفل، وجتهيزه 
ملرحلة الدرا�سة، وبناء القدرات لدى فريق العمل من الوزارة من املعلمات، واملديرات وم�سرفات ريا�ص الأطفال على تطبيق املناهج 
اجلديـــدة على كافـــة مدار�ص ريا�ص الأطفـــال يف خمتلف مناطق اململكة مبا يتما�ســـى مع ثقافة اململكة العربيـــة ال�سعودّية، وتوفري 

الدعم الالزم لتطبيق املناهج بفاعلية.

اأهّم الإجنازات:
• تنفيذ مناهج جتريبّية يف عدد من مدار�ص ريا�ص الأطفال يف مناطق خمتلفة من اململكة.	
• تدريب م�سرفات املناطق التعليمّية على مقايي�ص متنّوعة.	
• تدريب عدد )580( من املديرات وامل�سرفات على اأ�سا�سيات ريا�ص الأطفال.	

م�ضروع تطوير مناهج ريا�ص الأطفال:

اإن اأحـــد الأهـــداف الع�سرة يف ا�سرتاتيجية تطوير التعليم هو » توفـــري تعليم الطفولة املبكرة للجميع »، ويركز هذا الهدف على 
توفـــري تعليم متميز للطفولة املبكـــرة، وهو من العوامل الرئي�سة يف حت�سني جودة التعليم. ويندرج حتت هذا الهدف بع�ص الأهداف 

املهمة التي ت�سم زيادة ن�سر موؤ�س�سات ريا�ص الأطفال، وتطوير مناهج متخ�س�سة وتوفري فر�ص تطوير مهنية للمعلمات.

ومـــن هـــذا املنطلق اجته برنامج تطوير مرحلة ريا�ص الأطفال نحو البدء باأول م�سروع لتحقيق هذا الهدف، وهو تطوير مناهج 
ريا�ص الأطفال لتطبيق املنهج بجودة عالية من خالل التعاون مع بيوت خربة يف هذا املجال، من خالل اإجناز الآتي:

• تطبيق ثالثة مناهج يف خم�ص مناطق تعليمية بواقع )50( رو�سة.	
• تدريب عدد )1000( متدربة من املعلمات وقيادات الرو�سات وامل�سرفات على تطبيق املناهج بواقع )32( دروة تدريبية.	
• تكليف فريق علمي لقيا�ص اأثر املناهج على مكونات بيئة تعلم الطفل.	

م�ضروع بناء املعايري النمائية ملرحلة ريا�ص الأطفال:

�سة يف هذا  نظـــرًا للحاجـــة لوجود معايري خا�ســـة للتعليم مبرحلة ريا�ص الأطفال يتـــم بناوؤها مب�ساركة واعتماد جهـــة متخ�سّ
املجال، وبناء قيادات مهنّية ت�سهم يف رفع وحت�سني جودة التعليم يف هذا املرحلة، مّت التعاقد مع اجلمعّية الأمريكية لريا�ص الأطفال 

NAEYC وذلك على النحو الآتي:

• بناء وثيقة معايري تعّلم منائية ملرحلة ريا�ص الأطفال من �سن )1 - 6( �سنوات.	
• بناء القدرات املهنّية لقيادات ريا�ص الأطفال.	
• رفع م�ستوى جودة التعليم يف مرحلة ريا�ص الأطفال وفق املعايري املعتمدة للتعليم.	
• مّتت املوافقة ال�سامية على التو�ّسع يف افتتاح )1500( رو�سة لقبول )150( األف طفل من م�سروع تطوير التعليم )80 مليار 	

ريـــال( وتعيني )3500( معلمـــة، والتو�سع للعاميني املا�سيني مـــن )509( اإلى )1548( حكومـــي دون الأهلي )10 ماليني 
ريال( قيمة ق�سائم لاللتحاق بالرو�سات. كذلك، �سدرت املوافقة هذا العام مبنح )10( ماليني من ق�سائم الأطفال للدخول 

للرو�سات االأهلية �سمن �سروط معينة حتقق العدالة والتوازن.
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�سكل رقم )17(: تطّور القيد الإجمايّل يف برامج تنمية الطفولة املبّكرة خالل الفرتة من )2001-2012( يف 
اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر: تقرير منت�سف العقد من )2001-2005 ( منظمة اليون�سكو  2007.

يّت�ســـح من ال�سكل وجود زيادة �سئيلة يف ن�سبة القيـــد الإجمايّل لالأطفال امللتحقني بربامج ريا�ص الأطفال من 
اإجمايل الأطفال يف �سن 3-5 �سنوات من )11٪( عام 2001 اإلى )13٪( عام 2012، و على الرغم من وجود تقّدم 
يف عـــدد امللتحقـــني، اإل اأن هذه الن�سبة ل ترقى اإلـــى م�ستوى تطّلعات وطموحات امل�سوؤولني عـــن التعليم يف اململكة، 
ولـــذا، زاد الهتمـــام بهذه املرحلة من خـــالل توفري بيئات منا�سبـــة لتنفيذ الربامج املتطـــّورة، واملعّلمني واملعّلمات 
�ســـني يف الطفولـــة  املبّكـــرة، و�سدرت قـــرارات باعتبار مرحلة ريا�ـــص الأطفال مرحلـــة م�ستقلة مببانيها  املتخ�سّ

وجتهيزاتها، مما �سي�ساعد م�ستقباًل باإذن اهلل على زيادة ن�سب اللتحاق فيها.

ًّا عـــرب ال�سنوات الثالثة الأخرية،  ويبـــنّي ال�سكل الآتي تطّور اأعـــداد امللتحقني مبرحلة ريا�ص الأطفال ت�ساعديـ
اإذ ارتفـــع عددهـــم بن�سبة )55٪( من )117653( طفاًل عـــام 2010 اإلى )226977( طفاًل عام 2013، يف حني مل 

يتجاوز هذا الرتفاع )25٪( بالعقد ال�سابق، اإذ كان يف حدود )94290( طفاًل عام 2002. 

�سكل رقم)18(: تطّور اأعداد امللتحقني بالطفولة املبكرة يف اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر : وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربّية ال�سعودّية.
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2. تطّور الّتعليم البتدائّي

ي�سعى التعليم يف املرحلة البتدائية اإلى حتقيق عدد من الأهداف، منها: 

غر�ص العقيدة الإ�سالمّية ال�سحيحة يف روح الأطفال، وتزويدهم بالتعليم وم�ساعر النتماء لالأمة الإ�سالمية. اأ. 
ة اللغة والكتابة واحل�ساب واملهارات البدنية.  تطوير خمتلف املهارات الأ�سا�سّية، وخا�سّ ب. 

تطوير ال�سعور بامل�سوؤولية لفهم احلقوق والواجبات يف حدود �سن الطفل وخ�سائ�ص مرحلته النمائية، وتعزيز  ج. 
حب الوطن والولء حلكامها. 

توفري الرغبة يف التعّلم عند الأطفال، والتدريب من اأجل ال�ستفادة من اأوقات فراغهم. د. 

ًّا ملن هم يف  وقد �سدر قرار جمل�ص الوزراء املوّقر رقم )139( بتاريخ 1425/4/26هـ باأن يكون الّتعليم اإلزاميــ
�سن )6-15( �سنة، وينتج عن ذلك حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص بني هذه الفئة العمرّية �سواًء من ال�سعوديني اأو غري 
ال�سعوديـــني مـــن املقيمني، وذلك �سدًا ملنابع الأمّية وتفعياًل لالإعالنات والتفاقّيات الدولّية، كما يحّقق اأي�سًا فر�ص 

التعليم للذكور والإناث دون متييز.

ورافق هذا القانون عدد من الإجراءات مثل:

ت�سّمنت اأدلة القبول وتعليماته الإجراءات التي ت�سهل قبول فئات الطالب الذين ل يحملون هويات ر�سمية. -  1
مّت اإعـــداد اآلّيات منا�سبة حلل ق�سايا وم�سكالت الطـــالب ذوي الحتياجات اخلا�سة الذين مل يتم قبولهم يف  -  2

املدار�ص، ومبا ي�سمن ت�سجيلهم.
حفظ حقوق الطفل يف التعليم يف حالة وجود خالف بني والديه. -  3
قبول اأبناء وبنات الديانة الأخرى يف املدار�ص احلكومّية وغريها، وعدم التمييز بينهم. -  4
ـــة بالتعليم البتدائي يف التعليم العـــام، حيث بلغ عدد  -  5 اإلزامّيـــة التحـــاق الطالبـــات ذوات الحتياجات اخلا�سّ

املعاهد )1703(معهدًا وعدد الف�سول الدرا�سّية )5351(ف�ساًل يدر�ص بها )27439( طالبًا وطالبة من ذوي 
الإعاقات ال�سمعّية والب�سرّية والفكرّية والتوحد وتعدد الإعاقة.

توفري الرعاية لالأطفال املحرومني وذوي الظروف اخلا�سة. -  6
دعم الدولة للتعليم الأهلي الذي ي�ستوجب دفع ر�سوم درا�سّية، حيث تتحمل جزءًا من نفقات التعليم فيه، كما  -  7

ت�سرف عليه ب�سكل مبا�سر ل�سمان اجلودة والنوعّية.
اأقّرت اململكة نظامًا للّنقل املدر�سّي الآمن للطالب من اجلن�سني، لنقلهم من اأماكن اإقـامتهم اإلى املدر�سة. -  8

وت�سري ن�سبة القيد اخلام اإلى تغطية اأكرث من )100٪( من املقاعد ال�سرورّية ل�ستقبال كل اأطفال �ست �سنوات، 
ممـــا يعني اأن جزءًا مـــن هذه املقاعد ي�سغله اأطفال اأقل اأو اأكرب �سنًا بفعل اللتحاق املبّكر اأو اإعادة ال�سفوف. ومن 
جهـــة اأخـــرى ت�سري ن�سبة اللتحاق ال�ســـايف اإلى اأّن امل�ساركة الفعلّية ملعظم اأطفال �ســـت �سنوات ي�سل اإلى )٪94(، 

علمًا باأّن بع�ص الأطفال يلتحقون مبكرًا بال�سف الأول.



110

ومـــن تتّبع تطّور ن�سبـــة القيد الإجمايّل يف التعليـــم البتدائّي خالل ال�سنوات املا�سيـــة يف اململكة، يتبنّي مقدار 
اجلهـــود التي بذلتهـــا اململكة لتح�سني معـــدل القيد باملرحلة البتدائّيـــة، ومنها ت�سهيل اإجـــراءات التحاق الطالب 
بالتعليـــم، وتي�سري قبولهم يف جميع املراحـــل التعليمّية، وتاأمني و�سائل النقل واملكافاآت والإعانات لهم، والعمل على 
توفـــري املبـــاين املدر�سّية واملرافق التعليمّيـــة والتجهيزات الالزمة، مبا يحّقق ا�ستيعاب جميـــع الأعداد املتزايدة يف 

مراحل التعليم العام.
وتّت�ســـح من بيانـــات ال�سكل الآتـــي زيادة ملحوظـــة يف ن�سبة القيد الإجمـــايّل تغطي جمموع الطـــالب بالتعليم 
البتدائـــّي، والـــذي ميتّد يف اململكة من ال�سف الأول اإلـــى ال�سف ال�ساد�ص البتدائّي، بقـــدرة ا�ستيعابية ت�سل اإلى 
)100٪(. هـــذا، وقـــد مّت تقلي�ص اأعداد الطفال ممن هم اأعلى من ال�سن الر�سمّية اأو اأقل منها للمرحلة البتدائية 

بالن�سف الثاين من العقد املن�سرم لفائدة الفئة العمرّية من )6-11(�سنة.
 

�سكل رقم)19(: ن�سبة القيد الإجمايّل )GER( وال�سايف )NER( يف التعليم البتدائي يف اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر: تقرير منت�سف العقد )2001-2005(، منظمة اليون�سكو 2013.

ويعرب القيد ال�سايف عن واقع امل�ساركة يف التعليم البتدائي من جانب اأطفال فئة العمر الر�سمّية املناظرة للفئة 
العمرّية يف التعليم البتدائي، وقد بلغت ن�سبته يف عام 2013 )97٪( ما بني ذكر واأنثى، م�سجال بذلك قفزة نوعية 

باملقارنة مع عام 2001 الذي �سجل ن�سبة )٪89(.  
وت�ســـع الوزارة من �سمـــن اأولوياتها ال�ستخدام الأمثل للمـــوارد امل�سخرة لتوفري التعليم عـــايل النوعية جلميع 
اأفـــراد املجتمع. ومن اأجل ذلك توفـــر الدعم الرتبوي الالزم، كالتخفيف من اكتظاظ ال�سفوف، وتدريب املعلمني، 
وتوفـــري الكتب والو�سائـــل التعليمّية، من اأجل التقلي�ص من الهدر املدر�سّي الناجت عـــن اإعادة ال�سفوف اأو الت�سّرب 
من املدر�سة دون امتالك مهارات القراءة والكتابة. وقد متّثلت نتائج هذا الّدعم بتقلي�ص معدلت الإعادة، وزيادة 

معدلت البقاء حتى اإكمال الّتعليم البتدائّي.

ن�سبة القيد ال�سافية واخلامة بال�سف الأول
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ن�سبة القيد الجماليةن�سبة القيد ال�سافية
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3. تطّور الّتعليم الثانوّي

ت�سمل الأهداف الرئي�سة للتعليم الثانوي ما ياأتي:

تزويـــد الطـــالب باملهارات واملعارف املنا�سبة ل�سنهم، ومتكينهم من تعّلم املبـــادئ العامة والقواعد الأ�سا�سّية  -  1
للتعليم. 

حتفيز الطالب على البحث عن املعرفة على اأ�سا�ص التفكري العلمّي.  -  2
تطوير وتوجيه و�سقل خمتلف القدرات واملهارات العقلّية لدى الطالب.  -  3
تن�سئة الطالب على احلياة الجتماعّية الإ�سالمّية، والتعاون وال�سعور بالواجب، وحتّمل امل�سوؤولّية.  -  4
حتفيـــز طمـــوح الطالب ل�ستعادة جمـــد الأّمة الإ�سالمّية التي ينتمـــون اإليها، وا�ستئنـــاف امل�سرية على طريق  -  5

الكرامة واملجد. 
تنمية التفكري العلمّي لدى الطالب، وغر�ص روح البحث والتحليل املنهجي فيهم، وا�ستخدام املراجع وممار�سة  -  6

الأ�ساليب الأكادميّية ال�سليمة. 
فتح الفر�ص للطالب، ومتكينهم من موا�سلة درا�ستهم يف املعاهد واجلامعات ويف جميع التخ�س�سات.  -  7
تدريب الطالب على ا�ستغالل وقتهم يف القراءة املفيدة والأن�سطة الدينّية. -  8

وهنـــاك خيـــارات خمتلفة يف املرحلـــة الثانوية، من علوم دينّية وّلغـــة عربّية، وعلوم اإدارّيـــة واجتماعّية، وعلوم 
طبيعّيـــة، وعلوم تطبيقّية )التكنولوجيـــة(. وهناك مدار�ص التعليم الثانوي ذات التوّجـــه الدينّي )مدار�ص حتفيظ 
القـــراآن الكرمي(، مثل: املدار�ص التابعـــة جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمّيـــة، واملدار�ص القراآنية الثانوّية، 
ومدر�ســـة دار التوحيد الثانوّية، ويقـــّدم نحو )34( مركزًا للتدريب املهنّي برامـــج تدريبّية ملدة عامني يف جمموعة 

متنوعة من املجالت.

وتهتم الّدولة بتلبية احتياجات ال�سباب �سمن منظومة اإعداد القوى الب�سرّية يف املجالت التقنّية واملهنّية، نظرًا 
لتزايـــد احلاجة لتاأهيـــل ال�سباب ال�سعودّي يف املجالت التقنية وال�سناعية، وقد ظهـــرت احلاجة املّلحة اإلى اإيجاد 
ًّا قادرة على النهو�ص مبتطّلبات خطط التنمية الطموحة للّدولة، ومن هنا برزت  كـــوادر وطنّيـــة موؤهلة تاأهياًل عامليــ
�سرورة الهتمام بالتعليم التقني والفني على م�ستوى الكلّيات التقنية، وفتح م�سارات للتعليم العايل لتلبية حاجات 

ال�سباب ومتطّلباتهم.

اإن تو�سيـــع قاعدة التعليم الثانوي يعترب واحدًا من ال�سمانات لإجناح التعليم الأ�سا�سي، فبانت�ساره بكّل مناطق 
اململكة يدرك اأولياء الأمور جدوى اإر�سال اأطفالهم اإلى املدر�سة، حيث يح�سلون على فر�سة اإمتام تعليمهم ملا بعد 
الأ�سا�ســـي، وبخا�سة الفتيـــات. ويف التعليم الثانوي يتّم �سقل مهارات التفكري الناقد والإبداعي لدى الطالب، مما 

ميكنهم من امتالك املعرفة املرّكبة التي توؤهلهم ملتابعة تعليمهم العايل. 
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�سكل رقم)20(: ن�سبة القيد بالتعليم الثانوي يف اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر: وزارة الرتبية )2005-2013(، وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربّية ال�سعودّية 2001.

ي�ســـري ال�سكل رقم)20( اإلـــى تو�سع التعليم الثانوّي ب�ســـكل مطرد، حيث تفوق القـــدرة ال�ستيعابية للموؤ�س�سات 
الثانوية حجم ال�سكان يف �سن التعليم الثانوي. فقد �سجلت ن�سبة القيد اخلام )112٪( بالعام 2013 بزيادة )23( 
نقطـــة مئويـــة عما كانت عليه بالعام 2005. ويالحظ نف�ص الجتاه يف التطّور منذ العام 2001. ويعك�ص هذا التطور 

جمهودات الوزارة يف توفري تعليم ثانوي يوازي التطّور احلا�سل يف التعليم الأ�سا�سّي.  

وعلى الرغم من اأن اململكة العربية ال�سعودية ما�سية يف تعزيز التعليم التقني واملهني لتلبية حاجات ال�سباب 
ومتطلباتهـــم، وذلـــك باإحـــداث املوؤ�س�سة العاّمة للتدريب التقنـــّي واملهنّي، اإل اأّن التعليم املهنـــي مل يرق بعد اإلى 
م�ستـــوى الهتمـــام بالتعليم الثانـــوي العام، حيث اإن ن�سبة الطـــالب املقيدين بالتعليم الفنـــي واملهني ل تتجاوز   

)4٪( ح�سب البيانات املتوافرة. 

وحتمـــل املوؤ�س�سة العاّمة للتدريب التقنّي واملهنّي على عاتقها اإعداد وتاأهيل وتطوير املوارد الب�سرّية يف اململكة، 
مما يتطّلب تواكبها مع متطّلبات الع�سر ومتغرياته ال�سريعة. لذا، فقد عمدت املوؤ�س�سة لإعداد كثري من الدرا�سات 
بال�سراكـــة مع بيوت اخلربة العاملّية، وقد خل�ست هذه الدرا�سات اإلى تبّني كثري من املبادرات التطويرّية كي ت�سهم 
يف اأعمـــال املوؤ�س�ســـة ونقلها اإلـــى م�ساف الّدول املتقّدمـــة، ونتج عن ذلك اإن�ســـاء مكتب اإدارة الربامـــج التطويرّية 

)PMO( لإجناز جمموعة من املبادرات ال�سرتاتيجّية بالتعاون مع خربة دولّية وفق املبادرات الآتية:

ن�سبة القيد بالتعليم الثانوي
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جدول رقم)28(: مكتب اإدارة الربامج الّتطويرّية )PMO( للتدريب التقنّي واملهنّي يف اململكة العربّية ال�سعودّية

تاأ�سي�ـــص الكليات العامليـــة التي ت�سكل 
اإطارا جديدا لل�سراكة بني القطاعني 

العام واخلا�ص.

القيادة يف هذا الّنوع من الكلّيات ملزودي اخلدمة
اأول جمموعـــة من مزودي اخلدمـــات التدريبّية لتاأ�سي�ص الكلّيـــات يف اإطار النموذج 	•

اجلديد ابتداًء من �سبتمرب 2013.
ابتكار اآلّيات جديدة للتمويل.	•

تطوير ال�سراكات ال�سرتاتيجّية
القيادة لهذا النوع من الكليات ل�ضركات القطاع اخلا�ص

اعادة هيكلة اآليات البحث عن اأ�سحاب الأعمال لإقامة �سراكات ا�سرتاتيجّية.	•
يتم تقدمي التدريب من مزودي اخلدمات الدوليني.	•

حت�سني الكلّيات التقنية القائمة

ا�ضتحداث اآلّيات لرفع الكفاءة وحت�ضني اخلدمات
 تطوير قدرات املدربني.	•
 تطوير العملّيات الإدارّية.	•
 تطوير املناهج التدريبّية.	•

للتقـــومي  الوطنـــي  املركـــز  تاأ�سي�ـــص 
والعتماد املهنّي

تطوير معايري املهارات الوطنّية
تطبيق العتماد املوؤ�س�سّي على جميع الوحدات التدريبّية.	•
تطبيق الختبارات املعيارّية على جميع اخلريجني.	•
حت�سني نظرة املجتمع نحو التدريب التقنّي واملهنّي.	•

4. توفري واإعداد املعلمني

تقـــوم اجلامعـــات بدورها الكامل يف اإعداد وتدريب املعلمني، فقد هدفـــت كلّيات الرتبية يف هذه اجلامعات اإلى 
اإعداد الكوادر املوؤهلة، وترقية امل�ستويات التعليمّية واملهنّية ملعلمي التعليم العام، ومديري املدار�ص والإداريني، من 

خالل تقدمي دورات تدريبّية خمتلفة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

�سات خمتلفة، وتعقد دورات تدريبية ملديري املدار�ص البتدائية  وتقوم اجلامعات بتدريب املعلمني �سمن تخ�سّ
واملتو�سطـــة )الإعدادية(، كما اأّنها توفر دورات للمعلمني الذين ل ميلكون املوؤهالت املنا�سبة. ويتطّلب احلّد الأدنى 
للّتدري�ـــص يف جميع امل�ستويات التعليمّية احل�سول على درجة البكالوريو�ص ملـــّدة اأربع �سنوات. وتوّفر كليات الرتبية 
�ســـة يف الريا�سيات،  يف اجلامعـــات ال�سعوديـــة مناهج غنية بنظريـــات واأ�ساليب التعليم، كمـــا ت�سّم �سعبًا متخ�سّ

والفيزياء، وعلم الأحياء، واللغة الإجنليزية، واللغة العربية، والدرا�سات الإ�سالمية...اإلخ. 

واإدراكًا لأهمّية احلوافز املادّية والجتماعّية، ودورها الكبري يف حتفيز املعلمني، متت ت�سمية كادر خا�ص ملوظفي 
الّتعليـــم، ي�سمل املعلمني ومديري املدار�ص ووكالئهم، وفنيي املختربات، واأمناء املكتبات وموجهي الطالب. كما مّت 

متديد اإجازة الأمومة للمعلمات ملدة �سهرين مدفوعة بالكامل.

يتمّيـــز الّنظـــام التعليمّي يف اململكة باأن جميع املعلمني واملعلمات يف املدار�ص يحملون موؤهالت توؤهلهم للتدري�ص 
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وفقًا ملتطّلبات التعيني. وقد مّرت م�ستويات املوؤهالت املطلوبة بعدة تطورات تعك�ص التطّور العام للتعليم يف اململكة. 
فاملعايـــري املطّبقة الآن هي اأكرث تقدمًا وجودة بالن�سبة للخريجـــني الراغبني يف اللتحاق مبهنة التعليم من الذكور 

واالإناث، ومنها على �سبيل املثال ا�سرتاط احل�سول على موؤهالت تربوّية جامعّية حيث ميثلون اأكرث من )٪90(.

وتعـــّد وزارة الرتبيـــة والتعليم خطط طويلة الأمـــد لتدريب املعلمني واملعلمات اأثنـــاء اخلدمة، وهناك ن�سبة منو 
�سنويـــة مرتفعـــة مليزانّية التدريـــب الرتبوّي للذكور والإنـــاث لتحقيق هذه الأهداف، وكذلـــك تطوير م�ستمر ملعايري 
تقـــومي اأداء املعلمـــني واملعلمات للنهو�ـــص مب�ستويات اأدائهم. ول يوجـــد يف اململكة معلمون متطّوعـــون للتدري�ص يف 
املدار�ـــص احلكومّيـــة اأو الأهلّية، فجميعهـــم معّينون ب�سكل ر�سمي، وهـــذا يعود اإلى التزام اململكـــة الكامل بالتمويل 

احلكومي للتعليم، وتقدمي الإعانات لقطاع التعليم الأهلّي. 

وهكـــذا عـــرف تزايد اأعـــداد املعلمـــني واملعلمات يف اململكـــة العربية ال�سعودية منـــوًا مت�سارعا خـــالل ال�سنوات 
املا�سيـــة. ففي غ�سون ال�سنوات الع�سر املا�سية تزايدت اأعـــداد املعلمني بالتعليم البتدائي بن�سبة) 20٪(، واأعداد 
املعلمـــات بن�سبة )15٪(، بينما ازداد عدد الطالب بن�سبـــة )5٪( وعدد الطالبات بن�سبة )11٪( فقط، مما يعني 

حت�سن عدد الطالب للمعلم الواحد. 

�سكل رقم)21(: عدد الطالب اإلى املعلم يف املرحلة البتدائية يف اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر: تقرير منت�سف العقد )2001 - 2005(، وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربّية ال�سعودّية، 2013.

يّت�ســـح مـــن بيانات ال�ســـكل رقم)21( حت�ّس���ن عدد الط���الب للمعّلم يف املرحل���ة االبتدائية بث���الث نقاط منذ 
انطالق التعليم للجميع العام 2000، حيث �سجل )11( طالبًا لكّل معلم يف العام 2013. ومتثل هذه الن�سبة حافزا 
لتح�ســـني جـــودة التعليم البتدائّي، حيث متّكن املعلم من توفري نوع من التعليم املنفرد للطالب والطالبات ي�ستطيع 
فيـــه مراعاة الفـــروق الفردية بينهم، مما يوؤدي اإلى زيـــادة فر�ص اكت�سابهم للمهارات والعلـــوم واملعارف املنا�سبة 

لقدراتهم، ومنّوهم العقلّي، والنفعايّل، واجل�سمّي.

عدد الطالب اإلى املعلم
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ونتيجة للتوافد املت�ساعد للملتحقني مبرحلة ريا�ص الأطفال، كان ل بّد من توفري الأعداد الكافية من املعلمات 
للحفاظ على نوعية البيئة التعليمية، كما هو مبنّي بالر�سم البيايّن رقم)22(.

�سكل رقم)22(: تطّور اأعداد معلمات ريا�ص الطفال يف اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر : وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربّية ال�سعودّية.

وهكـــذا ارتفـــع عدد املعلمات بنف�ص الفرتة بن�سبة )84٪( مـــن )11431( معلمة يف العام 2010 اإلى )20985( 
معلمـــة يف العام 2013، بينما مل يتجاوز هذا الرتفاع )24٪( يف العقد ال�سابق حيث كان يف حدود )9185( معلمة 

يف العام 2002.

وقد انعك�ص هذا اجلهد الكبري يف توفري عدد كبري من املعلمات خالل فرتة وجيزة على نوعّية بيئة التعّلم، مما 
يربز العناية البالغة التي توليها وزارة الرتبية لهذه املرحلة من التعليم، اإذ حر�ست على اأّل تتجاوز ن�سبة الطالبات 

لكّل معلمة )11( تلميذًة/معلمة. وقد ا�ستقر هذا املعدل يف )10( طالبات لكل معلمة عام 2013. 

5. برامج تعليم الكبار

تعتـــرب القرائّيـــة اأ�سا�سّيـــة لرفـــاه الكبار الجتماعـــّي، والقت�ســـادّي، ولرفـــاه اأطفالهـــم. وتنفيـــذًا لل�سيا�سات 
وال�سرتاتيجّيـــات التـــي و�سعتها الدولـــة يف جمال تعليم الكبار وحمـــو الأمية، فقد اتخـــذت وزارة الرتبية والتعليم 

تدابري عدة منها:
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• اإن�ضاء الإدارة العاّمة لتعليم الكبار 	

اأن�سئت الإدارة العاّمة لتعليم الكبار �سمن وزارة الرتبية والتعليم، و�سدر اأوّل نظام لتعليم الكبار مبر�سوم ملكي 
عام 1392هـ. وترتكز املهمة الرئي�سة لالإدارة يف بناء برامج حمو الأمّية. 

• توفري تعليم الكبار وحمو الأمّية يف جميع اأنحاء اململكة	

ًّا باإجراء م�سح ميـــدايّن من قبـــل اإدارات الرتبية والتعليم   تقـــوم اإدارتـــا برامـــج حمو الأمية بنني وبنـــات �سنويــ
لأماكـــن جتّمع الأمينّي والأمّيـــات، وحتديد الحتياج من مراكز حمو الأمّية وتعليم الكبـــار، وتفتح لهم املراكز وفق 

ال�سوابط املنّظمة لذلك. 

• �صرف مكافاآت حتفيزّية لالأمّيني والأمّيات لالنخراط يف التعليم	

ًّا ما ي�سل اإلى )190( مليون ريال، ويتزايد هذا الرقم بتزايد منّو برامج حمو الأمّية  تعتمد وزارة املالّية �سنويــ
وتعليـــم الكبار، ي�سرف جـــزء منها كمكافاآت حتفيزّية لالأمّيـــني الذين اأكملوا برنامج حمو الأمّيـــة وتعليم الكبار، 

بواقع األف ريال لغري املوّظف وخم�سمائة ريال للموّظف. 

مربع رقم)9(: احلوافز املبا�ضرة وغري املبا�ضرة يف تعليم الكبار  يف اململكة العربّية ال�ضعودّية

اإميانـــًا باأهميـــة احلوافز باأنواعها يف اإجناح برامج حمو الأمّية وتعليـــم الكبار، فقد وّفرت الدولة عددًا 
من احلوافز ومنها:

مينح من يتمّكن من اجتياز اأحد برامج حمو الأمّية غري النظامّي )1000( ريال �سعودي.	•
مينـــح من يتمّكن مـــن اإنهاء برنامج حمـــو الأمّية الّنظامّي »مركـــز حمو الأمّية« مكافـــاأة مالية مقدارها 	•

)1000( ريال �سعودي.
مينـــح الدار�ـــص �سهادة اجتيـــاز برنامج »جمتمع بـــال اأمّية« بعد اجتيـــازه اأحد م�ساريع حمـــو الأمّية غري 	•

النظامّي، كما مينح �سهادة املرحلة البتدائية عند اإمتامه الربنامج النظامّي ملحو الأمّية بنجاح.
تتاح الفر�سة اأمام الأمّي الذي اأنهى املرحلة البتدائّية لاللتحاق باملرحلتني املتو�ّسطة)الإعدادية( والثانوّية للكبار.	•
اأتاح نظام تعليم الكبار ال�سادر يف عام 1392هـ الفر�سة للمجتمع بامل�ساركة يف متويل برامج حمو الأمّية 	•

وتعليـــم الكبار، وتقدمي احلوافز واملكافاآت من خالل م�ساهمة الوزارات وامل�سالح احلكومّية واملوؤ�س�سات 
ة مع فتح املجال اأمام التطّوع من خالل الأفراد وموؤ�س�سات املجتمع املديّن. اخلا�سّ

• ال�ضتفادة من نتائج الّتقومي امل�ضتمّر	

ي�ستفاد من تقومي برامج حمو الأمّية وتعليم الكبار يف معاجلة ال�سلبّيات وتعزيز الإيجابّيات، و�سوًل اإلى حتقيق 
تلك الربامج لأهدافها واأهداف امللتحقني بها.
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• اإيجاد الربامج املتنّوعة التي تنا�ضب احتياجات الأمّيني	

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم اإلى ايجاد برامج متنوعة تتنا�سب واحتياجات وقدرات واإمكانات الأمّيني، وحتقيق 
طموحهم، واإتاحة الفر�سة لهم لاللتحاق بهذه الربامج التي تت�سم باملرونة والقدرة على الو�سول لالأميني يف اأماكن 

تواجدهم.

• اإقامة حمالت توعوّية ملحو الأمّية	

وت�ستهـــدف فئة مـــن املجتمع تعي�ص يف البادية اأو الأماكن النائية، وتتمّيـــز حياتهم بعدم ال�ستقرار، ويقّدم لهم 
فيها برامج تعليمّية، ودينّية، وثقافّية، واجتماعّية، و�سحّية للرفع من م�ستواهم يف كافة املجالت.

• رفع م�ضتوى تاأهيل املعّلمني واملعّلمات يف جمال حمو الأمّية وتعليم الكبار 	

يتـــم ذلك مـــن خالل الّتعاون مـــع اجلامعات يف فتح اأق�ســـام لتعليم الكبـــار، واإيجاد �ساعـــات اإجبارّية يدر�سها 
الطـــالب يف كلّيات الرتبية يف جمال تعليم الكبار والتعليـــم امل�ستمر، لرفع كفاءتهم وقدراتهم وتزويدهم باملهارات 

واملعارف وامل�ستجّدات الالزمة يف جمال تعليم الكبار وحمو الأمّية. 

وترمـــي كّل هـــذه التدابري اإلى الق�ساء على الأمّية، ول اأدّل على ذلك من ارتفاع ن�سب القرائّية لدى الكبار، مما 
يدّل على امتالك اململكة لرثوة ب�سرّية قادرة على حتقيق التنمية والرفاه القت�سادّي والجتماعّي. 

�سكل رقم)23(: ن�سبة القرائّية لدى الكبار يف اململكة العربّية ال�سعودّية

امل�سدر : وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربّية ال�سعودّية.

يّت�سح من بيانات ال�سكل رقم)23( ارتفاع معدل القرائّية لدى الكبار )15 �سنة وما فوق( ت�سل اإلى )94٪( يف 
العـــام 2013، اأي اأن ن�سبـــة الأمّية مل تعد ت�سكل اإل )6٪( من جمموع ال�سكان يف الفئة العمرّية املعنّية، بعدما كانت 
ترتاوح بني )21٪( و)17٪( على التوايل يف العامني 2000 و2004، ويعني هذا التطّور اأّن اململكة العربّية ال�سعودّية 
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قد جتاوزت الهدف املر�سوم للهدف الرابع للتعليم للجميع الذي حّدد تقلي�ص معدلت الأمّية اإلى الن�سف.

وهـــذا النمـــّو الوا�سح يف معدلت القرائّية يدّل علـــى الهتمام الكبري الذي توليه الّدولـــة ملحو الأمّية، واجلهود 
ال�سخمة التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم لالرتقاء بهذه الن�سب، حيث حتظى برامج حمو الأمّية باأولوّية متقّدمة 
يف امل�ســـروع الّتعليمـــّي يف اململكة، وتقـــّدم احلوافز لت�سجيع الكبـــار والن�ساء منهم على وجـــه اخل�سو�ص لاللتحاق 
مبدار�ص حمو الأمّية، وتنفذ حمالت �سيفّية �سنوّية تهدف ملحو اأمّية البادية باأماكن تواجدهم عرب خطط تنفيذّية 
تعـــّد لهـــذا الغر�ص، ال�سيء الـــذي يوؤّكد على اأّن اململكة ممثلـــة يف وزارة الرتبية والتعليم ما�سيـــة يف �سبيل اإي�سال 
التعليم وحمو الأمية يف جميع اأنحائها مرتامية الأطراف، عرب اخلطط التنفيذّية ال�سنوّية التي تعّد لهذا الغر�ص.

6. برامج دعم جودة الّتعليم

تعتـــرب جـــودة التعليم الهدف الأ�سمى لكّل نظام تعليمّي يرقى اإلى اإعداد ثروة ب�سرّية قادرة على الرقي بالتنمية 
القت�سادّيـــة والجتماعّيـــة وحتقيق الرفـــاه. واإميانًا بهذا الهدف �ســـدر قرار جمل�ص الوزراء رقـــم )120( بتاريخ 
1434/4/22هـ بتاأ�سي�ص هيئة تقومي التعليم العام وتنظيمها ومهامها. وين�ّص القرار على اأن تكون الهيئة حكومّية 

ذات �سخ�سّية اعتبارّية م�ستقّلة، وتكون الهيئة اجلهة التنظيمّية القائمة على عملّيات تقومي الّتعليم العام احلكومّي 
والأهلـــّي يف اململكة العربّية ال�سعودّية. وبناًء على القرار، فاإّن الهيئة ترتبط برئي�ص جمل�ص الوزراء، وي�سرف عليها 
جمل�ص الإدارة برئا�سة معايل حمافظ الهيئة، ويت�سّكل اأع�ساوؤها من جميع اجلهات ذات ال�ساأن يف العملّية الّتعليمّية 

اإ�سافة اإلى املخت�سني واملمثلني للقطاع الّتعليمّي اخلا�ص.

ة  تعمـــل الهيئة من خالل جمل�ص اإدارتهـــا بال�سراكة والتفاعل الإيجابي املوؤ�س�سّي مع اجلهات احلكومّية واخلا�سّ
ذات العالقة على اإ�سدار اللوائح والأنظمة والرّتاخي�ص، وو�سع املعايري الالزمة لعملّيات التقومي يف جميع مراحلها 

املختلفة يف اإطار الأنظمة ذات العالقة.

وقد بداأت وزارة الرتبية والتعليم يف اإعداد خطط تهدف اإلى رفع معايري تقييم الطالب على وجه اخل�سو�ص، 
ومعايـــري التقييم ب�سكل عـــام. فالهدف الرئي�ص لربنامـــج التقييم ال�سامل للمدر�سة هو العـــرتاف مبدى م�ساهمة 
املدر�سة يف رفع م�ستوى التح�سيل لدى الطالب، وتطوير اأمناط ال�سلوك واملهارات لدى الطالب كما مّت ت�سميمها 
مـــن قبـــل ال�سيا�ســـة التعليمّيـــة يف اململكة. وهكـــذا اأعـــّدت الإدارة العاّمة للقيا�ـــص والتقومي عددًا مـــن الختبارات 
الت�سخي�سّيـــة التـــي ت�سمل اّللغة العربّية والريا�سّيات لل�سفوف من )1-3(، مـــن اأجل حتديد �سعوبات التعّلم التي 
تواجه الطالب يف اّللغة العربّية والريا�سّيات، واإعداد برامج عالجّية وطرق تدري�ص منا�سبة، وتدريب املعلمني على 

ا�ستخدام الو�سائل والأ�ساليب الإ�سافّية لتحديد م�ساكل طالبهم.

وت�ستنـــد الغايات والأهداف من هذا امل�سروع على اأ�س�ص ومبادئ ال�سيا�سة التعليمّية يف اململكة، وعلى حمتويات 
واأهداف املناهج الدرا�سّية. فاملوا�سيع التي تغّطيها هذه الختبارات ت�سمل مواد الرتبية الإ�سالمّية، واّللغة العربّية، 
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والريا�سّيـــات، والعلـــوم. وقد اأعدت الوزارة قائمـــة من املتطّلبـــات الأ�سا�سّية )املعارف واملهارات( التـــي يتوّقع اأْن 
يحققهـــا الطـــالب مع نهاية املرحلـــة البتدائّية. وت�ستند قوائـــم املتطّلبات على حتليل حمتويات مـــواد التدري�ص يف 
ف�ســـول املرحلـــة البتدائية، فهذه املتطّلبات ل تقت�ســـر على املناهج الدرا�سّية يف ال�ســـف ال�ساد�ص فح�سب، واإمّنا 
ت�سمـــل املعرفـــة واملهارات الأ�سا�سّية التي يتوّقع اأن يكت�سبها الطالب �سواء اأكانـــوا يف ال�سف ال�ساد�ص اأم ال�سفوف 

ال�سابقة. وبناًء على هذا التحليل، مّت اإنتاج جدول املوا�سفات اإ�سافة اإلى ثالثة مناذج من الختبارات. 

وقـــد اأدى هذا املنهج اإلى التح�ّسن الإجمـــايّل يف معدلت الإعادة يف �سفوف املرحلة البتدائّية نتيجة لالهتمام 
بهـــذه املرحلة، كمـــا اأّدى اإلى تطوير نوعّية تقومي الطـــالب، حيث مّت تطوير لئحة التقومي امل�ستمـــر، بالإ�سافة اإلى 
التطوير يف املناهج واملباين والتجهيزات املنا�سبة. وكذلك يعّد توفري عدد كاٍف من املعلمني بن�سبة ل تتجاوز )11( 

طالبًا لكّل معلم حافزا لتح�سني جودة التعليم، حيث متّكن املعّلم من توفري نوع من التعليم املنفرد للطالب. 

كم���ا اأن توفري م�سادر مياه حم�ّسن���ة ومرافق ريا�سّية و�سحّية يف كّل مدر�سة، ت�سم���ن توفري ال�سروط املنا�سبة 
للتعّلـــم، حيـــث اإّن وزارة الرتبية والتعليـــم ت�سع �سروطًا ومعايري يف املدار�ص احلكومّيـــة وامل�ستاأجرة، مما يوّفر بيئة 

�سحّية وتربوّية، هذا بالإ�سافة اإلى توفري الوزارة للكتب املدر�سّية الالزمة لكّل الطالب وباملجان.

اأمـــا فيما يخ�ـــصّ م�ساركة اململكة العربّيـــة ال�سعودّية يف التقييمـــات الدولّية، فتظهر نتائـــج درا�سة الجّتاهات 
الدولّيـــة يف العلـــوم والريا�سّيات الأخـــرية TIMSS 2011 اأّن اململكة تتو�ّسط الرتتيب بني الـــّدول العربّية يف العلوم، 
واأقـــّل من ذلك يف الريا�سّيـــات، لكنها اأظهرت حت�سنا ملحوظا مقارنة باأدائهـــا يف الختبار الأخري للعام 2007 يف 

جمموع ما ح�سله الطالب من درجات.
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تطّور الّتعليم في سلطنة ُعمان

املبادئ والأهداف العاّمة للّنظام التعليمّي

وفقـــًا للنظـــام الأ�سا�سي للدولة الذي دخل حّيز التنفيذ يف نوفمرب عـــام 1996 »التعليم هو حجر الزاوية لتقدم 
املجتمـــع، ترعـــاه الدولة وت�سعى لن�سره وجعلـــه يف متناول اجلميع. يهدف التعليم اإلى رفـــع وتطوير امل�ستوى الثقايف 
العام، وتعزيز التفكـــري العلمي واإذكاء روح البحث، وال�ستجابة ملتطّلبات اخلطط القت�سادّية والجتماعية، وبناء 
ًّا، يفخر بالأمـــة وتراثها، ويحمي اإجنازاتهـــا. توّفر الدولة التعليم العـــام، وتعمل على  ــا، ومعنويـ ًـّ جيـــل قـــوّي ج�سديـ

ة واملعاهد حتت اإ�سرافها وفقًا لأحكام القانون« )املادة 13(. مكافحة الأمّية، وت�سّجع على اإن�ساء املدار�ص اخلا�سّ

اأّمـــا الروؤيـــة امل�ستقبلّية لالقت�ساد الُعماين )عمان: 2020( فتدعو اإلى العمـــل على توفري تعليم اأ�سا�سّي جمايّن 
لكافـــة املواطنـــني من خـــالل نظام يت�سم بالكفـــاءة وفعالية التكلفة، والعمـــل على حت�سني نوعّية التعليـــم الأ�سا�سّي 
بزيـــادة وقت الدرا�سة للمـــواد العلمّية مثل: الريا�سيات، والعلوم الطبيعية، واحلا�ســـوب، والعمل على تدري�ص مادة 
اللغـــة الإجنليزّية من ال�سف الأول البتدائي، كما ت�سري الروؤيـــة اإلى توفري وت�سجيع التعليم الفنّي والتدريب املهني 

�سات الفنّية املختلفة. خلريجي التعليم العام مبختلف حماوره، لتغطية احتياجات �سوق العمل من التخ�سّ

وت�سري روؤية وزارة الرتبية اإلى ال�سعي نحو جتويد البيئة التعليمّية لالإدارة واملعلمني والطالب باملدار�ص على نحو 
يكفـــل لهـــم التعاون لبناء جيل جميد وعامل وخمل�ص لوطنه، قادر على التعّلم امل�ستمر وعلى التعاي�ص مع الآخرين، 
ويلبي متطّلبات �سوق العمل يف اإطار من اللتزام وامل�سوؤولية، من اأجل حتقيق ر�سالتها يف اإعداد جيل يحقق التنمية 
القت�سادّيـــة والجتماعيـــة للمجتمع، من خالل جتويد عملّيات التعليم والتعلـــم يف الإدارة املدر�سّية، وتوفري موارد 
مادّيـــة وب�سرّيـــة، ومناهـــج درا�سية ومباٍن، واأدوات تقـــومي ذات جودة، ورعاية متميزة  ملختلـــف �سرائح الطالب يف 
�سنـــوات التعليم املدر�سي، مع توظيف عـــاٍل للتقانة مبا يتواكب مع جمتمع عمان الرقمي، وتفعيل اأكرب لدور القطاع 

اخلا�ص واملجتمع املحلي يف تعزيز اخلدمة التعليمية.

كما ت�سري روؤية وزارة القوى العاملة فيما يخ�ّص التعليم التقني والتدريب املهني اإلى العمل على توفري التدريب 
املهنـــي والتعليم التقنـــي وتطويره، والتو�سع يف الربامـــج والتخ�س�سات التعليمية والتدريبيـــة، وربطها باحتياجات 
�سوق العمل، وتطوير املناهج التدريبّية وفقًا للمعايري وامل�ستويات املهنية املعتمدة، ومنح املوؤهالت وت�سجيع التدريب 
اأثنـــاء اخلدمـــة، ومتابعة اخلريجني لال�ستفادة من فر�ص العمل املتاحة، والإ�سهام يف اجلهد الوطنّي لتوفري برامج 
للتوجيه والإر�ساد املهني، والتوعية بقيمة العمل و�سلوكاته وت�سجيع وتنمية روح املبادرات الفردية للمواطن. )املوقع 

الإلكرتوين لوزارة القوى العاملة(

ومن بني الأهداف التي ت�سعى لها اخلّطة اخلم�سية الثامنة )2011 - 2015( ما ياأتي:

• تطوير نظام التعليم وفق معايري جودة تتالءم مع الغايات وال�سيا�سات الرتبوية.	
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• ًّا يتوافق مع متطّلبات التنمية و�سوق العمل.	 تطوير اخلّطة الدرا�سّية ومناهجها مبا ي�سمن خمرجًا تعليميـ
• رفع كفاءة تقومي اأداء الطالب مبا ي�سهم يف الرتقاء مب�ستوى التح�سيل املدر�سي.	
• رفع كفاءة الكادر الب�سري والرتقاء مب�ستوى مهاراته.	
• التو�سع يف توظيف التقانة مبا يتواكب مع ا�سرتاتيجية جمتمع عمان الرقمي.	
• زيادة ن�سب اللتحاق يف التعليم قبل املدر�سي على )50٪( للفئة العمرية )3.5 - 5.5(�سنة.	
• خف�ص ن�سبة الأمية عن )50٪( من معدلت الأمية احلالية.	
• رفع كفاءة برامج الرعاية النف�سية والجتماعية وال�سحية واملهنية املوجهة لطالب املدار�ص.	
• التو�ّسع يف حتقيق تكافوؤ الفر�ص التعليمّية لذوي الإعاقة والحتياجات اخلا�سة واملجيدين. 	

اإدارة الّنظام التعليمّي

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل وجامعة ال�سلطان قابو�ص هي اجلهات امل�سوؤولة عن اإعداد وت�سميم 
وتنفيـــذ ال�سيا�سات التعليمية يف ال�سلطنة. وت�ستغل وزارة الرتبية والتعليـــم على ثالثة م�ستويات: امل�ستوى املركزّي، 
وامل�ستوى املحلّي ممثاًل بالإدارات التعليمّية يف املحافظات، وم�ستوى املدر�سة. وتعترب املدر�سة وحدة اإدارية م�ستقلة 

تقع حتت اإ�سراف مبا�سر من الإدارة التعليمّية املحلّية. 

وت�ســـرف وزارة التعليـــم العايل على التعليـــم ما بعد الثانوي يف اجلامعات واملعاهـــد والكليات، كما ت�سرف على 
املنـــح الدرا�سّيـــة يف اخلـــارج، يف حني ت�ســـرف وزارة القوى العاملة علـــى الكلّيات التقنّية ال�سناعّيـــة يف مرحلة ما 
بعـــد الثانويـــة ومعاهد التدريب املهني، بينمـــا ت�سرف وزارة ال�سوؤون الجتماعية على ريا�ـــص الأطفال التي تديرها 
املنّظمـــات التطوعّيـــة، وتخ�سع ريا�ص الأطفال التابعة للقطـــاع اخلا�ص ملراقبة وزارة الرتبيـــة والتعليم، يف الوقت 

الذي تقع فيه دور احل�سانة حتت م�سوؤولية وزارة التنمية الجتماعية.

وتنفـــذ وزارة الرتبية العديد مـــن املهام املركزّية كتخطيـــط ال�سيا�سة التعليمية، وحتديـــد الأهداف التعليمية، 
وو�ســـع ال�سرتاتيجيات واخلطط وامل�ساريع التي يتم من خاللها حتقيق الأهداف. وتنفرد املديرية العامة للمناهج 
داخل الوزارة مب�سوؤولية تطوير املناهج الوطنّية التي يتم تدري�سها يف جميع املدار�ص العامة. اأما املدار�ص اخلا�سة 
فلديها خيار تنفيذ املناهج التي و�سعتها الوزارة، اأو اعتماد املناهج املنت�سبة للربامج الدولّية. وتقوم وزارة الرتبية 
والتعليم اأي�سًا بالإ�سراف واملراقبة على امل�ستويني املحلي واملدر�سي، وذلك للتاأكد من اأن ال�سيا�سات التعليمية تنفذ 

وفقًا خلططها. 

ويت�سمـــن الهيـــكل التنظيمي للوزارة ثالثة جمالت رئي�سة هي: هيئة تنفيذيـــة معنية بتنفيذ الأن�سطة الرئي�سة، 
وهيئـــة ا�ست�ساريـــة واأن�سطـــة ر�ســـد، وهيئة الدعم. وقـــد مّت موؤخـــرًا اإن�ساء دائرة مركزيـــة لتنمية املـــوارد الب�سرّية 
)HRDD( مـــن اأجـــل تخطيط وتنفيذ ومتابعة فر�ص التدريب اأثناء اخلدمة وفقًا خلطة الإ�سالح. اأّما على امل�ستوى 
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املحلي فقد اأن�ساأت الوزارة مراكز التدريب يف كّل اإدارة تعليمية حملّية من اأجل الإ�سراف على اأن�سطة التدريب. 

وتدعـــم الـــوزارة الالمركزية يف الإدارة، وت�سجع عملية �سنع القرار على امل�ستوى املحلي من اأجل حت�سني الأداء 
و�سمـــان ا�ستجابـــة �سريعة واإجـــراءات فورية، بدًل مـــن انتظار التوجيهـــات املركزية. ويف هذا ال�ســـدد، مّت اإن�ساء 
الإدارات املحلّيـــة للرتبيـــة والتعليـــم يف خمتلف املناطـــق الإحدى ع�سر، والتـــي متلك ال�سلطـــة لإدارة وتنفيذ نظام 
التعليـــم. وقد �سّكلـــت وزارة الرتبية والتعليم اأي�ســـًا جمل�سًا يتاألف من مديـــري الإدارات املحلية واملديرين العامني 
بالوزارة، يدر�ص الق�سايا املتعّلقة بعملية التعليم يف البالد. هذا، وت�سارك جمال�ص الآباء يف امل�سائل املتعلقة بعملية 

التعليم داخل مناطقها على امل�ستوى املحلي.

ويف عـــام 1993، فّو�ســـت الوزارة م�سوؤولّيـــة اإدارة املدر�سة اإلى الهيئات الإداريـــة التعليمّية املحلّية والعاملني يف 
املدر�ســـة، وقد �سكلت اإدارة املدر�سة من مدير املدر�ســـة، ومدير املدر�سة امل�ساعد، واملعلمني، والإداريني، والعاملني 
�ســـني. ومن اأجل التاأكد من اللتـــزام مببادئ امل�ساركة يف اإدارة املدر�ســـة، ين�ص ميثاق املدر�سة على  غـــري املتخ�سّ
م�ساعـــدة جمال�ـــص الدعم املوؤلفة من جمل�ـــص اإدارة املدر�سة، وجمال�ص الطالب، وجمعيـــات الآباء واملعلمني، ملدير 

املدر�سة يف اإدارة املدر�سة وحتقيق الأهداف التعليمية.

وقد اأقّر القرار الوزاري رقم )2006/2( الإدارة الذاتّية باملدار�ص، ومكنتهم من اتخاذ قراراتهم باأنف�سهم ب�ساأن 
امل�سائـــل الإداريـــة واملالية والفنية. انطالقًا من اأّن الهدف الرئي�ص لإر�ساء الإدارة الذاتية يف املدار�ص، هو اإعطاء دور 

اأكرب للمدر�سة وموظفيها يف تخطيط وتنفيذ ومتابعة الأن�سطة، وكذلك يف اقرتاح برامج لتح�سني الأداء املدر�سي. 

ًّا وي�سمل  ًّا جديدًا ملّدة ع�سر �سنوات يتّم تنفيذه تدريجيـ ويف العـــام 1998-1999، اأدخلت الوزارة نظامـــًا درا�سيـ
ًّا من حلقتني، يليه التعليم ما بعد الأ�سا�سي ملّدة عامني.  تعليمًا اأ�سا�سيـ

يوؤدي جمل�ص الّتعليم الذي اأن�سئ مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2012/48( دورًا كبريًا يف جمال التن�سيق بني 
املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن تطبيق التعليم ، ويخت�ص املجل�ص بر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم مبختلف اأنواعه ومراحله، 
والعمـــل على توجيـــه التعليم مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة، ومتطلبات التنميـــة ال�ساملة، ومبا يوؤدي اإلى حتقيق 
الأهداف الثقافية، والجتماعيـــة، والقت�سادية، والعلمية لل�سلطنة، وذلك بالتن�سيق مع املجال�ص املخت�سة، وو�سع 
ا�سرتاتيجية للتعليم يف اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة، ومتابعة وتقييم م�ستوى جودة التعليم بجميع اأنواعه ومراحله، 
واتخـــاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�سمان جودة خمرجاته، واملوافقة على اإن�ساء موؤ�س�سات التعليم مبختلف اأنواعه 
ومراحلـــه، واإقرار ا�سرتاتيجيات وخطط موؤ�س�سات التعليم العايل مبختلـــف اأنواعه، ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق مع 
اجلهـــات املخت�سة، وي�سم املجل�ص يف ع�سويته ممثلني عن جميع اجلهات امل�سوؤولة عن التعليم يف ال�سلطنة، ويعقد 

اجتماعات دورية.
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ت�سمـــل مرحلة الطفولة املبكـــرة كاًل من احل�سانة، وتبداأ من �سن ثالثة اأ�سهر اإلى ثالث �سنوات ون�سف ال�سنة، 
وت�ســـرف عليها وزارة التنميـــة الجتماعية، ثم الرو�سة والتمهيدي الذي يبداأ من �ســـن ثالث �سنوات و�سهرين اإلى 
�ســـن خم�ـــص �سنوات و�سهرين، وت�ســـرف عليه وزارة الرتبيـــة والتعليم. ويتـــم تنفيذ هذا النوع مـــن التعليم اإما من 
خـــالل القطاع اخلا�ص عن طريق دعم وت�سهيـــل ن�ساطاته لإن�ساء احل�سانات واملدار�ـــص اخلا�سة لهذه املرحلة، اأو 
مـــن خـــالل بع�ص اجلهات احلكومية التي توفـــر ح�سانات ومدار�ص خا�سة، اأو بع�ص اجلهـــات التطوعية كجمعيات 
املـــراأة العمانية، وبع�ص اجلمعيات الأهلية. وقد بداأت وزارة الرتبية والتعليم بفتح �سفوف التهيئة مبدار�ص التعليم 

الأ�سا�سي من �سن اأربع �سنوات وثمانية اأ�سهر.

وي�ستمـــر التعليـــم البتدائي مّدة �ست �سنوات، ويتم قبول الأطفال من �سنِّ �ست �سنوات ، ووفقًا للنظام اجلديد، 
ي�ستمر التعليم الأ�سا�سي ع�سر �سنوات، ويتم تنظيمه يف مرحلتني، املرحلة الأولى تغطي ال�سفوف )1-4(، والثانية 
تتكـــّون من ال�سفوف من اخلام�ص اإلى العا�سر، اإذ يتّم توفـــري التعليم الأ�سا�سي جمانًا، يتبعه التعليم الثانوّي الذي 

ي�ستمّر ل�سنتني.

ًّا، وي�سمل  اأّمـــا التعليم العام الـــذي كان �سائدًا قبل تطبيق نظـــام التعليم الأ�سا�سّي، فمدته )12( عامـــًا درا�سيـ
ال�سفـــوف مـــن الأول اإلـــى الثاين ع�سر. وقد بداأ هـــذا النظام بالنح�سار مـــع التو�سع يف تعميم التعليـــم الأ�سا�سي، 
وبالتـــايل، �سعـــت الوزارة نحو التقريب بني النظامـــني من خالل توحيد املناهج، وا�سرتاتيجيـــات التدري�ص، وطرق 

التقومي، وتوحيد البيئة التعليمية وما حتتويه من اأجهزة واأدوات ت�ساعد املعلم على اأداء مهمته.

�سة ما بعد  يقـــدم التعليم العـــايل يف كّل من جامعة ال�سلطـــان قابو�ص والعديد مـــن الكلّيات واملعاهـــد املتخ�سّ
املرحلـــة الثانويـــة. وعلى اأ�سا�ص اإطار املوؤهالت الوطنيـــة العمانية )امل�سادق عليه يف عـــام 2005 واملراجع يف عام 
2008(، تـــوؤدي الربامج ل�سنة واحدة اإلى ال�سهادة اجلامعية الأولى، وبرامج ملدة عامني للدبلوم اجلامعي، وبرامج 

ثـــالث �سنوات اإلى الدبلوم العايل، اأّما درجة البكالوريو�ص فمـــدة الدرا�سة تدوم عادة اأربع �سنوات )خم�ص �سنوات 
يف حالـــة الهند�ســـة املعمارية والهند�سة، ول تقل عن خم�ص �سنوات ون�ســـف ال�سنة يف حالة الطب(. ويتطلب دبلوم 
الدرا�ســـات العليـــا �سنة واحدة مـــن الدرا�سة بعد البكالوريو�ـــص، وعامني للح�سول على درجـــة املاج�ستري، ثّم مدة 

�سنتني اإلى اأربع �سنوات لربامج درجة الدكتوراه.

يتكّون العام الدرا�سي من قرابة �ستة وثالثني اأ�سبوع عمل )180 يوم عمل(، وينق�سم العام الدرا�سّي اإلى ف�سلني 
درا�سيني يف�سل بينهما فرتة اإجازة منت�سف العام. 

اأهم الإجنازات الكمّية والنوعّية:

ي�سري كلٌّ من النظام الأ�سا�سي للدولة، والروؤية امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين )عمان 2020( اإلى التزام الدولة 
بتوفري اخلدمات التعليمّية للجميع، وفق اأ�س�ص العدالة وعدم التمييز بني املواطنني، من خالل توفري تعليم اأ�سا�سي 

جماين لكافة املواطنني يت�سم بالكفاءة والفعالّية.
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1. تطّور التعليم قبل البتدائّي

قامـــت ال�سلطنـــة باإعداد م�سّودة اأولّية ل�سرتاتيجّية �ساملة للطفولة عام 2008، اإل اأن �سري العمل يف اإمتام هذه 
ال�سرتاتيجية قد توقف ب�سبب بدء وزارة التنمية الجتماعية يف اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة للعمل الجتماعي 
ت�ستوعب ا�سرتاتيجية الطفولة وغريها من ال�سرتاتيجيات القطاعية، كما تاأتي يف اإطار ما يقوم به املجل�ص الأعلى 
للتخطيـــط لالإعـــداد ل�سرتاتيجية ال�سيا�ســـات الجتماعية، وتتكامل كّل هذه اجلهود مـــع اإن�ساء ما يعرف باملر�سد 

الجتماعّي.

ولكـــن يف عـــام 2013 مّت اإعادة اإعـــداد ال�سرتاتيجية الوطنّية للطفولة بالتعاون مـــع خمتلف اجلهات احلكومية 
والأهليـــة، من خالل اإعـــداد درا�سات حمورية حتوي خمتلف املعلومات والبيانات التـــي يت�سع بها قطاع الطفولة يف 
ال�سلطنة، واإبراز الحتياجات التي تتطلب التدخل، وو�سع الربامج واخلطط للنهو�ص مب�ستوى اخلدمات والربامج 
والأن�سطـــة املقدمة لالأطفـــال بال�سلطنة. ولأجل اإعداد هذه ال�سرتاتيجية   )2015 - 2025( لتتزامن مع اخلطتني 

اخلم�سيتني التا�سعة والعا�سرة، مّت عقد حلقات عمل ملناق�سة اأهداف وحماور ال�سرتاتيجّية. 

وميكن تلخي�ص اأهداف التعليم ما قبل املدر�سّي على النحو الآتي: 

تعزيز التنمية الفكرية، والروحية، والعاطفية، والجتماعية، والأخالقية، متنا�سبة مع �سخ�سية الطفل. -  1
تعزيـــز املبـــادئ الإ�سالمّيـــة، وتعزيز اللغة العربيـــة، وتطوير م�ساعـــر الأطفال جتاه بلدهـــم وتقاليدها وجتاه  -  2

خمتلف الرموز.
تعزيز املواقف الإيجابية وال�سلوك وروح التعاون بني الأطفال.  -  3
تطوير ميول الطفل جتاه الفنون.  -  4
اإعـــداد الطفل ملمار�سة العملّيات واملهارات الفكرّية والجتماعية، كالقدرة على الت�سنيف واملقارنة والت�سل�سل  -  5

الزمني. 
توفري الفر�ض اأمام االأطفال ملمار�سة اأكرب قدر ممكن من الن�ساط للتعبري عن م�ساعرهم.  -  6
اإعداد الأطفال للتعليم املدر�سّي. -  7

وت�ستند اأدوات املنهج العماين املطّور ملرحلة ريا�ص الأطفال على دليل املعلمة املكّون من )6( اأجزاء وهي: منهج 
التعليـــم الذاتي ملرحلة ريا�ص الأطفال، ومنهج العمليات واملجـــالت وخمرجاتها، وتوجيه �سلوك الأطفال، وتنظيم 

البيئة القروية، وحتقيق برنامج الأطفال، وتنمية التفاعل بني الرو�سة والبيت.

وتعمـــل وزارة الرتبيـــة والتعليم، يف اإطـــار جهودها الرامية اإلى تطوير التعليـــم وحت�سني خمرجاته، على تطوير 
مناهـــج متقدمة مل�ستـــوى ريا�ص الأطفال، ترتكز على التعلـــم الذاتي، وجعل الطفل العمـــاين �سديقا لبيئته وتراثه 

الثقايف واحل�ساري.
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فقـــد تطّورت ن�ســـب اللتحاق بريا�ص الأطفال يف عمر )4-5( �سنوات، حيـــث تراوحت ن�سبة اللتحاق ال�سايف 
لطالب التعليم ما قبل املدر�سي ما بني )6.5٪( اإلى )8.2٪( من العام الدرا�سي 2001/2000 اإلى العام الدرا�سي 
2006/2005. وهذه الن�سب تتعّلق فقط بامللتحقني يف املدار�ص اخلا�سة التي ت�سرف عليها وزارة الرتبية والتعليم، 

بينمـــا يوجد اأطفال ملتحقون مبراكز اأخـــرى كجمعيات املراأة، وبيوت منو الطفل، وريا�ص الأطفال التابعة لل�سرطة 
و�ســـالح اجلو وغريهـــا، ومل تكن بيانات هذه املراكز متوافرة خالل تلك الأعوام اإل ب�سكل اإجمايل فقط. هذا، وقد 
توافرت هذه البيانات ب�سكل تف�سيلي من العام الدرا�سي 2007/2006 حيث لوحظ ارتفاع ن�سبة اللتحاق ال�سايف 
مـــن )21.9٪( يف العـــام الدرا�ســـي 2007/2006 اإلى )41.7٪( يف العـــام الدرا�ســـي 2012/2011، كما هو مبني 

باجلدول الآتي.

جدول رقم)29(: تطّور ن�سب اللتحاق بالتعليم ما قبل املدر�سّي يف عمر )4-5( �سنوات يف �سلطنة ُعمان

ن�سب اللتحاق ال�سايفن�سب اللتحاق الإجمايلالعام الدرا�سي
جملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

2001/ 20007.87.07.46.96.26.5
2006/ 200511.210.410.88.57.98.2
2007/ 200639.141.440.219.424.621.9
2011/ 201054.254.754.441.240.941.0
2012/ 201154.054.054.042.041.441.7

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم. دائرة الإح�ساء واملوؤ�سرات، �سلطنة ُعمان.

وكانـــت وزارة الرتبية والتعليم قد اأطلقت حملـــة وطنّية توعوّية حول التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف �سهر 
نوفمـــرب 2008 )بالتعـــاون مع منّظمـــة اليوني�سيف والقطاع اخلا�ـــص(، ا�ستمرت عامًا كاماًل، لرفـــع الوعي باأهمية 
التعليـــم يف مرحلـــة الطفولة املبكرة، من اأجـــل زيادة معدلت التحاق الأطفال مبوؤ�س�ســـات التعليم يف هذه املرحلة، 

بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية يف ال�سلطنة.

ويف العام 2013 قامت وزارة الرتبية والتعليم باإ�سدار القرار الوزاري رقم )771( بت�سكيل فرق م�سرتكة لتنفيذ 
اأن�سطـــة احلملة الوطنية للطفولة املبكرة من )0-8( �سنوات بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف، واجلهات الأخرى يف 
الدولـــة، والتـــي �ستعمل من خالل هذه احلملة على تطوير اخلطة ال�سرتاتيجيـــة لتنفيذ احلملة الوطنية للتعليم ما 
قبـــل املدر�ســـي، والإ�سراف العام عليها، والتعـــاون مع بيت خربة لتنفيذ احلملة، واإعداد املـــادة العلمية والإعالمية 

للحملة، والإ�سراف على اإعداد احلقائب املعلوماتية ملرحلة التعليم ما قبل املدر�سي.
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2. تطّور التعليم الأ�ضا�ضي

يهدف التعليم الأ�سا�سي )برنامج ملدة ع�سر �سنوات( اإلى تطوير خمتلف جوانب �سخ�سية املتعّلم يف اإطار �سامل 
ومتكامل ملبادئ العقيدة الإ�سالمية، ومقومات الهوية الثقافّية العمانية. وتتلّخ�ص الأهداف الرئي�سة للمنهج يف: 

ًّا.  ًّا، وعاطفيـ ًّا، وروحيـ ًّا، واجتماعيـ ًّا، وعقليـ تطوير التوازن يف �سخ�سية املتعّلم ج�سديـ  .1
تر�سيخ مبادئ العقيدة الإ�سالمية يف نفو�ص املتعلمني، وزيادة ممار�سة العبادة واللتزام بال�سلوك الإ�سالمي ال�سحيح.   .2

تر�سيخ فخر املتعلمني باللغة العربية، وتطوير القدرة على ا�ستخدامها ا�ستخدامًا جيدا.  .3
تنمية الوعي باأهمية ال�سوابط الجتماعية، واحرتام املمتلكات العامة واخلا�سة.   .4

تطوير مهارات التوا�سل لدى الطالب با�ستخدام لغة اأجنبية )الإجنليزية(.  .5
تطوير مهارات املتعلم نحو التعلم الذاتي امل�ستمر.   .6

تطوير ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف التفكري.   .7
تزويد املتعلم باملهارات الأ�سا�سية الالزمة للتعامل مع العلم والتكنولوجيا املعا�سرة.   .8

تعزيز القدرة على تطوير الإبداع والبتكار والتعامل مع امل�ستقبل.  .9
تزويد املتعلمني بقيم وممار�سات احلفاظ على البيئة.  .10

تنمية الإبداع والذوق اجلمايل.  .11

تعزيز قيم الت�سامح والتفاهم وال�سالم والتعاي�ص مع الآخرين.  .12

وتعترب تغطية التعليم الأ�سا�سي للمواطنني العمانيني كاملة تقريبًا، وتعّد معدلت اللتحاق للمواطنني العمانيني 
عاليـــة مقارنـــة بالدول ذات الدخـــل املتو�سط. فقـــد ارتفعت معدلت اللتحـــاق بالتعليم يف �سلطنـــة عمان ب�سورة 
ملحوظة خالل العقود الأربعة املا�سية، وبذلت وزارة الرتبية والتعليم جهودًا كبرية منذ التزامها بالأهداف ال�ستة 
)1-6( �سنوات  للتعليـــم للجميـــع، وبدا ذلك وا�سحًا من التقدم يف ن�سبة اللتحاق ال�سايف املعدلة لالأطفال من �سنِّ
مـــن )91.7٪( عـــام 2000 اإلى )98.1٪( يف العام الدرا�سي 2012/2011، ممـــا يعني وجود تو�سع كبري يف تقدمي 

اخلدمات التعليمية، وبناء املدار�ص يف املناطق الريفية. 

جدول رقم)30(: ن�سب اللتحاق يف التعليم الأ�سا�سي )1-6( يف �سلطنة ُعمان

العام الدرا�سي
ن�سبة التحاق ال�سايف املعدلةن�سبة اللتحاق ال�سايفن�سبة اللتحاق الجمايل

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

2000102.698.0100.390.289.289.792.091.391.7
2005100.199.599.889.390.289.791.792.992.3
2010101.0101.0101.095.995.195.598.497.297.8
2011101.1101.3101.296.195.495.898.697.598.1

امل�سدر: دائرة الإح�ساء واملوؤ�سرات. وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة ُعمان.
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اإّن عمليـــة التو�ســـع يف تعميم تعليـــم اأ�سا�سي ذي جودة عالية تتطلـــب م�ساعفة اجلهود، لت�سييـــد وفتح مدار�ص 
جديـــدة ملواكبـــة التطور ال�سكاين، ومتطلبات التطوير الرتبوي يف اآن واحد. ولقـــد اأ�سهم التعاون الوثيق بني كل من 
وزارة الرتبيـــة والتعليـــم، ووزارة ال�سحة والأحوال املدنية ب�سرطة عمـــان ال�سلطانية )اأعداد املواليد والوفيات( يف 
بنـــاء قاعـــدة اإح�سائية مهمة ودقيقة حـــول اأعداد املواليد والوفيـــات، الأمر الذي اأ�سهم يف تعزيـــز دقة التخطيط 
الرتبـــوي وقـــدرة النظام التعليمـــي على ا�ستيعاب الأعـــداد املتزايدة مـــن الأطفال امللتحقني بالنظـــام التعليمي يف 

خمتلف املحافظات التعليمية.

3. تطّور التعليم الثانوّي

التعليـــم مـــا بعد الأ�سا�ســـي هو نظام مدته �سنتـــان من التعليم املدر�ســـّي، يعقب مرحلة التعليـــم الأ�سا�سي التي 
ت�ستغـــرق ع�سر �سنـــوات درا�سية، ويهدف اإلى ال�ستمـــرار يف تنمية املهارات الأ�سا�سية ومهـــارات العمل والتخطيط 
املهنـــي لـــدى الطالب، مبا يهيئهـــم ليكونوا اأع�ساًء فاعلـــني يف املجتمع، قادرين على ال�ستفـــادة من فر�ص التعليم 

والتدريب والعمل بعد التعليم املدر�سي.

وميكن تلخي�ص الأهداف الرئي�سة ملرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي يف: 

 تعزيز ال�سعور بالنتماء للوطن، واإلى املجتمع واخلليج العربي، والعامل الإ�سالمي.1 -  
التاأكيد على الإميان مببادئ الدين الإ�سالمي والعقيدة، وتر�سيخ القيم الروحية يف نفو�ص املتعلمني.  -  2
تطوير الفخر باللغة العربية، والتو�سع يف التعليم واإتقان الفنون، مع مهارات كافية يف لغة التخاطب الدويل.  -  3
تنمية الوعي بالجتاهات العاملية، وال�ستفادة من جتارب الآخرين يف �سوء القيم الإ�سالمية.  -  4
تطويـــر املهارات الفكرية واملعرفيـــة، والقدرة على حل امل�سكالت، وتوظيف العلـــم يف احلياة العملية، واتخاذ  -  5

القرارات املنا�سبة.
تطوير اجتاهات اإيجابية نحو العمل املنتج والعمل التطوعي، واحلفاظ على املمتلكات.  -  6
تطوير مهارات التعلم امل�ستمر والبحث عن املعرفة. -  7
تطويـــر القـــدرة على التفاعل مع الآخرين ب�سالم، وامل�ساركة الجتماعّيـــة على اأ�سا�ص الوعي امل�ستنري للحقوق  -  8

واللتزامات الجتماعية والروح العالية للم�سوؤولية. 
رفع م�ستوى الوعي ال�سحي، والوعي بالق�سايا البيئية. -  9

يالحظ من خالل اجلدول الآتي ارتفاع ن�سبة اللتحاق الإجمايل للتعليم ما بعد الأ�سا�سي )ال�سفوف من 11-
12( اإلى )95.6٪( يف العام الدرا�سّي 2012/2011، مقارنة مبا ن�سبته )73.4٪( يف العام الدرا�سي 2001/2000. 

اأمـــا ن�سبـــة اللتحاق ال�سايف املعّدلة فت�سري اإلـــى اأن )89.2٪( من ال�سكان يف العمر مـــن )15-17( �سنة ملتحقني 
بالنظـــام التعليمي بنوعيه احلكومي واخلا�ـــص يف العام 2012/2011، مع وجود اأف�سليـــة طبيعية للذكور يف جميع 

ال�سنوات اخلم�ص الأخرية بحكم طبيعة الرتكيبة ال�سكانية.
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جدول رقم)31(: تطّور ن�سب اللتحاق لل�سفوف الدرا�سّية )7-9( و)10-12( يف �سلطنة ُعمان

ن�سبة التحاق ال�سايف املعدلةن�سبة اللتحاق الإجمايلال�سفوف الدرا�سّيةالعام الدرا�سي
جملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

2000
101.693.497.691.388.990.1ال�سفوف من)9-7(

69.777.373.476.376.176.2ال�سفوف من )12-10(
85.685.385.583.882.583.2اجلملة

2005
99.993.596.788.989.989.4ال�سفوف من )9-7(

85.682.083.882.075.578.8ال�سفوف من )12-10(
92.787.790.385.582.784.1اجلملة

2010
99.498.799.195.694.895.2ال�سفوف من )9-7(

96.294.995.684.885.485.1ال�سفوف من )12-10(
97.896.897.392.591.992.2اجلملة

2011
99.598.999.395.795.095.4ال�سفوف من )9-7(

96.295.195.68585.685.3ال�سفوف من )12-10(
97.897.097.492.592.192.3اجلملة

امل�سدر : دائرة الإح�ساء واملوؤ�سرات. وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة ُعمان.

لقد �سهد قطاع التدريب والتعليم التقني واملهني يف �سلطنة ُعمان نقلة نوعية بعد موؤمتر اليون�سكو الدويل الثاين 
للتعليم والتدريب التقني واملهني الذي عقد يف �سيوؤول عام 1999، والذي اأكد على اأهمية التدريب والتعليم التقني 
واملهني باعتباره مفتاح التنمية القت�سادية والجتماعية، حيث قدم توجيهًا حول اإ�سالح التدريب والتعليم التقني 
واملهنـــي ملواجهـــة التحديات املتزايـــدة لقت�ساديات العوملة واأ�ســـواق العمل وجمتمعات القـــرن الواحد والع�سرين. 
وتنفيـــذًا لالأهداف ال�سرتاتيجّيـــة لتنمية املوارد الب�سرّية فقد قامت وزارة القـــوى العاملة باتخاذ اإجراءات عملّية 

لتطوير التعليم املهني بال�سلطنة، حيث مت خالل العام 2012 الآتي:

حتديد ثالثة م�سارات للتعليم املهني بال�سلطنة تتكون من جمموعة برامج تعليمية وهي: )الدرا�سة النظامية،  -  1
والتلمذة املهنّية، والدورات الق�سرية(.

اإدراج برامج التعليم املهني �سمن منظومة مركز القبول املوحد كمقاعد درا�سّية للتعليم العايل. -  2
ًّا بدبلوم الكليات التقنية من حيث  -  3 �سدور قرار من جمل�ص الوزراء املوقر مبعادلة �سهادة الدبلوم املهني وظيفيـ

الدرجة املالية ح�سب نظام اخلدمة املدنية.
اإن�ســـاء مركـــز التدريب املهني بالربميـــي وقبول اأول دفعة من الطالب بهذا املركـــز اعتبارًا من نوفمرب 2012  -  4

وذلك وفقًا مل�سار دبلوم التعليم املهني.
�سّية وعددها )22( جلنـــة فنية واإ�سرافيه ملراجعـــة منظومة وم�ســـارات التعليم املهني  -  5 ت�سكيـــل جلـــان تخ�سّ

مبراحله املختلفة.
�سات الّتدريبّية باملراكز واملعاهد. -  6 قبول الإناث لاللتحاق يف معظم الّتخ�سّ
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مربع رقم )10(: برنامج حتدي �ضلطنة عمان

ي�سعـــى برنامـــج حتدي �سلطنة عمان منذ انطالقه 2009 وحتى اليوم اإلى ال�ستفادة من طاقات ال�سباب ومتكينهم من تطوير 
مهاراتهـــم  يف جمـــال اكت�ســـاف الذات والعمـــل اجلماعـــي والإدارة،  حيث مت ت�سيري عدد مـــن الرحالت املنتظمـــة لأماكن خمتلفة 
بال�سلطنة منها اجلبل الأخ�سر، والوادي الأبي�ص، ورمال اآل وهيبة، مب�ساركة عدد من الطالب والطالبات من خمتلف املحافظات، 
وذلـــك بهـــدف  اإبراز عن�سر املغامرة وحتدي ال�سعوبات ، وال�ستفادة من الطرق العلمية للتغلب عليها مب�ساعدة خمت�سني يف هذا 
املجـــال، مـــن اأجل اإك�سابهـــم جمموعة من املهارات املتعلقة  بالثقـــة بالنف�ص، والعزمية، والكفاح، والقدرة علـــى حل امل�سكالت، اإلى 

جانب تفعيل مهارات الت�سال الفعال، واإدارة الوقت، واتخاذ القرار، والعمل بروح الفريق.

وياأتـــي تنفيـــذ الربنامج من قبل وزارة الرتبية والتعليم ممثلة باملركز الوطني للتوجيه املهني، بالتعاون مع �سركة اأوتوورد باوند 
عمان)Out Ward Bound( ال�سركة املنظمة لربنامج حتدي �سلطنة عمان والذي يعد اأحد الربامج العاملية املنت�سرة يف )39( 
دولـــة يف العـــامل، وتعترب �سلطنة عمان الدولة الوحيدة يف الوطن العربي التي يتـــم فيها تنفيذ الربنامج، نظرًا ملا تنفرد به ال�سلطنة 

من تنوع يف الت�ساري�ص من جبال، و�سحراء، وبحار جعلها بيئة خ�سبة لتنفيذ مثل هذه الربامج.

ومنـــذ انطـــالق برنامج حتدي �سلطنـــة عمان وحتى  اليوم يعمـــل الفريق وفق خطط مدرو�سة لإ�ســـراك املزيد من الطالب من 
خمتلف �سرائح املجتمع لال�ستفادة من هذا الربنامج مع زياده �سنوية م�ستمرة، حيث بلغ عدد الدورات يف العام الدرا�سي املن�سرم 
)44( دورة متنوعة بني جبال و�سحارى ال�سلطنة  �سمت ما يقارب)792( طالبا وطالبة من خمتلف حمافظات ال�سلطنة، وي�سعى 
الربنامج خالل العام الدرا�سي احلايل 2014/2013 اإلى زيادة امل�سجلني بالدورات من خمتلف املحافظات، وذلك ل�سمان زيادة 
فاعليـــة امل�ساركة بالربنامـــج، وت�سجيع الطالب لتنمية مهاراتهم يف القيادة والثقة بالنف�ـــص وغريها، مما يوؤهلهم لال�ستعداد ملهنة 

امل�ستقبل. 

كما ا�ستهدف الربنامج يف اإحدى رحالته عددًا من الطالب ذوي الإعاقة من مدر�سة الأمل لل�سم بهدف حتقيق ت�ساوي الفر�ص 
بـــني الطالب من ذوي الإعاقة واأقرانهم من الطالب العاديـــني، لتمكينهم من تطوير مهاراتهم التفاعلية مع زمالئهم، ولإك�سابهم 
اخلـــربات احلياتيـــة، واخلروج بهم اإلى بيئة مغايرة عن منـــط احلياة املعتاد لديهم، لينتقل بهم اإلى عـــامل التحدي والعتماد على 
النف�ـــص.  ولقـــد اأثبت امل�ساركون تفاعلهم اجليد حيث مل متنعهم اإعاقتهم مـــن حتقيق الأهداف التي و�سعها الربنامج، فا�ستطاعوا 
التعـــرف علـــى �سخ�سياتهم وميولهم الكامنة من خالل الربامـــج التعليمية التي توؤهلهم ليكونوا قادريـــن يف امل�ستقبل على مواجهة 

التحديات التي تعرت�ص حياتهم والتعامل معها.

4. توفري الـمعــــّلمني واإعدادهم

ا ومتميز، اإذ يتمتع املعلمون باحرتام الآباء والطالب. ويتم  الو�سع الجتماعي للمعلم يف �سلطنة عمان جيد جدًّ
توظيف املعلمني من خريجي اجلامعات للعمل يف جميع امل�ستويات، ويتم تدريبهم بكليات الرتبية ملدة اأربع �سنوات، 
تقـــّدم لهم خاللها دورات اأكادميية وتربوية، فال ي�سمح للعمل يف حقل التدري�ص اإل للمر�سحني الذين مّت اختيارهم 
وتدريبهـــم يف جمال التعليم. وكما يو�ســـح ال�سكل رقم )24(، فاإّن اأعداد املعلمني احلا�سلني على �سهادات جامعّية 
يف ازدياد م�ستمر. وقد ت�ساعف عدد املعلمني بالتعليم ال�سا�سي وال�سفوف من )1-6( اأكرث من ثالث مرات حيت 

ارتفع من )12265( معلمًا ومعلمة عام 2000 اإلى )39699( معلمًا ومعلمة يف العام الدرا�سي 2012/2011.
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�سكل رقم)24(: تطّور عدد املعلمني ح�سب املوؤّهل بالتعليم الأ�سا�سي وال�سفوف من )1-6( من التعليم العام يف �سلطنة ُعمان

امل�سدر: دائرة الإح�ساء واملوؤ�سرات. وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة ُعمان.

وت�سمـــل مناهج تدريب املعلمني قبـــل اخلدمة العنا�سر الآتية: التمّكن ال�سامل مـــن مادة التخ�س�ص، ومهارات 
تربويـــة ومهنيـــة، و�سفات عالية يف العالقات الإن�سانية، وعنا�سر اأخرى تتوافق مع تطلعات جديدة )التعليم متعدد 

الثقافات، والقيم، والبيئة، وال�سحة، وال�سكان، والتقنيات اجلديدة، والفنون، والتنمية، وغريها(. 

وتهـــدف برامج التدريب اإلى تعريف املعّلمني بفل�سفة واأهداف التعليم يف �سلطنة ُعمان، والأ�سا�ص والنهج الذي 
مّت على اأ�سا�سه ت�سميم املناهج الدرا�سّية. وينبغي اأي�سًا اأن يتعّرف املعلمون على الأهداف العامة لكل م�ستوى ولكّل 

منهاج. ويتلقى املعلمون دورات متكاملة يف الرتبية وعلم النف�ص، لتطوير قدراتهم يف التدري�ص والرتبية.

كمـــا تبّنـــت وزارة الرتبية والتعليم تدريـــب املعلمني قبل التحاقهم باخلدمة، من خـــالل اإعداد وت�سميم حقيبة 
تدريبيـــة للمعلمـــني اجلدد قبل التحاقهم بالعمل، وتتكّون احلقيبة مـــن )75( �ساعة تدريبية تت�سمن ثالثة حماور، 
يتعّلق املحور الأول باجلانب اخلا�ص بتعريف املعلم اجلديد بفل�سفة التعليم يف ال�سلطنة، واخلطة الدرا�سّية، وفل�سفة 
املناهج، وحقوق وواجبات املعلم يف اإطار القوانني املنظمة لهذا ال�ساأن، بينما يت�سّمن املحور الثاين اجلانب الرتبوي 
وُتقـــّدم فيـــه اأوراق عمل عن طرق التدري�ـــص واأ�ساليب التقومي، وبع�ـــص اجلوانب املتعّلقة بـــاإدارة ال�سف والو�سائل 
�سّية لكّل مادة، كما يوّفر لكّل معلم دلياًل مطبوعًا يحتوي  التعليميـــة، اأّما املحور الثالث فيت�سّمن اجلوانـــب الّتخ�سّ

على الوثائق التي يحتاجها املعّلم قبل اخلدمة.
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وقد �سهد تدريب املعلمني قبل اخلدمة يف ال�سلطنة حتوًل ملحوظًا، فهناك عدد من املوؤ�س�سات التي تقوم باإعداد 
املعلمني قبل اخلدمة، واأبرزها كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�ص، كما يوجد بها اأي�سًا برنامج لإعداد الإداريني 
وامل�سرفـــني، ويتخّرج من كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�ص حوايل 15٪ من املعلمني، بينما يتخّرج البقية من 
موؤ�س�سات اإعداد خا�سة داخل ال�سلطنة وخارجها، اإ�سافة اإلى ما يعرف بالرتبية العملّية التي تعترب جزءًا مهمًا من 

برنامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة. 

وتتلّخ�ـــص �سيا�ســـة الوزارة املتعّلقة بالتدريب اأثنـــاء اخلدمة يف الآتي: حتديث املعايـــري املهنّية للمعلم، لتحقيق 
اأهداف كل م�ستوى تعليمي، واإكمال تدريب املعلمني الذين مل يكملوا تدريبهم يف املا�سي، واإعداد املعلمني من خالل 
التدريـــب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات الطالب يف خمتلـــف مراحل تطورهم، ومن خالل توفري الدرا�سات 
النظرّيـــة والعملية لهـــذه املراحل، وحتديث مهارات املعلمـــني يف جمال تخ�س�سهم لإعدادهـــم ملواجهة التحديات 
الع�سريـــة ولالطالع على اأحـــدث البتكارات، وتدريب املعلمـــني على اإعداد البحوث امليدانيـــة والإجرائية وتطوير 
ًّا على القيادة الرتبوّية، وتدريـــب املعلمني على ا�ستخدام اأ�ساليب  ًّا وعمليـ الكتـــب املدر�سية، وتدريـــب املعلمني نظريـ

البحث العلمي والتطوير الذاتي يف حقل تخ�س�سهم.

ًّا اإعداد خطة لالإمناء املهني لكافة �سرائح العاملني بالوزارة بناًء على الحتياجات التدريبية، حيث  ويتـــّم �سنويـ
مت تنفيـــذ )1298( برناجمـــًا تدريبيـــًا للمعلمني يف خطـــة الإمناء املهني لعـــام 2009 يف جميع املناطـــق التعليمية، 
�ســـات التدري�سية. يف حني مّت تنفيـــذ )1186( برناجما  ا�ستهدفـــت )39400( معلمـــًا ومعلمة يف خمتلـــف التخ�سّ
تدريبيـــًا للمعلمني خالل خطة الإمنـــاء املهني لعام 2010، ا�ستهدفت تدريب )29608( معلمني ومعلمات من جميع 
�ســـات وبكافـــة املناطق التعليمية. وت�سري الإح�سائيـــات البيانية خلطة التطوير املهني لعـــام 2011 اإلى اأّن  التخ�سّ
)71٪( مـــن اإجمايل برامج اخلطة خ�س�ست لفئة املعلمني بعـــدد )869( برناجمًا تدريبيًا مركزيًا ول مركزيًا يف 

جميع تخ�س�سات املعلمني، ومبختلف املناطق التعليمية، حيث يتوقع تدريب )41906( معلمًا ومعلمة. 

�سة للتدريب �سهدت ت�ساعفًا ملحوظًا، فقد متت زيادة موازنة التطوير  ومن اجلدير بالذكر، اأّن املوازنة املخ�سّ
املهني ثالثة اأ�ساعف ما كانت عليه �سابقا اعتبارا من عام 2012، الأمر الذي اأ�سهم يف جتويد الربامج التدريبّية، 

وزيادة اأعدادها واأعداد امل�ستهدفني منها.

وتوّفر الوزارة برامج تدريبّية خمتلفة اأثناء اخلدمة مثل: 
برامج ق�سرية: وت�سمل هذه الدورات: البتكار، وور�ص العمل، واحللقات الدرا�سية ملدة اأ�سبوع واحد.  -  1
برامج متو�ّسطة املّدة: تتوجه هذه الربامج ملعلمي املرحلة البتدائية الذين يح�سلون على �سهادة جامعية اأثناء  -  2

خدمتهم كمدر�سني، وتهدف الربامج اإلى اإعداد املعلمني للتدري�ص يف املرحلة الإعدادية )املتو�سطة(. 
�ســـة: تنظـــم هذه الدورات لتلبيـــة الحتياجات التدريبّيـــة للمديرين، واملديريـــن امل�ساعدين،  -  3 دورات متخ�سّ

واملعلمني، واأمناء املكتبات، وفنيي املختربات، وموظفي وزارة اأخرى.

ويعمـــل املعلمـــون يف املدار�ص احلكومّية يف ظل ظـــروف مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفـــو احلكومة الآخرون 
ممـــن يحملـــون نف�ص املوؤهالت واخلربات. اإل اأّن املرتبات الإجمالية للمعلمني، مبا يف ذلك العالوات، هي اأعلى من 
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غريهم من املوظفني لأّنهم يتلقون تعوي�سات التدري�ص والإدارة املدر�سّية بالن�سبة ملديري املدار�ص. وجتدر الإ�سارة 
اإلـــى اأّن املعلمني الذكور والإناث مت�ســـاوون يف الرواتب، وظروف العمل، والت�سهيالت الأخرى التي تقدمها الوزارة، 
والتدريـــب اأثناء اخلدمة والذي هو حق جلميـــع املعلمني، والرتقية، اإذ تتّم ترقية املعلمني وفقًا خلربتهم اأو لأدائهم 

الذي ورد يف تقارير الأداء ال�سنوّية.

5. برامج تعليم الكبار

بـــداأت م�سرية حمو الأمية وتعليم الكبار بال�سلطنة ب�سكل ر�سمي يف العام الدرا�سي 1973، تال ذلك القرار رقم 
)302( ل�سنـــة 1975 باإ�ســــــدار نظـــام حمو الأمية والذي جرى تعديلـــه عام 1981، وما جـــاء يف الروؤية امل�ستقبلية 
لالقت�ساد العماين حول العمل على حمو الأمية والتنمية الب�سرية، والتي تدعو للتو�ّسع يف فتح ف�سول ومراكز حمو 
الأمّية، والتو�سع يف الربامج وامل�ساريع املختلفة مثل م�سروع القرية املتعلمة، وم�سروع املدر�سة املتعاونة، وال�ستعانة 

بخريجي دبلوم التعليم العام لتدري�ص ف�سول حمو الأمية. 

وقــــد مّت ت�سمــــم برنامج حمــــو الأمية ليمتّد لثالث �سنوات يتحــــّرر على اإثرها الدار�ص مــــن الأمية، ومن ثّم يحق 
لــــه اللتحاق بربامــــج تعليم الكبار من ال�سابع اإلى الثــــاين ع�سر. وترتبط برامج حمو الأميــــة باأمور احلياة اليومية، 
وتالم�ص الحتياجات الفعلّية للدار�سني، وتربط بني ما يتعلمونه وما يطبقونه من خالل اأعمالهم واأن�سطتهم اليومية، 
ممــــا اأدى اإلى حر�سهم ال�سديد على التعليم والتعلم. وتتمّثل اأهم الحتياجات التعليمّية لدى الكبار يف تعلم القراءة 
والكتابة، واملفاهيم احل�سابية والدينية، والأمور احلياتية التي تعينهم على اأداء واجباتهم جتاه اأ�سرهم وجمتمعهم. 

ولقـــد ا�ستجابت الربامج التعليمّية حلاجات املتعّلم املتغرّية من خالل تاأليف مناهج خا�سة ملحو الأمية يتم من 
خاللهـــا مواكبة امل�ستجدات الرتبوية، ومن خالل الربامج الداعمة املقدمة للدار�سني يف حمو الأمية مثل: الربامج 
ال�سحّيـــة، والدينّيـــة، والجتماعّيـــة، ومن خـــالل امل�ساريع والربامج التـــي ت�ستحدث مثل م�ســـروع القرية املتعلمة، 

وم�سروع املدر�سة املتعاونة.

ووفق التقديرات ال�سكانّية التي قام بها املركز الوطنّي لالإح�ساء واملعلومات يف العام 2013، فقد و�سلت ن�سبة 
القرائّية بني العمانيني للفئة العمرية من )15-79( اإلى ما يزيد عن )٪90(.

جدول رقم)32(: اأعداد ون�سب العمانيني امللّمني بالقراءة والكتابة للعام 2013 لل�سكان من )15-79(يف �سلطنة ُعمان

معدل القراءة والكتابة لالإناثمعدل القراءة والكتابة للذكور
الن�سبة العامةالن�سبةالعددالن�سبةالعددالفئة العمرية

67085094.4760657687.1090.82ال�سكان )15-79 �سنة(

امل�سدر: لتقديرات ال�سكانية للمركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ، �سلطنة ُعمان.
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اأما بالن�سبة لأمّية العمانيني للفئة العمرّية )15(�سنة فاأكرث بني عامي 2003 و2010، فقد كانت اجلهود وا�سحة 
اإذ انخف�ست ن�سبة الأمّية اإلى )14.1٪( يف العام 2010 مقارنة بـ )21.9٪( يف العام 2003. ول زالت وزارة الرتبية 
والتعليـــم بالتعـــاون مع بقية اجلهات املعنّية يف ال�سلطنة تبذل جهـــودًا كبرية للق�ساء على الأمية، وتوجد لدى وزارة 
الرتبيـــة والتعليم خطة ا�سرتاتيجية للق�ساء على الأمية بحلول عام )2030(، كما يتّم ا�ستخدام م�سوحات يف حمو 
الأمّيـــة ب�سفـــة دورية وم�ستمرة لتقييم م�ستواها، كما يوجد ر�سد دوري لربامـــج حمو الأمية تتّم من خالل املتابعة 
امل�ستمرة من قبل امل�سرفني باملحافظات التعليمية، ومن خالل التقارير التي حتّدد اجلوانب التي حتتاج اإلى تعزيز 

اأو تعديل.

كما مّت اإدخال كثري من املتغرّيات على نظام حمو الأمّية منذ عام 2000، لت�سبح هذه ال�سيا�سات والتدابري اأكرث 
ا�ستجابة للحاجات التعليمّية املتغرّية وذلك من خالل:

رفع م�ستوى الدرا�سة من عامني اإلى ثالث اأعوام.  -  1
اإدخال مادة اللغة الإجنليزية لل�سفني الثاين والثالث يف ف�سول حمو الأمية.  -  2
ال�ستعانة بخريجي دبلوم التعليم العام للقيام بالتدري�ص يف ف�سول حمو الأمية.  -  3
ة مبحو الأمّية لتواكب امل�ستجدات الرتبوية. -  4 تاأليف واإعادة تاأليف جميع املناهج اخلا�سّ

مربع رقم)11(: ال�ضتعانة بجمعيات املراأة العمانّية يف برامج حمو الأمّية
 بـــداأ الربنامج يف العـــام 2010/2009 حيث مّتت ال�ستفادة مـــن جمعيات املراأة العمانية املنت�ســـرة يف ربوع حمافظات 
ال�سلطنـــة يف الإ�سهـــام يف حمو الأمية، وذلك من خالل تبني هذه اجلمعيات فتح �سعـــب حمو الأمية )�سواء داخل اجلمعية اأم 
خارجها( والإ�سراف على اإدارتها، اأو تطوع اأع�سائها بالتدري�ص فيها مقابل مكافاأة مالية، اأو توعية املجتمع وحثه على التعاون 

من اأجل الت�سدي لهذه امل�سكلة اخلطرية.
اأهداف الربنامج:

• مد ج�سور التوا�سل والتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية الجتماعية.	
• ال�ستفـــادة من جمعيات املراأة العمانية يف حمو اأمية جميع الأميني القاطنني يف املحافظات التي تخدمها هذه اجلمعيات 	

اأو منت�سبي هذه اجلمعيات.
• مد ج�سور التوا�سل والتعاون بني جمعيات املراأة العمانية واملجتمع املحلي.	
• الو�ســـول بالأميني غري املتمكنـــني من القراءة والكتابة يف املحافظات التي تخدمها اجلمعيـــة اإلى امل�ستوى التعليمي الذي 	

ميكنهم من موا�سلة التعليم والتعلم امل�ستمر.
• م�ساعدة الأميني يف املجتمع على حتقيق حاجاتهم ورفع من م�ستواهم التعليمي.	
• غر�ص اأ�س�ص امل�ساركة الفاعلة يف املجتمع ومبداأ امل�سوؤولية للجميع.	
• تفعيل مبداأ التطوع فيما بني اأع�ساء اجلمعية واملجتمع املحيط بها.	
• اإيجاد روح التعاون بني اأبناء البلدة واإ�سعارهم بامل�سوؤولية امل�سرتكة.	
• الإ�سهام يف خف�ص ن�سبة الأمية يف ال�سلطنة اإلى 50٪ بحلول العام 2015.	
• التو�سع يف ن�ساط حمو االأمية.  	
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6. برامج دعم جودة الّتعليم

يف عـــام 2002 قررت وزارة الرتبية والتعليم اإن�ساء اإدارة التقييم الرتبوي )EED(، وم�سوؤوليتها الرئي�سة تقييم 
خمتلـــف اأبعـــاد النظام التعليمي، وذلك لتزويد الـــوزارة بت�سخي�ص عن اأدائها على خمتلـــف امل�ستويات مع الرتكيز 
ب�ســـكل خا�ـــص على تقييم حت�سيل الطالب. كمـــا اأن�ساأت الوزارة اإدارة لالإ�سراف الرتبـــوي )ESD( لتقدمي الدعم 
الفنـــي للمعلمني مـــن خالل اآلية املتابعـــة امل�ستمرة، وت�سمل اأن�سطـــة الإ�سراف الرتبوي م�ساعـــدة املعلم على تنفيذ 
املناهـــج ب�سكل �سحيح، واإ�سدار املن�سورات ذات ال�سلـــة، وحتليل التقارير امليدانية وحتديد الحتياجات التدريبية 

للمعلمني وامل�سرفني الرتبويني.

كمـــا اُتخـــذت عدة خطوات مـــن قبل الـــوزارة يف جمال التقييـــم والمتحانات، مبـــا يف ذلك اإن�ســـاء جلنة عليا 
لالمتحانات �سّكلت لالإ�سراف على نظام التقييم يف جميع جوانبه، وقد كان الهدف الرئي�ص من ت�سكيل هذه اللجنة 
هـــو حت�سني م�ستوى وكفاءة التقييم، وتتاألف اللجنة من عـــدد من اخلرباء املخت�سني من جامعة ال�سلطان قابو�ص، 

وكليات تدريب املعلمني، اإلى جانب خرباء من وزارة الرتبية والتعليم.

وتطبـــق وزارة الرتبيـــة والتعليـــم التقومي التكوينـــي امل�ستمر لقيا�ص نـــواجت التعلم لدى الطـــالب يف كل املراحل 
الدرا�سيـــة، ويعتمـــد هذا النوع مـــن التقومي على الت�سخي�ـــص امل�ستمر لقيا�ص درجة تقدم تعلـــم الطالب من خالل 
تطبيـــق اأ�ساليـــب واأدوات خمتلفـــة كالختبارات الق�ســـرية والنهائية، والبحـــوث والتقاريـــر، وامل�ساريع واملالحظة 
وغريهـــا، ويخ�سع الطالب من ال�ســـف اخلام�ص اإلى ال�سف الثاين ع�سر اإلى اختبـــارات نهائية يتّم اإعدادها على 
م�ستوى املدر�سة )ال�سفوف من 1-4(، اأو على م�ستوى املحافظة التعليمّية )ال�سفوف من  5-9(، اأو مركزية على 

م�ستوى الوزارة )ال�سفوف من 12-10(.

�ساركـــت �سلطنة عمـــان بني عامي 1993 و2001 يف اأربـــع درا�سات لر�سد حت�سيل التعلـــم )MLA( بال�سفوف 
الرابـــع وال�ساد�ص والتا�سع والعا�سر، برعاية اليوني�سيـــف واليون�سكو، مت خاللها اختبار التح�سيل يف اللغة العربية، 
والريا�سيـــات، والعلـــوم، واملهارات احلياتية بال�سفـــوف الرابع وال�ساد�ص والتا�سع، بينمـــا يف ال�سف العا�سر جرى 
تقييـــم الطالب يف اللغـــة العربيـــة، والريا�سيات، والفيزيـــاء، والكيمياء وعلـــم الأحياء. وبّينـــت النتائج انخفا�ص 

م�ستويات حت�سيل الطالب يف كّل املواد مو�سوع الدرا�سة ل �سّيما الريا�سيات يف ال�سف ال�ساد�ص.

وقـــد مّت تنفيذ درا�سة اأخرى يف العام الدرا�ســـي 2004/2003 على م�ستوى املرحلة الأولى من التعليم الأ�سا�سي 
)طـــالب ال�ســـف الرابع(، حيـــث اأجريت اختبارات يف اللغـــة العربية، واللغـــة الإجنليزية، والريا�سيـــات، والعلوم 
حلوايل )7700( طالب وطالبة يف جميع املناطق. واأ�سارت النتائج اإلى اأن الطالب كانوا يف املتو�سط   ما يقرب من 
�سنة واحدة وراء املعايري الدولية. وكان هناك ما يقرب من ثالثة اأ�سعاف الطالب يعانون من �سعوبات يف القراءة 
باملقارنـــة مـــع املعايري الدولية، وعـــالوة على ذلك، كان هناك فرق كبري بني اأداء البنـــني والبنات، ل�سالح البنات، 

وبخا�سة يف اللغة العربية. 
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وقـــد قـــّررت �سلطنة عمـــان امل�ساركة يف الّدورة الرابعة مـــن درا�سة الجتاهات الدوليـــة يف الريا�سيات والعلوم 
)TIMSS( لعـــام 2007 والعـــام 2011، وذلـــك للح�سول على موؤ�ســـرات تدعم نتائج امل�ساركـــة يف هذه الدرا�سة يف 
دورتها الرابعة، وذلك بهدف الوقوف على النواحي الإيجابية يف النظام التعليمي، والوقوف على النواحي ال�سلبية 

ومعاجلتها.

وا�ستمـــرارًا لهذا النهج جاءت م�ساركة ال�سلطنة يف الدرا�ســـة الدولية لقيا�ص مهارات القراءة PIRLS  ، بهدف 
الوقوف على م�ستوى حت�سيل طالب ال�سف الرابع بال�سلطنة مقارنة مع الدول الأخرى امل�ساركة، واتخاذ اخلطوات 
الالزمـــة لتح�ســـني العمليـــة التعليمية التعلميـــة يف جمال تدري�ص القـــراءة، واإجراء درا�سة مقارنـــة بني املحافظات 
التعليميـــة املختلفـــة، وربطها باملتغرّيات املختلفة التـــي �ستت�سمنها نتائج اختبارات الدرا�ســـة وا�ستباناتها، واإجراء 
مقارنـــات بني م�ستويات الطالب وفق مناهج اللغة العربية املختلفـــة من مناهج التعليم الأ�سا�سي ومناهج املدار�ص 

اخلا�سة. 

ويظهـــر حتليل نتائج الطالب يف الختبارات الدولية احلاجـــة الكبرية اإلى الرتكيز على العمليات العقلية العليا 
مثـــل التطبيق، والتحليـــل، والتقومي، خا�سة واأّن الختبـــارات اأو�سحت نق�سا كبريا لـــدى الطالب يف امتالك هذه 
القدرات، كما اأظهرت اأّن معدل اإجناز الطالبات الإناث اأعلى من الطالب الذكور، ففي درا�سة PIRLS كان متو�سط 
اأداء الإنـــاث )411(، مقابل )371( عند الطـــالب الذكور.  ويف درا�سة TIMSS كان متو�سط اأداء الإناث يف العلوم 
لل�سف الرابع )453(، مقابل )405( للذكور، ويف ال�سف الثامن كان متو�سط اأداء الإناث )458(، مقابل )380( 
للذكـــور. ويف مادة الريا�سّيات لل�سف الرابع كان متو�سط اأداء الإناث )398(، مقابل )372( للذكور، ويف ال�سف 

الثامن كان متو�سط اأداء الإناث )397( و الذكور )340(. 

بالإ�سافـــة اإلـــى الختبارات الدولّيـــة، اأر�ست الوزارة اختبـــارات وطنّية يف اأربع مـــواد اأ�سا�سّيـــة: اّللغة العربّية، 
اللغـــة الإجنليزّية، الريا�سّيات، والعلوم. وقـــد بداأ تنفيذها يف العام الدرا�سي 2007/2006، وهي ت�ستهدف طالب 

ال�سفوف الرابع وال�سابع والعا�سر. 
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مربع رقم)12(: التعليم الإلكرتوين يف �ضلطنة ُعمان

يهتم نظام التعليم الإلكرتوين بتغطية كافة النواحي التعليمية، ويهتم بن�سر وت�سغيل الن�سو�ص الرقمية، 
والكتب الإلكرتونية، واملوؤثرات املرئية وال�سوتية التعليمية، وغريها من املواد التعليمية، وي�سعى نحو حتقيق 

خمتلف اأ�سكال التعلم عن ُبعد.

ويقـــوم هذا النظـــام اأ�سا�سًا على مبداأ التعلـــم الذاتي والف�سول التخيليـــة )الفرتا�سية(، ويهدف اإلى 
تقـــدمي املحتوى التعليمي ب�سورة غري منطية، وباأ�سلـــوب تفاعلي يراعي اجلدة والت�سويق واجلودة يف املادة 
املعرفيـــة التـــي يتعلمها الطالب، كما ميكنه متابعة تقدم م�ستواه التح�سيلي عن طريق تقارير خمتلفة، كما 
ميكن اال�ستزادة من االأن�سطة واالطالع على م�سادر اأخرى باالرتباط ب�سبكة املعلومات الدولية )االإنرتنت( 
لإثـــراء املادة، و�سوًل اإلى حتقيق املناهج الإلكرتونية املتكاملة، وتوؤدي البوابة التعليمية ل�سلطنة عمان دورًا 

مهمًا يف هذا اجلانب. 

ًّا  والبوابـــة التعليمية هي نظـــام تعليمي تفاعلي وبيئة رقميـــة تربط عنا�سر العمليـــة التعليمية اإلكرتونيـ
)املتعلـــم، املعلـــم، ويل الأمـــر، املدر�سة، الوزارة( من خـــالل الإنرتنت، وعن طريـــق جمموعة من الربامج 
والأنظمة املحو�سبة، بهدف ت�سهيل العملية التعليمية وتقدميها ب�سكل اأكرث فاعلية وت�سويق. كما اأنها ت�ساعد 
علـــى تنظيم ومتابعة الأعمال الإدارية بجعلها اأكرث اإحكامـــًا وتنظيمًا من خالل نظام املرا�سالت والأر�سفة 
الإلكرتونية. وتعترب البوابة التعليمية و�سيلة لالت�سال بني قواعد بيانات وزارة الرتبية والتعليم وبني جمهور 
الـــوزارة الـــذي ينتمي اإليه، �ســـواء اأكانوا من الهيئـــة الإداريـــة اأم التدري�سية يف كافة القطاعـــات كالوزارة 
واملحافظة التعليمية واملدر�سة. اأو بني املتعلم وويل اأمره واأع�ساء من املجتمع املهتمني بهذا القطاع، بهدف 

تقدمي خدمات اإلكرتونية اإدارية كانت اأو تعليمية.

اإ�سافة اإلى ذلك يتّم من خالل امل�سروع ما ياأتي:
• حتويل بع�ص املناهج الدرا�سية اإلى حمتويات اإلكرتونية تفاعلية.	
• تزويد املدار�ص بال�سبورات التفاعلية، وتدريب املعلمني وت�سجيعهم على ا�ستخدامها.	
• تزويد خمتربات العلوم املدر�سية باملجاهر املربوطة باحلا�سوب.	
• ت�سجيع املدار�ص على التعاون فيما بينها لتفعيل التعليم الإلكرتوين.	
• امل�ساركة يف عدد من امل�سابقات الإقليمية والدولية.	
• ت�سجيع املبادرات التي يقدمها املعلمون واملتعلمون واإدارات املدار�ص. 	
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تطّور التعليم في دولة قطر

املبادئ والأهداف العاّمة للّنظام التعليمّي

ترتكز الروؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030 على اأربع ركائز هي: التنمية الب�سرّية، والجتماعّية، والقت�سادية، 
والبيئيـــة، وقد اأكدت على اأن النجـــاح القت�سادي يف امل�ستقبل يعتمد ب�سكل متزايد على قدرة ال�سعب القطري على 
التعامل مع النظام الدويّل اجلديد القائم على املعرفة والتناف�سية العالية. وتهدف دولة قطر اإلى بناء نظام تعليم 
حديث على م�ستوى عاملي يوفر للطالب تعليمًا من الطراز الأول. وتهدف روؤية قطر �سمن ركيزتها الأولى »التنمية 
الب�سريـــة« اإلى بناء نظام تعليمي يواكب املعايري العاملّية الع�سرّية، ويوازي اأف�سل النظم التعليمية يف العامل، ويتيح 
هـــذا النظـــام الفر�ص للمواطنني لتطوير قدراتهـــم، ويوفر لهم اأف�سل تدريب ليتمكنوا مـــن النجاح يف عامل متغرّي 
تتزايـــد متطلباته العلمّية، كما ي�سجع على التفكـــري التحليلي والنقدي، وينمي القدرة على الإبداع والبتكار، ويوؤكد 
على تعزيز التما�سك الجتماعي واحرتام قيم املجتمع القطري وتراثه، ويدعو اإلى التعامل البناء مع �سعوب العامل.

فالغايات امل�ضتهدفة من قطاع التعليم والتدريب هي:

نظـــام تعليمـــي يرقى اإلـــى م�ستوى الأنظمـــة التعليمية العاملية املتميـــزة، ويزود املواطنني مبـــا يفي بحاجاتهم  -  1
وحاجات املجتمع القطري.

�سبكة وطنّية للتعليم الّنظامّي وغري الّنظامّي جتهز الأطفال وال�سباب القطريني باملهارات الالزمة والدافعية  -  2
العالية للم�ساهمة يف بناء جمتمعهم وتقدمه.

موؤ�س�ســـات تعليميـــة متطـــورة وم�ستقلة تـــدار بكفاءة وب�ســـكل ذاتي ووفق ار�ســـادات مركزيـــة، وتخ�سع لنظام  -  3
امل�ساءلة.

نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبداأ ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص بالتعاون مع الهيئات  -  4
الدولية املخت�سة ومراكز البحوث العاملية املرموقة.

ًّا يف جماالت الن�ساط الثقايف والفكري والبحث العلمي. -  5 دور فاعل دولي�

وحتدد ا�سرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب ع�سرين نتيجة اأ�سا�سية وت�سعة وع�سرين م�سروعًا مت�ساًل بها ت�سمل ما ياأتي:

اأوًل: معاجلة امل�ضائل التعليمية والتدريبية من خالل:

و�سـع خّطة ا�سرتاتيجـّية �ساملة مدتها )10( �سنوات جلميع اجلهـات ذات العالقة وتنفيذها.  -  1
تعزيـــز قيم املجتمــــع القطـــري، والهــــوية الوطنّيـــة، والثقافـــــة العربّية والإ�سالميــــّــــة يف كّل مراحل التعليم  -  2

والتدريب.
و�سع خطة لتطوير القوى العاملة واملوؤ�س�سات )تطوير الأخ�سائيني واملوؤ�س�سات يف جمال التعليم و التدريب(. -  3
دمج تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف العمليات التعليمية والإدارية والتطويرية. -  4
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ا�ستخدام اجلهات املعنّية الرئي�سة لبناء قاعدة بيانات مطورة يف التعليم والتدريب ت�ساعد على ر�سم ال�سيا�سات. -  5
التوا�سل وزيادة الوعي بفوائد التعليم. -  6

ثانيًا: حت�ضني التعليم العام، من خالل:

تعميم التعليم ذي اجلودة العالية من الرو�سة حتى ال�سنة الثانية ع�سرة. -  1
توفري تعليم ذي جودة عالية بات�ساق من رو�سة الأطفال حتى ال�سنة الثانية ع�سرة.  -  2
دعم الطالب من ريا�ص الأطفال حتى ال�سنة الثانية ع�سر ليتمكنوا من حتقيق اأق�سى طاقاتهم واإمكاناتهم. -  3
توفري خيارات تعليمية مالئمة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقات. -  4
زيادة الإر�ساد والتوجيه املهني والأكادميي باملهارات املطلوبة يف بيئات العمل يف امل�ستقبل. -  5
تعزيز امل�ساركة املجتمعية وزيادة م�ساهمة قطاعات املجتمع يف التعليم العام. -  6
توفري بدائل متنوعة من برامج التعليم الأ�سا�سي للكبار. -  7

ثالثًا: تعزيز التعليم التقني والتدريب املهني، من خالل:

تطوير منوذج تنظيمّي يف جمال التعليم التقني والتدريب املهني وتطوير القدرات الالزمة له. -  1
تطوير اإطار تنظيمّي للمواءمة بني التعليم التقني والتدريب املهنّي مع قطاع التعليم واحتياجات �سوق العمل. -  2
مواءمة برامج التعليم التقنّي والتدريب املهنّي مع احتياجات املجتمع القطري و�سوق العمل. -  3
اإبراز اأهمّية ومكانة برامج التعليم التقني والتدريب املهني. -  4
حت�سني البحث العلمي من خالل حتقيق م�ستوى اأعلى لالبتكار العلمي. -  5

اإدارة الّنظام التعليمّي

متَّ تاأ�سي�ـــص املجل�ـــص الأعلى للتعليـــم يف عام 2002، ويف العام 2009 �سدر القـــرار الأمريي رقم )14( اخلا�ص 
بتنظيـــم املجل�ص الأعلى للتعليم، والذي يبنّي اأّن املجل�ص هو اجلهة العليا املخت�سة بتطوير التعليم. ومن املهام التي 

يقوم بها املجل�ص:

ر�سم ال�سيا�سة الوطنّية للتعليم، وربطها باأهداف وخطط وبرامج التعليم يف �سوء روؤية قطر الوطنية )2030(. -  1
و�سع اخلطط والربامج ونظم الرقابة واملتابعة الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للتعليم. -  2
ة. -  3 اعتماد معايري جودة عالية لأداء جميع مرافق ومقدمي اخلدمات التعليمّية العاّمة واخلا�سّ
اإقـــرار الهياكل التنظيمّيـــة لهيئات واأجهزة املجل�ص والهيئات والأجهزة التابعـــة لها، واعتماد املوازنة الالزمة  -  4

لها �سمن موازنة املجل�ص.
اإ�سدار نظام ا�ستثمار لأموال املجل�ص. -  5



142

وي�سم املجل�ص ثالث هيئات رئي�سة هي: هيئة التعليم، وهيئة التقييم، وهيئة التعليم العايل، ولكّل هيئة جمموعة 
مـــن الخت�سا�سات واملهام، كما اأن هناك جمموعة من املكاتـــب والوحدات امل�ساندة والداعمة لعمل املجل�ص منها: 

مكتب تكنولوجيا املعلومات، واإدارة اخلدمات امل�سرتكة، ومكتب حتليل ال�سيا�سات والأبحاث.

توّفر الدولة اأنواعًا خمتلفة من التعليم وهي:

التعليــم احلكومي العام: وي�سّم هذا الّنوع من التعليم ريا�ص الأطفال احلكومّية )جمانية وغري اإلزامية(، 
واملدار�ـــص مـــن ال�سف الأول اإلـــى الثاين ع�ســـر )اإلزامية وجمانية(، وهي حتـــت اإ�سراف ومتابعـــة املجل�ص الأعلى 

ًّا. ًّا وتنظيميـ ًّا وماليـ للتعليم، وتتبعه اإداريـ

وي�سّم �سّلم الّتعليم احلكومّي املراحل الآتية: ريا�ص الأطفال من م�ستويني؛ التعليم البتدائّي من �ستة �سفوف: 
التعليـــم الإعـــدادي )املتو�سط( من ثالثـــة �سفوف؛ والتعليم الثانـــوي من ثالثة �سفوف يت�سعـــب اإلى جمموعة من 

امل�سارات بعد ال�سف العا�سر. ويبنّي اجلدول رقم )33( ال�سّلم التعليمّي للتعليم احلكومّي العام.

جدول رقم)33(: ال�سّلم الّتعليمّي للتعليم احلكومّي العام يف دولة قطر

املالحظاتال�سفاملرحلة

رو�سةريا�ص الأطفال
تبداأ من �سن ) 4( �سنوات متهيدي

البتدائية

1

تبداأ من �سن ) 6 ( �سنوات

2
3
4
5

6

الإعدادية )املتو�سطة(
7
8
9

الثانوية
بعـــد ال�سف العا�سر يختار الطالب امل�سار املنا�سب من بني 10

امل�سارات التعليمية املعرو�سة 11
12
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التعليــم اخلا�ــص: يف اإطـــار �سعـــي الدولة لبناء �ســـراكات مع القطـــاع اخلا�ـــص، وفتح املجال لـــه لالإ�سهام 
وال�ستثمـــار يف املجال التعليمـــي، فقد مّت ال�سماح لالأفراد واملوؤ�س�سات وال�ســـركات بافتتاح مدار�ص خا�سة بالدولة، 
بالإ�سافة اإلى مدار�ص اجلاليات واملدار�ص الدولّية، وقد �سمل هذا النوع من التعليم ريا�ص الأطفال والتعليم العام. 
والتعليـــم اخلا�ّص ثالثة اأنـــواع: )مدار�ص دولّية، ومدار�ـــص اجلاليات، ومدار�ص تطبق معايـــري املناهج القطرّية(. 
وي�سهد التعليم اخلا�ص يف دولة قطر زيادة مطردة يف اأعداد الطالب واملدار�ص، وميّثل الطالب يف القطاع اخلا�ص 

ما ن�سبته )56٪( من اأعداد الطالب امللتحقني بالتعليم يف دولة قطر.

اأهّم الإجنازات الكمّية والّنوعّية:

تن�ص املادة )49( من الد�ستور على اأّن التعليم حّق لكّل مواطن، وبالتايل فاإّن على الدولة تو�سيع نطاق اجلهود 
الراميـــة اإلـــى حتقيق التعليم العاّم املجايّن والإلزامّي وفقًا للقوانـــني والقواعد املعمول بها يف الدولة. وين�ص قانون 
التعليـــم الإلزامـــي رقم )25( لعام 2001 واملعّدل يف عـــام 2009 على اأن التعليم جماين واإلزامي من بداية املرحلة 
البتدائّيـــة وحتى نهايـــة املرحلة الإعدادية )املتو�سطـــة(، اأو حتى يبلغ الطفل �سن )18( عامـــًا، اأّيهما اأ�سبق. ومن 
اأجل �سمان ح�سول اجلميع على تعليم اأ�سا�سي ذي جودة عالية، تتوّخى ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 
اإلزامية اللتحاق برو�سة الأطفال للقطريني ابتداًء من ثالث �سنوات، واإر�ساء تعليم ثانوي اإلزامي. )الأمانة العامة 

للتخطيط التنموي، 2011(. ومن اأهم الإجنازات التي دعمتها هذه القوانني ما ياأتي:

تطّور الّتعليم قبل البتدائّي. 1

اأولـــت الّدولة التعليـــم يف مرحلة الطفولة املبّكرة اهتمامـــًا خا�سًا، حيث و�سعت اخلّطـــة ال�سرتاتيجّية للتعليم 
املبكـــر، وقامت باإن�ســـاء ريا�ص الأطفال امللحقة باملدار�ـــص امل�ستقّلة البتدائية وجتهيزها وفقـــًا لأحدث املوا�سفات 
ة بتعليم املراحل املبّكرة،  العامليـــة، وحتقيق بيئة اآمنة وحمّفزة على الإبداع لالأطفال ال�سغار، واإعداد مناهج خا�سّ

ة. وو�سع معايري وا�سحة لالأمن وال�سالمة يف ريا�ص الأطفال احلكومّية واخلا�سّ

وتت�سّمـــن اخلّطـــة ال�سرتاتيجّيـــة 2011-2016 حت�سني جودة برامـــج التعليم املبّكر ب�سكل عـــام ملرحلة ريا�ص 
الأطفال.  ومن اأهم الأهداف التي تناولها حمور الطفولة املبّكرة ا�ستيعاب الأطفال غري امللتحقني بريا�ص الأطفال 
لت�ســـل معدلت اللتحـــاق اإلى )100٪(، وبنـــاء ريا�ص اأطفال حكومّيـــة ل�ستيعاب اأكرب عدد مـــن الأطفال، وجعل 
ًّا، واإعداد كوادر موؤهلة  مرحلة ريا�ص الأطفال جزءًا من النظام التعليمّي، وجعل اللتحاق بريا�ص الأطفال اإلزاميـ

تاأهياًل جّيدا للعمل بريا�ص الأطفال، وتوفري اأرا�ص للقطاع اخلا�ص لبناء ريا�ص اأطفال.

ومتَّ و�ســـع املناهـــج الدرا�سّية علـــى اأ�سا�ص نتائج الّتعّلم املرجـــّوة للتعليم بالطفولة املبكـــرة يف دولة قطر، والتي 
تهـــدف اإلـــى م�ساعدة الأطفال على النمـــّو والتطّور. وبالتايل حـــددت خم�سة جمالت للتعّلـــم يف املناهج: التوا�سل 
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)بالعربّيـــة والإجنليزّيـــة(، والكت�ساف )ت�سمـــل: العلوم والريا�سّيـــات(، والّتعبري الإبداعّي، وتنميـــة الهوّية، ولكل 
جمال من املجالت اأهداف حمددة وخمرجات تعّلم.

هذا، وقد �سهد التعليم يف الطفولة املبّكرة تطّورا ملحوظا خالل العقد الأخري كما هو مبنّي يف اجلدول الآتي: 

جدول رقم)34(: ن�ســبــة القــيــد الإجمــايّل يف مرحلة ريا�ص الأطفال  من العام الدرا�سي 2001/2000 حتى 
2012/2011 يف دولة قطر

اإناثذكورالعام الدرا�سي
متو�سط )ذكور-

اإناث(
موؤ�سر امل�ساواة بني اجلن�سني

2001/200028.126.527.30.94

2006/2005--42.50،94

2012/201173.5571.9672.770.98

امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ساء، املجموعة الإح�سائية ال�سنوية، ف�سل التعليم، ف�سل ال�سكان ، دولة قطر.

يّت�ســـح من اجلدول ال�سابق اأّن ن�سبـــة القيــــد الإجمـــايّل يف مرحلة ريــا�ص الأطفال قد ت�ساعفت اأكرث من مرة 
ون�ســـف املـــرة خالل الفرتة مـــا بني العامـــني الدرا�سيـــني )2001/2000( و )2012/2011(، حيـــث ارتفعت من 
)27.3٪( اإلـــى )72.77٪(، ويرجع ذلك اإلى تبّني املجل�ص الأعلـــى للتعليم �سيا�سة التو�ّسع يف فتح ريا�ص الأطفال، 
ل�ستيعـــــــاب زيـــادة التحــــاق الأطفـــال يف مرحلة الطفـــولـــة املبكرة، وذلك وفقـــًا ل�سيا�سات التعليـــم والت�سريعات 
والهيـــاكل التـــي انطوت عليها كّل مـــن اخلّطة الوطنّيـــة للتعليم، واخلّطـــة ال�سرتاتيجّية لقطـــاع التعليم والتدريب 

.)2016-2011(

لقد ترجم اهتمام دولة قطر بهذه املرحلة من التعليم يف ال�سيا�سات التي يقوم بها املجل�ص الأعلى للتعليم، حيث 
ت�سّمنت اخلّطة ال�سرتاتيجّية للتعليم املبكر اإن�ساء ريا�ص اأطفال ملحقة باملدار�ص امل�ستقلة البتدائّية، على اأن يتّم 
جتهيزهـــا وفق اأحدث املوا�سفـــات العاملّية املتعّلقة بالبيئة املحفزة للتعلم، واملعايـــري الوا�سحة لالأمن وال�سالمة يف 

ة. ريا�ص الأطفال احلكومّية واخلا�سّ

تطّور الّتعـــــليم البتـــدائي. 2

املرحلـــة البتدائّيـــة هـــي قاعدة التعليم وت�ستمـــر �ست �سنوات، ومهمتهـــا الرئي�سة تكمـــن يف امل�ساعدة على منّو 
الأطفـــال واإعدادهم للعي�ص يف املجتمع، ومتكينهم من ال�ستمـــرار يف درا�ستهم يف املرحلة التالية. وميكن تلخي�ص 

الأهداف الرئي�سية للّتعليم البتدائّي على النحو الآتي: 
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تن�سئة الأطفال على اأ�سا�ص املبادئ ال�سامية لالإ�سالم. -  1
اإيجاد ال�سعور لدى الأطفال بالفخر بوطنهم وقيمهم وتراثهم.  -  2
حتقيق النمّو اجل�سدّي، والعقلّي، والعاطفّي، والروحّي، والجتماعي لالأطفال. -  3
م�ساعدة الأطفال على امتالك وممار�سة املهارات الأ�سا�سية للمعرفة مثل: القراءة، والكتابة، والتعبري، واحل�ساب.  -  4
تطوير خيال الأطفال واإ�سباع ف�سولهم. -  5
تعليم االأطفال احرتام االن�سباط والتعاون مع االآخرين.  -  6
م�ساعـــدة الأطفـــال على فهم بيئتهـــم املحلّية ب�ســـكل �سحيح، والتعّرف علـــى م�سادر الـــرثوة فيها، واحرتام  -  7

املمتلكات العاّمة.
توجيه ميول الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية الفنية. -  8

نذكر اأن املدار�ص امل�ستقّلة لديها حرية اختيار طرق التدري�ص وت�سميم النظام املدر�سّي )مثل: اليوم الدرا�سّي، 
وعـــدد الفـــرتات لكّل مادة(، وتوفري م�ســـادر تعليمّية داعمة. ولتحقيق هذا الهدف، توّفـــر هيئة التعليم يف املجل�ص 

الأعلى للتعليم الّدعم والتوجيهات من خالل ا�ست�ساريي املدار�ص.

كمـــا مت توفري خطط الدرو�ـــص الّنموذجية مل�ساعدة املعلمني واملتخ�س�سني يف املناهـــج الدرا�سية للتاأكد من اأن 
املناهج الدرا�سية تعك�ص القيم واحل�سارة يف املجتمع القطري، ويف الوقت نف�سه تلبي متطّلبات الطالب. 

وتعك�ـــص الإجنـــازات الكمّيـــة يف التعليم الأ�سا�سّي اجلهود الكبـــرية التي تبذل من الدولـــة خلدمة هذا القطاع، 
مـــن خـــالل توفري التعليم املجاين للجميع، بالإ�سافة اإلى اجلهود التـــي تبذلها الدولة خلدمة قطاع التعليم اخلا�ص 
بتزويـــده باخلربات الفنّية والإمكانـــات املادّية والب�سرّية. فقد ارتفعت معدلت اللتحاق بالتعليم البتدائي يف دولة 
قطـــر ب�ســـورة ملحوظة خالل ال�سنوات املا�سية، وقد بذل املجل�ص الأعلى للتعليم جهودًا كبرية منذ اللتزام بتنفيذ 
اأهـــداف التعليـــم للجميع، ويظهر ذلـــك جليًا يف التقدم املحرز يف ن�سب اللتحاق ال�ســـايف والتي �سجلت )٪84.6( 
عـــام )2001/2000( يف حني �سجلت )94٪( عام )2012/2011(، ممـــا يعني اأّن هناك تو�سعًا مطردًا يف تقدمي 
اخلدمـــات التعليمّيـــة، وبناء املدار�ص اجلديـــدة ل�ستيعاب النمو املتزايد يف عدد الطالب مـــن عام اإلى اآخر، وهذا 

يتالءم والزيادة ال�سكانّية يف الّدولة. 

جدول رقم)35(: تطّور ن�سب القيد ال�سايف والإجمايل يف املرحلة البتدائية لل�سفوف من )1-6( للفرتة 
2001/2000 – 2012/2011 يف دولة قطر

العام الدرا�سي
ن�سبة القيد ال�سايف

NER
ن�سبة القيد الإجمايل

GER

املجموعاناثذكوراملجموعاناثذكور
2001/200076.894.584.699.0107.8103.0
2011/201090.39.690.5106.0104.5105.3
2012/201193.694.093.8103.5104.9104.2

امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ساء ، دولة قطر .
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تطّور التعــــــليم الثــــانوّي. 3

يتكـــون التعليم الثانوي مـــن املرحلة الإعدادية )املتو�سطة( واملرحلة الثانويـــة. وميكن تلخي�ص اأهداف املرحلة 
الإعدادية )املتو�سطة( على النحو الآتي: 

احل�سول على اأعلى م�ستوى من الن�سج العاطفّي، والروحّي، والجتماعّي، والبديّن والعقلّي. -  1
تر�سيخ النتماء الوطنّي لدى الطالب، وتعزيز فخرهم باأمتهم العربية.  -  2
توفري احلّد الأدنى من الّتعليم املطلوب من قبل ال�سباب كالتعليم الدينّي واأنواع املعرفة الإن�سانّية والعلمّية الأ�سا�سّية. -  3
تعريف الطالب ببيئتهم املحلّية والعربّية، وتنمية ميلهم نحو الإبداع اجلمايل.  -  4
اإعداد الطالب للعي�ص يف جمتمع اإ�سالمي منفتح على العامل. -  5
اإعداد الطالب للحياة العملّية من خالل اكت�ساب املهارات العملية، واحرتام العمل اليدوّي، والعمل اجلماعي والإنتاج. -  6

اأما الأهداف املتوّخاة من املرحلة الثانوية ، فيمكن تلخي�سها على النحو الآتي:

م�ساعدة الطالب على �سياغة فل�سفة عقالنّية حلياتهم على اأ�سا�ص القيم الإ�سالمّية والعربّية الأ�سيلة. -  1
التعـــّرف علـــى ميول الطالب واإر�سادهم اإلى اأن�سب نوع من التعليم الثانوي الذي من �ساأنه اأن يك�سبهم املعرفة  -  2

وال�سلوك الالزمني جلعلهم موؤهلني للقيام بالأدوار املهنّية والجتماعّية املعينة. 
متكني الطالب من اكت�ساب مهارات البحث والتفكري النقدّي التي من �ساأنها اأن توّفر لهم اأدوات حّل م�ساكلهم  -  3

واتخاذ القرارات ال�سليمة.
توجيه الطالب اإلى اأنواع خمتلفة من التعليم العايل وجمالت املهن التي تتوافق مع قدراتهم وا�ستعداداتهم وميولهم. -  4
تزويـــد الطـــالب يف جميع التخ�س�ســـات باملعرفة الوا�سعة مـــن الثقافة العامة، وتوجيههـــم اإلى م�سادر هذه  -  5

املعرفة من خالل املمار�سة.
تزويد الطالب مببادئ الدميوقراطّية يف �سياق الّدرا�سة الّنظرّية والعملّية، ومن خالل املمار�سة املدر�سّية اليومية. -  6

ًّا لل�سباب القطرّي، ل�سيما الإناث اللواتي ين�سدن بدياًل غري اأكادميّي يف  وتوّفر دولة قطر فر�سًا حمدودة ن�سبيـ
نهايـــة املرحلـــة الإلزامّية، اإذ ل توجد �سوى ثالث مدار�ص حكومّية توّفر التعليـــم املهنّي والتقنّي يف املرحلة الثانوّية 
التـــي متنح موؤهـــالت منا�سبة ل�سوق العمل، لكن ومن خالل متابعة م�سرية التعليـــم الثانوّي يف الفرتة ال�سابقة فقد 
لوحـــظ اأّن هناك اهتمامًا كبـــريًا بالتعليم التقنّي وتطويره، ليواكب التطـــّورات القت�سادّية وال�سناعّية والعمرانية 
يف الدولـــة، ويلبـــي احتياجاتها من القوى العاملة، حيث اأبرمت جمموعة مـــن اتفاقّيات الت�سغيل للمدار�ص التقنّية، 
بهدف مزيد من ال�سراكات مع اجلهات واملوؤ�س�سات املعنّية بالّدولة، فقد اأبرم املجل�ص الأعلى للتعليم اتفاقية ت�سغيل 
مـــع قطر للبرتول، وذلك لت�سغيـــل مدر�سة قطر التقنية الثانوية امل�ستقلة للبنـــني 2012، كما اأبرمت اتفاقية ت�سغيل 
بني املجل�ص الأعلى للتعليم وم�سرف قطر املركزي، لت�سغيل مدر�سة قطر للعلوم امل�سرفية واإدارة الأعمال الثانوية 
امل�ستقلة للبنني عام 2011، اإ�سافة اإلى ذلك مدر�سة املعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنني التي مت تطويرها بحيث 

تواكب التطوير يف املدار�ص امل�ستقلة من حيث املناهج والربامج التعليمية واإعداد املعلمني والقيادات املدر�سّية. 
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مربع رقم)13(: التعـــــليم الـمهنــــي يف دولــــة قطــــر

ًّا لل�سباب القطري ل�سيما لالإناث الالئـــي ين�سدن بدياًل غري اأكادميي يف  توفـــر دولة قطر فر�سًا حمـــدودة ن�سبيـ
نهايـــة املرحلـــة الإلزامية. فال توجد �سوى ثالث مدار�ص حكومية توفر التعليم املهني والتقني يف املرحلة الثانوية 
التـــي متنح موؤهالت منا�سبة ل�سوق العمل. وهذه املدار�ص هي: مدر�ســـة قطر التقنية الثانوية امل�ستقلة، ومدر�سة 
قطـــر الثانويـــة امل�ستقلـــة للبنني للعلـــوم امل�سرفيـــة واإدارة الأعمال، واملعهـــد الديني. و على الرغـــم من اأن عدد 
امل�سجلني يف هذه املدار�ص قد ارتفع من)472( طالبًا اإلى )739( طالبًا بني عامي 2007/2006 و2010/2009، 

فاإن عددهم الإجمايل لزال قلياًل. وهناك خطط م�ستقبلية لتوفري التعليم الفني واملهني لالإناث.

ومن اأهم املدار�ص يف هذا املجال:

مدر�ســــة قطــــر التقنيــــة امل�ستقلة والتي تاأ�س�ست عــــام 2004 ، و هي املدر�ســــة الثانوية التقنيــــة الوحيدة يف دولة 
قطــــر، والتــــي تقدم للبنني من عمر )15( اإلى )17( �سنة برناجمًا مدته ثالث �سنوات يح�سلون يف نهايته على  
دبلــــوم. ويف عام 2011 كان يف هذه املدر�سة )245( طالبًا. وتتبع املدر�سة اإطار عمل نظام »التاأهيل الأ�سرتايل 
للتدريــــب والتعليم العايل«. وتقوم موؤ�س�سة قطر للبرتول بت�سغيــــل املدر�سة بناًء على اتفاقية الت�سغيل املوقعة مع 
املجل�ص الأعلى للتعليم، وحوايل )30 ٪( من وقت الدرا�سة ُيكر�ص لن�ساطات التدرب يف ور�ص عمل وخمتربات. 
ويح�ســــل الطالب على تدريب اإ�سايف ووظائف �سناعية يف ف�ســــل ال�سيف، ومنذ �سنة 2009 وما بعدها اأ�سبح 
طالب مدر�سة التقنية امل�ستقلة موؤهلني للح�سول على منح درا�سية حكومية، وُيوؤمن للخريجني وظائف يف قطر 

للبرتول اإذا رغبوا، اأّما الناجحون بامتياز فيمكنهم اللتحاق يف تخ�س�سات معينة يف جامعة قطر.
ويف عـــام 2011/2010، بـــداأ املجل�ـــص الأعلى للتعليـــم بال�سراكة مع م�ســـرف قطر املركـــزي بت�سغيل مدر�سة 
التجارة امل�ستقلة للمرحلة الثانوية لتدر�ص مو�سوعات تتعلق بالأعمال امل�سرفية واإدارة الأعمال، و�ستوفر هذه 
املدر�سة تدريبًا يف قطاعي الأعمال واملال كجزء من منهاج تعليمي يهيئ اخلريجني لتويل اأدوارًا فعالة هادفة 
يف القطـــاع املـــايل يف البلـــد، و�سوف ي�سرف م�سرف قطـــر املركزي على تدريب الطـــالب بالتن�سيق مع بنوك 
قطريـــة عديدة وين�سق مبا�ســـرة مع معاهد تدريب على احلا�سوب واللغـــة الإجنليزية ليجهز الطالب بتدريب 

اأ�سا�سي يف هذين املجالني.
وقـــد اأ�سبـــح املعهد الديني يف دولة قطر، الذي تاأ�س�ص �سنة 1913 ، مدر�سة مهنية م�ستقلة �سنة 2011/2010. 
ًّا متخ�س�سًا يف علوم  ًّا علميـ وقـــد �سعى املعهد منـــذ بدايته وحّتى هذا الوقت للحفاظ على املعهد �سرحـــًا دينيـ
ال�سريعـــة واللغة العربيـــة، اإ�سافة اإلى تقدمي تعليم ذي نوعية عالية اجلودة للغة الإجنليزية والعلوم التجريبية 

الأخرى. ويلتحق باملعهد من )200-300( طالب �سنويًا، ميثل القطريون منهم )10٪( فقط.
وتعتـــرب مدر�ســـة ديبيكاي الثانوية للمهن ال�سحية من اأبرز املدار�ـــص اخلا�سة الدولية اجلديدة يف دولة قطر، 
وهـــي مدر�ســـة مهنية وتقنية لطالب املرحلتـــني الإعدادية )املتو�سطة( والثانويـــة للراغبني يف اللتحاق مبهن 

العلوم الطبية. وقد وفرت هذه املدر�سة التعليم عام 2011 حلوايل )150( طالبًا.
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جدول رقم)36(: جمموع القيد ون�سبًة القيد الإجمايّل وال�سايف يف التعليم التقنّي واملهنّي  عن ال�سنتني 
الدرا�سيتني )2001/2000 – 2013/2012( يف دولة قطر

ن�سبة القيد ال�سايفن�سبة القيد الإجمايلجمموع القيداجلن�صالعام
6975.63.9ذكور2001/2000
5843،93،4ذكور2006/2005
5702.72،1ذكور2013/2012

امل�سدر: وزارة التخطيط التنموي والإح�ساء ، دولة قطر .

يّت�ســـح من اجلدول اأعاله انخفا�ص عدد الذكـــور امللتحقني بالتعليم التقنّي واملهنّي يف العام )2013( عن �سنة 
الأ�سا�ص )2001(، ويرتّتب على ذلك انخفا�ص ن�سبتي القيد الإجمايّل وال�سايف، ويرجع ذلك لالأ�سباب الآتية:

• غالبّية الطالب امللتحقني بالتعليم يتجهون نحو التعليم الثانوّي الأكادميّي، وقلة منهم يلتحقون بالتعليم الفني والتقني.	
ل توجد مدار�ص تقنية ومهنية للفتيات يف دولة قطر.	•

توفــري  واإعــداد الـمعــــــّلمني. 4

يف اإطـــار اإ�سالح التعليم للعـــام 2002، حددت املوؤهالت املطلوبة للمعلمني القطريني الذين يعملون يف املدار�ص 
امل�ستقلة يف : 

• معلمـــي ريا�ص الأطفال والتعليم البتدائـــّي: درجة البكالوريو�ص يف الّتعليم )برنامج مدته اأربع �سنوات(، اأو درجة 	
البكالوريو�ص )يف غري التعليم(، بالإ�سافة اإلى �سنتني خربة كمدر�ص يف ريا�ص الأطفال اأو املدر�سة البتدائّية. 

�ص يف الريا�سيات، 	• معلمـــي التعليم الإعـــدادّي )املتو�سط( والثانوّي: درجـــة البكالوريو�ص يف التعليم مـــع تخ�سّ
اأو العلـــوم، اأو اللغة الإجنليزية، اأو العربية، اأو درجـــة البكالوريو�ص )يف غري التعليم( يف العلوم، اأو الريا�سيات، 
اأو اللغـــة العربيـــة، اأو الإجنليزيـــة، بالإ�سافة اإلـــى ثالث �سنوات من اخلـــربة كمعّلم يف املدر�ســـة، اأو على درجة 

البكالوريو�ص ودبلوم يف التعليم الإعدادي )املتو�سط(/اأو الثانوي.
جميع املعلمني ينبغي اأن تكون لديهم قدرة على تخطيط تدري�سهم لتحقيق التقّدم يف تعّلم الطالب من خالل: 

• حتديد اأهداف وا�سحة للتعلم وحمتواه، تكون منا�سبة ملادة التدري�ص والطالب، وحتديد كيف �سيتم تدري�ص املادة 	
وتقييمها.

• حتديـــد املهام لكافة الف�ســـل، �سواء اأكانت فردّية اأم جماعّية، مبا يف ذلك الواجبـــات املنزلّية، و�سمان م�ستويات 	
عالية من الهتمام لدى الطالب.

حتديد اأهداف وا�سحة لتعلم الطالب، بناء على املكت�سبات ال�سابقة، و�سمان اأّن الطالب على بينة من م�سمون 
وهدف ما يطلب منهم القيام به.



149

• حتديد الطالب الذين لديهم احتياجات خا�سة، مبن يف ذلك �سعوبات التعّلم، اأو الذين لي�ست لديهم طالقة 	
يف اللغة الإجنليزية، ومعرفة اأين ميكن احل�سول على امل�ساعدة من اأجل توجيه الدعم الإيجابي والهادف. 

• توفـــري بنية وا�سحة للدرو�ص، على املدى الق�سري واملتو�سط   والطويل للحفاظ على وترية التحفيز والتحديات 	
اأمام الطالب.

• ال�ستفادة الفعالة من املعلومات عن تقييم حت�سيل الطالب، من اأجل حتقيق التقّدم يف التدري�ص والتخطيط، 	
وت�سل�سل الدرو�ص م�ستقباًل.

• ا�ستخدام طرق التدري�ص التي حتافظ على زخم امل�ساركة جلميع الطالب من خالل حتفيز الف�سول الفكري، 	
واحلما�ص للمادة.

ويف �سيـــاق اإ�ســـالح التعليم، تقّدم هيئـــة التعليم التابعة للمجل�ـــص الأعلى للتعليم جمموعـــة متنوعة من برامج 
تدريـــب املعلمـــني، من اأجل دعم معلمـــي املدار�ص امل�ستقلة يف تطورهـــم املهنّي. ت�سمل املوا�سيـــع التي تناولتها هذه 
الربامـــج »اأف�سل املمار�سات« لتدري�ص املناهج اجلديدة، واإعداد الطـــالب للتقييم ال�سنوي، والحتياجات اخلا�سة 

للمعلمني اجلدد. 

اأ�ســـدرت الهيئة قواعـــد و�سيا�سات جديدة فيما يتعّلـــق باملوظفني القطريني يف املدار�ـــص امل�ستقلة. وقد حددت 
هـــذه القواعد املرتبات، والتدريب، والبـــدلت التي يجب على م�سّغلي املدار�ص توفريهـــا للموظفني القطريني، كما 
اأّنها تتنـــاول ق�سايا تقييم الأداء، واإعارة املوظفني، والإجازات ال�سنوّية، وا�ستحقاقات نهاية اخلدمة، وت�ستند هذه 

ال�سيا�سات على الأهداف واملبادئ الآتية: 

توفري الفر�ص للمعلمني القطريني للح�سول على وظائف عالية الأجر.  -  1
و�سع نظام ملكافاأة املوظفني ذوي الأداء الأمثل. -  2
و�سع حدود دنيا حلقوق املوظفني، وو�سع و�سائل مل�سغلي املدار�ص جلذب املوظفني القطريني وتدريبهم. -  3

 ربط التنمية املهنية للموظفني مع جدول املرتبات و�سيا�سة الرتقية. 4 -  
�سمان وجود نظام �سامل لتقييم وتطوير اأداء املوظفني.  -  5

ومنـــذ اأن اأطلقـــت مبادرة تطوير التعليـــم يف دولة قطر )تعليم ملرحلة جديـــدة(، ازداد الهتمام بق�سية اإعداد 
وتدريـــب املعلمني والقيادات املدر�سّيـــة، حيث مّت اإن�ساء مكتب التطوير املهني التابع لهيئـــة التعليم باملجل�ص الأعلى 
للتعليم، والذي يقوم بو�سع �سيا�سة وا�سرتاتيجيات خا�سة بالتطوير املهني لكافة اأع�ساء الهيئة التدري�سّية والإدارّية 

باملدار�ص امل�ستقّلة، اإذ يتكفل بتقدمي عدد من اخلدمات، اأهمها:

توفري برنامج اإعداد وتدريب املعلمني الراغبني يف اللتحاق مبهنة التدري�ص. -  1
التطور املهني للمعلمني يف ا�سرتاتيجيات التدري�ص وحمتوى املواد الدرا�سية. -  2
تقدمي الدعم والعون للمعلمني اجلدد. -  3
تقدمي برامج تطويرية يف القيادة ملديري املدار�ص والهيئة الإدارية يف املدار�ص امل�ستقلة. -  4
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ويجري مكتب التطوير املهني ب�سورة م�ستمرة تقييمًا لحتياجات املدار�ص حتى يتم توفري برامج  تدريبية تلبي 
متطلبـــات كل مدر�ســـة ومتطلبات هيئة التدري�ص بها. هذا بالإ�سافة اإلـــى اأن كل مدر�سة من املدار�ص امل�ستقلة تقوم 
باإعـــداد برنامج لتطوير كفايات هيئة التدري�ـــص بها يف املجالت العملية الرتبوية وا�ستخدام التقنيات احلديثة بعد 
اعتماد تلك اخلطط من مكتب التطوير املهني. وت�سمل الربامج التدريبية الأ�سا�سية برامج معايري امل�ستوى امل�ستجد، 
وامل�ستـــوى الكـــفء، وبرنامج القادة الطموحني، وبرنامج القادة النا�سئـــني، والربنامج املعتمد يف القيادة الرتبوية، 
ودبلوم القيادة، واملراجعة الذاتية للمدر�سة، وبرنامج املعايري املهنية الوطنية للمعلمني والقيادة املدر�سية، وبرامج 

من�سقي مراكز م�سادر التعلم.    

جدول رقم)37(: عدد ون�سبة املعلمني ح�سب املوؤهل التعليمّي واجلن�ص للعام الدرا�سي 2013/2012 يف دولة قطر

اجلن�صال�سنة الدرا�سية
اأعلى من جامعيجامعياأقل من جامعي

املجموع ٪العدد٪العدد٪العدد

ريا�ص الأطفال
1552144829--ذكور

54425،26136063،1622010،212124اإناث

التعليم البتدائي
886.587063.5410301368ذكور

7338746480.2110311.89300اإناث

التعليم املتو�سط
593147477381201914ذكور

1597174678338152243اإناث

التعليم الثانوي
874.714067733518.31828ذكور

21710163776293142147اإناث
امل�سدر: املجل�ص الأعلى للتعليم ، دولة قطر. 

يّت�سح من اجلدول ال�سابق الآتي:

• ُت�ســــّكل الن�ســــاء الغالبية العظمى من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف ريا�ــــص الأطفال والتعليم البتدائي، اإذ ميثلن على 	
ًّا للطفل. التوايل ما ن�سبته )99٪(، )87٪( نظرًا لطبيعة املرحلة العمرّية لالأطفال ونظرًا لأن الن�ساء اأقرب نف�سيـ

ل تتجـــاوز ن�سبة املعلمني احلا�سلني علـــى �سهادة اأقّل من جامعي )10٪( بجميع امل�ستويات، اإل بريا�ص الأطفال 	•
حيث ت�سل اإلى )٪26(.

برامــــج تعـــليم الكبــــــار. 5

تـــويل دولة قطر اهتمامًا كبريًا بربامج حمو الأمّية وتعليم الكبـــار منذ البدايات الأولى. وتتجّلى اأهداف حمور 
الأمية كما ورد يف اخلطة الوطنّية للتعليم للجميع فيما ياأتي:
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توعية جميع املعنّيني باأهمية تعليم الكبار ب�سورة م�ستمرة. -  1
تطوير مدار�ص تعليم الكبار ون�سرها يف اأرجاء البالد. -  2
تقدمي حوافز مادية ومعنوية لاللتحاق مبراكز حمو الأمية. -  3
ا�ستخدام و�سائل واأ�ساليب التكنولوجيا يف ن�سر برامج حمو الأمية وتعليم الكبار. -  4
التو�ّسع يف تدريب املعلمني والكوادر الإدارّية احلديثة. -  5
تطوير مناهج واأ�ساليب تعليم الكبار. -  6
تطوير نظام التقومي مبراكز حمو الأمّية وتعليم الكبار. -  7

وينق�سم هذا النوع من التعليم اإلى:

• التعليـــم امل�سائـــي )حمو الأمية وتعليم الكبار(: وهذا النوع يقّدم اخلدمـــات التعليمّية للكبار، ممن مل يتعلموا 	
ولي�ســـت لديهم مهـــارات القراءة والكتابة واحل�ساب، وكذلك للكبار من اجلن�سني الذين مل يتمكنوا من اإكمال 

تعليمهم، ويرغبون يف العودة للتعليم والدرا�سة يف الفرتة امل�سائية.
• �ص هذا النوع من التعليم للطالب الذين مل يتمكنوا من اللتحاق بالنظام التعليمي العام 	 نظام املنازل: خ�سّ

ال�سباحـــي اأو التعليـــم امل�سائي، نظرًا لأ�سبـــاب مقبولة ومعتمدة من املجل�ص، وتبـــداأ الدرا�سة فيه من ال�سف 
الأول وحتى الثاين ع�سر، ويتطابق مع ال�سلم التعليمي للتعليم ال�سباحي. 

يتيـــح الّنظـــام التعليمـــي يف دولة قطر فر�ســـًا للراغبني من اجلن�ســـني يف اإكمال م�سريتهـــم التعليمية، مّمن مل 
يتمكنوا من موا�سلتها يف التعليم ال�سباحّي احلكومي اأو اخلا�ص، وكذلك للراغبني يف حمو الأمّية بغ�ص النظر عن 

�سّنهم اأو جن�سيتهم.

جدول رقم)38(: ال�سّلم التعليمّي للتعليم املوازي يف دولة قطر

التعليم )املنازل(التعليم امل�سائيامل�ستوياتاملراحل التعليمية

املرحلة البتدائية

الأولاحللقة الأولىالأول
الثاينالثاين
الثالثاحللقة الثانيةالثالث
الرابعالرابع

اخلام�صاخلام�صاخلام�ص
ال�ساد�صال�ساد�صال�ساد�ص

املرحلة الإعدادية )املتو�سطة(
ال�سابعال�سابعال�سابع
الثامنالثامنالثامن
التا�سعالتا�سعالتا�سع

املرحلة الثانوية
العا�سرالعا�سرالعا�سر

احلادي ع�سراحلادي ع�سراحلادي ع�سر
الثاين ع�سرالثاين ع�سرالثاين ع�سر
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وي�سمل التعليم املوازي )التعليم امل�سائي واملنازل(، وي�سم التعليم امل�سائي كاًل من املرحلة البتدائية التي تتكون 
من احللقة الأولى، والتي ت�سمل امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين، واحللقة الثانية التي ت�سمل امل�ستوى الثالث وامل�ستوى 
الرابـــع، ثم ال�سفني اخلام�ص وال�ساد�ص، وكذلك ت�سمل املرحلتني الإعداديـــة )املتو�سطة( والثانوية. وي�سمل تعليم 
)املنازل( ال�سفوف من الأول حتى ال�سف الثاين ع�سر، وتكون الدرا�سة فيه وفقًا ملعايري املناهج الوطنّية، وبذلك 

يتطابق التعليم املوازي مع ال�سّلم التعليمّي يف التعليم ال�سباحي.

وقد انخف�ست ن�سبة الأمّية لدى الكبار يف دولة قطر، كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )39(.

جدول رقم)39(: معدل القرائّية لدى الكبار من )15( �سنة فاأكرث عن ال�سنوات )2001-2005 -2013( يف دولة قطر

املعدل العاممعدل الإناثمعدل الذكورالعام/الفئة
معدل التكافوؤ
بني اجلن�سني

200189.686.588.70.96

200593،687،590،60.95

201296،995،896،70.99

201397،997،198،50.99

امل�سدر: املجل�ص الأعلى للتعليم - دولة قطر  .

يّت�ســـح مـــن اجلدول ال�سابق اأن معدلت القرائّية لدى كّل من الذكور والإناث تزداد كّل �سنة عن �سابقتها، حيث 
ح اجلدول اأي�سًا وجود �سبه م�ســـاواة بني كّل من الدار�سني والدار�سات يف معدلت  اأ�سبحـــت تقارب )98٪(. ويو�سّ
القرائّيـــة، وبـــذا، ت�سري هذه النتائج اإلى حت�سن وارتفاع ملحوظ يف معـــدلت القرائّية لدى اجلن�سني من دون وجود 

فروق بينهما، مما يعك�ص اهتمام دولة قطر بتعليم الكبار من اجلن�سني من دون متييز بينهما.

 

برامــج دعم جــودة الّتعـــــليم. 6

لقـــد مّت اإعـــداد ا�سرتاتيجّية التنمية الوطنّية الأولى يف دولة قطر يف الفرتة من 2011-2016 ا�ستنادًا اإلى ثالثة 
مبـــادئ اأ�سا�سّيـــة اأولها اجلـــودة والتي تتطّلب املناف�ســـة الدولية، وحتقيق خمرجات تعّلم جيـــدة من خالل الرتكيز 
علـــى التفـــوق يف جميع املدخـــالت واملخرجات التعليمية، مبا يف ذلـــك البنية التحتية للمدار�ـــص واملعلمني وقيادات 
التعليم واملناهج الدرا�سّية. وقد ترجمت هذه ال�سرتاتيجّية اإلى جمموعة من خطط العمل والربامج التنفيذية التي 

ا�ستهدفت جودة التعليم وحت�سني املخرجات التعليمّية.
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وبرز الهتمام بجودة التعليم يف عدة اأمور لعّل من اأبرزها:

تطوير املناهج والكتب الدرا�سّية مبا يتوافق مع املعايري الوطنية واملعايري الدولية. -  1
الهتمام بالتطوير والتنمية املهنية جلميع العاملني باملدار�ص �سواء اأكانوا معلمني اأم اإداريني. -  2
الهتمـــام بتح�سني البيئة املدر�سية، وتطوير املباين املدر�سية، وتزويدهـــا بكافة ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة،  -  3

وكذلك كافة املرافق من معامل، وقاعات ريا�سية ومالعب، ومرافق �سحية وغريها.
جتويـــد الأداء املدر�ســـي ومراقبته من خالل برنامج التقييـــم الدوري للمدار�ص امل�ستقلـــة والعتماد املدر�سي  -  4

للمدار�ص اخلا�سة.
امل�ساركة يف الختبارات الدولّية PISA ،TIMSS ،PIRLS ملقارنة اأداء طالب مدار�ص دولة قطر باأداء نظرائهم  -  5

يف دول العامل، وتعّرف م�ستويات اأداء الطالب القطريني يف الريا�سّيات والعلوم والقراءة.
مقارنة م�ستوى اأداء الطالب يف جميع املواد لل�سفوف من )4–12( من خالل الختبارات الوطنّية. -  6
دمج التقانة يف التعليم من خالل التعليم اللكرتوين واحلقيبة الإلكرتونية. -  7
حتفيـــز الطـــالب من خالل اجلوائز وامل�سابقـــات وعلى راأ�سها جائزة يوم التمّيز العلمـــّي الذي يرعاه �ساحب  -  8

ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى.
ا�ستقطـــاب جمموعـــة من املدار�ـــص املتمّيزة من جمموعـــة من الدول مثـــل مدر�سة ديبـــكاي، ومدر�سة لندن،  -  9

وغريهما.
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مربع رقم )14(: املدار�ص امل�ضتقلة يف دولة قطر

مـــع مطلع القرن الواحد والع�سرين احلايل ت�سارعت وترية النه�سة التعليمية ل �سّيما بعد الإعالن عن ت�سكيل املجل�ص 
الأعلـــى للتعليـــم مبوجـــب املر�سوم الأمريي رقـــم )37( لعام 2002، ب�سفتـــه ال�سلطة العليا امل�سوؤولة عـــن ر�سم ال�سيا�سة 

التعليمية بالدولة، وعن تطوير ا�سرتاتيجيّات التعليم والإ�سراف على تنفيذها.
ويف عـــام 2004م اأطلقـــت احلكومة القطرية، وعلى �سوء توجيهات ح�سرة �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل 
ثـــاين -الأمـــري الوالد- مبادرة تطوير التعليم العام يف دولة قطر حتت �سعـــار »تعليم ملرحلة جديدة«، مبا يواكب متطّلبات 

م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف البلد. 
وتهدف املبادرة اإلى تعزيز مبادئ البالد وقيمها واأولوياتها الوطنّية، وجعل ال�سفوف الدرا�سّية مكانًا جاذبًا للتعليم، 
وت�سجيع الطالب على توظيف اأق�سى اإمكاناتهم ومواهبهم، واإ�سراك اأولياء الأمور يف العملّية التعليمّية وتلبية طموحاتهم، 

ًّا. ًّا وعامليـ وتخريج جيل من ال�سباب موؤّهل للجامعات ول�سوق العمل حمليـ
فمبـــادرة تعليم ملرحلة جديـــدة تعمل على ت�سجيع البتكار، وحت�سني اأداء الطالب، من خالل ا�ستقاللّية املدر�سة، ومن 
هنا، فاإّن املدار�ص امل�ستقلة التي متولها الدولة توفر لها املبادرة احلرية لختيار فل�سفاتها الرتبوية وطرق تدري�سها، طاملا 

التزمت ب�سيا�سات ولوائح املجل�ص.

وترتكز مبادرة »تعليم ملرحلة جديدة« على اأربعة مبادئ رئي�سة:
• ال�ستقاللّيـــة: تعمـــل على ت�سجيع البتكار وحت�سني اأداء الطالب من خالل ا�ستقاللّيـــة املدر�سة، فاملدار�ص امل�ستقلة التي متولها 	

الدولة تتوافر لها احلرية لختيار فل�سفاتها الرتبوية وطرق تدري�سها.
• املحا�سبّية: ت�سع املدار�ص يف موقع امل�سوؤولّية، وقيا�ص وتقومي درجة تعّلم الطالب وتطوره، ودرجة تقّدم اأداء املدر�سة.	
• التنّوع: توفري بدائل تربوية متنوعة، مع احلفاظ على معايري ثابتة مل�ستوى الأداء.	
• الختيار: توفري حّق الختيار وامل�ساركة لأولياء الأمور، بح�سب ما يتنا�سب مع رغباتهم واإمكاناتهم وقدراتهم. 	

ــا، ولها احلرية يف تنفيذ روؤيتها ور�سالتها واأهدافهـــا اخلا�سة بها، مع اللتزام  ًـّ واملدار�ـــص امل�ستقلة هي ممولة حكوميـ
بال�سروط املن�سو�ض عليها يف العقد املربم مع املجل�ض االأعلى للتعليم.

ففل�سفـــة املدار�ـــص امل�ستقلة والتي تعّد اأمنوذجًا ملدار�ص دولة قطر تقوم على اأ�سا�ـــص اأن تدير املدر�سة �سوؤونها بنف�سها 
انطالقًا من منطلق ال�ستقاللّية، فهي التي تقوم باختيار املعلمني، وطرق التدري�ص، واأ�ساليب التقومي، والربامج والأن�سطة 
املدر�سّيـــة، وحتديـــد النظام املدر�سّي، وتوفري امل�سادر الرتبوية وامل�ساندة، كمـــا اأن هذه املدار�ص ت�سمح لأولياء الأمور باأن 
يكـــون لهم دور يف اإدارتها، من خـــالل جمال�ص الأمناء وجمال�ص اأولياء الأمور، وي�سّم الهيـــكل التنظيمي للمدر�سة جمل�ص 

الأمناء، ومدير املدر�سة، والنواب / الوكالء، وجمال�ص اأولياء الأمور.

يعتـــرب جمل�ص الأمناء اأحـــد عنا�سر التنظيم القانوين املطلوب لـــكّل مدر�سة م�ستقلة، ويتمّثـــل دوره يف توجيه الن�سح 
ومتثيل اأولياء الأمور واملجتمع، وم�ساعدة املدر�سة يف �سبط اجلودة.
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ت�سعـــى دولة قطر اإلى و�ســـع نظام �سامل لتقييم الطالب يف جميع املدار�ص، واإجراء اختبارات عاّمة دورّية وفق 
اأف�ســـل املعايري الدولّيـــة لقيا�ص درجة حتقق املعايري والكفايات الرتبوية، وذلك مـــن اأجل اكتمال دورة التقييم من 
خالل اختبارات املدر�سة ونظام التقييم الرتبوي ال�سامل، وملعرفة موقع التعليم واأداء الطالب على امل�ستوى العاملّي، 

ولتحديد مواطن القوة وال�سعف يف اأداء الطالب.

ويف ربيـــع عـــام 2004، �ســـارك )80000( طالـــب قطـــرّي يف اأول تقييم تربـــوي �سامل يف اأربعة مـــواد هي اللغة 
العربّيـــة، واللغة الإجنليزّيـــة، والريا�سّيات، والعلوم. ولي�ـــص املق�سود حتديد النجاح اأو التخـــرج، بل يوفر التقييم 

للمعلمني والآباء وامل�سوؤولني �سورة وا�سحة عن �سري العملية التعليمية. 

والتقييـــم الرتبوي ال�سامل عبارة عن جمموعة مـــن الختبارات املقننة واملتوافقة مع معايري املناهج الدرا�سية، 
وتطبق على الطالب من ال�سف الرابع وحتى احلادي ع�سر، وبداأت باأربع مواد هي اللغة العربية واللغة الجنليزية 
والريا�سيات والعلوم. ويف العام الدرا�سي 2011/2010، �سملت اأي�سًا الدرا�سات الجتماعية والرتبية الإ�سالمية.

وتهدف هذه الختبارات اإلى اإعطاء �سورة حول اأداء الطالب واملدر�سة واملعلم وفقًا للمعايري الوطنية للمناهج، 
كمـــا اأمهـــا توفـــر معلومات عن مواطـــن القوة واجلوانب التـــي حتتاج اإلى حت�ســـني يف اأداء الطالـــب. وتوفر النتائج 
معلومـــات عن حت�سيل الطالب على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى املدر�سة واف�سل واملادة، وعلى م�ستوى الطالب 

من خالل اإ�سدار التقارير التحليلية واملف�سلة.

وتقي�ـــص الختبـــارات م�ستويات اإتقان املهـــارات املطلوبة من خـــالل جمموعة من الأ�سئلـــة املو�سوعية واملقالية 
الق�ســـرية اأو الطويلـــة ح�ســـب طبيعة املـــادة، وت�سمل جميع طالب املدار�ـــص امل�ستقلة واخلا�سة التـــي تطبق معايري 

املناهج الوطنية القطرية.

وملقارنة م�ستوى اأداء طالب دولة قطر بنظرائهم يف دول العامل، �ساركت دولة قطر يف ثالثة اختبارات دولّية:

- الربنامـــج الـــدويّل لتقييم الطـــالب )PISA(، ويجمــــع الربنامــــج بني ثالثة جمـــالت حمددة هي: القراءة، 
والريا�سّيـــات، والعلـــوم ومهارة حّل امل�سكالت يف تلك املجالت، مـــن دون تركيز على حمتوى املناهج الدرا�سّية، بل 
علـــى املعرفة واملهارات الأ�سا�سّية التي يحتاجها الطـــالب يف حياتهم، اإ�سافة اإلى الرتكيز على ا�ستيعاب املفاهيم، 
والقـــدرة علـــى العمل يف اأي جمال، بهدف قيا�ص درجة جناح الطالب الذيـــن بلغت اأعمارهم )15( �سنة ممن هم 
علـــى و�سك اإكمال تعليمهـــم الأ�سا�سّي. وقد احرزت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا بني الـــدورة الأولى والثالثة يف جمال 
الق���راءة اإذ بلغ���ت نقاط التق���ّدم املحرز بينهم���ا )76( نقطة، اأّما يف جم���ال الريا�سّيات فقد بلغ���ت نقاط التقّدم 

املحرزة بني الدورتني )58( نقطة ويف جمال العلوم بلغت )35( نقطة.

- درا�ســـة الجّتاهات الدولّية يف العلـــوم والريا�سيات )TIMSS(، وهي درا�سة عامليـــة تهدف اإلى الرتكيز على 
ال�سيا�ســـات والنظـــم التعليمّية، ودرا�ســـة فعالّية املناهج املطّبقة، وطـــرق تدري�سها، والتطبيق العملـــي لها، وتقييم 
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التح�سيـــل، لتوفري املعلومات لتح�سني تعليم وتعّلـــم الريا�سيات والعلوم. وتطبق هذه الدرا�سة على طالب ال�سفني 
الرابـــع والثامـــن يف مادتي الريا�سّيـــات والعلوم. وقد �ساركت دولة قطر يف دورتـــي 2007 و2011، حققت خاللهما 
تطورًا وارتفاعًا يف نتائجها للمادتني وال�سفني، وكان اأعلى ارتفاع يف ال�سف الرابع يف مادة الريا�سيات حيث بلغت 
نق���اط التقّدم )117( نقطة، تلتها ماّدة الريا�سيات يف ال�سف الثام���ن بنقاط تقدم )103(نقطة، وت�ساوت نقاط 
التق���ّدم يف م���ادة العلوم يف ال�سفني الرابع والثام���ن. وتعترب نقاط التقدم التي حققته���ا دولة قطر هي االأعلى بني 

الدول التي تطور اأداوؤها بني الدورتني.

- الدرا�ســـة الدولّيـــة لقيا�ص درجة تقدم القراءة يف العامل )PIRLS(، وتقـــوم الدرا�سة على تقييم قدرة طالب 
ال�ســـف الرابع يف مهارات القـــراءة بلغتهم الأم. وقد �ساركت دولة قطر يف دورتـــني هما دورة 2006 ودورة 2011، 

وحققت نقاط تقدم يف مهارات القراءة بني الدورتني قدرت ب��� )72( نقطة.

ويرجع ذلك اإلى التوعية بالختبارات الدولّية واأهميتها، وتدريب الطالب على مناذج مماثلة، وتدريب املعلمني 
علـــى �سياغة اأ�سئلة م�سابهـــة لأ�سئلة الختبار وتوظيفهـــا يف احل�س�ص الدرا�سية، وحتفيز الطـــالب على امل�ساركة 

الإيجابّية من خالل امل�سابقات الوطنّية على م�ستوى املدار�ص.



ي
ثان

م ال
س

الق

ص 
ت وقص

جازا
إن

جاح
الن



158

القسم الثاني:
إنجازات و قصص النجاح

ي�ستعر�ص هذا الق�سم اأهم الق�س�ص الناجحة يف تطوير التعليم بالدول الأع�ساء يف مكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليـــج، ويهدف اإلى ت�سليط ال�سوء على الإجنازات يف اأنظمة التعليـــم بهذه الدول، ل�ستخراج الدرو�ص امل�ستفادة 
وت�سهيل تبادل املعلومات ب�ساأنها. فمن خالل ح�سر وت�سنيف امل�ساريع والربامج امل�سرتكة اأو اخلا�سة بكل بلد، يتّم 

التاأكيد على تقا�سم الدرو�ص امل�ستفادة، وثقافة تبادل املعلومات واخلربات املفيدة.

اإن البحـــث عـــن �سيا�سات قابلة للتحقيق وحلول مبتكـــرة متَّ تطويرها يف الدول الأع�ســـاء باملكتب، يعزز تطوير 
القدرات املحلية التي من �ساأنها ت�سحيح نقاط ال�سعف يف نظمها التعليمية، وبالتايل فاإن الغر�ض من هذا التقرير 
هـــو تعزيـــز القدرات الوطنيـــة يف التحليل من اأجل التنمية امل�ستدامـــة يف �سيا�سات التعليم الوطنيـــة، اإذ ل يقت�سر 
ال�ستعرا�ـــص علـــى �سرد الإجنازات فقط، بل ي�سعـــى لتبويبها وت�سنيفها ح�سب املجـــالت واملقا�سد، من اأجل حث 
ًّا على  وزارات الرتبيـــة والتعليـــم علـــى التاأمل حـــول اأ�سباب جناحها وتطورها نحـــو ثقافة م�ستدامة، للوقـــوف دوريـ
التفكـــري يف التقدم املحرز، والإ�سهام يف اإ�سفـــاء الطابع املوؤ�س�سي على ثقافة التعلم من التجارب ال�سابقة، وتقدمي 

هذه اخلربات خلدمة التنمية يف امل�ستقبل.

ويتنـــاول ال�ستعرا�ـــص نوعني مـــن الت�سنيف والتحليل، فبعـــد احل�سر العددي لكل امل�ساريـــع والربامج التي مت 
جمعهـــا من خـــالل امل�سادر املعتمدة وت�سنيفها، يعر�ـــص الف�سل الأول من التحليل لأهـــم امل�ساريع والربامج ذات 
الهتمـــام امل�ســـرتك بني الدول الأع�ســـاء يف املكتب حيث يتم ت�سنيفهـــا وعر�ص اأهدافها. اأمـــا الف�سل الثاين من 
التحليـــل فيف�سل اأهم التجـــارب الناجحة يف كل بلد على حـــدة بو�سف حمتواها واأهدافهـــا وخمرجاتها والعوامل 

الداعمة لنجاحها والدرو�ص امل�ستفادة منها.

 برامج ومشاريع تطوير التعليم1. 
ح�ضر وت�ضنيف الربامج وامل�ضاريع . 1.1

اعتمدت ثالثة م�سادر رئي�سة ل�ستقاء برامج وم�ساريع تطوير التعليم يف الدول الأع�ساء باملكتب، ويتعلق الأمر مبا ياأتي:

الربامج وامل�ساريع الواردة يف التقرير اخلا�ص بالنه�سة التعليمية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.	•
• امل�ساريع والتجارب املعرو�سة يف الجتماعات الت�ساورية لوزراء الرتبية والتعليم وبالأخ�ص الجتماعني الرابع واخلام�ص.	
• نتائج البحث بو�ساطة ا�ستمارة موجهة اإلى وزارات الرتبية والتعليم يف الدول الأع�ساء باملكتب حول التجارب الناجحة.	

هـــذا، بالإ�سافـــة اإلى تقاريـــر التعليم للجميع ومواقـــع وزارات الرتبيـــة والتعليم واملكتب الـــدويل للرتبية التابع 
لليون�سكو.
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وقد اأ�سفرت هذه البحوث عن ح�سر ما ل يقل عن )117( م�سروعًا، علما باأنه مل تعتمد بخ�سو�ص تقرير حول 
نه�ســـة التعليم بـــدول جمل�ص التعاون اخلليجي اإل امل�ساريع التي توافرت علـــى الأقل على اأهداف ومكونات وا�سحة 
املعـــامل، بعـــد اأن مّت التن�سي�ص عليها كربنامج اأو م�سروع ، كما مّت اإح�ساء كّل امل�ساريع املقدمة يف اإطار اجتماعات 
الت�ســـاور، واعتمـــدت جميع ا�ستمارات التجارب الناجحـــة التي مّت ا�ستالمها. وتتوزع هـــذه امل�ساريع ح�سب امل�سدر 

والبلد على النحو الآتي:

جدول رقم)40(: التوزيع العددي للم�ساريع ح�سب امل�سدر والبلد

البلد

امل�سدر

التقرير
الجتماع 

الت�ساوري الربع 
واخلام�ص

البحث بو�ساطة 
ا�ستمارة

املجموع

دولة الإمارات العربية املتحدة 
مملكة البحرين

دولة الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

�سلطنة عمان
دولة قطر 

اجلمهورية اليمنية

6

8

5

10

7

7

-

3

5

3

4

4

3
3

4

12

1

9

8

12
3

13

25

9

23
19
22
6

432549117املجموع

 ت�ضنيف برامج وم�ضاريع تطوير التعليم2.1. 

نظـــرًا لطبيعـــة امل�ساريع التي اأدلـــت بها الدول الأع�ساء يف اإطـــار خطة تطوير التعليـــم امل�سرتكة، والتي اأعطت 
الأ�سبقيـــة لتح�سني مكونات النظام التعليم وتطوير اأداء املدار�ص واملعلمني، فاإّن املجالت املحددة يف اإطار التقرير 
اخلا�ـــص بتطويـــر التعليم بدول جمل�ـــص التعاون اخلليجي ركـــزت بالأ�سا�ص على حت�سني نوعيـــة التعليم، من خالل 
تطويـــر املناهج ونظـــم التعليم، وتوظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم مـــن دون الأبعاد الأخرى التي تنبني عليها 

ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات لتنمية الرتبية والتعليم.

لـــذا، وحتـــى يتّم التمّكـــن من حتليل مكونـــات الربامج وامل�ساريع ح�سب الـــدول يف جميع اأبعادهـــا فقد كان من 
ال�ســـروري اعتماد م�سفوفة اأو�سع حتيط باملحاور الثالثة التـــي ترتكز عليها حتليالت اأنظمة الرتبية والتعليم على 

امل�ستوى الدويل، وهي: اللتحاق بالتعليم، وجودة التعليم، واحلوكمة، اأو الإدارة الر�سيدة.
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جدول رقم)41(: ت�سنيف الربامج وامل�ساريع 

املكوناتاملجالت املحددة يف التقريراملحور

تعميم التعليم الأ�سا�سي اللتحاق بالتعليم

• تو�سيع عر�ص الرتبية والتعليم.	
• ت�سجيع الطلب.	
• احلد من الفوارق.	
• ت�ساوي الفر�ص بني اجلن�سني.	
• تنظيم التعليم لذوي الحتياجات اخلا�سة.	

جودة الرتبية والتعليم

• املناهج الدرا�سية. 	
• النظم التعليمية.	
• اأداء املوؤ�س�سات التعليمية.	
• التقنية والتعليم. 	
• متهني التعليم.	

• املناهج وطرق التعليم والتعلم.	
• الختبارات وتقومي التح�سيل.	
• تقومي الأداء الرتبوي للموؤ�س�سات.	
• حت�سني بيئة التعليم والتعلم.	
• اعتماد موؤ�س�سات التعليم والتكوين.	
• الرفع من قدرات هيئات التعليم والتاأطري.	
• التوجيه املدر�سي واملهني.	
• املردودية الداخلية واخلارجية.	
• ا�ستعمال التكنولوجيا للتعليم والتعلم.	

ال�سراكة املجتمعيةاحلوكمة

• البعد املوؤ�س�سي والتنظيمي. 	
• التخطيط والربجمة واخلريطة املدر�سية.	
• التدبري الإداري واملادي واملايل.	
• التن�سيق والتتبع والتقومي املوؤ�س�سي.	
• الالمركزية والالمتركز.	
• النظم املعلوماتية لالإح�ساء والتدبري.	
• ال�سركات وتنظيم التدخالت اخلارجية.	
• متويل الرتبية والتعليم.	
• الت�سال والتوا�سل.	

 برامج وم�ضاريع تطوير التعليم امل�ضرتكة 3.1. 

انبثقت فكرة تطوير التعليم يف اإطار م�سرية العمل امل�سرتك من قرار املجل�ص الأعلى يف دورته الثالثة والع�سرين 
)الدوحـــة، قطـــر، دي�سمـــرب 2002( ب�ساأن وثيقـــة الآراء التي قدمها خـــادم احلرمني ال�سريفـــني امللك عبد اهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود اإلى املجل�ص يف لقائه الت�ساوري الرابع )جدة، مايو 2002(.

وانطلـــق م�سروع تطوير التعليم من قرار املجل�ص الأعلى يف الـــدورة الرابعة والع�سرين الذي كلف وزراء الرتبية 
والتعليم )املوؤمتر العام ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج(، بو�سع خطة موحدة من الربامج وامل�ساريع. وقد �سرع 

بالفعل يف اإعداد وتنفيذ جملة من الربامج وامل�ساريع من طرف الدول يف اجتاه تطوير التعليم باملنطقة.
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وترتكـــز جمـــالت الربنامج وامل�ساريع على التعليم العام م�ستفيدة من نتائـــج اخلطة امل�سرتكة لتطوير املناهج، 
ومـــن مرئيات الدول الأع�ساء واأولوياتها وطموحاتها. وقد ان�سبت برامج امل�سروع امل�سرتك للنه�سة التعليمية على 
مناهـــج التعليـــم العام وتطوير النظـــم والتنمية املهنية وعلى جمـــال ال�سراكة املجتمعية. وتتـــوزع اأ�سناف الربامج 

وامل�ساريع امل�سرتكة التي بلغت )13( برناجما و)26( م�سروعا م�سرتكا، ح�سب املجالت.

 ح�ضر وت�ضنيف الربامج وامل�ضاريع امل�ضرتكة الواردة يف التقرير4.1. 

تنـــاول التقريـــر الذي اأعـــده مكتب الرتبية لـــدول اخلليج مو�ســـوع النه�ســـة التعليمية يف دول جمل�ـــص التعاون 
ًّا مل�سرية النه�سة التعليمية امل�سرتكة على اعتبار اأنه يوؤرخ، بعد التذكري  اخلليجي، ويعدُّ هذا التقرير مرجعًا اأ�سا�سيـ
مبنطلقات العناية بالتعليم، للخطط متو�سطة املدى التي اأدت اإلى هذه النه�سة، وذلك من خالل ح�سر الإجنازات 

وحتليلها، وا�ست�سراف امل�ستقبل، ور�سم اأبرز مالمح هذه النه�سة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

وقــــد تطرق التقريــــر اإلى الربامج وامل�ساريع التــــي تاأ�س�ست عليها النه�سة التعليميــــة يف كل دولة من دول جمل�ص 
التعــــاون اخلليجــــي، حيث بلغ عددها )39( برناجمــــًا وم�سروعًا ، كما قام بتحديد جمالتهــــا وبت�سنيفها وجتميعها 
ح�ســــب طبيعتهــــا يف )5( اأنواع من الربامــــج و)11( �سنفًا من امل�ساريع، اعتربهــــا م�ساريع م�سرتكة بني دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي، وحدد اأهداف كل �سنف منها. وفيما ياأتي ح�سر لهذه امل�ساريع ولأهدافها ح�سبما ورد يف التقرير.
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جدول رقم )42(: ح�سر وت�سنيف برامج وم�ساريع تطوير التعليم امل�سرتكة

املجالاملحور
امل�ساريعالربامج

ا�سمهاعددهاا�سمهاعددها

التعليم املناهج
7العام

برنامج الرتبية على 
3املواطنة

• م�سروع ثقافة احلوار.	
• م�سروع املواطنة ومفهوم الذات.	
• م�سروع املهارات احلياتية.	

برنامج التكامل بني 
2املواد

• م�سروع الكفايات التعليمية للمتعلمني.	
• م�سروع اأطل�ص املفاهيم.	

برنامج تطوير مناهج 
4الرتبية الإ�سالمية 

• م�سروع بناء وثائق متطورة.	
• م�سروع الربجميات التعليمية املواد الرتبية الإ�سالمية.	
• الرتبية 	 ومــ�ــســريف  ملعلمي  املــهــنــي  الــتــطــويــر  مــ�ــســروع 

الإ�سالمية.
• م�سروع ا�سرتاتيجيات تدري�ص الرتبية الإ�سالمية.	

4برنامج اللغة العربية 

• م�سروع املركز الرتبوي للغة العربية.	
• م�سروع بناء وثائق مناهج اللغة العربية وا�سرتاتيجيات 	

تدري�سها.
• م�سروع اإعداد معلمي اللغة العربية والرفع من كفاءتهم.	
• م�سروع تطوير اللغة العربية وتعلمها .	

برنامج تطوير مناهج 
2الريا�سيات والعلوم

• م�سروع تطوير مناهج الريا�سيات.	
• م�سروع تطوير مناهج العلوم.	

برنامج الختبارات 
التح�سيلية

برنامج �سعوبات التعليم

جودة 
التعليم

متهني 
2التعليم

•1برنامج التنمية املهنية م�سروع تاأهيل املعلم.	
برنامج تدريب 

•1القيادات الرتبوية م�سروع تطوير املهارات القيادية لدى القادة الرتبويني.	

نظم 
2برنامج تطوير النظم1التعليم

• م�سروع جتويد التعليم.	
• م�سروع العتماد املدر�سي.	

التقنية 
1والتعليم

برنامج ال�سبكة 
3الإلكرتونية املدر�سية

• م�سروع برجميات تعليمية للريا�سيات والعلوم.	
• م�سروع الدار اللكرتونية للمعلم.	
• م�سروع بوابة التعلم اللكرتوين.	

ال�سراكة احلوكمة
املجتمعية

1
برنامج ال�ستثمار يف 

3التعليم
• م�سروع املوؤ�س�سة اخلليجية لال�ستثمار التعليمي.	
• م�سروع ال�سندوق الوطني لدعم التعليم.	
• م�سروع قت�ساديات التعليم.	

1
برنامج الإر�ساد 

•1والتوجيه م�سروع التكامل بني خمرجات التعليم و�سوق العمل.	
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2.2. اأهداف برامج وم�ضاريع التطوير امل�ضرتكة
ي�سكل جمال مناهج التعليم العام اأكرث من ن�سف الربامج وامل�ساريع امل�سرتكة حيث ي�سم �سبعة برامج و)15( 
م�سروعا، برناجمني وثالثة م�ساريع يف كل من جمال نظم التعليم وال�سراكة املجتمعية، بينما يحتوي جمال متهني 

التعليم على برناجمني وم�سروعني ، اأما جمال التقنية والتعلم فيحتوي على برنامج واحد وثالثة م�ساريع.

1.2.2. جمال مناهج التعليم العام
• برنامــج الرتبية على املواطنــة: وُيعنى هذا امل�سروع بتنمية القيم الأخالقية والثقافة املجتمعية، وي�ستمل 	

على امل�ساريع الآتية:
م�ضروع ثقافة احلوار: ويهدف اإلى ن�سر وتطوير ثقافة احلوار بني الأطراف املعنية داخل املوؤ�س�سة التعليمية.  -
م�ضروع املواطنة ومفهوم الذات: ويهدف اإلى تنمية �سلوك املواطنة لدى الأطفال امللتحقني بريا�ص الأطفال   -

ومرحلة التعليم البتدائي.
م�ضروع املهارات احلياتية: ويهدف اإلى اإك�ساب الطالب جمموعة من املهارات احلياتية الأ�سا�سية.  -

برنامج التكامل بني املواد, وياأتي ا�ستجابة ل�سرورة حتقيق التكامل والرتابط والتوافق بني املواد, وي�سم 	•
امل�سروعني الآتيني:

م�ضروع الكفايات التعليمية للمتعلمني: ويهدف اإلى اإعداد دليل مب�ستوى الكفايات التعليمية املتوقع اإتقانها   -
من قبل الطالب يف جميع املواد الدرا�سية بنهاية التعليم الثانوي ال�سفوف من )10–12(.

م�ضروع اأطل�ص املفاهيم )اخلرائط املفاهيمية(: ويهدف اإلى م�ساعدة معدي املناهج على بناء مناهج حول   -
املفاهيم العلمية الأ�سا�سية للمادة الدرا�سية.

• برنامج تطوير مناهج الرتبية الإ�ضالمية: وياأتي تاأكيدًا لأهمية مناهج الرتبية الإ�سالمية يف غر�ص القيم 	
الإ�سالمية ال�سامية لدى الطالب يف ظل املتغريات الجتماعية والثقافية والتقنية وامل�ستمل على:

م�ضــروع بنــاء وثائق مطــورة ملناهج الرتبية الإ�ضــالمية: ويهـــدف اإلى حتديد الأهـــداف العامة امل�سرتكة   -
ملناهج الرتبية الإ�سالمية يف الدول الأع�ساء.

م�ضروع الربجميات التعليمية ملواد الرتبية الإ�ضالمية: ويهدف اإلى تعزيز تعليم مواد الرتبية الإ�سالمية وتعلمها.  -
م�ضــروع التطوير املهني ملعلمي وم�ضــريف الرتبية الإ�ضــالمية: ويهدف اإلى تطويـــر الكفايات املهنية ملعلمي   -

وم�سريف الرتبية الإ�سالمية.
م�ضروع ا�ضرتاتيجيات تدري�ص الرتبية الإ�ضالمية: ويهدف اإلى تطوير ا�سرتاتيجيات تدري�ص املادة.  -
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• برنامج اللغة العربية: وياأتي هذا امل�سروع ا�ست�سعارًا للحاجة اإلى م�سروع �سامل يعالج مظاهر ال�سعف يف 	
مناهج اللغة العربية وطرق تدري�سها لتح�سني م�ستويات الطالب فيها، ويتكون من:

م�ضروع املركز الرتبوي للغة العربية, ويهدف اإلى تطوير مناهج اللغة العربية وا�سرتاتيجيات تدري�سها.  -
م�ضــروع بناء وثائق مناهج اللغة العربيــة وا�سرتاتيجيات تدري�سها، ويهدف اإلى حت�سني اأ�ساليب تخطيط   -

وت�سميم عنا�سر مناهج اللغة العربية.
م�ضــروع اإعــداد معلمــي اللغة العربيــة ورفع كفاياتهم، ويهـــدف اإلى حت�سني اأ�ساليب اختيـــار معلمي اللغة   -

العربية واإعدادهم ورفع كفاياتهم.
م�ضــروع تطوير اللغة العربية وتعلمها, وتهدف اإلى تنمية اجتاه طالب التعليم العام نحو القراءة احلرة،   -

وتطوير م�ستوى التاأليف والإبداع يف اأدب الطفل.

• برنامــج تطوير مناهج الريا�ضــيات والعلوم: وياأتي هذا الربنامـــج م�ستهدفًا ال�ستجابة ل�سرورات تطوير 	
مناهج العلوم ومناهج الريا�سيات لتواكب اأحدث ما اأنتجه العلم احلديث.

• برنامج الختبارات التح�ضيلية: ويهدف اإلى قيا�ص مدى جودة التعليم وخمرجاته، ومدى فاعليته وكفاية 	
عنا�سر املنهج، بغر�ص حت�سني العمل الرتبوي والتعليمي.

• برنامــج �ضــعوبات التعلــم: وي�سعـــى هذا الربنامج اإلـــى التعرف على الطـــالب الذين يعانون مـــن �سعوبات 	
يف تعلمهـــم، مـــن خالل بناء اأدوات مقننة للك�ســـف عنهم، وو�سع الآليات والأ�ساليـــب العلمية للتعّرف عليهم، 

ومعاجلة ما يعانونه من �سعوبات يف العملية التعليمية

2.2.2. جمــــال متهــــني التعــــليم
• برنامــج التنميــة املهنيــة: ويراعي هذا الربنامج حقيقـــة اأّن مهنة التعليم تعّد من اأهـــم املهن الأ�سا�سية 	

يف جمـــال الرتبية والتنميـــة الب�سرية، واأّن املعلم هو اأ�سا�ص العملية الرتبويـــة التعليمية، ويهدف اإلى تعميق 
مفهوم املهنية يف اأداء املعلمني بالدول الأع�ساء يف املكتب، وتطوير موا�سفات ومعايري اإعداد املعلم وتاأهيله 
يف الـــدول الأع�ساء، وتزويد البيئة الرتبوية بدول جمل�ص التعاون اخلليجي بنموذج متكامل لنظام التكوين 

املهني للمعلم يتالءم والأنظمة التعليمية القائمة.
• ًّا يف 	 برنامــج تدريب القيــادات الرتبوية: ويهتم هـــذا الربنامج بالقائد الرتبوي ب�سفته عن�ســـرًا اأ�سا�سيـ

اإجنـــاح العمل اأو اإخفاقه، انطالقًا من اأّن الهتمام بتطوير املهارات القيادية لدى القادة الرتبويني يف امليدان 
يعني تطوير التعليم.
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3.2.2. جمــــال نظــــم التعــــليم
• برنامــج تطوير النظــم: ويعنى بتطوير وحتديث وتقومي النظم التعليميـــة الرتبوية القائمة، والتعرف 	

علـــى درجة قدرتهـــا على التفاعل مـــع امل�ستجدات واملتغـــريات املحيطة بكفاءة. ويت�سمـــن هذا الربنامج 
م�سروعني هما:

م�ضــروع جتويد التعليم: ويهـــدف اإلى جتويد عملية التعلم داخل ال�ســـف )البيئة املدر�سية( من خالل   -
تطويـــر اأ�ساليب تقـــومي الأداء ال�سفي واملدر�ســـي، وجتويد العالقة الرتبوية بني املدر�ســـة واملجتمع املحيط 

وتزويد البيئة التعليمية الرتبوية باملعايري والأدوات التقوميية التي ت�سهم يف حت�سني الأداء.
م�ضــروع العتماد املدر�ضــي: ويهدف اإلى اإثراء احلقل الرتبوي باأدبيـــات العتماد املدر�سي يف املوؤ�س�سة   -

التعليمية، وجتويد وتي�سري اإجراءات تقومي م�ستوى الأداء الرتبوي والتعليمي يف املوؤ�س�سات الرتبوية.

4.2.2. جمــــال التقنيــــة والتعــــليم
• برنامــج ال�ضــبكة الإلكرتونية املدر�ضــية: ويهـــدف الربنامج اإلـــى حتقيق مزيد مـــن الت�سميم والن�سر 	

والنمذجة، لتعميم التقنية يف التعليم.  وتت�سمن املرحلة الأولى لهذا الربنامج ثالثة م�ساريع هي:

م�ضروع برجميات تعليمية للريا�ضيات والعلوم: ويهدف اإلى تعزيز تعلم وتعليم العلوم والريا�سيات   -
يف املرحلتني الإعدادية )املتو�سطة( والثانوية.

م�ضــروع الدار الإلكرتونيــة للمعلم: ويهدف اإلى حت�سني اأ�ساليـــب واأدوات تطوير الأداء الفني واملهني   -
للمعلمني با�ستخدام تقنيات التعليم الإلكرتوين، ون�سر ثقافة التطوير الذاتي من خالل ا�ستخدام التقنية.

م�ضــروع بوابــة التعلم الإلكرتوين: ويهدف اإلى اإثراء عمليات التعليـــم والتعلم مبدار�ص التعليم العام   -
بتوفري مواد تعليمية اإلكرتونية عرب �سبكة الإنرتنت لكل املراحل يف جميع التخ�س�سات، وم�ساعدة الطالب 

على اكت�ساب مهارة التعلم الذاتي با�ستخدام �سبكة الإنرتنت.

5.2.2. جمــــال ال�ضــــراكة املجتمعيــــة
• برنامج ال�ضتثمار يف التعليم: ويهدف هذا الربنامج ب�سكل رئي�ص اإلى توعية العاملني يف امليدان الرتبوي 	

باملجـــالت والفر�ص والأ�ساليـــب القت�سادية يف التعليـــم، واإلى اإيجاد موؤ�س�سة ا�ستثماريـــة تطويرية يف جمال 
التعليم العام، ويت�سمن هذا الربنامج ثالثة م�ساريع هي:

م�ضــروع املوؤ�ض�ضة اخلليجية لال�ضــتثمار التعليمي: ويهدف اإلى تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف الدول   -
الأع�ساء باملكتب لال�ستثمار يف التعليم، وتفعيل ال�سراكة احلقيقية بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.
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م�ضروع ال�ضندوق الوطني لدعم التعليم: وي�سعى هذا امل�سروع اإلى العمل على اإيجاد مناذج ت�ساركية   -
جمتمعية بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص يف متويل التعليم من غري م�سادره املعتادة.

م�ضــروع اقت�ضــاديات التعليم: ويهدف اإلى الإ�سهام يف بناء املعايري والآليـــات التي تعني على التوظيف   -
الأمثل ملوارد التعليم، وتقليل الهدر املايل والب�سري يف امل�سروعات التعليمية الرتبوية.

برنامــج الإر�ضــاد والتوجيــه: وياأتـــي ا�ستكماًل مل�سروع الإر�ســـاد املدر�سي الذي مت اإجنـــازه فيما �سبق، 	•
ويهـــدف ب�ســـكل رئي�ص اإلى مزيـــد من التكامل بني خمرجـــات التعليم و�سوق العمل، من خـــالل رفع م�ستوى 

الوعي لدى ال�سريحة امل�ستهدفة )الطالب( مبجالت العمل املتاحة لديهم.

2. برامج ومشاريع تطوير التعليم بالدول األعضاء في المكتب 

فيمـــا يلي الربامج وامل�ساريع اخلا�سة بكل دولة، وذلك بعـــد ح�سرها وت�سنيفها ح�سب م�سادر ا�ستقائها، كما 
يجـــري عر�ص اأهدافها وخمرجاتها والدرو�ص امل�ستفادة ب�سكل موجز، للتعريف بها، على اعتبار اأنه ميكن الطالع 
علـــى التفا�سيـــل بالرجوع اإلى بطاقة امل�ســـروع اأو الربنامج. ويرتكز عر�ص امل�ساريع بالدرجـــة الأولى على امل�ساريع 
والتجارب الناجحة التي مت جمعها بو�ساطة ال�ستمارة، ونظرًا ملا توفره من معلومات، وعلى اعتبار اأنها حديثة من 
حيث اإعدادها و�سري اإجنازها. ويف حالة عدم احل�سول على ال�ستمارة من الدولة، �سيتم عر�ص م�ساريع الجتماع 
الت�ســـاوري اخلام�ـــص اأو الرابـــع يف حالة توافـــر املعلومات الكافية للقيـــام بالتعريف بها. هذا مـــع العلم اأن العر�ص 

يتفادى تقدمي برنامج وم�ساريع ذات اأهداف وخمرجات مت�سابهة داخل نف�ص الدولة.

1.3. دولة الإمــــارات العــربية الـمتحـــدة

1.1.3. ح�ضر امل�ضاريع 

لقـــد مت ح�سر )12( م�سروعًا من امل�ســـادر الثالثة املعتمدة، موزعة بني جمال نظم التعليم الذي ت�سمن )9( 
م�ساريـــع، وجمال التقنيـــة والتعليم الذي يحتوي علـــى م�سروعني اثنني. بالإ�سافة اإلى م�ســـروع واحد يهتم بتطوير 
ريا�ـــص الأطفـــال. وتتمحور الإجنازات حـــول تطوير املوؤ�س�سة التعليميـــة، وموؤهالت املعلم، وتوظيـــف التكنولوجيا، 

والهتمام بذوي الحتياجات اخلا�سة.

وعلى غرار امل�ساريع امل�سرتكة الواردة من التقرير حول نه�سة التعليم، فاإنه يت�سح بالنظر اإلى الت�سنيف ثالثي 
الأبعـــاد )اللتحاق بالتعليم/اجلودة/احلوكمة(، اأن جـــّل امل�ساريع تنتمي اإلى املجال الثاين اخلا�ص بتح�سني جودة 

الرتبية والتعليم. ويّت�سح من اجلدول اأّن م�سروع ذوي الحتياجات اخلا�سة تكرر يف م�سدرين.
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جدول رقم)43(: توزيع امل�ساريع ح�سب م�سادرها يف دولة الإمارات العربية املتحدة

عنوان امل�سروعاملحور/املجالامل�سدر

التقريـــر امل�ســـرتك حـــول نه�ســـة التعليم 
بدول جمل�ص التعاون اخلليجي.

جـــودة التعليـــم/ نظـــم 
التعليم.

• تطوير بنية التعلم.	
• تطوير نظام املعلم.	
• رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة.	
• املدار�ص النموذجية.	
• مدار�ص الغد.	
• املوجه املقيم.	

التجـــارب املعرو�ســـة يف اجتماعي وزراء 
الرابـــع  الت�ساوريـــني  والتعليـــم  الرتبيـــة 

واخلام�ص.

جـــودة التعليـــم/ نظـــم 
التعليم

مدار�ص الغد.

جـــودة التعليم/ التقنية 
والتعليم.

التعلم اللكرتوين.

البحث بو�ساطة ا�ستمـــارة حول التجارب 
الناجحة.

جودة التعليم/ نظم 
التعليم.

جودة التعليم 
واللتحاق/ نظم 

التعليم.

• العتماد املدر�سي للمدار�ص احلكومية واخلا�سة.	
• دمـــج الطـــالب ذوي العاقـــة و�سعوبـــات التعلـــم يف 	

مدار�ص التعليم العام.
• مبادرة تطوير ريا�ص الأطفال.	

جـــودة التعليم/ التقنية 
والتعليم.

برنامج حممد بن را�سد للتعليم الذكي.

2.1.3.  عر�ص الق�ض�ص الناجحة
اأر�سلت دولة الإمارات العربية املتحدة اأربع ا�ستمارات لق�س�ص النجاح يف ميدان الرتبية والتعليم تتمحور حول 

نظم التعليم، وامل�ساواة يف اللتحاق عرب الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�سة وريا�ص الأطفال.

1.2.1.3.  م�ضروع مبادرة العتماد املدر�ضي للمدار�ص احلكومية واخلا�ضة

يهدف امل�سروع اإلى �سمان جودة الأداء التعليمي والرتبوي يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة من خالل:

• التقييم الذاتي واخلارجي للمدر�سة.	
• التطوير املهني للعاملني باحلقل الرتبوي للقيام بدور مقيمي املدار�ص.	
• التن�سيق مع الإدارات املختلفة بوزارة الرتبية والتعليم ومع املناطق التعليمية.	

ويعتمد تنفيذ امل�سروع على ا�ستخدام دليل التقييم املدر�سي املكّون من �ستة جمالت للرتكيز، وثالثة من اأحكام 
التقييم، للحكم على اأداء املدر�سة يف كل جمال )فعال للغاية، فعال، وغري فعال(. 
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وميـــر برنامـــج العتماد املدر�سي عرب �ست مراحل تنطلق من اختيار املدار�ـــص، فالتدريب على برنامج التقييم 
الذاتي، ثّم الزيارات اإلى اأن تنتهي بالتقرير النهائي املعتمد الذي ين�سر على موقع الوزارة.

اأهـــم خمرجـــــات امل�ســـــروع: مت تقييم )417( مدر�ســـة حكومية ما بني عامـــي 2009 و 2013، ح�سلت )136( 
مدر�ســـة حكومية علـــى م�ستوى فعال للغايـــة، و)252( مدر�سة على م�ستـــوى فعال، و)29( مدر�ســـة غري فعال، ثم 
مّت تقييـــم )35( مدر�ســـه خا�سة، وتدريب مديريـــن وموجهني ليقوموا بدور مقيمي املدار�ـــص بعدد )124( مقيمًا، 

وتدريب )1022( من مديرين وم�ساعدين مديرين على التقييم الذاتي للمدار�ص.

ا�ستفــــاد امل�ســــروع من عوامــــل داعمة �سمنت جناحــــه، كوجود دليل التقييــــم ذي املعايري العامليــــة، والتعاون بني 
املقيمني الدوليني واملقيمني املحليني املنفذين لعملية التقييم، باالإ�سافة اإلى تداول تقارير املدار�ض التي حتمل نقاط 
القــــوة اأو ال�سعــــف والتي تدعم املدار�ص يف و�سع خطط التطوير امل�ستقبلية. كما �ساعد على ذلك وجود نظام بيانات 
جلميــــع املدار�ص، وتكامل الأدوار بني اإدارة العتماد املدر�سي والإدارات الأخرى. وتتجلى يف تنظيم موؤمتر العتماد 

املدر�سي، والأثر الإيجابي للمقيمني املحليني على مديرين املدار�ص، ون�سر ثقافة التقييم املدر�سي يف املدار�ص.

2.2.1.3. م�ضروع دمج الطالب ذوي الإعاقة و�ضعوبات التعليم يف مدار�ص التعليم العام
يهـــدف امل�ســروع اإلى توفري خدمـــات تعليمية متكافئة وبعدالة للجميــع، وذلـــك باإتاحة الفر�ص جلميع الطالب 
املعاق���ني للتعلي���م املتكافئ واملت�س���اوي مع اأقرانهم من االأف���راد يف املجتمع، حتى يتمكنوا م���ن االنخراط يف احلياة 
العادية، والتفاعل مع الآخرين، كما يتيح الفر�سة لطالب املدار�ص العادية للتعرف على الطالب املعاقني عن قرب، 
وتقدير م�سكالتهم، وم�ساعدتهم على مواجهة متطلبات احلياة، كما ي�سعى اإلى التقليل من التكلفة املادية يف اإقامة 

موؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة ومراكز الإقامة والرعاية الداخلية.

انطلـــق امل�ســـروع يف العـــام الدرا�ســـي 2009/2008، اإذ مّت تطبيـــق الدمـــج يف )10( مدار�ـــص بجميـــع املناطق 
التعليمية، وكان عدد امل�ستفيدين من برامج الرتبية اخلا�سة )6496( من الطالب، اإلى اأن و�سل يف العام الدرا�سي 
2014/2013 اإلـــى )348( مدر�ســـة مـــن اأ�سل )422( مدر�ســـة )83٪ من عدد املدار�ـــص(، وكان عدد امل�ستفيدين 

)15547( من الطالب، ومت تدريب )50٪( تقريبا من جميع اأع�ساء الهيئة التعليمية والإدارية باملدار�ص و)٪80( 
من اأع�ساء الهيئة التعليمية والفنية بريا�ص الأطفال.

ويدعـــم امل�ســـروع القانون الحتادي رقم )29( ل�سنة 2006 يف �ساأن حقوق املعاقني واملعدل بقانون احتادي رقم 
)14( ل�سنـــة 2009 وروؤيـــة 2020 لدولة الإمارات العربية املتحـــدة ، املحور الرابع )يوؤمن النظـــام التعليمي فر�سًا 
مت�ساويـــة جلميـــع الطالب توؤدي اإلى نتائج متوازنـــة، كما يدمج ذوي الحتياجات اخلا�ســـة يف النظام التعليمي مع 
توفـــري برامـــج دعم ومرافـــق منا�سبة(، كما ا�ستفـــاد امل�سروع من الدعم املـــادي واملعنوي لـــوزارة الرتبية والتعليم 
وتخ�سي�ص ميزانية لذلك، واإطالق دليل القواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�سة، وتعزيز التعاون، وعقد اتفاقيات 
�سراكـــة يف �ســـاأن تعليم الطالب ذوي الإعاقة الذهنيـــة باملدار�ص، ثم اإعادة تاأهيلهم مهنيـــًا، بالإ�سافة اإلى ت�سكيل 
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اللجنـــة العليـــا للمعاقني، واإعداد وت�سميم منـــاذج للخطة الرتبوية الفردية )املنهـــج املخ�س�ص للطالب املعاق من 
�سمن املنهج العادي املقرر لعموم الطالب باملدار�ص احلكومية(.

وميكـــن من امل�سروع ا�ستخال�ص �ســـرورة تطبيق مبادرة الدمج ب�سكل تدريجي، حيث بداأ بع�سر مدار�ص يف عام 
2009، و�ســـوف ي�سمـــل كل املدار�ص يف عام 2015. كما اأدت ندرة عدد املتخ�س�سني يف برامج الرتبية اخلا�سة اإلى 

اإعـــداد وت�سميم حقيبة تدريبية ا�ستفاد منها اأكرث من )50٪( من املعلمني والإداريني باملدار�ص، كما ا�ستفاد منها 
)80٪( من العاملني يف ريا�ص الأطفال. وي�سكل دعم اأولياء الأمور الركيزة الأولى يف جناح مبادرة الدمج، كما اأن 
تدريـــب املعلمني يف جميع التخ�س�سات على برامج الرتبية اخلا�سة مب�ساركة اأولياء الأمور، كان له الأثر الإيجابي 

يف جناح مبادرة الدمج.

3.2.1.3. م�ضروع برنامج حممد بن را�ضد للتعّلم الذكــي

يهدف امل�سروع ب�سكل عام اإلى ن�سر ثقافة التعلم الذكي، ودمج تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف عملية التعليم 
والتعلم ب�سكل فاعل، حيث اإنه يتوخى:

• دعـــم تكنولوجيا التعليم، وحت�سني عملية التعليم والتعّلم يف املدار�ص، وتطوير عملية اتخاذ القرارات، وتوفري 	
نطاق عري�ص من الفر�ص التعليمية ذات اجلودة العالية.

• رفـــع قدرات مديـــري املدار�ص واملعلمني، ملمار�سة مهنتهـــم ب�سكل فاعل ودمج اأولياء الأمـــور ب�سورة فاعلة يف 	
عملية تعّلم اأبنائهم.

وقـــد كان للم�ســـروع خمرجات مهمة، فبعد اأن اأطلق �سمو ال�سيخ حممد بـــن را�سد األ مكتوم �سنة 2012 برنامج 
حممـــد بـــن را�سد للتعلم الذكـــي لي�ستهدف كل املدار�ص، كانـــت الإجنازات حتى الفرتة احلاليـــة تنفيذ امل�سروع يف 
ًّا )�سبورة تفاعلية، الربط بالإنرتنت التابع للربنامج،  ًّا ذكيـ )123( مدر�سة حكومية يف الدولة، وجتهيز )440( �سفـ
حا�ســـب لـــكل معلم ومديـــر، جهاز لوحي لكل طالـــب....(، اإ�سافة اإلـــى تدريب )1357( مـــن املعلمني، و)72( من 

القيادات املدر�سية، وتكرمي اجلهود املتميزة املبذولة يف امليدان.

وقـــد ا�ستفـــاد امل�سروع من دعم قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة لكونـــه جزءًا من روؤية المارات )2020(، 
ويدعـــم الأجنـــدة الوطنية لتطوير التعليـــم، كما دعمه وجود ميزانيـــة للم�سروع ت�ساند اخلطـــط التنفيذية الثابتة، 
وقيـــام ا�سرتاتيجيته على دعائم عديدة كالدرا�سات العلمية، والطـــالع على التجارب املماثلة يف امليدان والدرو�ص 
ًّا، هذا، وقد �سّكل التوا�سل والعمل بروح الفريق مع العمالء وال�سركاء لتحقيق روؤية واأهداف  ًّا وعامليـ امل�ستفادة حمليـ

الربنامج، عاماًل اآخر من عوامل الدعم.

لقـــد مّكن امل�سروع مـــن ا�ستخال�ص عدد من الدرو�ص، مـــن بينها �سرورة و�سع برنامـــج وخطط لإدارة التغيري 
ب�ســـكل مدرو�ـــص واأ�سا�ســـي، ليتم التحول اإلـــى املمار�سات الذكية واحلديثـــة يف التعليم ب�سكل ناجـــح، والتاأكيد على 
اأّن التحـــول للممار�ســـات التعليميـــة احلديثة ب�سكل �سل�ص وم�ستـــدمي، رهني بوجود برنامج للتطويـــر املهني امل�ستمر 

للقيادات املدر�سية واملعلمني.
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4.2.1.3. م�ضروع مبادرة تطوير ريا�ص الأطفــــال

يرمـــي الهدف العام للم�سروع اإلى تاأ�سي�ص نظام تربوي علمـــي متخ�س�ص ومتميز، ي�سمل كافة خدمات التعليم 
والتدريـــب ملرحلة ريا�ص الأطفال، ب�سكل م�ستمر وبو�ساطة التطوير والتو�سع التدريبي، وذلك عرب حتديث اأ�ساليب 
العمـــل الرتبوي، وتطوير الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة بريا�ص الأطفال، ملواكبة روح الع�سر، والتغريات الهائلة يف 
ل اإلى  املعرفـــة والتكنولوجيـــا، وتطوير البيئة الرتبوية يف ريا�ص الأطفال مبا ي�ساعـــد على حتقيق الأهداف، والتو�سّ
نتائـــج عاليـــة امل�ستوى وباأقل تكلفة ممكنة، اإ�سافة اإلى رفع م�ستوى ريا�ص الأطفال، بحيث متّكن الطفل من التاأقلم 

مع املرحلة الالحقة.

ــا ومتدرجًا من عـــدة جوانب منها: اإن�ســـاء مراكز تطوير  ًـّ لقـــد اأخـــذ التطوير يف ريا�ـــص الأطفال طابعًا �سموليـ
ريا�ـــص الأطفـــال، واإعداد املنهج املطّور وفقًا ملبداأ التعلم الذاتي، وتطوير اأ�ساليب تقومي الأداء واإثراء املنهج املطور 
بربنامـــج التنميـــة اللغوية، وبرنامج اللغـــة الإجنليزية. كما �سعى اإلـــى التدريب على املنهج املطـــور للهيئة الإدارية 
والفنيـــة والتعليمية، واإعادة تنظيم البيئة الداخلية واخلارجية، وتطوير الهيكل التنظيمي للرو�سة املطورة، وتغيري 

الربنامج اليومي.

كمـــا ا�ستفاد امل�سروع من دعم احلكومة امل�ستمر ملرحلـــة الطفولة، ومل�سروع تطوير ريا�ص الأطفال، ومن تنظيم 
موؤمتـــر عاملـــي للطفولة، والقيام بزيـــارات وح�ســـور املوؤمترات والندوات لالطـــالع على جتارب ومبـــادرات الدول 
الأخرى، كما كان للتدريب امل�ستمر للهيئة الإدارية والفنية والتعليمية يف ريا�ص الأطفال احلكومية، ومل�ساركة اأولياء 

الأمور واملجتمع، دور اأ�سا�سي يف اإجناح امل�سروع.

اأدى اإجنـــاز امل�سروع اإلى ا�ستخال�ص جمموعـــة من الدرو�ص من اأبرزها: توعية اأولياء الأمور باأهمّية م�ساركتهم 
يف اكت�ســـاب اأطفالهـــم مهـــارات التوا�سل من خالل مزيد مـــن تنامي اأدوارهم يف تعلم اأطفالهـــم، اإ�سافة اإلى بيان 
دور كّل مـــن الأهل، واملجتمـــع، ودور احل�سانة، يف حتقيق البناء الأمثل ملرحلة ما قبـــل ريا�ص الأطفال، ويف تطوير 
ومنـــو دماغ الطفل وتاأ�سي�ص املهارات الأ�سا�سية واكت�ساب املعرفـــة لديه. واأبرزت زيادة اإقبال اأولياء الأمور لت�سجيل 
اأبنائهـــم يف ريا�ـــص الأطفال احلكومية، ونقل اأبنائهم من ريا�ص الأطفـــال اخلا�سة اإلى ريا�ص الأطفال احلكومية، 

رغبة بع�ص ريا�ص الأطفال اخلا�سة يف تطبيق منهج التعلم الذاتي املطبق يف ريا�ص الأطفال احلكومية.
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2.3. مملكة البحرين

1.2.3 ح�ضر الـم�ضـــــاريع 
بلغ عدد امل�ساريع التي ت�سمنتها امل�سادر الثالثة الأ�سا�سية املعتمدة ما ل يقل عن )18( م�سروعا، موزعة ح�سب 

امل�سدر واملجال على النحو الآتي:
• )8( م�ساريع ت�سمنها التقرير حول نه�سة التعليم يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، جّلها يتطرق اإلى نظم التعليم.	
)5( م�ساريـــع كانت مو�ســـوع عرو�ص يف اإطار الجتماعني الت�ساوريني الرابع واخلام�ص لوزراء الرتبية والتعليم، 	•

وتتناول جمالت النظم التعليمية والتقنية، والتعليم وال�سراكة الجتماعية.
• )5( م�ساريــــع م�ستقــــة من البحث بو�ساطــــة ا�ستمارة حول امل�ساريع والتجارب الناجحة املوجهــــة اإلى دول اخلليج العربي من 	

طرف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، وهي موزعة بني جمالني اثنني، يتعلقان بالنظم التعليمية وال�سراكة املجتمعية.

جدول رقم )44(: توزيع امل�ساريع ح�سب م�سدر ا�ستقائها وجمال تدخلها مبملكة البحرين
عنوان امل�سروعاملحور/املجالامل�سدر

التقريـــر امل�ســـرتك حـــول نه�سة 
التعليـــم بـــدول جمل�ـــص التعاون 

اخلليجي.

جـــودة التعليـــم/ نظـــم 
التعليم

• م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ص امل�ستقبل.	
• توحيد امل�سارات الأكادميية يف التعليم الثانوي.	
• تطوير التعليم البتدائي.	
• تطوير التعليم الإعدادي )املتو�سط(.	
• تطوير التعليم التقني واملهني.	
• التلمذة املهنية.	
• رعاية الطالب املوهوبني.	

جـــودة التعليم/ مناهج 
التعليم العام

• تدري�ص اللغة الإجنليزية يف ال�سف الأول من التعليم 	
البتدائي.

الـــــتـــــجـــــارب املــــعــــرو�ــــســــة يف 
الرابع  الت�ساوريني  الجتماعني 
ــيــة  ـــــــوزراء الــرتب واخلـــامـــ�ـــص ل

والتعليم.

•ال�سراكة املجتمعية التجربة يف جمال خدمة املجتمع.	
جـــودة التعليم/ التقنية 

والتعليم
•  املركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات والت�سال.	

جـــودة التعليـــم/ نظـــم 
التعليم

• م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ص امل�ستقبل )مكرر(.	
• التلمذة املهنية )مكرر(.	
• برنامج الطالب ذوي الإعاقة.	

البحـــث بوا�سطـــة ا�ستمارة حول 
التجارب الناجحة

نظم  التعليم/  جـــودة 
الــــتــــعــــلــــيــــم/ فـــر�ـــص 

اللتحاق

• حت�سني اأداء املدار�ص.	
• تكوين طالب مدار�ص التعليم الفتي واملهني.	
• دمج الطالب التوحديني يف املدار�ص احلكومية.	

ال�سراكة املجتمعية
• م�سابقة املهارات.	
• امل�ساعدة والتدريب على تاأ�سي�ص امل�ساريع ال�سغرية 	

والقت�ساد املحلي.
بالإ�سافـــة اإلى )6( جتارب حملية على م�ستوى املدر�سة تدخل يف اإطار م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ص امل�ستقبل 

غري مدرجة �سمن القائمة.
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2.2.3. عـــــر�ص التجـــــــارب الناجحـــــة
1.2.2.3. م�ضروع حت�ضني الأداء املدر�ضي

يهـــدف امل�ســـروع ب�سكل عام اإلى حت�ســـني اأداء املدر�ص والطـــالب باجتاه متكني الطالب مـــن امتالك املهارات 
احلياتيـــة الالزمـــة، وذلك لتحقيق الأهداف اخلا�سة التي تهتم بتطوير املناهج والبيئة املدر�سية واملعلم، والرتقاء 
مبهمتـــه، وتعزيز دور القيـــادة والإدارة املدر�سيـــة. ويعتمد امل�سروع علـــى التقييم الذاتي جلميع مكونـــات املوؤ�س�سة 

التعليمية بناًء على موؤ�سرات الأداء الرئي�سة، وزيارات املراجعة للمدار�ص وحوارات الأداء.

وتتمثـــل خمرجات امل�سروع يف ارتفـــاع ن�سبة املدار�ص احلا�سلة على تقرير جيـــد، وانخفا�ص املدار�ص احلا�سلة 
علـــى تقدير غري مر�ـــص يف تقارير هيئة �سمان اجلودة، كما اأدى امل�سروع اإلى حتويل املدار�ص اإلى موؤ�س�سات ن�سطة 

تعمل بروح الفريق الواحد، وت�سارك يف و�سع روؤية مبنية على روح امل�سوؤولية.

وتتجلى العوامل الداعمة لنجاح امل�سروع يف وجود خطة ا�سرتاتيجية للوزارة ت�سمن ال�ستمرار والدعم لتح�سني 
اأداء املدار�ص، وتقارير هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب.

ًّا،  ًّا و�سخ�سيـ اأمـــا الدرو�ص امل�ستفادة مـــن امل�سروع، فتعنى بتح�سني الزمن املدر�سي، ورفع اأداء الطالب اأكادمييـ
والتطوير املهني للمعلمني.

2.2.2.3. م�ضروع دمج طالب ا�ضطراب التوحد يف املدار�ص احلكومية

ي�سعـــى الهدف العام للم�ســـروع اإلى تقدمي اأف�سل اخلدمـــات الرتبوية والتعليمية لطـــالب ا�سطراب التوحد يف 
املدار�ص احلكومية، من خالل اإك�سابهم بع�ص الكفايات التعليمية، واملهارات احلياتية، واإ�سراكهم يف بع�ص الأن�سطة 
والفعاليات الرتبوية والتعليمية مع الطالب العاديني يف املدر�سة، وتهيئتهم ملفاهيم بع�ص احلرف املنا�سبة للتاأهيل 

والتدريب، لالنخراط يف �سوق العمل.

وتتمحـــور خمرجات امل�سروع يف بناء �سراكات مع موؤ�س�سات املجتمـــع املدين املخت�ص با�سطراب التوحد، وفتح 
ف�سول يف )8( مدار�ص ت�ستقطب )40( طالبًا وطالبة.

وترتبـــط العوامـــل الداعمة للم�سروع بالإميـــان باأهمية امل�سروع على �سعيـــد الوزارة واملوؤ�س�ســـة واأولياء الأمور، 
ًّا.  ًّا وموؤ�س�سيـ ًّا وماليـ وتوفري متطلبات امل�سروع ب�سريـ

وقـــد اأدى هـــذا امل�سروع اإلـــى اأهمية حتقيق الرتبيـــة للجميع عرب اإدماج هـــذه الفئة �سمن الفئـــات الأخرى من 
الإعاقات داخل املدر�سة، واإلى تخفيف الأعباء املالية على الأ�سر بتوفري التعليم املجاين لهذه الفئة، وحتقيق اأماين 

اأولياء الأمور فيما يتعلق بتهيئة اأبنائهم لالندماج يف املجتمع.
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3.2.2.3. م�ضروع امل�ضاعدة على تاأ�ضي�ص امل�ضاريع ال�ضغرية

يتجلـــى الهـــدف العام للم�سروع يف تاأهيـــل جيل قادر على الإ�سهام يف دعم خطـــط القت�ساد الوطني عرب تبني 
امل�سروعـــات ال�سغـــرية واملتناهيـــة ال�سغر كاأ�سلوب حلياتـــه العملية، وترمـــي اأهدافه اخلا�سة اإلـــى �سقل مهارات 
ومواهـــب الطالب لي�سبحوا قادرين على تاأ�سي�ص م�ساريعهم اخلا�سة، وتوعيتهم باأهمية اإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية 
للمجتمـــع اأو القت�ســـاد املحلي، وم�ساعدة الطـــالب على تنمية اأفكارهـــم التجارية وتاأ�سي�ص وتطويـــر م�ساريعهم، 
وتوعيتهـــم باجلهـــات الداعمة للم�ساريع ال�سغرية واخلدمات التي تقدمهـــا، واإتاحة الفر�سة للطالب للتعرف على 

جتارب واقعية مل�ساريع ريادية �سبق تنفيذها.

ومـــن نتائـــج امل�سروع اأنـــه اأدى اإلى تخريج طالب مـــن التعليم الفني واملهنـــي قادرين على تاأ�سي�ـــص م�ساريعهم 
وامل�ساهمة ب�سكل فعال يف تنمية القت�ساد املحلي.

هـــذا، وقـــد ا�ستفاد امل�سروع من عوامل داعمـــة منها تعيني معلمني ملتابعة الطـــالب والإ�سراف عليهم يف مواقع 
العمـــل، وتوفري املوا�ســـالت جلميع املتدربني من واإلى مواقـــع التدريب، وكذلك، منح خم�س�ســـات مالية للطالب 
املتدربـــني، كما �ساعـــد على اإجناحه اإعداد م�سابقة بني جميع امل�ساريع، واختيـــار اأف�سل ع�سرين م�سروعا، وتكرمي 
الطـــالب اأ�سحـــاب هـــذه امل�ساريع من طرف بنـــك البحريـــن للتنمية، واحت�ســـان جمموعة مـــن امل�ساريع، وتقدمي 

الت�سهيالت لتنفيذها على اأر�ص الوقع.

اإن الدرو�ـــص امل�ستفادة من اإجناز هذا امل�سروع كثرية منهـــا: ن�سر ثقافة العمل احلر بني الطالب قبل تخرجهم 
مـــن املرحلة الثانويـــة، وتنمية مهارات التفكـــري الإبداعي، واأ�ساليـــب العر�ص والت�سويق، وتقنيـــات اإعداد اخلطط 
اخلا�سة بامل�ساريع، وكذلك دعم مهارات التوا�سل والعمل �سمن فريق، وتعزيز املواقف الإيجابية اجتاه الآخرين.

4.2.2.3. برنامج كوين طالب مدار�ص التعليم الفني واملهني

اإّن الهـــدف العام للم�سروع هو الرتقاء مبهارات البحرينيني من خالل تطوير التعليم والتدريب، لتعزيز قدراتهم 
على تلبية متطلبات �سوق العمل املتجددة. اأما اأهدافه اخلا�سة فهي ترمي اإلى تنمية ال�سراكة مع املوؤ�س�سات وال�سركات 
ال�سناعية واخلدماتية، وتزويد الطالب باملهارات واخلربات واأخالقيات العمل املطلوبة يف احلياة العملية، وتعريفهم 
مبجـــالت العمـــل املختلفة املتوقع اللتحـــاق بها م�ستقبال، كما اأنهـــا ت�سعى اإلى ربط املادة العلميـــة باملهنة عن طريق 

التدريب العملي ميدانيا، وتهيئة الطالب لاللتحاق ب�سوق العمل، واإيجاد فر�ص عمل م�ستقبلية لهم.

اأدى امل�سروع اإلى م�ساركة )610( موؤ�س�سات من القطاعني العام واخلا�ص �سنة 2014/2013، و)4446( طالبًا 
يف امل�سارين ال�سناعي والتجاري الذين نفذا الربنامج.

ارتبط جناح امل�سروع بعدد من العوامل الداعمة من اأهمها التغذية الراجعة من اجلهات امل�ستفيدة )ا�ستبانات 
وتقاريـــر(، وتعيني معلمـــني ملتابعة الطالب والإ�سراف عليهم خالل التدريب، وتوفـــري املوا�سالت، وتغطية تاأمينية 

�سد احلوادث، ومنح الطالب خم�س�سات مالية.
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مّكـــن امل�سروع من معرفة الطالب العميقة بتقنيات العمل وتقوية النتماء املهني، ومن تعاون وثيق و�سراكة 
حقيقيـــة بـــني املدار�ص وموؤ�س�سات �سوق العمل واملجتمع املحلي، كما اأدى كذلك اإلى الوعي بامل�ساواة يف احلقوق 
والوجبـــات وحتمل امل�سوؤولية، واإلى تنامي املواقف الإيجابية جتاه الآخرين واحرتامهم، كما اأنه �ساهم يف اأخد 
تغذيـــة راجعة مـــن املوؤ�س�سات على م�ستوى طـــالب التعليم الفني واملهنـــي، وتثقيف واإ�ســـراك اأولياء الأمور يف 

العملية التعليمية.

5.2.2.3. م�ضابقة املهارات

الهـــدف العام لهـــذا امل�سروع يتمثل يف توفري برنامج يعمـــل جنبا اإلى جنب مع موؤ�س�ســـات �سوق العمل، لتخريج 
كوادر وطنية موؤهلة وقادرة على املناف�سة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل، وذلك من خالل حتقيق الأهداف 
اخلا�سة التي ت�سعى اإلى ت�سجيع ال�سباب على االإقبال على التعليم الفني والتدريب املهني، واالنخراط يف الوظائف 
الفنيـــة واملهنية، وتعزيز التوا�سل بني قطاعي العمل والتعليم، كما ترمي اإلى تطوير برامج التعليم الفني والتدريب 
املهنـــي، وتعزيز اأق�سامـــه باأحدث الأجهزة واملعدات، وامل�ساهمة يف اإبراز اأ�سحاب املهارات واملكانة الفعلية للمملكة 
يف جمـــال التعليم الفني والتدريب املهني، ورفـــع رايتها يف املحافل الإقليمية والدولية، وكذلك اكت�ساب اخلربة عن 

طريق الحتكاك بذوي اخلربة والخت�سا�ص.

وتتمثـــل خمرجات م�سروع م�سابقـــة املهارات يف جمموعة من الآليات التي مّكنـــت اللجنة التنفيذية من اختيار 
املهـــارات وامل�ساركني من طرف اجلهة امل�ساركة وفق املعايري املحددة من طرف اللجنة التنفيذية، كما و�سعت اآلية 

الختيار اخلرباء. وقد اأدى امل�سروع اإلى اإعداد كوادر �سابة موؤهلة لالنخراط يف �سوق العمل بكل احرتاف.

تتعلق العوامل الأ�سا�سية الداعمة للم�سروع مبيادين التمويل، حيث يعتمد امل�سروع على القطاع اخلا�ص و�سندوق 
العمـــل )متكني( واملـــوارد الب�سرية بتوفري عدد من اخلـــرباء، واملحكمني، بالإ�سافة اإلـــى اجلانب الفني حيث اأدت 

املوؤ�س�سات التعليمية دورًا يف جتهيز مواقع تدريب الطالب.

اإن الدرو�ـــص امل�ستفـــادة وامل�ساعـــدة التي قدمها امل�سروع تدل علـــى الهتمام املتزايد بالتعليـــم الفني والتدريب 
املهنـــي والندمـــاج يف الوظائف الفنية واملهنية، وتقليـــل العتماد على العمالة الوافدة مـــع اإحياء روح املناف�سة بني 
الـــدول والأفـــراد، للو�سول اإلى م�ستويات عالية من املهارات، وتعزيز م�ساركـــة موؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سركات 

احلكومية واخلا�سة وتبادل اخلربات واملعارف.
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3.3. اجلمهورية اليمنية

1.3.3. ح�ضر امل�ضاريع 

بلـــغ عدد امل�ساريع والتجارب الناجحة التي ت�سمنتها امل�سادر الثالثـــة الأ�سا�سية املعتمدة )6( م�ساريع موزعة 
ح�سب امل�سدر واملجال:

• )3( م�ساريع كانت مو�سوع عرو�ص يف اإطار الجتماعني الرابع واخلام�ص للت�ساور بني وزراء الرتبية والتعليم.	
• )3( م�ساريع م�ستفادة من البحث بو�ساطة ا�ستمارة حول التجارب الناجحة.	

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن التقرير اخلا�ص بنه�سة التعليم يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي مل يتطرق اإلى م�ساريع 
اجلمهورية اليمنية.

جدول رقم)45(: توزيع امل�ساريع ح�سب م�سدر ا�ستقائها يف اجلمهورية اليمنية

عنوان امل�سروع املحور/املجالامل�سدر
التقريـــر امل�ســـرتك حـــول نه�ســـة التعليم 

بدول جمل�ص التعاون اخلليجي.

الجتماعـــني  يف  املعرو�ســـة  التجـــارب 
لـــوزراء  الت�ساوريـــني الرابـــع واخلام�ـــص 

الرتبية والتعليم.

جودة التعليم/ التقنية والتعليم
توظيـــف تقنيـــة الت�ســـال واملعلومات يف 

التعليم »م�سروع انطلق«.
برنامج التحويالت النقدية امل�سروطة.ال�سراكة املجتمعية

التطوير املدر�سي.جودة التعليم/  نظم التعليم

البحث بو�ساطة ا�ستمـــارة حول التجارب 
الناجحة.

تعليم الفتاة.جودة التعليم/  نظم التعليم
التطوير القائم على املدر�سة.جودة التعليم/  نظم التعليم
ت�سكيل جمال�ص الآباء والأمهات.احلكامة ال�سراكة املجتمعية

2.3.3. عر�ص الق�ض�ص الناجحة

1.2.3.3. م�ضروع التطوير القائم على املدر�ضة

يهــــدف امل�ســــروع اإلــــى تهيئة املوارد املاديــــة والب�سرية بح�سب حاجــــات كل مدر�سة، لتمكينها مــــن حت�سني اأدائها 
وجتويد خمرجاتها التعليمية، والنهو�ص والرتقاء مب�ستوى خدماتها الرتبوية والتعليمية مبا يتوافق مع معايري اجلودة 
والعتمــــاد املدر�ســــي، وذلك من خالل حتقيق الأهداف اخلا�سة التي ميكن تلخي�سها بتوفري بيئة مدر�سية وتعليمية 
ه و�سحية، داعمة للتعّلم واملناف�سة الإيجابية بني الطالب، وحت�سني ممار�سات التعليم والتعلم، والرتقاء  جاذبة واآمنَّ
مب�ستــــوى التعليــــم والتعّلم وفقًا ملعايري اجلودة والعتماد املدر�سي، مع مراعــــاة وتعزيز تكافوؤ الفر�ص، وتنمية القيم 
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الدينيـــة واخُللقية والوطنية والرتبوية لدى الطالب، والتوظيف الفعال مل�سادر وتقنيات التعليم والتعّلم يف حت�سني 
املمار�سات الرتبوية والتعليمية والإدارية بالإ�سافة اإلى تنمية املوارد الب�سرية، حتى تتمكن من اأداء مهامها الرتبوية 
والتعليمية بكفاءة وفاعلية، وكذلك تفعيل وتو�سيع امل�ساركات الأبوية واملجتمعية يف دعم التطوير امل�ستمر للمدر�سة، 
وتعزيز قدرات املدر�سة على اإدارة وتنمية مواردها املالية، ورفع قدرات املدر�سة واملجتمع املحلي فيما يخ�ّص تنفيذ 
ومتابعـــه وتقومي خطط املدر�سة التطويرية، مـــع حثها على القيام باإدارة وتنمية مواردها املالية، وخ�سوعها لتقومي 

اأدائها وترتيبها وت�سنيفها وفقًا ملعايري اجلودة والعتماد املدر�سي.

وميكـــن حتديد اإيجابيات خمرجات امل�سروع يف بنـــاء نظام اإداري ومايل وتخطيطي، ومتابعة وتقييم قائم على 
املدر�ســـة مـــع تعزيز التعاون امل�سرتك بـــني املجتمع املحلي واملدر�ســـة فيما يخ�ص اإدارة العمليـــة التعليمية وحت�سني 
مدخالتها، ال�سيء الذي اأ�سفر عن تو�سيع م�ساركة املجتمع املدر�سي مع اإدارة املدر�سة يف معاجلة ق�سايا املدر�سة، 
وت�سهيـــل عملهـــا، وتقدمي الدعم املايل يف بع�ص الأحيان، اإ�سافة اإلى تطوير قـــدرات الإدارة املدر�سية على معاجلة 
امل�ســـكالت اخلا�سة بها، واإعداد خطـــط �سنوية حمدودة التفا�سيل، مثل: الأن�سطـــة الفرعية لفرتة زمنية حمددة، 
والكلفة املالية للمنفذين وحت�سني توزيع املهام والأن�سطة للعمل بني العاملني يف املدر�سة وخا�سة الق�سايا املرتبطة 
بالنوعيـــة، وكذلـــك اعتماد موازنـــات ت�سغيلية �سنوية للمدار�ـــص على اأن ت�سبح قادرة على بنـــاء واإدارة نظام مايل 
�سفـــاف وفـــق اأنظمة احلكومـــة يف عملية الإيـــداع وال�سحب، وبناء قـــدرات املدر�سة يف جوانـــب التخطيط والتنفيذ 
واملتابعـــة والتقييـــم، بالإ�سافة اإلـــى حت�سني البيئـــة املدر�سية من حيث توفـــري ال�سيانة الب�سيطـــة وتهيئة الف�سول 
وطالئهـــا، و�سيانة الأثاث املدر�سي والتجهيـــزات، وتوفري و�سائل تعليمية لتنفيذ الأن�سطـــة ال�سفية، وامل�ساعدة يف 

تنفيذ الأن�سطة غري ال�سفية امل�ساحبة للمنهج الدرا�سي، وتوفري م�ستلزمات داخلية وخارجية للمدر�سة. 

وقد ارتكزت العوامل الداعمة لنجاح امل�سروع حول توافر الإرادة ال�سيا�سية الداعمة وامل�ساندة لعملية التطوير، 
وتنامـــي الوعـــي الر�سمي وال�سعبـــي مب�سكالت التعليم وحتدياتـــه التي تواجهها املدر�ســـة يف تلبيتها حلاجات الفرد 
واملجتمـــع، والجتـــاه نحو الت�ســـدي للتحديات وامل�سكالت التي تواجـــه النظام الرتبوي والتعليمـــي، والتوجه اجلاد 
لالرتقاء مب�ستوى التعاون والتن�سيق والتناغم مع �سركاء التنمية يف تخطيط وتنفيذ ومتويل برامج التطوير املدر�سي، 
وال�ستثمار والتوظيف الفعال للموارد وامل�سادر املتاحة واملتوافرة على نحو فعال، وال�ستفادة من التجارب الرتبوية 
الوطنية والإقليمية والعاملية، وا�ستلهام العرب والدرو�ص املعززة لالإيجابيات التطويرية واملعاجلة لنواحي الق�سور.

اأهـــم الدرو�ص امل�ستفادة تتجّلى فيما �سبق ت�سجيله من اأهمية التخطيط على امل�ستوى الالمركزي، بخا�سة على 
م�ستـــوى املدر�ســـة الذي ميثل اجلهة الأماميـــة لتنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية على امل�ستـــوى الوطني واملحلي، ومدى 
اأهميـــة بناء قدرات املدار�ـــص لت�سخي�ص و�سعها وحميطها، وو�سع احللول التي ت�ستجيب حلاجيات املجتمع املحلي، 
والتـــي قد تختلف عن املجتمعـــات املحلية الأخرى، اأو حتتاج اإلى معاجلات خمتلفة مـــن دون اإغفال بناء الإح�سا�ص 
بامللكية، وم�ساركة املجتمعات املحلية لها دور اأ�سا�سي يف تعزيز اأدوار الرقابة وامل�ساألة من خالل اأقرب امل�ستفيدين 

من املدر�سة، وهم الطالب وجمال�ص الآباء والأمهات واملجتمعات املحلية.
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2.2.3.3.م�ضروع ت�ضكيل جمال�ص الآباء والأمهات

يهـــدف امل�سروع اإلى تعزيز دور املجتمع املحلي يف تو�سيع وجتويد العملية التعليمية، اأّما اأهدافه اخلا�سة فتتمّثل 
يف رعايـــة وت�سجيـــع م�ساركة املجتمع، وتعزيز مبداأ الالمركزية يف النظام التعليمـــي، وتعزيز التوا�سل بني املجتمع 

املحلي واملدر�سة مبا من �ساأنه حّل الإ�سكاليات املتعلقة ب�سوؤون التعليم. 

تتعلـــق اأهم الفر�ص الداعمة وامل�ساندة للم�سروع بوجود اإرادة �سيا�سية داعمة وم�ساندة لتح�سني تعليم الفتيات، 
بخا�ســـة يف املناطق الريفية، ودعم وزارة الرتبية ملجال�ص الآباء والأمهات من خالل منهجية م�ساركة املجتمع التي 
تبنتهـــا ا�سرتاتيجيتيـــه تطوير التعليم الأ�سا�ســـي والثانوي. وحتديد نطاق عمل هذه املجال�ـــص، وتبني وزارة الرتبية 
والتعليم لأدلة تدريب جمال�ص الآباء والأمهات والأخ�سائيني الجتماعيني، مرتكزة على تطوير مهارات التخطيط 

والإدارة لدى موظفي اإدارتي تعليم الفتاة وم�ساركة املجتمع على كافة امل�ستويات.

وتتجّلـــى اأهـــم الدرو�ص امل�ستفادة يف اأهمية الدور الـــذي توؤديه املجتمعات املحليـــة يف امل�ساعدة والدفع بتحقيق 
اأهـــداف التعليم، مبا يف ذلك جمال�ص الآباء والأمهـــات واأدوارها يف تنمية ال�سعور مبلكية املدر�سة واحلفاظ عليها، 

وحت�سني مهمتها الرتبوية والتعليمية وجتويدها.

3.2.3.3. م�ضروع تعليم الفتاة يف اجلمهورية اليمنية

يهدف امل�سروع اإلى حتقيق تكافوؤ الفر�ص والعدالة يف اخلدمة التعليمية بني الذكور والإناث عرب اأهداف خا�سة 
تت�سمن رفع معدلت اللتحاق للفتيات يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي، ورفع معدلت البقاء وال�ستكمال للفتيات حتى 
نهايـــة مرحلـــة التعليم الأ�سا�سي، وكذلك رفـــع الوعي املجتمعي يف املناطق الريفية باأهميـــة التعليم خا�سة بالن�سبة 

للفتيات.

وتتجلى نتائج وخمرجات امل�سروع يف رفع معدلت اللتحاق ال�سافية بالن�سبة لالإناث من)52.4٪(  من اإجمايل 
ال�ســـكان الإناث يف عمر )6-14( �سنة يف عـــام 2002/2001 اإلى )75.3٪( يف عام 2013/2012، وتقلي�ص فجوة 
النوع الجتماعّي من )0.72( يف عام 2002/2001 اإلى )0.82( يف عام 2012 /2013 وقد تقل�ست ن�سب الت�سرب 
وارتفعـــت ن�سب البقاء بالن�سبة لالإناث من دون تدٍن كبـــري، على الرغم من حالة عدم ال�ستقرار التي ت�سود معظم 
مناطق اجلمهورية اليمنية، وارتفاع ن�سبة اأعداد املعلمات الإناث يف التعليم الأ�سا�سي من اإجمايل عدد املعلمني من 
)20.8٪( يف عـــام 2002/2001 اإلى )30.4٪( يف عـــام 2013/2012 وانخفا�ص غياب املعلمني وتعزيز دور املراأة 

وبخا�سة يف املناطق الريفية.

وقـــد ارتكزت العوامـــل الداعمة لنجاح امل�سروع حول التبنـــي الر�سمي لتعليم الفتيـــات، وتوجه اجلهات املانحة 
لدعم تعليم الفتيات، والجتاه نحو تر�سيخ ال�سلطة املحلية وحت�سني العالقات بني املدار�ص واملجتمعات املحلية.
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4.3. دولـــة الــكــويت

1.4.3 ح�ضر امل�ضاريع 

�سملت م�ساريع دولة الكويت، وعددها )9( م�ساريع، ثالثة جمالت، وتوزعت ح�سب م�سدرها اإلى:

• )5( م�ساريع وردت يف التقرير حول نه�سة التعليم بدول جمل�ص التعاون اخلليجي.	
• )3( م�ساريع تدخل �سمن التجارب املعرو�سة يف الجتماع الت�ساوري.	
• م�سروع واحد مو�سوع البحث بو�ساطة ا�ستمارة.	

جدول رقم )46(: توزيع امل�ساريع ح�سب م�سدر ا�ستقائها يف دولة الكويت

عنوان امل�سروعاملحور/املجالامل�سدر

التقريـــر امل�ســـرتك حـــول نه�سة 
التعليـــم بـــدول جمل�ـــص التعاون 

اخلليجي.

ــم/ 	• ــي ــل ــع ــت جـــــــودة ال
التقنية والتعليم.

واجلــودة/ 	• اللتحاق 
نظم التعليم.

• حو�سبة التعليم يف ريا�ص الأطفال وباملرحلة البتدائية.	
• امللف الإجنازي.	
• احل�س�ص امل�ساندة.	
• دمج وتعليم اأطفال متالزمة داون يف املرحلة البتدائية.	
• العناية بالفئات اخلا�سة.	

الـــــتـــــجـــــارب املــــعــــرو�ــــســــة يف 
الرابع  الت�ساوريني  الجتماعني 
ــيــة  ـــــــوزراء الــرتب واخلـــامـــ�ـــص ل

والتعليم.

•نظم التعليم.	• التعليم للريادة.	
•التقنية والتعليم.	• التعليم الإلكرتوين.	

•مناهج التعليم العام.	• تاأ�سيل القيم الرتبوية.	
ا�ستمارة  بو�ساطة  البحث  نتائج 

حول التجارب الناجحة.
اجلــــــــودة/ مــنــاهــج 	•

التعليم العام.
• الرتبية على حقوق الإن�سان.	

2.4.3. عر�ص التجارب الناجحة

1.2.4.3. م�ضروع حو�ضبة التعليم يف ريا�ص الأطفال وباملرحلة البتدائية

متَّ اإدمـــاج م�ســـروع احلو�سبة �سمن خربات املنهج الدرا�سي يف ريا�ص الأطفـــال، بحيث ت�سمنت بع�ص املهارات 
الأ�سا�سية الالزمة لتعامل الأطفال مع اأجهزة الكمبيوتر، ومن اأهداف امل�سروع:

حتقيق حد اأدنى من الثقافة احلا�سوبية لدى الأطفال مبا ميكنهم من التعامل الواعي مع معطيات احلا�سوب ومتطلباته. -  1
تقدمي برجميات حا�سوبية متطورة ت�ستخدم الو�سائط املتعددة يف تفاعل الطفل معها يف مرحلة ريا�ص الأطفال. -  2
تزويـــد البيئـــة ال�سفية يف مرحلة ريا�ص الأطفال مبزيد من الأن�سطة الرتبويـــة الهادفة التي حتقق للمتعلمني  -  3

متعة ذهنية وعقلية.
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ويهـــدف م�ســـروع حو�سبة التعليم باملرحلـــة البتدائية اإلى حتقيق ما يلي: تدري�ص مـــادة مب�سطة لتعليم املعارف 
واملهـــارات الأ�سا�سيـــة للحا�ســـوب وا�ستخداماته لطالب املرحلـــة البتدائية، وتوظيف احلا�ســـوب خلدمة املجالت 

الدرا�سية الأخرى )التكامل معها(، بهدف ا�ستخدام احلا�سوب كاأداة ب�سورة اإيجابية. 

ويهدف امل�ضروع اإلى:

• تزويـــد املتعلمني باملهارات واملعارف احلا�سوبية الأ�سا�سية من خـــالل بناء مقررات حا�سوبية تدر�ص يف جميع 	
�سفوف املرحلة.

• توظيف وا�ستخدام احلا�سوب خلدمة تدري�ص املجالت الدرا�سية املختلفة.	

• اإثراء البيئة التعليمية للمجالت الدرا�سية املختلفة بربجميات حا�سوبية تعليمية تخدم هذه املجالت �سواء يف 	
جوانب التدري�ص ال�سفي اأو يف جوانب ال�ستخدامات الال �سفية للمعلمني.

• تنميـــة املهـــارات واملعارف احلا�سوبيـــة ملعلمي ومعلمات املرحلـــة البتدائية، وتعزيـــز ا�ستخدامهم للحا�سوب، 	
وتوظيفه خلدمة مهامهم الوظيفّية يف خمتلف مناحيها.

2.2.4.3. م�ضروع امللف الإجنازي

ياأتـــي م�ســـروع امللف الإجنازي يف اإطار �سيا�سة التطوير ال�سامل الذي تنتهجها الوزارة يف خمتلف حماور العمل 
الرتبـــوي، ومن بينها تعديل نظم التقومي واأ�ساليبـــه، وتطوير مفهومه واأهدافه للتحقق من جودة العملية التعليمية، 
وقد متت عملية اإدخال التعديالت والتح�سينات ال�سرورية والالزمة لتفعيل تنفيذ اأدوات التقومي التكويني امل�ستمر، 
وا�ستجابـــة لتطلعـــات املتعلم يف حت�سني اأدائـــه والرتقاء بتح�سيلـــه، وذلك من خالل و�سائل عدة مـــن بينها امللف 
الإجنازي الذي يحتوي على كل ما يقوم به الطالب خالل العام الدرا�سي ويحفظ يف احلا�سب الآيل، وي�ستخدم من 

قبل معلم املجال الدرا�سّي، ويطلع عليه ويل الأمر ويكون مرجعًا ملعرفة م�ستوى الطالب.

ويهـــدف امللـــف الجنازي اإلى م�ساركـــة الطالب يف عملية تقوميه، ودعـــم مراحل عملية التعلم علـــى اأ�سكالها، 
وت�سجيع الأداء الناجح وتطويره، اإ�سافة اإلى دعم وتوثيق الأفكار وامل�ساريع التعاونية من خالل تطوير عمل الطالب 
وت�سجيعهم على العمل كفريق تعاوين، وتوثيق مدى تقدم الطالب، بجانب اإ�سراك اأولياء الأمور واملعلمني يف عملية 

املتابعة ال�سخ�سية واملهنية للطالب. ويتكون امللف الجنازي من نوعني هما:

• بورتفوليـــو العمل اجلـــاري )Working Portfolio(: ويحتـــوي هذا النوع من امللف على جممـــل اأعمال الطالب 	
خالل الف�سل اأو ال�سنة يف م�ساق اأو مادة معينة.

• بورتفوليـــو العر�ـــص )Presentation Protfolio(: وهو خم�س�ص لعر�ص اأهم اأعمـــال الطالب واأف�سلها خالل 	
فرتة التعلم اأو يف نهايتها وي�ستخدم هذا النوع اأداة للتقومي النهائي.
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3.2.4.3. م�ضروع احل�ض�ص امل�ضاندة

يهدف اإلى عالج واإثراء املهارات التي يتم تدري�سها يف اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�سيات والعلوم عرب 
ح�س�ـــص م�ساندة وتخ�س�ص خالل الأ�سبوع، ومتثل اأ�سلوبًا للتعامل مع كل من ال�سعيفني واملتو�سطني والفائقني كل 
على حدة، باأ�سلوب تعاوين يرفع من م�ستوى ال�سعيف ويدفع باملتو�سط اإلى الأمام ويرثي جذوة التميز لدى الفائق، 
وهـــذا ما اأخذت بـــه وزارة الرتبية يف دولة الكويت �سمـــن خطتها لتطوير املرحلة البتدائيـــة لالهتمام بالفائقني، 

ومعاجلة بوادر ال�سعف يف التح�سيل الدرا�سي لدى بع�ص الطالب.

4.2.4.3. م�ضروع دمج وتعليم اأطفال متالزمة داون يف املرحلة البتدائية

اهتمامًا مبناهج ذوي الحتياجات اخلا�سة يت�سمن الربنامج الرتبوي لأطفال متالزمة داون املهارات احل�سية، 
ومهارات ال�سلوك الجتماعي، واملهارات اللغوية واحلركية والإدراكية، وكذلك مهارات الرعاية الذاتية يف املدار�ص 
احلكوميـــة، كما تطبق املدار�ص اخلا�سة العربية مناهج وزارة الرتبية، وتقـــوم املدار�ص الأجنبية بتعديل مناهجها 
لتالئـــم الأنـــواع والدرجات املختلفة من الإعاقات، ويهدف امل�سروع اإلى توفـــري احلد الأق�سى من الرعاية الرتبوية 
والنف�سيـــة والجتماعيـــة لأطفال متالزمة داون، �سمن البيئة الطبيعية لأقرانهم يف املرحلة البتدائية، والعمل على 
اإك�سابهـــم املهـــارات املنا�سبة التـــي ت�ساعدهم على العتماد علـــى النف�ص، وال�سعي اإلى جعـــل الطفل قوة منتجة يف 

امل�ستقبل يف حدود قدراته واإمكاناته.

5.2.4.3. م�ضروع العناية بالفئات اخلا�ضة

تـــدرك وزارة الرتبيـــة اأن رعاية الفائقني ل ينبغي اأن ترتك لالجتهـــادات الفردية اأو الظروف، واأّن من الأهمية 
مبكان القيام بجهود مكثفة ومنظمة لتحقيق اأف�سل عائد ممكن من الرعاية لهم، لذلك اأن�سئ جمل�ص اأعلى لرعاية 

الفائقني برئا�سة معايل وزير الرتبية، وقد مت حتديد اأهداف م�سروع رعاية الفائقني فيما ياأتي:

ًّا اإلى اأق�سى طاقاتها. -  1 ا�ستثمار قدرات املتفوقني عقليـ
اإعداد القيادات للم�ستقبل يف خمتلف جمالت التخ�س�ص العلمي والفني والأدبي. -  2
تطوير القدرة على التفكري البتكاري يف جمالت العلوم واللغة والفنون. -  3
تفهم املتفوقني للم�سوؤولية الجتماعية، وال�سطالع بواجباتهم نحو الوطن، وجناحهم يف جمالت تخ�س�سهم. -  4
تنمية ال�سخ�سية وتي�سري �ُسبل التوافق النف�سي لها. -  5

وقـــد اأن�ساأت الوزارة ف�سوًل لطالب املركز الإثرائي يف املرحلـــة الثانوية للفرتة ال�سباحية يف مدر�ستني واحدة 
للبنـــني وواحدة للبنـــات، وذلك لتخفيف الأعبـــاء الإدارية على مدر�ســـي الف�سول الإثرائية. ويتـــم اختيار املعلمني 
لتدري�ـــص الطالب الفائقـــني يف الف�سول اخلا�سة وفقًا ملعايري معينة على اأن يتـــم اإعداد املعلمني عن طريق دورات 
تدريبية يجتازها املعلم، تهدف اإلى اإعداد معلمي الف�سول للفائقني والتعرف على خ�سائ�سهم وطرق تدري�سهم.
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6.2.4.3. م�ضروع التعليم للريادة

جـــاء هذا الربنامـــج بدعوة من املكتب التنفيـــذي ملجل�ص وزراء العمـــل وجمل�ص وزراء ال�ســـوؤون الجتماعية بدول 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر يف دورته )26( يف م�سقط نوفمرب 2010، والذي دعا اإلى »دعوة الدول 
الأع�ســـاء اإلى ال�سعي لإدخـــال برنامج التعرف على عامل الأعمال ) كاب ( يف املناهـــج التعليمية والتدريبية بالتعاون 
مع وزارات التعليم واجلهات ذات العالقة بالتدريب، مع �سرورة توافر الدعم املايل واحلمالت الإعالمية الالزمة« .

ويهدف الربنامج اإلى:

توعيـــة طـــالب التعليم الثانوي واملتدربني يف معاهد التدريب املهني والتقني ب�ساأن املوؤ�س�سات والعمل للح�ساب  -  1
اخلا�ص لعتمادها كخيار وظيفي.

تطوير املواقف الإيجابية حيال املوؤ�س�سة والعمل للح�ساب اخلا�ص. -  2
توفـــري املعرفـــة والتمر�ص يف ال�سفات املطلوبة والتحديات التي قد تتـــم مواجهتها عند اإن�ساء موؤ�س�سة ناجحة  -  3

وت�سغيلها وبخا�سة املوؤ�س�سات ال�سغرية.
اإعـــداد ال�سابـــات وال�سباب على العمل ب�ســـكل منتج يف املوؤ�س�ســـات ال�سغرية ومتو�سطة احلجـــم وب�سكل اأكرث  -  4

�سمولية، وتهيئتهم لبيئة قد يكون فيها ال�ستخدام النظامي املاأجور بدوام كامل نادرًا اأو معدومًا.

7.2.4.3. م�ضروعات طموحة لإدخال التكنولوجيا يف التعليم

ت�سهـــد �ساحـــة الرتبيـــة والتعليم يف دولة الكويـــت نه�سة معا�سرة تاأخـــذ باأحدث ما تو�سل اإليـــه العلم احلديث 
والتقنيـــة مـــن م�ستحدثات تفيد يف تطوير العملية التعليمية ورفع كفايتهـــا. ويف هذا املجال تتبنى الوزارة عددًا من 
امل�سروعـــات التي ت�ستهدف توفري الحتياجـــات املادية للمدار�ص، الالزمة لتطوير اأدائهـــا واإدخال التكنولوجيا اإلى 
التعليم مبا يح�سن من مدخالته وخمرجاته. وتتعدد هذه امل�سروعات لت�سمل العديد من جوانب العملية التعليمية.

وقامت وزارة الرتبية بالتعاون مع املركز الإقليمي لتطوير الربجميات بتنفيذ العديد من امل�سروعات والتي منها:

م�سروع الكتاب الإلكرتوين: يقوم هذا امل�سروع على فكرة توفري ن�سخة اإلكرتونية من الكتب املدر�سية، بالإمكان  -  1
الطـــالع عليهـــا وت�سفحها، وقد �سمل هذا امل�سروع جميع التعليم العام والديني وتعليم الكبار، حيث مت توفري 
)Flash Memory( لـــكل طالـــب اأو دار�ص. وبلغ عدد الكتب التي متَّ حتويلها اإلـــى ن�سخ اإلكرتونية )911( كتابًا 

حتتوي على ما يقارب )150000( �سفحة.
م�ســـروع برجميات ريا�ـــص الأطفال: يهدف هذا امل�ســـروع لت�سجيع وحتفيز طفل الرو�ســـة يف امل�ستويني الأول  -  2

والثاين، عن طريق التعلم الذاتي، وبا�ستثارة دافعيته عن طريق الربجميات. وقد مت التطوير الأول عام 2002 
بالتعـــاون مع الربنامج الإمنائـــي لالأمم املتحـــدة )UNDP( وباإ�سراف خرباء تربويني، لفائـــدة جميع ريا�ص 

ًّا. الأطفال، حيث ي�ستفيد من هذه الربامج اأكرث من )55( األف طفل �سنويـ
م�ســـروع تطويـــر برجميات املرحلة البتدائية: يتّم عن طريق ت�سميم واإنتـــاج برجميات تعليمية تخدم طالب  -  3
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املرحلة البتدائية يف مواد القراآن الكرمي والرتبية الإ�سالمية لل�سفوف من )1–5(، واللغة العربية لل�سفوف  
مـــن )1 – 4(، واللغـــة الإجنليزية لل�سفوف مـــن )1–5(، والجتماعيات لل�سفوف مـــن )3–5(، والرتبية 

الوطنية لل�سفوف من )1–5(، واملهارات احلياتية لل�سفوف من )1–5(.
م�سروع اإعداد برجميات تعليمية للمرحلة املتو�سطة يف مادتي العلوم والريا�سيات: يف اإطار التو�سع يف اإدخال  -  4

التكنولوجيـــا اإلـــى التعليم، �سعـــت وزارة الرتبية وبالتفاق مـــع املركز الإقليمي لتطويـــر الربجميات التعليمية 
وبدعـــم موؤ�س�ســـة الكويت للتقـــدم العلمي، اإلى البدء يف م�ســـروع اإعداد برجميات تعليميـــة للمرحلة املتو�سطة 
ملادتـــي العلوم والريا�سيات، حيث تقوم الوزارة بتحديد املحتـــوى العلمي وم�سامينه، ثم يحول اإلى برجميات 

تكنولوجية من قبل املركز الإقليمي. وقد بداأ العمل يف العام الدرا�سي 2012/2011.
م�ســـروع تطويـــر بنـــك الأ�سئلـــة املتكامـــل )Item Pool( يف جميـــع املجـــالت الدرا�سية للمرحلتـــني املتو�سطة  -  5

والثانوية. والهدف من امل�سروع امل�ساعدة يف حت�سني تعلم واأداء املتعلمني، حيث مت التدقيق على ما يقارب من 
)200000( �ســـوؤال مبراجعة ومعرفـــة موجهي املواد الدرا�سية يف وزارة الرتبيـــة، وقد مّت و�سع الربنامج على 

موقع الوزارة منذ عام 2004 وهو متاح للجميع.
م�ســـروع البوابـــة التعليمية: يهـــدف هذا امل�سروع اإلى امل�ساهمـــة يف تطوير العملية التعليميـــة عن طريق اإيجاد  -  6

منظومـــة تقنية متكاملـــة وبخدمات متنوعة، ت�ساعد علـــى تنمية قدرات ومهارات املتعلمـــني، حيث يتم توفري 
بيانـــات واإح�ســـاءات دقيقـــة وب�سور تفاعلية يوميـــة، ت�سم امل�ساركـــني يف مكونات العمليـــة التعليمية )معلم، 

متعلم، ويل اأمر ، اإدارة ، باحثني ...(.

8.2.4.3. م�ضروع تاأ�ضيل القيم الرتبوية 
الهدف من امل�سروع هو اأن يكون لدى املتعلم جمموعة من القيم الرتبوية واملعارف واملهارات. ومن اأجل ذلك مّت 

ا�ستحداث مقررات ومناهج مطورة ت�ساير التطوير يف فل�سفة التعليم. ومن اأهدافه: 

مهارات احلياة، حقوق الإن�سان والد�ستور، والختيار احلر. -  1
تطوير املعايري واملواد التعليمية للمناهج الدرا�سية وفق معايري اجلودة يف �سناعة املنهج. -  2
تاأ�سيـــل العقيـــدة الإ�سالمية من خـــالل الأهداف الرتبوية جلميـــع املناهج الدرا�سيـــة وتاأكيدها على املحتوى  -  3

والأن�سطة التعليمية.
املحافظة على الهوية الثقافية الكويتية وحقوقها الأ�سا�سية. -  4
التاأكيـــد علـــى الرتبيـــة القيمية من خـــالل الرتكيز على قيـــم احلوار وحقـــوق الإن�سان واحرتام الـــراأي الآخر  -  5

والدميوقراطيـــة، واحـــرتام احلريات و�سيـــادة القانون، والتوا�ســـل مع الآخرين يف جميـــع املناهج الدرا�سية، 
ًّا يف الأن�سطة التعليمية. وتطبيقها عمليـ

تعزيـــز روح املواطنـــة والوحدة الوطنية، وارتباطهـــا بالتوازن بني احلقوق والواجبات مـــع الحتفاظ بالتوازن  -  6
ــا يف جميع املناهج  ًـّ الفكـــري، والبتعـــاد عن التطـــرف والعنـــف، واتخاذ الو�سطيـــة والعتدال نهجـــًا ح�ساريـ

الدرا�سية وبخا�سة املواد الجتماعية والرتبية الوطنية ومهارات احلياة. 
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الهتمام بالنمو ال�سامل املتكامل للمتعلم من خالل مراعاة املنهج للجانب املعريف والنف�ص حركي والوجداين  -  7
يف �سياغة الأهداف الرتبوية للمناهج ب�سورة حتقق التوازن يف هذه اجلوانب.

اإك�ساب الطالب مهارات التعلم الذاتي وغر�ص حب املعرفة وحت�سيلها يف ع�سر النفجار املعريف. -  8
متركز املمار�سات التعليمية حول فردية املواقف التعليمية. -  9

زيادة درجة احلرية املمنوحة للطالب يف مواقف التعلم مع زيادة اخليارات والبدائل املتاحة اأمامهم. -  10
التعامـــل الإيجابـــي مع التحـــدي التكنولوجي من خـــالل التاأكيد علـــى ا�ستخدام املناهج مل�ســـادر التعلم  -  11

املختلفة، وا�ستحداث املناهج الإلكرتونية لت�سجيع الطالب واملعلمني على التعلم الذاتي.
تطبيـــق املفاهيـــم الرتبوية اجلديدة مثل: التعلم املفرد، التعلم مب�ساعـــدة الكمبيوتر، تكنولوجيا الو�سائل  -  12

املتعددة، ومراكز م�سا در التعلم، واملكتبة اللكرتونية.
ارتباط املادة العلمية بالتطور التكنولوجي يف �سحبة تفاعلية من ال�سف االأول االبتدائي اإلى نهاية مرحلة  -  13

التعليم العام.
تنويع وحتديث ا�سرتاتيجيات التعليم والأن�سطة التعليمية املرتبطة بها. -  14
حتديث اأ�ساليب التقومي وتنويع اأدوات تقومي الطالب لقيا�ص مدى التح�سيل الدرا�سي. -  15
ال�ستعانة ببيوت اخلربة العاملية لتطوير املناهج الدرا�سية وطباعة وتوريد املواد التعليمية. -  16

9.2.4.3. م�ضروع الرتبية على حقوق الإن�ضان
اإن الهـــدف العام للم�سروع هـــو دمج مفاهيم الدميوقراطيـــة والد�ستور وحقوق الإن�سان باملناهـــج، اأما اأهدافه 
التف�سيليـــة فهي زيادة وعي املتعلم باأهمية الدميوقراطية والد�ستـــور وحقوق الإن�سان، واإملامه باملعارف واملعلومات 
املتعلقة بالد�ستور وحقوق الإن�سان، وكذلك اإعداده للممار�سات احلياتية، وت�سعى كذلك اإلى تعزيز القيم الإن�سانية 
املتعلقـــة بالدميوقراطيـــة والد�ستور وحقوق الإن�سان، وتكويـــن الجتاهات الإيجابية نحـــو الدميوقراطية والد�ستور 

وحقوق الإن�سان، وتنمية ولء وانتماء املتعلم لوطنه وتنمية مهارة التفكري الناجع.

ومن اأبرز خمرجات امل�سروع تخ�سي�ص مقرر دار�سي لل�سف الثاين ع�سر الثانوي على الدميوقراطية والد�ستور 
وحقـــوق الإن�ســـان، ودعم خطـــة اجلامعة العربيـــة للرتبية على حقوق الإن�ســـان بطباعة الدليـــل الر�سادي اخلا�ص 
باخلطة، كما اأنه �ساعد على ن�سر كتيب عن جتربة دولة الكويت يف جمال الرتبية على حقوق الفرد، ودمج مفاهيم 

حقوق الإن�سان يف جميع املناهج الدين.

وقـــد ا�ستفاد امل�سروع من عدة عوامل داعمة، مـــن اأبرزها امل�ساندة ال�سيا�سية والإرادة لتحقيق اأهداف امل�سروع 
واخلطة الرتبوية التنموية للحكومة.

لقـــد اأبرز امل�سروع �سرورة مواكبـــة املناهج الدرا�سّية ملقت�سيات الع�سر، واأهميـــة العمل كفريق، وكذا التن�سيق 
مع جميع القطاعات والباحثني واملعلمني من ذوي ال�سلة، اإ�سافة لال�ستفادة من تو�سيات اجلامعة ومكتب الرتبية 

العربي لدويل اخلليج.
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5.3. الـمملكـــــة العــــربيــة ال�ضــعوديــة

1.5.3. ح�ضر امل�ضاريع 
�سملت م�ساريع اململكة العربية ال�سعودية )23( جماًل وتوزعت ح�سب م�سدرها اإلى:

• )10( م�ساريع وردت يف التقرير حول نه�سة التعليم بدول جمل�ص التعاون اخلليجي.	
• )4( م�ساريع تدخل �سمن التجارب املعرو�سة يف الجتماع الت�ساوري.	
• )9( م�ساريع مو�سوع البحث بو�ساطة ا�ستمارة.	

جدول رقم)47(: توزيع امل�ساريع ح�سب م�سدر ا�ستقائها باململكة العربية ال�سعودية

عنوان امل�سروع املحور/املجالامل�سدر

حول  املــ�ــســرتك  التقرير 
ـــدول  نــهــ�ــســة الــتــعــلــيــم ب
جمل�ص التعاون اخلليجي.

م�سروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم.جودة التعليم/ نظم التعليم.

امل�سروع ال�سامل لتطوير املناهج.جودة التعليم/ مناهج التعليم.

تدري�ص اللغة الإجنليزية يف املرحلة البتدائية.جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.

اختيارات املعايري املهنية للرتبويني.جودة التعليم/ متهني التعليم.

جتربة التعليم الثانوي املرن.جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.

املختربات املحو�سبة.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

تطوير مناهج الريا�سيات والعلوم الطبيعية.جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.

رعاية املوهبة والإبداع.جودة التعليم/ نظم التعليم.

تدريب املعلمني واملعلمات اأثناء اخلدمة.جودة التعليم/ متهني التعليم.

العناية بدوي الحتياجات اخلا�سة.جودة التعليم/ نظم التعليم.

يف  املعرو�ســـة  التجـــارب 
الجتماعـــني الت�ساوريـــني 
الرابـــع واخلام�ـــص لوزراء 

الرتبية والتعليم.

التعليم الثانوي نظام املقررات.جودة التعليم/ مناهج التعليم.

منظومة التعليم الإلكرتوين.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

 تطوير التعليم العام: املناهج منوذجا.	•جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.
تطوير التعليم العام: اإجنازات وتطلعات.	•

بو�ساطة  الــبــحــث  نــتــائــج 
التجارب  حــول  ا�ستمارة 

الناجحة.

جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

م�سروع الربط ال�سبكي والت�سال.	•
الوطني 	• املــركــز  خــدمــات  ودلــيــل  عمليات  ت�سميم  مــ�ــســروع 

للمعلومات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم.
• م�ساريع تاأمني وتركيب معامل احلا�سب ومعامل م�سادر التعلم.	

احلكامة/ التقنية والتعليم.
• م�سروع اإجناز.	
• م�سروع اإدارة املوارد الإدارية واملالية فار�ص.	
• م�سروع نور )الإدارة الرتبوية(.	

جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.

للتطبيقات 	• الربامج  تطوير  منهجية  وبناء  اعــداد  م�سروع 
واإدارات تقنية املعلومات.

م�سروع الوملبياد الوطني لالإبداع العلمي 2013م.	•
م�سروع التعلم الن�سط.	•
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2.5.3. عــر�ص التجــــارب الــنــــاجحــــة

1.2.5.3. م�ضروع الربط ال�ضبكي والت�ضال

اإن الهـــدف العـــام للم�سروع هـــو التو�ســـع يف امل�ساركة املجتمعيـــة بالتعليم، وترمـــي اأهدافه اخلا�ســـة اإلى ربط 
مواقـــع الـــوزارة واإدارات العموم واإدارات الرتبية والتعليـــم ب�سبكة افرتا�سية وا�سعة، وحت�ســـني خدمة الإنرتنت يف 
املكاتب واملدار�ص التابعة للوزارة، كما ت�سعى اإلى ربط املدار�ص النائية والتي ل ي�سلها الإنرتنت عن طريق الأقمار 

ال�سناعية، وتطوير و�سائل الربط احلالية للمدار�ص بتقنيات و�سرعات ف�سلى وفق املتاح.

تتمثـــل خمرجـــات امل�سروع واإجنازاته يف بناء وت�سغيـــل واإدارة �سبكة الت�ســـالت الفرتا�سية التي تربط جميع 
مواقـــع الوزارة ب�سكل مرحلي وتدريجي، واإتاحة الو�سول اإلى �سبكة الإنرتنت ملكاتب ومدار�ص الوزارة ب�سكل مبا�سر 
اأو مـــن خـــالل ال�سبكة، اإ�سافة اإلـــى متكني الوزارة من ت�سغيـــل اأنظمتها ال�سرتاتيجية بكفـــاءة وجودة، ورفع معدل 

الفائدة املتوقعة، وتهيئة البنية التقنية املنا�سبة لتطوير بيئة التعليم مبا يتفق مع توجهات الوزارة.

ومن اأهم نتائجه كذلك ا�ستكمال ربط )714( موقعًا، وتغطية اأكرث من )10( مواقع من اإدارات التعليم باخلدمة، 
وتزويـــد اأكرث مـــن )2800( مدر�سة نائية بخدمة الإنرتنت عن طريق الأقمـــار ال�سناعية، واأكرث من )937( مدر�سة 

بخدمة الربط املبا�سر بالإنرتنت، وتزويد )20( اإدارة تربية وتعليم باخلدمة نف�سها، ولكن ب�سعات عالية.

2.2.5.3. م�ضروع ت�ضميم عمليات ودليل خدمات املركز الوطني للمعلومات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم

اإن الهـــدف العام الذي يرمي اإليه هذا امل�ســـروع يف خطة التنمية هو و�سع اأ�س�ص حكامة تقنية املعلومات، ودليل 
مف�سل للعمليات واخلدمات التقنية باملركز الوطني للمعلومات الرتبوية يف وزارة الرتبية الوطنية. ويهدف امل�سروع 
اإلـــى ت�سميم وتنفيذ املجموعة الكاملة لآليات عمل املركز الوطني للمعلومات الرتبوية، بناًء على اأف�سل املمار�سات 
العامليـــة، من خـــالل ت�سميم عمليات املركز الوطني للمعلومات الرتبوية ودليـــل خدمات املركز الوطني للمعلومات 

الرتبوية والن�سر والتدريب.

وتتجلى خمرجات امل�سروع واإجنازاته يف ت�سميم وتنفيذ املجموعة الكاملة لآليات عمل املركز الوطني، وتطوير 
دليل �سامل خلدمات وعمليات املركز الوطني.

3.2.5.3. م�ضاريع تاأمني وتركيب معامل احلا�ضب ومعامل م�ضادر التعلم

اإن الهـــدف العام الذي ينتمي له امل�سروع يف خطة التنمية يهتم بتطوير البيئة التعليمية لتلبية املتطلبات الكمية 
والنوعيـــة للمرحلة املقبلة. ويهدف امل�سروع اإلى متكني املدار�ص من ا�ستخدام احلا�سب الآيل واملعلوماتية، وتوظيف 
تقنياتهمـــا يف تعزيـــز العمليـــة الرتبويـــة والتعليمية، من خـــالل التطبيق العملـــي لعلوم احلا�ســـب الآيل وتطبيقاته 
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املرتبطة مبناهج احلا�سب الآيل يف املرحلتني املتو�سطة )الإعدادية( والثانوية، والتعليم با�ستخدام احلا�سب الآيل 
من خالل توظيفه كو�سيلة للتعلم التفاعلي والذاتي. وي�سعى كذلك اإلى احل�سول على املعلومات من م�سادر خمتلفة 
با�ستخـــدام احلا�ســـب الآيل، وتقدمي الدعـــم الفني و�سيانة الأجهـــزة جلميع املعامل التي يتـــم تاأمينها يف م�ساريع 
املعامل، وتدريب املعلمني واملعلمات وم�سريف تقنية املعلومات يف امليدان على اآخر الإ�سدارات من الربامج املعتمدة 

يف مناهج احلا�سب الدرا�سية و�سيانة الأجهزة والربامج.

وتتجلـــى خمرجات امل�سروع واإجنازاتـــه يف معامل احلا�سب الآيل املزودة ب�سبكة وجتهيـــزات تقنية واأثاث تقني 
)�سنـــة 2013: املعامل )6763(، اجلاهزية )102077(، ال�سريفـــرات )6763((، ومعلمني ومعلمات مدربني على 
الربامـــج املوؤمنة يف معامل احلا�سب الآيل »امل�ستفيدون �سنة 2013: عدد الإدارات )45(، عدد املدار�ص )6763(، 
عدد املعلمني واملعلمات )6763(، عدد امل�سرفني وامل�سرفات على املعامل )135(« وكذا خدمات الدعم الفني ملعمل 

احلا�سب الآيل.

4.2.5.3. م�ضروع اإجناز

تتجلـــى اأهداف امل�ســـروع يف اأمتتة �ساملة لإدارة الوثائق وامل�ستندات الر�سميـــة، وتنظيم حركة هذه الوثائق بني 
الـــوكالت والإدارات، واإن�ســـاء بيئـــة متكاملة واآمنـــة حلفظ واأر�سفة وثائـــق الوزارة. وبناء نظـــام للتعاميم وحفظها 
و�سهولـــة ا�سرتجاعها، كما ت�سعى اإلى ت�سهيل عملية البحث على الوثائـــق وامل�ستندات وفقًا لل�سالحيات واإجراءات 
احلكامة املتبعة، والتكامل يف حفظ الوثائق مع حلول امل�ساريع ال�سرتاتيجية يف الوزارة )مثل: نظام فار�ص ونور(، 
وحت�ســـني كفاءة العمل من خالل تقليل الوقت الالزم يف انتقال املعامالت، وحت�سني تتبع الوثائق الر�سمية، واإجناز 
املهـــام واملعامـــالت يف اأي وقت من اأي مكان من خالل الأجهـــزة اللوحية والهواتف الذكيـــة، واإدارة اأعمال اللجان 

وقراراتها ومتابعة مهماتها.

ومـــن اأهـــم خمرجات امل�ســـروع واجنازاتـــه:   اأمتتـــة الأعمـــال املكتبيـــة يف الإدارة العامة، ومتابعـــة املعامالت 
واملرا�ســـالت الواردة وال�سادرة، والتحكم يف تدفق املعامالت، وتوحيـــد تقنية املحتوى الإلكرتوين امل�ستخدمة على 
م�ستوى الوزارة واإدارات التعليم، لإيجاد بيئة معلومات اأكرث فعالية، كما اأنها تتعلق باإدارة اأر�سفة الوثائق واملحتوى 
الإلكـــرتوين جلميع قطاعـــات الوزارة، والبدء يف اإن�ساء ادارة ال�سجالت ح�سب اأف�سل املعايري، وكذلك اإدارة اأعمال 

الجتماعات واللجان وقراراتها، ومتابعة مهماتها وحفظها واإدارة املواعيد وقائمة الت�سال.

5.2.5.3. م�ضروع اإدارة املوارد الإدارية واملالية )فار�ص(

يهدف امل�سروع اإلى تطوير البيئة التعليمية لتلبية املتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة املقبلة، وا�ستخدام اأحدث 
ما و�سلت اإليه التقنية، لتوفري حل متكامل و�سامل لإدارة موارد وزارة الرتبية والتعليم، ورفع كفاءة وفعالية ال�سوؤون 
الإداريـــة واملالية يف الوزارة ويف اإدارات الرتبية والتعليـــم، وحت�سني دقة وجودة البيانات و�سالمتها املتعلقة باملوارد 
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املاليـــة والب�سرية، و�سمـــان اخل�سو�سية والأمان لهذه البيانات، وت�سعى كذلك اأهدافه اإلى دعم عملية �سنع القرار 
يف وزارة الرتبيـــة والتعليم مـــن خالل اإيجاد بيئة معلومات موحدة، ومتكاملة، واآمنـــة ومتاحة، تدعم اتخاذ القرار 
املنا�سب، وحت�سني الكفاءة من خالل ميكنة الأعمال املت�سلة مبهام تخطيط املوارد واإدارة العمليات يف الوزارة، مع 
توفري معلومات دقيقة عن املوظفني، والتي ت�سمح بقيا�ص ومتابعة اأف�سل لأداء املوظفني واإحالل التكامل بني قواعد 
البيانات املتعددة واملعزولة يف جميع املناطق يف قاعدة بيانات مركزية واحدة توفر اخلدمات الإلكرتونية على مدار 
ال�ساعـــة، ومن اأي مكان، لكل املعلمني واملعلمات واملوظفني واملوظفات، وتوفر املعلومات وتتيحها لالأفراد والإدارات 
مبـــا يحقق ال�ستفـــادة املثلى، ويحافظ على ال�سرية واخل�سو�سية، وكذلك حتقيق اجلودة الإدارية ال�ساملة لأجهزة 

الوزارة واإدارات التعليم، والرقي مب�ستوى كفاءة وفعالية اإجراءات العمل.

وتتجلى خمرجات امل�سروع واإجنازاته يف توريد وتركيب وت�سغيل كافة التجهيزات الالزمة لتجهيز البنية التحتية 
لالأنظمة املطبقة يف املوقع الرئي�ض، واإعداد وتهيئة نظام ا�ستعادة البيانات عند الكوارث يف موقع احتياط، وتوريد 
وتركيـــب وت�سغيل كافة الرتاخي�ص الالزمة للم�سروع، وكذلك توظيف وتهيئة وتنفيذ احللول ال�ساملة وبيئة التكامل 
الو�سيطة التي ميكن من خاللها ربط احلل املقدم مع اأية اأنظمة م�ستقبلية، والقيام بكافة الأعمال الالزمة لتنفيذ 

وتطبيق وت�سغيل الأنظمة.

6.2.5.3. م�ضروع نظام الإدارة الرتبوية )نور(

تهـــدف وزارة الرتبية والتعليم من تنفيذ م�ســـروع نظام الإدارة الرتبوية )نور( اإلى زيادة فعالية التعليم جلميع 
مدار�ـــص التعليم العام وريا�ص الأطفال، با�ستخـــدام موارد التعليم احلكومية ب�سكل فعال، وتوفري معلومات دقيقة، 
والتخل�ـــص مـــن تكرار البيانات، وتقدمي خدمـــات اإلكرتونية للم�ستفيدين على مدار ال�ساعـــة، وتوفري تغذية راجعة 
خا�ســـة بالبيانـــات املتعلقة بالطالب يف الوقت املنا�سب وبح�سب احلاجة، كمـــا ت�سعى اإلى توفري �سري بيانات موثوق 
بها بني الوزارة والإدارات التعليمية، مما يقلل من احلاجة لإدخال البيانات يف الوزارة، وحت�سني قدرة الوزارة على 
ت�سميم وتخطيط وت�سكيل وتطبيق ال�سيا�سات الإدارية والتعليمية املنا�سبة، ودعم اآلية اتخاذ القرار، وكذلك متكني 

امل�ستخدمني اأ�سحاب العالقة من الو�سول الآين اإلى املعلومات الإدارية التعليمية.

اإن اأبـــرز اخلدمـــات التـــي يوفرها امل�ســـروع تهم جميع مكونـــات منظومة الرتبيـــة والتكوين )املقـــررات، نظام 
اختبـــارات املرحلـــة الثانوية واملتو�سطـــة )الإعدادية(، القبول وحركيـــة الطالب، ح�سور وغيـــاب الطالب واملعلم، 

الإ�سراف الرتبوي، اإر�ساد الطالب، ريا�ص الأطفال، تعليم الكبار، التخطيط املدر�سي واملباين.....(.

وميكـــن تلخي�ـــص منجزات امل�سروع مبراحل الإجنـــاز وكما ياأتي: املرحلة الأولى »البنيـــة الأ�سا�سية«  )٪100(. 
فيمـــا يخ�ص املرحلة الثانيـــة »الختبارات والقبـــول« )100٪(، وبخ�سو�ص املرحلة الثالثـــــــــة  »النت�سار« )٪99(، 
و )90٪(  فيمـــا يتعلـــق باملرحلة الرابعة »الأنظمة الإجرائيـــة«، و )73٪( بالن�سبة للمرحلة اخلام�سة و)48٪( فيما 

يخ�ص املرحلة ال�ساد�سة. 
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7.2.5.3. م�ضروع اإعداد وبناء منهجية تطوير الربامج للتطبيقات واإدارات تقنية املعلومات

يهـــدف امل�سروع اإلى و�سع منهجية موحدة بحيث تنظـــم دورة حياة الربجميات جلميع التطبيقات على م�ستوى 
وزارة الرتبيـــة والتعليـــم، وتفعيـــل وحتفيـــز اإدارات تقنية املعلومات بال�ستفـــادة من القدرات واخلـــربات املكت�سبة 

بامل�ساركة بدورة حياة اإعداد الربجميات.

وتاأتـــي اأهميـــة امل�سروع يف اأنه يقـــوم بو�سع منهجيـــة قيا�سية لدورة حيـــاة تطوير الربجميات التـــي تعتمد على 
املقايي�ص العاملية، وتعمل على ت�سريع العمل وتوفري اجلهد والوقت والتكلفة، وبناء برجميات ذات جودة عالية.

وتتمثـــل خمرجات امل�سروع واإجنازاتـــه يف الوظائف املعرفية ببناء منهجية اإعـــداد وتطوير الربامج على اأ�س�ص 
فنيـــة واقعية مطبقة، ونظام لأمتتـــة املنهجية )للتطبيقات/املناطق(، مع تطوير الإجـــراء وتطبيق وتنفيذ منهجية 
تطويـــر الربامج بالتـــدرج، واإدارة الت�ســـال )التوا�سل والت�سال الداخلـــي، التوا�سل والت�ســـال للمركز الوطني 
والتوا�ســـل والت�سال للمناطق(، وكذلك قيا�ص النتائج والتحقق منهـــا )مراجعة/التحقق/قيا�ص النجاح( والبدء 

باأن�سطة التهيئة والتخطيط بن�سبة اإجناز )3٪( علما باأّن هذه الن�سبة كانت يف بداية امل�سروع.

8.2.5.3. م�ضروع الوملبياد الوطني لالإبداع العلمي 2013 

يهدف امل�سروع اإلى توفري البيئة التناف�سية، واكت�ساف املواهب وامللكات العلمية لدى الطالب وتطوير مواهبهم.

وكانـــت خمرجات امل�سروع واإجنازاته ت�سمل عرو�سًا مل�ساريع بحوث علمية وابتكارات، ا�ستفاد منهم )70000( 
طالب وطالبة.

9.2.5.3. م�ضروع التعّلم الن�ضط

الهـــدف العـــام هو تطوير املمار�ســـات التدري�سية لتتوافق مع تطبيقات التعلم الن�ســـط، وذلك من خالل حتكيم 
تطبيقات تدري�سية ميدانية وفق متطلبات التعلم الن�سط وبناء النموذج والدليل التطبيقي للتعلم الن�سط واإ�سدارهما 
وكذا بناء حقيبة تدريبية للتعلم الن�سط واإ�سدارها وتطبيقات ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط ملواد الرتبية الجتماعية 

والوطنية.

تتجلـــى خمرجـــات امل�سروع يف امل�ساركة يف تطويـــر ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط والرتكيـــز على تطوير مهارات 
الطالب والرتقاء باملمار�سات الإ�سرافية مل�سريف امليدان وفق ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.

يتعلق اإجنازه هذا العام باإعداد احلقائب التدريبية للتعّلم الن�سط، وتطبيق بع�ص ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 
داخل ال�سفوف مب�ساركة م�سريف العموم وم�سريف امليدان واملعلمني.
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6.3. �ضـــلطنـــة عمــــــان

1.6.3.  ح�ضر امل�ضاريع اأو الربامج

تتوزع امل�ساريع، وعددها )19(، ح�سب امل�سادر على النحو الآتي:

• )7( م�ساريع مت اختيارها من التقرير حول نه�سة التعليم.	
• )4( م�ساريع كانت مو�سوع عرو�ص.	
• )8( م�ساريع م�ستقة من البحث بو�ساطة ا�ستمارة حول امل�ساريع والتجارب الناجحة املوجهة اإلى دول اخلليج  	

العربي من طرف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

جدول رقم)48(: توزيع امل�ساريع ح�سب م�سدر ا�ستقائها ب�سلطنة ُعمان

عنوان امل�سروعاملحور/ املجالامل�سدر

نه�سة  حــول  امل�سرتك  التقرير 
التعاون  جمل�ص  بـــدول  التعليم 

اخلليجي.

نظم التعليم
- تطوير الأداء املدر�سي.
- م�سروع بنك الأن�سطة.

- تدري�ص مواد العلوم با�ستخدام املج�سدات الإلكرتونية.التقنية والتعليم
- املركز الوطني للتوجيه املهني.ال�سراكة املجتمعية

- م�سروع املنهج التكاملي.مناهج التعليم العام
- م�سروع البوابة التعليمية.التقنية والتعليم

- رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة.نظم التعليم

الـــــتـــــجـــــارب املــــعــــرو�ــــســــة يف 
الرابع  الت�ساوريني  الجتماعني 
ــيــة  ـــــــوزراء الــرتب واخلـــامـــ�ـــص ل

والتعليم.

- تطوير الأداء املدر�سي.نظم التعليم
- الأنظمة والتطبيقات الإلكرتونية اخلادمة للنظام التعليمي.التقنية والتعليم

مناهج التعليم العام
العلوم  مــواد  يف  والطالبات  للطالب  املعرفية  التنمية  برنامج   -

والريا�سيات ومفاهيم اجلغرافية البيئة.
- الت�سحيح الإلكرتوين لمتحان �سهادة دبلوم التعليم العام.التقنية والتعليم

ا�ستمارة  بو�ساطة  البحث  نتائج 
حول التجارب الناجحة.

متهني التعليم
جامعة  بالتعاون  اخلـــربة  ذوي  للمعلمني  الأكــادميــي  م�سروع   -

ال�سلطان قابو�ص.

مناهج التعليم العام
ومفاهيم  والريا�سيات  العلوم  ــواد  مل املعرفية  تنمية  م�سروع   -

اجلغرافيا البيئة للطالب والطالبات.
- م�سروع العائد من ال�ستثمار )ROI(.ال�سراكة املجتمعية

- م�سروع برنامج اختبار معارف املعلمني.متهني التعليم
- م�سروع برنامج التوا�سل بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع املحلي.ال�سراكة املجتمعية

- م�سروع »تدري�ص املتعلمني ال�سغار«.مناهج التعليم العام
- م�سروع توظيف املدونة الإلكرتونية ملواد العلوم.التقنية والتعليم

- م�سروع فريق الأمن وال�سالمة.نظم التعليم
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2.6.3. عر�ص الق�ض�ص الناجحة
1.2.6.3. امل�ضروع الأكادميي للمعلمني ذوي اخلربة بالتعاون جامعة ال�ضلطان قابو�ص

اإن الهدف العام للم�سروع هو حتفيز وتنمية املعلمني من اأجل الرتقاء بهم نحو الأف�سل، ورفع كفاءة اأدائهم يف 
العمليـــة الرتبوية التعليمية، وذلك بتحقيق الأهداف التف�سيلية من خالل تنمية اجلانب الأكادميي لهوؤلء املعلمني 
مـــن ذوي اخلربة، وتزويدهـــم باملعلومات وامل�ستجدات والأ�ساليب الرتبوية للعمليـــة التعليمية، بالإ�سافة اإلى تنمية 

مهارات املعلمني التخ�س�سية يف احلقول الرتبوية، واإك�سابهم املهارات الالزمة يف التطبيقات الفنية والعملية.

لقد مكن امل�سروع من تغطية الحتياجات الأكادميية للمعلمني امل�ساركني يف الربنامج من ذوي اخلربة يف خمتلف 
التخ�س�ســـات ومـــن كافة املحافظات، حيث ا�ستهدف عـــام 2012 عدد )200( معلم ومعلمـــة لأربعة تخ�س�سات، 
ويف مطلـــع عـــام 2013 �سارك فيه )600( معلم ومعلمة، ويف ينايـــر 2014 ا�ستهدف )1040( م�ساركًا بواقع )18( 

تخ�س�سًا، ويف يونيو 2014 ا�ستهدف )530( م�ساركًا بواقع )16( تخ�س�سًا تربويًا.

وقـــد ارتكزت العوامل الداعمة لنجاح امل�سروع على اإ�سراك معظم التخ�س�سات الرتبوية والتطبيقات العملية، 
والزيـــارات العلمية مع ا�ستثمار مرافق اجلامعـــة، باإ�سراك الفعاليات امل�ساعدة امل�ساحبـــة للربنامج، والعمل على 
تنويـــع اأ�ساليب التدريب عن طريق الحتكاك املبا�سر مع الأ�ساتـــذة الأكادمييني بو�ساطة اإدماج املعلمني يف الو�سط 

اجلامعي.

الدرو�ـــص امل�ستفادة: لقد مت اإثـــراء املادة العلمية التخ�س�سية للمواد الدرا�سيـــة عن طريق تبادل اخلربات بني 
املعلمني من ذوي اخلربة، الأمر الذي �ساعد املعلمني على اكت�ساب املهارات الالزمة يف التطبيقات الفنية والعملية، 

وعزز دور املوؤ�س�سات اجلامعية يف اإثراء التخ�س�سات املختلفة.

2.2.6.3. م�ضروع التنمية املعرفية ملواد العلوم والريا�ضيات ومفاهيم اجلغرافيا البيئية للطالب والطالبات

يرمـــي الهـــدف العام للم�سروع اإلى تطوير تعليم وتعلـــم مواد العلوم والريا�سيات ومفاهيـــم اجلغرافيا البيئية. 
اأمـــا اأهدافـــه التف�سيلية فتتلخ�ص يف حتفيز الطالب واإثارة دافعيتهم لدرا�سة مـــواد العلوم والريا�سيات ومفاهيم 
اجلغرافيا البيئة، ورفع م�ستويات التح�سيل لديهم يف هذه املواد، مع ت�سجيعهم على البحث وال�ستق�ساء والتفكري 
العلمـــي املنظـــم وتنمية ملكات البتكار لديهم، والعمل على تفعيل اجلانـــب التطبيقي العملي يف درا�سة مواد العلوم 
والريا�سيـــات ومفاهيـــم اجلغرافيا البيئية، وتطبيق املهـــارات املعرفية التي يتعلمونهـــا يف حياتهم، كما تهدف اإلى 
اكت�ســـاف الطالب املجديـــن واملوهوبني، وت�سجيعهـــم وتطوير مهاراتهـــم، ق�سد تهيئتهم للم�ساركـــة يف امل�سابقات 
والدرا�سات الإقليمية والدولية يف مواد الريا�سيات والعلوم. بالإ�سافة اإلى توجيه املعلمني واملعلمات لتطوير اأدائهم 
لتجديـــد اأ�ساليب تعاملهم وتطويرهـــا لت�ساير م�ستويات متعددة يف ال�سف الواحد، واحلـــث على متابعة التطورات 
والخرتاعات يف جمالت العلوم والريا�سيات واجلغرافيا البيئية، مع ت�سجيع املعلمني واملعلمات وامل�سرفني الرتبويني 
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على تنفيذ برامج تدريبية مركزية ول مركزية متنوعة، وبخا�سة فيما يتعلق مبهارات اإعداد اأ�سئلة القدرات العقلية 
العليـــا، ومعايري حتقيق املخرجـــات التعليمية بالأ�ساليب الرتبوية احلديثة، مـــن دون اإغفال جانب التحفيز واإذكاء 

روح املناف�سة ال�سريفة.

اإن خمرجـــات امل�سروع تتمحور حـــول بناء الأن�سطة العالجية الإثرائية، والهتمام بالطالب املجدين وال�سعاف 
على م�ستوى التح�سيل، وامل�ساركة يف املحافل الدولية بابتكارات وم�ساريع متميزة.

وقـــد ارتكزت العوامل الداعمة للنجاح حول م�ساندة الإدارة العليا يف تذليل ال�سعاب، لتطبيق اأدوات الربنامج 
وتعزيز الطالب واملعلمني واملدار�ص، واملحافظات التعليمية على التعزيز املادي واملعنوي.

ومـــن اأهم الدرو�ص امل�ستفـــادة اكت�ساب املعلمني ملهارة �سياغة اأ�سئلة القـــدرات العليا، من خالل ال�ستفادة من 
اأ�سئلـــة الختبـــارات التحريرية للربنامج وامل�سابقـــات ال�سفهية، ال�سيء الـــذي ولد بينهم وعيـــًا باأهمية البتكارات 
العلمية، وذلك من خالل التطور الوا�سح يف البتكارات العلمية التي تتم امل�ساركة بها يف معر�ص امل�ساريع الطالبية.

)IOR( 3.2.6.3. م�ضروع العائد من ال�ضتثمار

الهـــدف العام للم�سروع هو معرفـــة اآثار الربامج التدريبية يف حت�سني الأداء وجودة العملية الرتبوية، وذلك من 
خـــالل حتقيق اأهدافـــه اخلا�سة الرامية اإلى تعرف اآثار الربامج التدريبية يف حت�ســـني اأداء املوظفني وجودة العمل 
بالوزارة، ومدى انعكا�سها على م�ستوى حت�سيل الطالب، ومدى ا�ستفادة املتدربني من تلك امل�ساريع، ال�سيء الذي 

يربز ما �سرف عليها من مبالغ.

وقد تركزت خمرجات امل�سروع حول توفري درا�سات تقوميّية لبع�ص الربامج التدريبية.

كما اإّن للربامج التدريبية التي تنفذها وزارة الرتبية والتعليم نتائج اإيجابية كثرية مل يتم تعرفها اإل بعد تنفيذ 
منهجية العائد من ال�ستثمار.

4.2.6.3. م�ضروع برنامج اختبار معارف املعلمني

يرمـــي الهدف العـــام للم�سروع اإلى رفع كفـــاءة املعلمني وتطوير معارفهـــم، وتتمحور اأهدافـــه التف�سيلية حول 
وتطويـــر املعارف الرئي�سية التي يحتاجها املعلـــم لتدري�ص اللغة الإجنليزية، واحل�سول على �سهادة تدري�ص معتمدة 
ًّا من جامعة كامربدج، ال�سيء الذي يوؤدي اإلى رفع كفاءة املعلمني، واإك�سابهم الثقة بالنف�ص، ومعاجلة الفجوة  عامليـ
الكبـــرية يف م�ستويات املعرفة املهنية ملجموعة مـــن املعلمني، وتوفري فر�ص تنمية مهنية م�ستمرة لهم، وذلك بف�سل 

التعاون الرتبوي بني املجل�ص الثقايف الربيطاين ووزارة الرتبية والتعليم يف جمال تطوير التعليم.

ًّا من جامعة كامربيدج )�سهادة  ومن اأهم خمرجات امل�سروع ح�سول املعلمني على �سهادة تدري�ص معتمدة عامليـ
موؤهلة يف التدري�ص(، ورفع كفاءة املعلمني وتطوير معارفهم املهنية.
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ويتـــم دعم امل�ســـروع من خالل تفاعـــل امل�ساركني واإثـــارة دافعتيهم للتعلـــم وال�ستفادة مـــن الربنامج، وكذلك 
الدعـــم امل�ستمر للم�ساركـــني من قبل فريق تدريب اللغة الإجنليزية مبركز التدريـــب الرئي�ص وم�سريف الربنامج يف 

املحافظات التعليمية.

وتتلخ�ـــص الدرو�ص امل�ستفادة يف اكت�ساب منهجيات وطرق خمتلفـــة للتدري�ص، بالإ�سافة اإلى اكت�ساب مهارات، 
لغويـــة وا�ستخدام املوارد الدرا�سية ومواد التدري�ص والعنا�سر الرئي�سية لتخطيط الدرو�ص، واأ�ساليب وطرق الإدارة 

ال�سفية لتلبية الحتياجات املختلفة.

5.2.6.3. م�ضروع برنامج التوا�ضل بني املدر�ضة والأ�ضرة واملجتمع املحلي

يرمـــي الهـــدف العام من امل�سروع اإلى بناء �سراكـــة فعالة بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمـــع املحلي، اأّما الأهداف 
التف�سيليـــة فت�سعـــى اإلى ن�سر ثقافـــة التوا�سل بني املجتمـــع املدر�سي واملحلـــي، وال�ستفادة مـــن الإمكانات املتاحة 
)الب�سريـــة واملاديـــة( بالقطاعني العام واخلا�ـــص، خلدمة العمليـــة التعليمية ق�سد الرتقـــاء بامل�ستوى التح�سيلي 
للطالب، من خالل التن�سيق بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع، ومتكني مديري املدار�ص من بع�ص املهارات والكفايات 

التي ت�ساعدهم على حتقيق اآليات واأهداف التوا�سل الفّعال.

ومـــن اأهـــم خمرجات ونتائج امل�سروع تدريب عدد )1001( مدير مدر�سة على مهارات الربنامج يف املحافظات 
التعليميـــة، وتنفيذ عدد من امل�ساريـــع الإن�سائية يف البنية التحتية لبع�ص املدار�ـــص املطبقة للربنامج، وكذلك ن�سر 
ثقافـــة برنامـــج التوا�ســـل الإيجابية اإلـــى خارج الدولة، من خـــالل زيارة وفد مـــن دولة الإمـــارات العربية املتحدة 
لالطـــالع وال�ستفـــادة من جتربة ال�سلطنـــة يف تطبيق برنامج التوا�سل يف مدار�ـــص ال�سلطنة، مع احلد من ظاهرة 
عـــزوف اأولياء الأمور عن زيـــارة املدار�ص ملتابعة امل�ستوى التح�سيلي لأبنائهم، واحلد مـــن بع�ص الظواهر ال�سلبية 
للطالب املدار�ص مثل: التاأخر يف احل�سور للمدر�سة، والتغيب من دون عذر، والتخريب املتعّمد والعتداء باأنواعه، 
واإقامة عدة ملتقيات وندوات تربوية خا�سة بالتوا�سل الرتبوي مع اأولياء الأمور وموؤ�س�سات املجتمع املحلي يف بع�ص 

املحافظات التعليمية.

ومـــن اأهـــم العوامل الداعمة للم�سروع الدافعيـــة والإدارة القوية لدى اإدارات املدار�ص نحـــو الإبداع والإتقان يف 
العمـــل املدر�ســـي، وتوفر البيئة الرتبويـــة املنا�سبة لتطبيق الربنامج، مـــع الرتكيز على املتابعـــة الإ�سرافية الإدارية 
الفاعلة من قبل اأع�ساء ق�سم تطوير الأداء املدر�سي باملحافظات التعليمية، من دون اإغفال عامل التحفيز والتعزيز 

املادي واملعنوي للمديرين املتميزين من قبل بع�ص مديري العموم يف بع�ص املحافظات التعليمية.

وقد �ساعد هذا امل�سروع على امتالك مديري املدار�ص ملهارات اإبداعية يف التوا�سل، مما اأ�سهم يف تفعيل اأدوار 
جمال�ص الآباء /الأمهات ب�سكل فاعل، وظهور فعاليات متنوعة يف املدار�ص املطبقة للربنامج تدل على اأهمية وقيمة 
الربنامـــج يف البيئة املدر�سية، كما توا�سل بع�ص مديري املدار�ص املجدين يف تطبيق الربنامج مع موؤ�س�سات تربوية 

خارج ال�سلطنة.
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6.2.6.3. م�ضروع »تدري�ص املتعلمني ال�ضغار«

اإن الهدف العام للم�سروع هو م�ساندة وتعزيز الأ�ساليب احلالية يف تدري�ص اللغة الإجنليزية للمتعلمني ال�سغار، 
والتغلـــب علـــى �سعوبات القراءة يف هذه املـــادة. اأّما اأهداف امل�ســـروع التف�سيلية فرتمي اإلـــى تدريب عدد )440( 
معلمـــة للغة الإجنليزية، وذلك عن طريق اإك�سابهن الأ�ساليب الفعالة حول كيفية اإعداد و�سرد الق�س�ص للمتعلمني 
ال�سغار، مع �سقل مهارات تدري�ص اللغة الإجنليزية با�ستخدام الق�س�ص بطريقة �سائقة، وزيادة احل�سيلة اللغوية 
للمتعلم ال�سغري من خالل �سياقات واأ�ساليب من �ساأنها الرتقاء بالتح�سيل الدرا�سي لديه، وتوظيف البيئة املحلية 
للعمل على تطوير مهاراتي الإن�سات والقراءة، وت�سخي�ص ومعاجلة جوانب التطوير لدى هوؤلء املتعلمني، وموا�سلة 
التنميـــة امل�ستدامـــة للمعلمات يف مدار�ص احللقة الأولـــى يف تدري�ص اللغة الإجنليزية، خا�ســـة يف مهاراتي القراءة 
والكتابـــة عن طريـــق الق�س�ص، وجعل املعلم م�ســـاركًا يف عملية اإعداد الق�س�ص والأ�ساليـــب التدري�سية والأن�سطة 
امل�ساحبـــة، مع تنزيـــل الق�س�ص املنتجة يف مرحلة الإنتـــاج الأولى يف منتدى اللغة الإجنليزيـــة بالبوابة التعليمية، 

وذلك ليت�سنى جلميع معلمات اللغة الإجنليزية يف مدار�ص احللقة الأولى ال�ستفادة منها.

وتتجلـــى املخرجات الأ�سا�سية للم�سروع يف تاأليـــف )24( ق�سة من الفلكلور العماين مع الأن�سطة امل�ساحبة لها 
وخطط تدري�سها، واإنتاج )3( ق�س�ص بالأن�سطة امل�ساحبة لها وخطط تدري�سها، مع قر�ص مدمج ل�سرد الق�س�ص.

ًّا يف  ا�ستفـــاد امل�ســـروع من عـــدة عوامل داعمة للنجـــاح من اأبرزهـــا: اإعطاء املعلمـــات وامل�سرفـــني دورًا اأ�سا�سيـ
تاأليـــف الق�س�ص والأن�سطة وخطط الدرو�ـــص، وخربة وكفاءة اخلبريين اللذين اأ�سرفا علـــى هذا امل�سروع، اإ�سافة 
اإلـــى تاأ�سيل الق�س�ص الق�سرية من الواقع الثقايف واملعـــريف وربطها بها، ومن العادات والتقاليد العمانية، والبيئة 
املحلية والرتاث العماين، والدين الإ�سالمي احلنيف للفئة امل�ستهدفة، وم�ستمدة من املوا�سيع الرئي�سة ملناهج اللغة 

الإجنليزية واللغة العربية احلالية، مما �ساعد على اإثارة دافعية املعلمني واملتعلمني على حد �سواء.

وتتمحـــور الدرو�ص امل�ستفادة حول ا�ستخـــدام الق�سة الق�سرية كاأداة لتطوير مهارتي القراءة والكتابة للطالب 
يف احللقة الأولى، وذلك من خالل الأن�سطة والألعاب امل�ساحبة لها، وغر�ص القيم والثقة بالنف�ص، واحرتام الذات 
لدى امل�ستهدفني اأثناء تطوير املواد التعليمية، مع الرتكيز على اأ�ساليب ا�ستك�ساف وا�ستثارة خيال املتعلمني ال�سغار 

من خالل الق�سة الق�سرية.

7.2.6.3. م�ضروع توظيف املدونة الإلكرتونية ملواد العلوم 

يرمي الهدف العام للم�سروع اإلى حتقيق �سرعة تو�سيل الوثائق وامل�ستجدات للمعلمني، وذلك من خالل �سرعة 
احل�ســـول على الوثائق وال�ستمارات اخلا�ســـة مبواد العلوم ثنائية اللغة، و�سرعة تعريـــف املعلمني بامل�ستجدات يف 
العلـــوم، والتاأكد من ح�سول املعلمني على الطبعات الأخرية من الوثائق اخلا�سة مبواد العلوم، مع ت�سهيل التوا�سل 

مع كافة م�سريف العلوم.
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وتتجلى اأهم خمرجات امل�سروع من خالل حتقيق ال�سرعة يف احل�سول على الوثائق وال�ستمارات اخلا�سة مبواد 
العلوم ثنائية اللغة، وتعريف املعلمني بامل�ستجدات يف العلوم، مع �سرعة ح�سول املعلمني على الطبعات الأخرية من 

الوثائق اخلا�سة مبواد العلوم، الإ�سافة اإلى ت�سهيل التوا�سل مع كافة م�سريف العلوم.

ومـــن اأهـــم العوامل الداعمة للربنامج توفر الإنرتنت يف املدار�ص والـــوزارة، وتنظيم العمل بني امل�سرفني الذين 
يديرون املدونة.

مّكـــن امل�سروع من تخفيف عبء تو�سيل الوثائق للمعلمني، و�سرعة اإر�سال امل�ستجدات الر�سمّية لهم، وقد �سجع 
هذا الأمر اأ�سحاب املواد الأخرى على اإن�ساء مدونة خا�سة بها وتوظيفها.

8.2.6.3. م�ضروع فريق الأمن وال�ضالمة

الهـــدف العـــام للم�سروع هو تر�سيخ مبـــادئ الأمن وال�سالمة مبختلف الطرق والو�سائـــل، ومن خالل الفعاليات 
واملنا�سط يف البيئة املدر�سية. اأّما اأهدافه التف�سيلية فتتلخ�ص يف ن�سر ثقافة الأمن وال�سالمة يف املدر�سة واملجتمع، 
وبناء قدرات ال�سباب الفكرية والجتماعية وال�سلوكية ال�سليمة الآمنة وتعزيزها، وتطوير قدرات اأع�ساء فريق الأمن 
وال�سالمـــة و�سائقي احلافالت على القيـــادة الوقائية، مع التاأكيد على تطبيق اإجراءات واأنظمة الأمن وال�سالمة يف 
املبنـــى املدر�سي واحلافالت املدر�سية، وتنمية الإبداع لـــدى الطالب من خالل الأن�سطة وامل�سابقات املعّززة ملفهوم 

الأمن وال�سالمة.

ومن اأبرز خمرجات امل�سروع تدريب )60( فردًا من اأع�ساء الفريق و�سائقي احلافالت، على القيادة الوقائية، 
بالإ�سافـــة اإلى م�سريف الأمن وال�سالمة يف املدار�ص اخلا�سة. وقد متت امل�ساركة يف مهرجان م�سقط 2012 و2014 
)القرية التعليمية(، وبناء اأدوات تقييم خا�سة باملبنى املدر�سي واحلافالت املدر�سية. وقد اأ�سهمت م�ساركة املدار�ص 
اخلا�سة يف ن�سر مبادئ الأمن وال�سالمة يف املدر�سة واملجتمع، كما مّت تكوين �سراكة بني الفريق وموؤ�س�سات املجتمع 
احلكومية واخلا�سة الداعمة ملفاهيم الأمن وال�سالمة، كما مّت و�سع �سفحة للفريق يف و�سائل التوا�سل الجتماعي 

)الفي�سبوك وتويرت(، ومّت تعزيز ذلك بربنامج تدريبي عن ال�سالمة يف املدار�ص اخلا�سة مع الدفاع املدين.

ترتكـــز العوامـــل الداعمة للنجـــاح على العمل بروح الفريـــق، وتكاتف اأع�ساء الفريق لتحقيـــق الهدف املن�سود. 
وقـــد اأ�سهمت التغطية الإعالمّية لفعاليـــات ومنا�سط الفريق عن طريق الإعالم املرئـــي واملقروء وو�سائل التوا�سل 
الجتماعي يف التعريف بالربنامج وت�سجيعه، من دون اإغفال املبادرات الفردية، وتنوع الفعاليات واملنا�سط املنفذة.

وتتجّلـــى اأهـــم الدرو�ـــص امل�ستفادة يف حتديـــد م�سكالت الأمـــن وال�سالمـــة يف املدار�ص، وتعـــرف اأنظمة الأمن 
وال�سالمـــة املطبقة يف احلافالت يف بع�ـــص املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة داخل الدولـــة وخارجها، وكذلك تعرف 
ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة يف املباين املدر�سية واحلافالت، مع التدرب على الإ�سعافات الأولية واإطفاء احلرائق.
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7.3. دولــة قطــــــر

1.7.3. ح�ضر امل�ضاريع 
مّت اإح�ساء )22( م�سروعًا موزعة على ال�سكل التايل:

• )7( م�ساريع مّت اختيارها من التقرير حول نه�سة التعليم.	
• )3( م�ساريع كانت مو�سوع عرو�ص.	
• )12( م�سروعـــا م�ستقـــاة من البحـــث بو�ساطة ا�ستمارة حـــول امل�ساريع والتجارب الناجحـــة املوجهة اإلى دول 	

اخلليج من طرف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

جدول رقم)49(: توزيع امل�ساريع والربامج ح�سب م�سدر ا�ستقائها يف دولة قطر

عنوان امل�ضروعاملحور/املجالامل�ضدر

حول  امل�ســـرتك  التقريـــر 
دول  يف  التعليـــم  نه�ســـة 
جمل�ص التعاون اخلليجي.

برنامـــج تعزيز مهـــارات و�ســـع اأ�سئلـــة الختبارات وفقـــا ملعايري جودة التعليم/ نظم التعليم.
املناهج الوطنية.

حت�سني املحا�سبة يف املدار�ص.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.
تعزيز الوعي بالتنوع الرتبوي.جودة التعليم/ اللتحاق / مناهج التعليم.

متابعة الأداء.جودة التعليم/ نظم التعليم.
الربنامج التجريبي لذوي الحتياجات الفردية.جودة التعليم/ اللتحاق / نظم التعليم.

تدريب املدريني.جودة التعليم/ متهني التعليم.
تعزيز التعلم من خالل التعليم الإلكرتوين.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

يف  املعرو�ســـة  التجـــارب 
الت�ساوريني  الجتماعـــني 
الرابـــع واخلام�ص لوزراء 

الرتبية والتعليم.

جتربة يف جمال التقومي مراقبة وتقومي الأداء يف النظام الرتبوي.جودة التعليم/ نظم والتعليم.
التعليم اللكرتوين.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

املعايري الوطنية للمعلمني وقادة املدار�ص.جودة التعليم/ متهني التعليم.

نتائـــج البحـــث بو�ساطـــة 
ا�ستمـــارة حـــول التجارب 

الناجحة.

اإعـــداد م�سادر تعلـــم مبنية على معايري املناهـــج الوطنية للمواد جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.
الدرا�سة.

التقييم الدوري ال�ستثنائي للمدار�ص امل�ستقلة.جودة التعليم/ نظم التعليم.

م�سروع العتماد املدر�سي الوطني لدولة قطر.جودة التعليم/ نظم التعليم.
م�سروع الختبارات الدولية – اختبارات TIMSS&PIRLS 2011.جودة التعليم/ مناهج التعليم العام.

م�سروع تطبيق نظام اإدارة التعلم )LMS( يف جميع املدار�ص امل�ستقلة.جودة التعليم/ نظم التعليم.
م�سروع احلقيبة اللكرتونية )م�سروع جهاز لكل طالب ومعلم(.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

م�سروع تطبيق النظام الوطني ملعلومات الطالب.جودة التعليم/ نظم التعليم.
تطبيق م�سروع املكتبة اللكرتونية.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.
م�سروع مكتبة الكتب – الكتب الرقمية التفاعلية.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.
م�سروع ال�سبكة الوطنية القطرية للمعلومات الرتبوية.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.

م�ســـروع تطبيـــق الت�سجيـــل الإلكرتوين ملرحلـــة الت�سجيـــل املبكر جودة التعليم/ التقنية والتعليم.
للطالب يف املدار�ص امل�ستقلة.

م�سروع نظام التقييم اللكرتوين.جودة التعليم/ التقنية والتعليم.
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2.7.3. عر�ص الق�ض�ص الناجحة
1.2.7.3. م�ضروع اإعداد م�ضادر تعلم مبنية على معايري املناهج الوطنية للمواد الدرا�ضية

الهـــدف العـــام من امل�سروع هو اأن يحقق طـــالب دولة قطر م�ستويات حت�سيل اأكادميـــي عال، وذلك من خالل 
اإعداد م�سادر تعلم يعتمد عليها املعلم والطالب وفق معايري عاملية.

ومـــن اأهم خمرجات امل�سروع توفري م�ســـادر تعلم ذات جودة عالية جلميع املـــواد، مبنية على معايري املناهج، 
متكـــن الطـــالب يف املراحل التعليمية الثالثة باملدار�ص امل�ستقلة من حتقيـــق ن�سب مر�سية يف اكت�ساب احلد الأعلى 

من املعارف واملهارات املنبثقة من املناهج الدرا�سية، والقدرة على تطبيقها بكفاءة.

وتركـــز العوامل الداعمة للنجاح علـــى التعاون مع �سركات دولية يف اإعداد م�ســـادر تعليمية موحدة مبنية على 
معايري مناهج دولة قطر، وحتقيق م�ساركة كثري من موؤ�س�سات املجتمع يف اإعداد ومراجعة م�سادر التعلم املعتمدة 
باملدار�ـــص امل�ستقلة، مـــع ربط برامج التدريب والتطوير املهني بامل�سادر، وكيفية تفعيلها والتعامل معها، مع تطبيق 

م�سروع احلقيبة الإلكرتونية )جهاز لكل طالب( يف بع�ص املدار�ص كداعم للعنا�سر التفاعلية.

وقـــد اأدى امل�سروع اإلى ظهور احلاجة امليدانية لوجود م�ســـادر تعليمية موحدة ومعتمدة على م�ستوى دولة قطر 
يتم خاللها توزيع الوحدات الدرا�سية ب�سورة مت�سل�سلة ومتوائمة مع معايري املناهج.

2.2.7.3. م�ضروع التقييم الدوري وال�ضتثنائي للمدار�ص امل�ضتقلة بدولة قطر

الهـــدف العام للم�سروع هو الرتقاء بجودة التعليم واأداء املدار�ص امل�ستقلة وريا�ص الأطفال، وفقا لنظام تقييم 
ي�ساهـــي اأف�ســـل النظم العاملية اأداء وجـــودة، وذلك عرب حتقيق اأهدافه اخلا�سة عـــرب حتديد م�ستوى جودة الأداء 
االأكادميي يف املدار�ض، وتقييم التطور االجتماعي للطالب، وكذلك حتديد نقاط القوة ونقاط ال�سعف يف املدار�ض، 

وتعزيز ا�ستخدام تو�سيات نتائج تقييم املدار�ص يف تطوير وحت�سني جودة الأداء.

ًّا. ومن املخرجات الأ�سا�سية، تقييم ما بني ع�سرين اإلى خم�ص وثالثني مدر�سة م�ستقلة �سنويـ

وترتكـــز العوامـــل الداعمة لنجـــاح امل�سروع على وجـــود اآلية ومعايـــري وا�سحة ذات جودة عاليـــة، وفريق موؤهل 
وخمت�ص، مع الطالع على جتارب الدول الأخرى، ق�سد ال�ستفادة منها مع املراجعة امل�ستمرة وتعديل الإجراءات 
مبـــا يتنا�سب مع املعايـــري العاملية، واعتماد ال�سفافية والو�سوح مع املدار�ص وتعريفها بالإجراءات واملعايري اخلا�سة 

بالتقييم.

وقـــد اأدى التقييـــم الدوري للمدار�ـــص امل�ستقلة اإلى اإيجابيـــات عديدة، يف مقدمتها، الوقوف علـــى م�ستوى اأداء 
املدار�ـــص ومدى تطورهـــا، وتعرف اإدارات املدار�ص على مواطن القوة وال�سعـــف لديها، مع ح�سر املدار�ص اجليدة 
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واملدار�ـــص دون امل�ستـــوى لتقـــدمي الدعم لهما، مـــع ت�سجيل ا�ستفـــادة املدار�ص من تقارير التقييـــم لإعداد اخلطط 
املنا�سبة لتح�سني اأدائها، وقد متَّ اإطالع اأولياء الأمور واملجتمع املحلي واجلهات املخت�سة على م�ستوى اأداء املدار�ص 
اخلا�ســـة، الأمـــر الـــذي اأدى اإلى تفهـــم الإدارات املدر�سية حلتمية التطويـــر مما هياأ املناخ املنا�ســـب لتوفري تعليم 

اأف�سل.

3.2.7.3. م�ضروع العتماد املدر�ضي الوطني يف دولة قطر 

ي�سعـــى الهدف العام للم�سروع اإلـــى الرتقاء مب�ستوى جودة اأداء املدار�ص اخلا�سة وريا�ص الأطفال اإلى امل�ستوى 
العاملـــي، من خـــالل نظم واإجراءات تت�ســـم بال�ستقاللية والعدالـــة وال�سفافية، ويتم ذلك عـــرب التاأكد من م�ستوى 
اأداء املدر�ســـة والعمليات التعليميـــة والإدارية، من خالل تقرير الدرا�سة الذاتية والزيارات املدر�سية، مما نتج عنه 
ت�سجيـــع املدار�ص على اإجـــراء التقييم الذاتي، والتخطيـــط للم�ستقبل، والتاأكد من حتقيقهـــا ملتطلبات وموا�سفات 
املدر�ســـة املتقدمة، و�سمان م�ستوى عـــال لالإجناز الأكادميّي، وتقييم الربامج التعليميـــة املقدمة من قبل املدر�سة 

املتقدمة لربنامج التقييم والعتماد.

كمـــا ت�سعى اأهداف امل�ســـروع اإلى �سمان ح�سول الطالب واأولياء الأمور على املعلومات التي تو�سح كيفية تقييم 
عمـــل الطـــالب، وح�سولهـــم على �سهاداتهم مبوجـــب معايري اأكادمييـــة ذات جودة عالية، ورفـــع م�ستوى الوعي يف 
املجتمـــع املحلي حـــول حما�سبية املدار�ص، وكذلك لرفع كفاءة اأدائها وحت�ســـني خمرجاتها كنتيجة لعملية العتماد 
املدر�ســـي على املدى البعيد، من دون اإغفال مواطن القوة لـــدى املدر�سة واملجالت التي حتتاج اإلى حت�سني وتوجيه 

املدار�ص لتطوير وتنفيذ خطة حت�سني اأدائها من خالل خطة اإجرائية حمددة.

وقـــد متحورت خمرجات امل�سروع يف ح�سول )79( مدر�سة ورو�ســـة على الرت�سيح لالعتماد املدر�سي الوطني، 
منه )15( مدر�سة ح�سلت على العتماد املدر�سي الوطني حتى يونيو 2014.

العوامـــل الداعمة لنجاح امل�سروع هـــي تقدمي الدعم والتطوير املنا�سبني لفريق العتمـــاد، ووجود اآلية ومعايري 
وا�سحـــة لالعتمـــاد ذات جودة عاليـــة، وفريق موؤهل وخمت�ص، والطـــالع على جتارب الدول الأخـــرى وال�ستفادة 
منها، والتواأمة مع منظمات عاملية يف جمال العتماد، واإجراءات املراجعة امل�ستمرة وتعديل الجراءات مع اعتماد 
ال�سفافيـــة والو�ســـوح، بالإ�سافة اإلى التوا�سل امل�ستمر مع املدار�ص، والجتماع الفـــردي واجلماعي معها، وتعريفها 

باإجراءات ومعايري العتماد والرت�سيح.

واأدى تطبيق برنامج العتماد املدر�سي اإلى اإيجابيات عديدة، يف مقدمتها توعية اأولياء الأمور واملجتمع املحلي 
واجلهات املخت�سة مب�ستوى اأداء املدار�ص اخلا�سة، وتفهم الإدارات املدر�سية حلتمية التطوير، وتهيئة املناخ لتوفري 
تعليـــم اأف�ســـل، مع ا�ستيعاب املدار�ـــص اخلا�سة لدورها الرئي�ص واملهـــم يف قيادة عمليات التحديـــث، وقيام معظم 

الإدارات املدر�سية بتعديل وتكييف براجمها للتوافق مع متطلبات العتماد.
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2011 SLRIP & SSMIT 4.2.7.3. م�ضروع الختبارات الدولية – اختبارات

يهـــدف امل�سروع اإلـــى الرتقاء باملخرجات التعليميـــة للو�سول بالطالب اإلى دائرة املناف�ســـة العاملية، وذلك من 
خـــالل بناء نظام تعليمي يواكـــب املعايري العاملية الع�سرية، ويوازي اأف�سل النظم التعليمية يف العامل، وقيا�ص مدى 
التقـــدم يف تعليـــم وتعلم الريا�سيات والعلـــوم والقراءة باملقارنة مع الدول الأخرى يف فـــرتة زمنية واحدة، وحتديد 
جوانب القوة وال�سعف يف اأداء الطالب يف اإطار عاملي مع تطوير اخلطط والربامج الدرا�سية التي ت�سهم يف حت�سني 

عمليات التعليم والتعلم.

وقد حققت الدولة تقدما ملحوظًا يف دورة 2011 لختباري TIMSS وPIRLS مقارنة بالعام 2007، ويّت�سح هذا 
التقـــدم يف زيـــادة )72( نقطة يف مادة القراءة لل�سف الرابع يف امتحـــان PIRLS وزيادة )117( نقطة يف ال�سف 
الرابـــع و )103( نقطـــة يف ال�سف الثامن يف مادة الريا�سيـــات يف اختبار TIMSS وزيادة )100( نقطة يف ال�سف 

.TIMSS الرابع و )100( نقطة يف ال�سف الثامن يف مادة العلوم يف اختبار

اإن العوامـــل الداعمـــة للنجاح تتلخ�ـــص يف اإعداد خطة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى لتقـــدمي الدعم الكايف من قبل 
امل�سوؤولـــني لق�ســـم الدرا�سات الدولية بهيئة التقييم من اأجل اإيجاد اآليات عمل وخطط وا�سحة للعمل، وفريق موؤهل 
وخمت�ـــص يقـــوم بالطالع على جتـــارب الدول الأخـــرى وال�ستفادة منهـــا، وموا�سلة املراجعة لتعديـــل الإجراءات 
واملعايـــري، واملتابعـــة امل�ستمرة لتطبيـــق اخلطط يف املدار�ص من خـــالل الزيارات امليدانية امل�ستمـــرة ملوظفي ق�سم 

الدرا�سات الدولية.

وتتلخ�ص الدرو�ص امل�ستفادة حول حت�سني قدرة الطالب على التناف�ص على ال�سعيدين الوطني والدويل، واإتاحة 
الفر�ســـة لتعرف الطالب املوهوبـــني، وقيا�ص اأداء املدار�ص يف الدولة، ومعرفة م�ستواهـــا عند املقارنة بني نتائجها 
عـــرب ال�سنوات، مع مواكبة التطور التعليمـــي واأ�ساليب التعليم احلديثة للمعلمني وللطـــالب، مبا ي�ساعد على تنمية 
مهارات التفكري العلمي، واأدى كذلك اإلى تعزيز مهارة القراءة التي تعتمد على اأ�سلوب التفكري والتحليل والتحدي 

لدى املعلمني والطالب.

 

5.2.7.3. م�ضروع تطبيق نظام اإدارة التعلم )SML( يف جميع املدار�ص امل�ضتقلة

ي�سعى امل�سروع اإلى توفري اإمكانية الو�سول اإلى املعلومات يف اأي وقت ويف اأي مكان، وتعزيز ومتكني املعلمني من 
خالل اإتاحة بيئة تعليمية ابتكارية واإلى م�ساركة اأولياء الأمور يف جمتمع التعليم.

ومـــن اأبرز خمرجات امل�سروع زيادة التوا�سل بني املدر�سة واأوليـــاء الأمور، وت�سهيل التوا�سل بني جميع اأطراف 
العملية التعليمية، وتوفري وقت للمعلم ي�ستفاد منه يف تنفيذ العديد من الأن�سطة الأخرى.
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ومـــن اأهم العوامل الداعمة لنجاح امل�سروع تبني املدار�ص واملعلمني لنظام اإدارة التعلم، وم�ساركة اأولياء الأمور 
الن�سطـــة يف ذلك العمـــل، وا�ستخدام الطالب للنظام خارج املدر�سة، وجاهزية املعلمـــني لتقبل التغيري، والهتمام 
بزيادة وعي املجتمع باأهمية التكنولوجيا والثقافة الرقمية عن طريق ن�سر املمار�سات وق�س�ص النجاح املتميزة بني 

املدار�ص، ويتوج كل ذلك بتحفيز وتكرمي املعلمني واملدار�ص املتميزة يف تفعيل نظام اإدارة التعلم.

اأّمـــا الدرو�ـــص امل�ستفادة فتتمّثل يف رفع م�ستـــوى املعلمني يف مهارات التكنولوجيا احلديثـــة، واتخاذه كمعيار يف 
التعيينـــات الالحقـــة، واإ�سراكهم يف ور�ص اإدارة التغيري ق�سد تطويـــر النظام وفقًا حلاجة امليدان الرتبوي من دون 
اإغفال زيادة وعي املجتمع باأهمية التكنولوجيا والثقافة الرقمية، والبدء يف تنفيذ مراكز التميز التي هي عبارة عن 

اختيار مدر�سة متميزة يف كل منطقة جغرافية تقوم بدور مركز تدريب لنقل اخلربة ملدار�ص املنطقة اجلغرافية.

6.2.7.3. م�ضروع احلقيبة الإلكرتونية )م�ضروع جهاز لكل طالب ومعلم(

يهـــدف امل�سروع اإلى اإتاحة اإمكانيـــة الو�سول امل�ستمر اإلى اأدوات التعّلم والت�سال والقدرات التعاونية، وتتمحور 
ًّا اإلى املدر�سة، مبـــا حتتوي عليه من كتب  اأهدافـــه اخلا�ســـة حول تخفيـــف وزن احلقيبة التي يحملهـــا الطالب يوميـ
مدر�سية ثقيلة، وتعوي�سها بالكتب الرقمية وباأنظمة التعليم الأخرى باملجل�ص الأعلى للتعليم، وهذا ميّكن الطالب من 
التعلم يف اأي وقت واأي مكان، وتوفري اآفاق وا�سعة للتعلم الذاتي، وتاأهيله لأداء الختبارات التي �ستكون اإلكرتونية يف 
امل�ستقبل كخطوات عملية لتحقيق م�سروع املدر�سة الإلكرتونية، وت�سريع التوا�سل بني املدر�سة والطالب وويل الأمر.

وتتلخ�ص خمرجات امل�سروع يف توفري اأجهزة لوحية للطالب حتتوي على اأدوات تعليمية تكنولوجية وجميع الكتب 
الدرا�سيـــة ب�سيغة رقميـــة متكن الطالب من ا�ستخدام قائمة من املواقع الآمنة علـــى الإنرتنت )القائمة البي�ساء( 
وهـــي عبـــارة عن املواقع التعليميـــة املعتمدة من قبل املجل�ص الأعلـــى للتعليم، وتوفري تطبيق متجـــر املجل�ص الأعلى 
للتعليـــم: حيث ي�سمـــح للطالب بتحميل وتثبيت التطبيقات التعليمية واملعتمدة فقط، وال�سماح للطالب بالدخول اإلى 
نظـــام اإدارة التعلـــم بطريقة اأكرث مرونة، وتوفري اإمكانية تطبيق النظـــام يف جميع احل�س�ص الدرا�سية، حيث تتاح 

م�ساحة تخزين �سحابية ت�سمح للطالب بعمل حفظ وتخزين احتياطي جلميع حمتوياته.

ولدعم تلك املكت�سبات، اأ�سبح متاحًا اأمام املتعلمني برنامج الإدارة ال�سفية الذي يتيح للمعلم اإمكانية التحكم 
يف اأجهزة الطالب واإدارة اأجهزتهم اأثناء احل�س�ص الدرا�سية، وامل�ساركة املتميزة يف تطبيق احلقيبة الإلكرتونية.

وي�ستفاد من كّل ذلك توفري حمرك بحث يكون خا�سًا بالقائمة البي�ساء، بالإ�سافة اإلى ن�سر الوعي بني الطالب 
حـــول ال�ستخـــدام الأمثل للحقيبة يف العملية التعليمية، و�سرورة ن�سر الوعـــي بني فئات املجتمع حول تقبل التغيري، 

وحت�سني م�ستوى املعلمني يف جمال املهارات التكنولوجية وطريقة ال�ستفادة منها يف العملية التعليمية.
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7.2.7.3. م�ضروع تطبيق النظام الوطني ملعلومات الطالب

يهـــدف امل�سروع اإلـــى ربط املعلومات القادمة من خمتلف اجلهات املعنيـــة وال�ستفادة منها يف اتخاذ القرارات 
ب�سكل اأف�سل بهدف تنمية املوارد الب�سرية يف دولة قطر، ومن اأجل م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا. اأّما اأهدافه اخلا�سة فت�سعى 
اإلـــى بناء م�ستودع بيانات مركزي، ونقطة اإدخال بيانات ملعلومـــات املدر�سة والطالب واملعلم بهدف ا�ستخدامها يف 
كافة مدار�ص التعليم الإلزامي على اختالف اأحجامها ومواقعها، والو�سول الآين لكافة املعلومات عن الطالب خالل 
تدرجه يف املراحل من الرو�سة اإلى الثانوية العامة، وتوفري معلومات متكاملة متكن من اإ�سدار تقارير دقيقة وفعالة 
للمدار�ص والأق�سام املختلفة يف املجل�ص الأعلى للتعليم بف�سل حت�سني التعاون وتبادل املعلومات بني الأطراف املعنية 
يف النظام التعليمي، الذي �سيعجل حت�سني م�ستوى �سنع القرار املدعوم بالبيانات على كافة امل�ستويات، ويوّفر بوابة 
معلومـــات للمجل�ـــص الأعلى للتعليم متّكن املوؤ�س�سة من الندماج والتفاعل مـــع التطبيقات احلالية وامل�ستقبلية، ومع 
تطبيقات احلكومة الإلكرتونية الأخرى بالدولة، وكذلك توفري معلومات اآنية عن الطالب لأولياء اأمورهم عن نظام 
التعليـــم باملدر�سة، وذلك حتى ي�سكلوا جزءًا اأكرث تفاعاًل مع النظام التعليمي وتوفري نظام اإدارة متكامل للمدار�ص 
ي�سهم يف نقل اإجراءات املجل�ص وحتقيق اأف�سل املمار�سات فيما بني املجتمع املدر�سي، الأمر الذي �سيكون له �سدى 

ًّا على جميع امل�ستويات. اإيجابيـ

تتمثـــل خمرجات امل�سروع يف اإمتالك املجل�ص الأعلى للتعليم لنظام معلومات موؤ�س�سي لالإدارة، متوافر بالكامل 
علـــى �سبكة الإنرتنت، وي�سمن م�ساركة جميع املعلمني وموظفـــي الإدارة باملدر�سة كم�ستخدمني ن�سطني ومتفاعلني 

فيما بينهم.

يتـــّم دعم تلك املكت�سبـــات، �سهولة التالوؤم مع النظام اجلديد، و�سرعة النتقـــال اإلى ا�ستخدامه فور انطالقه، 
مـــع اإ�ســـراك جميـــع اأ�سحاب امل�سلحـــة يف املدار�ص واملجل�ـــص الأعلى للتعليـــم يف خطة امل�سروع قبـــل انطالقه على 
�سبكـــة الإنرتنت، ل�سمان انتقال �سل�ص وتغيري مرن للنظام القدمي، وم�ساعدة مكثفة من قبل مركز الدعم جلمهور 

امل�ستخدمني عرب الهاتف والربيد الإلكرتوين.

ي�ستفـــاد من هذه الإجـــراءات يف التخطيط للم�سروع وفقًا لدورة العمل واجلـــدول الزمني للعمليات املختلفة يف 
املجتمع، والتنفيذ وفقًا ملتطلبات ال�سنة الدرا�سية )400 مدر�سة، و 200.000، طالب و 25.000 موظف باملدار�ص(، 
وا�ســـرتاك جميع اأ�سحاب امل�سلحة من اأجل احل�سول على قائمـــة وا�سحة مبتطلبات العمليات الإجرائية، وكذلك 
القواعد والقوانني احلاكمة مع اأهمية امل�ستخدمني على م�ستوى املدار�ص واإعطاء الأولية لتلبية احتياجات الإداريني 

واملعلمني، ل�سمان تدفق البيانات بدقة ويف الوقت املنا�سب مل�ستوى املجل�ص الأعلى.
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8.2.7.3. تطبيق م�ضروع املكتبة الإلكرتونية

يهـــدف امل�ســـروع اإلى توفري نظام اإلكرتوين مل�ســـوؤويل م�سادر التعلم، مل�ساعدتهـــم يف اإدارة املكتبة الإلكرتونية، 
بجانـــب توفري موقـــع اإلكرتوين للم�ستعريين )طـــالب ومعلمني...(، اأما اأهدافه اخلا�ســـة فتتلخ�ص يف اأمتته نظام 
املكتبـــة، واإتاحـــة الو�سول الرقمي للو�سائط مع تعزيـــز وحت�سني جتربة ال�ستعـــارة واإدارة الو�سائط، وكذلك اإن�ساء 
نظـــام مكتبـــات على �سبكة الإنرتنت بخا�سيـــة البحث عرب املكتبات املادية والو�سائـــط، وفهر�سة املوارد با�ستخدام 
املعايـــري والأدوات الدولية، كما ترمي اإلى متكني امل�ستفيديـــن الآخرين )املعلمني والإدارة املدر�سية( من ا�ستخدام 

خ�سائ�ص ومميزات املكتبة اللكرتونية.

هـــذا امل�ســـروع انتهى مبخرجات من �ساأنها توفري نظام لإدارة املكتبة املدر�سية بطريقة اإلكرتونية، وتوفري موقع 
ًّا داخل مكتبته اأو املكتبات التابعة للمجل�ص  اإلكرتوين للم�ستعريين ميكنهم من البحث عن الكتب وامل�سادر اإلكرتونيـ
الأعلـــى، واإن�ســـاء نظام مكتبة اإلكرتونيـــة يف )119( مدر�سة م�ستقلة، وتدريب )3( اأ�سخا�ـــص من كل مدر�سة وهم 

اأمناء املكتبات وم�سوؤولو الدعم الفني، ومن�سقو م�ساريع التعليم الإلكرتوين.

ومـــن اأهم العوامل الداعمة لذلك امل�سروع، القيام بتنظيم ور�ـــص تدريبية ب�سكل دوري، وتدريب م�سوؤول الدعم 
الفني ومن�سق م�ساريع التعليم الإلكرتوين على النظام لتقدمي الدعم الفني والإداري للم�ستخدمني داخل املدر�سة، 
مع ت�سميم النظام واملوقع بطريقة �سهلة وغري معقدة، ت�سمح لأي م�ستخدم بتطبيق النظام من غري �سعوبات، مع 
حـــث املدار�ـــص على اعتمادها لنظام املكتبة اللكرتونية، وكذلك تبني اأمـــني املكتبة لنظام املكتبة ورغبته يف العمل 
عليـــه، ودخـــول امل�ستعريين على املوقع بنف�ص ا�ســـم امل�ستخدم على اأنظمة التعليم الإلكـــرتوين بالإ�سافة اإلى �سرعة 
و�سهولـــة تنفيذ املتطلبات امل�ستجدة من امل�ستخدمني نظرا لكونه م�سممـــا داخل املجل�ص، وزيارات ميدانية جلميع 
املدار�ص لتقدمي الدعم الالزم لأمناء املكتبات، وكذلك و�سع خطة لنقل اخلربة للمعلمني والطالب وتدريبهم على 

ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين.

وي�ستفاد من كل ذلك الهتمام برفع م�ستوى اأمناء املكتبات يف مهارات التكنولوجيا احلديثة، مع اإ�سراك اأمناء 
املكتبـــات يف تطوير النظام وفقًا حلاجاتهم ومتطلباتهم، ون�سر املمار�سات وق�س�ص النجاح املتميزة بني املدار�ص، 

والعمل على حتفيز وتكرمي م�ستخدمي النظام، واإ�سدار �سهادات تدريبية لجتيازهم الربنامج التدريبي بنجاح.

9.2.7.3. م�ضروع مكتبة الكتب الرقمية التفاعلية

يهـــدف امل�ســـروع اإلى توفري مكتبة للكتـــب الدرا�سية الرقمية عرب تزويد املدار�ـــص مبجموعة كاملة من امل�سادر 
الرقميـــة املوثوقـــة والتي ي�سهل الو�سول اإليها، وتزويد املجل�ص الأعلـــى للتعليم واملدار�ص ب�سل�سلة من اخلدمات التي 
حتيط بتوفري وتنفيذ املحتوى الإلكرتوين يف بيئة نظام اإدارة التعلم، وتزويد الطالب مبجموعة من الأدوات التي من 
�ساأنهـــا م�ساعدتهم على تطوير املهـــارات واملعرفة واخلربة، وكذلك متكني املعلمني من توظيف املحتوى الإلكرتوين 
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ب�سكل فعال خالل عمليتي التعليم والتعلم من اأجل حتقيق البتكار يف تزويد الطالب باملعارف واحلقائق واملفاهيم 
املطلوبة، وحتقيق ا�سرتاتيجية قطر )2030( والتي تعتمد على ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم.

وتتمحور خمرجات امل�سروع حول كتب درا�سية رقمية وكتب درا�سية مع عنا�سر تفاعلية مع ن�سر ومتكني الطالب 
من ثقافة التعلم الإلكرتوين.

وتنح�ســـر العوامـــل الداعمة للم�سروع، يف وجود جهاز احلقيبة الإلكرتونية يف املدار�ص، مما �سهل على الطالب 
ت�سفـــح الكتب الرقميـــة، والقيام بقراءة الكتاب املدر�ســـي على جهاز احلقيبة الإلكـــرتوين، اإذ يتيح للطالب تغيري 
حجـــم الكتابـــة، والتحكم يف درجة الإ�ساءة التـــي تريحه، مع اإمكانية طبع �سفحات الكتـــاب والو�سول اإلى املعلومة 

املطلوبة عن طريق ا�ستعمال اأداة البحث.

وي�ستفـــاد مـــن كّل ذلك اإمكانية رفع م�ستوى املهارات التكنولوجية لدى املعلمـــني والنتقال التدريجي من الكتب 
الورقية اإلى الكتب الرقمية، بالإ�سافة اإلى ن�سر الوعي بني اأولياء الأمور وعنا�سر املجتمع املختلفة لتقبل التغيري.

01.2.7.3. م�ضروع ال�ضبكة الوطنية القطرية للمعلومات الرتبوية

الهـــدف العـــام من امل�سروع هو تنفيذ بنية اأ�سا�سية جممعة وموحدة للبيانات التعليمية، ت�سهم يف تطوير العملية 
التعليميـــة مـــن خالل ر�سد ومراقبة وحتليل الأداء الأكادميي للطالب واملعلـــم واملدر�سة، من اأجل الرتقاء بالعملية 

التعليمية ككل.

اأّمـــا اأهداف امل�ســـروع اخلا�سة فرتمي اإلى بناء قاعدة بيانات مركزية موحـــدة وجممعة، وزيادة ال�ستفادة من 
البيانـــات احلالية، وت�سجيع التوا�سل والتحـــاور بني مقدمي اخلدمة التعليمية واأ�سحـــاب العالقة، وكذلك حت�سني 
جودة البيانات الرتبوية وتوحيدها، مع العمل على توطيد خمازن املعلومات وغريها من اأدوات ا�ستق�ساء معلومات 
الأعمـــال. كمـــا ترمـــي الأهداف اإلـــى تعزيز قيمـــة البيانات املتاحـــة لتوفري قـــراءة اأعمق للمعلومـــات الرتبوية من 

م�سادرها املختلفة، والربط بني �سبكات التوا�سل الجتماعية.

وتتجلـــى خمرجـــات امل�ســـروع يف مقارنة اأداء املدار�ـــص يف التقييم الرتبـــوي ال�سامل، وح�ســـاب القيمة امل�سافة 
للمدر�ســـة، وتتبـــع اأعداد الطالب واملعلمني واملوظفـــني يف املدار�ص، وتقييم اآراء اأولياء الأمـــور عن املدر�سة مقارنة 
مـــع باقـــي املدار�ص وقيا�ـــص م�ساركتهم، وكذلك متابعة املنـــح الدرا�سية للطالب اخلريجـــني، وتوقع نتائج الطالب 
اعتمـــادا علـــى النتائج املتاحـــة لل�سنوات املا�سية، وكذلـــك حتليل املناهـــج املدر�سية وتاأثريها علـــى اأداء الطالب، 
وحتليل البيانات ومعرفة الرتباطات بني البيانات، بالإ�سافة اإلى تتبع اأداء املعلم وطالبه واملدار�ص، ومتابعة ور�سد 

الت�سجيل الإلكرتوين املبكر للطالب يف املدار�ص.
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وتتمّثـــل العوامـــل الداعمـــة للم�سروع يف دعم الدولـــة لتطوير العمليـــة التعليمية وكل ما يتعلـــق بالطالب واملعلم 
ًّا بجميع  ًّا دون اإغفال دعم النظام اإعالميـ واملدر�سة، مع دعم املجل�ص الأعلى للتعليم لتوفري كافة اخلدمات اإلكرتونيـ
الو�سائـــل املتاحـــة، وتوفري اخلـــط ال�ساخن لالإجابة على ا�ستف�ســـارات امل�ستخدمني، مـــن دون اإغفال جانب الدعم 
الواجـــب للمدار�ص امل�ستقلة بجميع الو�سائـــل املتاحة، و�سرورة تعاون املدار�ص امل�ستقلة من خالل ا�ستخدام النظام 

وتقدمي املقرتحات.

ي�ستفـــاد من تلك الإجـــراءات يف كيفية ربط البيانات التعليمية من م�سادرهـــا املختلفة، والعمل على حت�سينها 
وتن�سيقهـــا ب�سكل فعال ومفيـــد ملتخذي القرار، والتوا�ســـل امل�ستمر مع املدار�ص، ومعرفـــة متطلباتها، والتحقق من 
ا�ستخدامهـــا لل�سبكة الوطنية، ومن مدى ال�ستفادة مـــن الأدوات امل�ستخدمة يف امل�سروع والتي متّكن امل�ستخدم من 

التوقع بالبيانات امل�ستقبلية.

11.2.7.3. م�ضروع تطبيق الت�ضجيل الإلكرتوين ملرحلة الت�ضجيل املبكر للطالب يف املدار�ص امل�ضتقلة

اإن الهـــدف العـــام للم�سروع هـــو ت�سجيل الطالب للعـــام الأكادميي القـــادم يف املدار�ص امل�ستقلـــة.  اأما اأهدافه 
اخلا�ســـة فهـــي تقدمي الدعم الالزم مل�ساعدة ويل الأمر يف ت�سجيل الطالـــب، وتوفري خدمات اإلكرتونية اأكرث تطورا 
مـــع حت�سني فر�ص الختيـــار املتاحة �سمن خيارات مقننة ومرتبطة باملواقع اجلغرافية، وذلك ل�سمان توفري فر�ص 
التعليـــم جلميـــع الطالب، وم�ساعدة ويل الأمر، لذا ت�سري اآلية الت�سجيـــل اللكرتوين للتعامل مع القبول يف املدار�ص 

امل�ستقلة مبا ي�سمن حرية الختيار، ويتوافق مع �سيا�سة القبول املفتوح يف املدار�ص امل�ستقلة.

وتتلخ�ـــص خمرجـــات امل�سروع يف توفري الوقت واجلهد على اأولياء الأمور يف عملية ت�سجيل اأبنائهم وفق النطاق 
اجلغـــرايف للمنـــزل، ومتكني املدر�سة من متابعـــة طلبات الت�سجيـــل وتدقيقها من خالل النظـــام، ومتكني اجلهات 
املعنيـــة مـــن متابعة ال�سواغر يف املدار�ص امل�ستقلة، وكذلك ا�ستخراج تقاريـــر واإح�سائيات الت�سجيل املبكر اعتمادًا 

على النظام الإلكرتوين على الإنرتنت.

وتتمثـــل العوامـــل الداعمة للم�سروع يف دعم الدولة لتطوير العملية التعليمية وكل ما يتعلق بالطالب وويل الأمر، 
ًّا بجميع  ًّا، اإ�سافة اإلى دعم النظـــام اإعالميـ وكذلـــك دعم املجل�ـــص الأعلى للتعليم لتوفري كافة اخلدمـــات اإلكرتونيـ
الو�سائـــل املتاحة مـــع توفري اخلط ال�ساخن لالإجابة عـــن ا�ستف�سارات اأولياء الأمور، وتوفـــري خدمة ا�ستقبالهم مع 
توفـــري الدعم للمدار�ص امل�ستقلة بجميع الو�سائل املتاحة وتعاونهـــا فيما بينها من خالل ا�ستخدام النظام، وتقدمي 

املقرتحات، وتعاون اأولياء الأمور من خالل ا�ستخدام النظام لت�سجيل اأبنائهم.

وي�ستفـــاد من ذلك التوا�ســـل الدائم مع اجلهات اخلارجية املرتبطة بعملية الت�سجيـــل، مثال املوؤ�س�سة القطرية 
للكهربـــاء واملاء والتي تـــزود النظام باأرقام الكهرباء التي يتم ا�ستخدامهـــا يف حتديد النطاق اجلغرايف، وموؤ�س�سة 
الرعاية ال�سحية الأولية التي تزود النظام بحالة الطالب ال�سحية والتي تخوله للت�سجيل يف املدار�ص، واأي�سًا وزارة 
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الداخلية والتوا�سل الدائم معها حيث يتّم ت�سجيل الطالب من خالل الرقم ال�سخ�سي القطري ووجود حلقة توا�سل 
دائمـــة بني جهات املجل�ـــص الأعلى للتعليم مع املدار�ـــص والقيام بدرا�سة اإح�سائيات الت�سجيـــل املبكر، والتي ميكن 
ال�ستفـــادة منها يف العديد من الأمور كمعرفة كثافـــة الت�سجيل يف مناطق اأو مدار�ص دون اأخرى، ودرا�سة الأ�سباب 

وو�سع احللول واملقرتحات للو�سع احلايل ولالأعوام القادمة.

21.2.7.3. م�ضروع نظام التقييم الإلكرتوين 

يهـــدف امل�سروع اإلـــى اإيجاد نظام اآمن مبتكـــر حلفظ املمتلكات الفكريـــة للمجل�ص الأعلى للتعليـــم من الأ�سئلة 
والختبـــارات الإلكرتونية، من خالل بنوك الأ�سئلة اخلا�سة، وتنظيـــم واإدارة اإن�ساء الأ�سئلة والختبارات الر�سمية 
املختلفـــة التابعـــة للمجل�ـــص الأعلـــى للتعليم، وذلـــك من خالل حتقيـــق اأهدافه اخلا�ســـة بالنتقـــال التدريجي من 
الختبـــارات الورقيـــة اإلى التقييـــم الإلكرتوين، واإيجـــاد نظام مرن قادر علـــى دعم اأي نوع من اختبـــارات املجل�ص 
الأعلى للتعليم، وكذلك ال�ستخدام الأمثل والآمن ملمتلكات املجل�ص الأعلى للتعليم من الأ�سول الفكرية مثل الأ�سئلة 
والختبـــارات، اإ�سافة اإلى توفري الوقت واجلهد فيما يخ�ص اإدارة واإن�ساء وت�سحيح الختبارات الر�سمية املختلفة، 
ومتكـــني متخذي القـــرار وامل�سوؤولني من متابعة �سري الختبـــارات منذ عملية الإن�ساء وحتـــى احل�سول على تقارير 

النتائج املختلفة.

تتمثل خمرجات امل�سروع يف اإن�ساء نظام لدعم بناء وتطوير الأ�سئلة واإنتاج الختبارات الإلكرتونية، واإن�ساء نظام 
لدعم بنوك الأ�سئلة العامة واخلا�سة ل�ستيعاب اأي عدد من الأ�سئلة ح�سب اخل�سائ�ص املعتمدة يف املجل�ص الأعلى 
للتعليـــم، واإن�ساء نظام مرن لدعم الإعدادات املختلفة و�سل�سلة ال�سالحيـــات الالزمة لإن�ساء الأ�سئلة والختبارات 
ح�ســـب طبيعة كل اختبار، ودعـــم اإن�ساء جداول الختبارات والتقارير والتحليـــالت املختلفة اخلا�سة بالختبارات، 

واإن�ساء موقع تدريبي بهدف تدريب الطالب على طبيعة الختبارات الوطنية والدولية املختلفة.

اإن العوامـــل الأ�سا�سية الداعمة للم�سروع تتعلق بت�سميم وتطوير النظام داخليا من قبل املجل�ص الأعلى للتعليم 
مـــع مرونته حتى ميكن ا�ستخدامـــه لأي نوع من الختبارات التابعة للمجل�ص، ومن اأي مكان، وح�سب خمطط العمل 
اخلا�ص بكل نوع من الختبارات، و�سدة اتباع �سيا�سات الأمان واإدارة املخاطر، كذلك التدقيق واملتابعة الذي ي�سمل 

ت�سجيل اأي اإجراء يحدث على النظام ب�سورة تف�سيلية.

اإن الدرو�ـــص امل�ستفادة التي قدمها امل�سروع تتمّثل يف اأهميـــة وجود كوادر مدربة وموؤهلة لإن�ساء الختبارات من 
الناحية الأكادميية، مكر�سة جهودها لإ�سافة الأ�سئلة وتنقيحها ح�سب معايري اجلودة العاملية.



205

خالصـــة:

تعتـــرب هـــذه التجربة التي اأطلقها مكتـــب الرتبية العربي لدول اخلليج، من املبـــادرات املهمة التي من �ساأنها اأن 
حتدث نه�سة تربوية رائدة على م�ستوى دول اخلليج وعلى امل�ستوى العربي عموما، والتي من �ساأنها تعزيز دينامية 

تطوير التعليم واإيجاد نوع من التعاون وتبادل اخلربات بني الدول.

ومـــن حيث املجالت التي عاجلتها ال�ستمارات التي متَّ جتميعها مـــن الدول، ركزت بالأ�سا�ص على حمور جودة 
التعليم، من حيث املناهج والربامج الدرا�سية وا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة، كما اأعطت الأ�سبقية مل�ستوى اأداء 
املوؤ�س�سات والطالب، با�ستثناء دولة واحدة، والتي تناولت بالإ�سافة اإلى ذلك اجلانب املتعلق مبحور فر�ص التحاق 

الفتيات باملدار�ص.

وميكن تلخي�ص اأهم منطلقات التجربة التعليمية يف جمال التجديد التعليمي يف ثالثة اأمور اأ�سا�سية:

اأ( التعليم امل�ضتمر طوال احلياة

 ويتفرع عن منطلق التعليم امل�ستمر اأمران:

 املزاوجة بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي باأ�سكاله املختلفة. -  1
 التدريـــب وجتديـــد التدريـــب واإعـــادة التدريـــب، تلبيـــة حلاجات املجتمـــع املتغـــرية وحلاجات مواقـــع العمل  -  2

)القت�سادية والجتماعية( بوجه خا�ص.

ومـــا دام التدريب وجتديده وا�ستبداله واإكماله اأمورًا ممكنة، ومـــا دامت املعارف واملهارات التي يح�سل عليها 
الذيـــن يرتـــادون املدار�ص النظاميـــة بداية للتكوين والإعـــداد ولي�ست نهاية لهمـــا، فينبغي اأن تتغـــري بنية املدر�سة 
النظامية ومناهجها، بحيث تركز املدر�سة، ول�سيما يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي، على امتالك املعلومات والقدرات 

الأ�سا�سية.

 ب( التعلم الذاتي، ويعنى ذلك اأمرين:

•  الرتكيـــز على املتعلم، والهتمـــام بدوره الفاعل ومب�ساركته املبا�سرة يف التعليم، وتغري دوره من م�ستمع �سلبي 	
اإلى م�سارك وباحث وناقد وم�سدر اأ�سا�سي من م�سادر املعرفة.

•  ذيـــوع ا�ستعمال التقانات التعليمية احلديثة، باأ�سكالهـــا العديدة واملتطورة، الأمر الذي يعني اأن يعّلم الطالب 	
نف�سه بنف�سه، بخا�سة عن طريق احلا�سوب. والتقانات احلديثة تي�ّسر التعلم، ومتكن من التغلب على معيقات 
انت�سار التعليم، وتوّلد لدى الطالب بواعث اإيجابية ورغبة ذاتية يف التعلم. اإل اأنه يتعني اإدراك هذه التقنيات 

ًّا. ًّا واعيـ وا�ستيعابها، والوقوف منها -خا�سة فيما يت�سل مب�سامينها- موقفًا انتقائيـ

ويف و�سع القدرة على التعّلم الذاتي اأن تخفف الأعباء عن املدر�سة النظامية، واأن جتعل ال�ستمرار يف الدرا�سة 
والتعّلم ممكنًا حتى حني يغادر ال�سخ�ص املدر�سة )قبل اأو بعد النتهاء من مرحلة درا�سية معينة(.
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 ج( مرونة النظام التعليمي:

�س���رط ال بد منه ملواجهة التغريات العاملية ال�سخم���ة، وبوجه عام، مل يعد التعلم يقت�سر على �سنوات معينة يف 
بدايـــات العمـــر، ومل يعد حم�سورًا داخل جـــدران مدر�سة اأو جامعة، ومل يعد مقرتنًا بكـــّم من املعلومات واملهارات 

يتقنها الفرد يف برامج تعليمية مقننة وي�ستخدمها بقية حياته.

 ومتتـــد املرونة لت�سمل كامل بنية ن�ســـق التعليم: عدد �سنوات الدرا�سة، وحمتواهـــا، وانفتاح املدر�سة دومًا على 
عـــامل العمل وحاجاتـــه، وتنويع التعليـــم وت�سعيبه، وتي�سري النتقال بـــني املراحل والأنواع التعليميـــة، والق�ساء على 

احلواجز بني التعليم النظامي وغري النظامي، والتكامل والتناوب بني الدرا�سة والعمل.

لي�ـــص من قبيل املغـــالة القول: اإنه يف منظور م�ستقبل التقدم يف دول اخلليـــج العربية، توجد روؤية لتطوير ن�سق 
التعليـــم بحيث يوؤدى اإلى اإك�ساب - اكت�ساب الب�سر للمعارف والقدرات والتوجهات التي تتنا�سب ومقت�سيات القرن 
الواحد والع�سرين، ويتبلور الطموح لنه�سة التعليم يف جمال بناء راأ�ص مال ب�سرى راقي النوعية، يف غايات ثالث:

 الن�سر الكامل للتعليم الأ�سا�سي، مع اإطالة مدته الإلزامية اإلى ت�سع اأو ع�سر �سنوات على الأقل، وتو�سعة نطاق  -  1
التعليم بعد الأ�سا�سي باطراد.

 ا�ستحـــداث ن�سق موؤ�س�سي لتعليم الكبار، م�ستمر مـــدى احلياة، فائق املرونة ودائب التطور، من اأجل مكافحة  -  2
فعالة لالأمية -ب�سنوفها- من ناحية، واإعماًل ملبداأ التعلم امل�ستمر مدى احلياة خلريجي النظام التعليمي من 

ناحية اأخرى.
 اإيجـــاد و�سائـــل داخـــل جميع مراحل التعليم تكفـــل ترقية نوعية التعليـــم، مبا يوؤدى اإلى تبلـــور م�سار للحداثة  -  3

والتميز والإبداع كمدخل لمتالك املعرفة والتقانة احلديثة.

وتت�سمـــن الو�سائل الفعالة لتعميم التعليـــم الأ�سا�سي اأن يكون �ساماًل وجمانًا بالكامل، وقادرًا على حتدي    
ترقيـــة نوعيتـــه وجتويد ممار�ساته. فلي�ص من قبيـــل املغالة القول: اإنه، يف منظور م�ستقبـــل التقدم يف دول اخلليج 
العربيـــة، ل توجد غاية تعدل تطوير ن�ســـق التعليم بحيث يوؤدى اإلى اإك�ساب-اكت�ساب املعارف والقدرات والتوجهات 

التي تتنا�سب ومقت�سيات القرن الواحد والع�سرين.

ول جـــدال يف اأن ال�سيا�ســـات املنا�سبة ت�سمن تكوين راأ�ص مال ب�سري راقـــي النوعية، كما ت�سهد اإرادة قادة دول 
اخلليـــج. وميكـــن القول: اإن التحدي امل�ستقبلي ال�سخم الذي تواجهه هذه الـــدول هو التو�سل حللول ابتكارية توؤدي 

اإلى تطوير نظام تعليمي بديل ميكن اأن ينتج تعليمًا اأكرث كفاءة، واأرقى نوعية، وبتكلفة مالئمة. 

هناك حاجة ما�سة لقيام برنامج عمل ق�سدي لتطوير التعليم يف  الدول الأع�ساء باملكتب، يقوم بالإ�سافة اإلى 
الربامـــج القطريـــة، على اإطار تعـــاون خليجي فعال. اإن بناء راأ�ص مال ب�سري راقـــي النوعية هو حتدي امل�ستقبل يف 
البلدان جمتمعة، ومل يعد التطور يف ال�سياق القطري املنفرد كافيًا. لقد حقق التطور القطري ما ميكن حتقيقه من 

تو�سع كبري يف النت�سار الكمي، لكن ترقية النوعية متثل حتديًا اأكرب من ن�سر التعليم.
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ــا، ودائمًا، علـــى جدول اأعمـــال موؤمترات  ًـّ اإن تطويـــر التعليـــم يف الـــدول الأع�ســـاء باملكتب ميثل بنـــدًا جوهريـ
القمـــة، ومازال املجـــال ف�سيحًا لإن�ساء موؤ�س�ســـات قومية، حكومية واأهليـــة، وتدعيم املوؤ�س�ســـات القائمة يف ميدان 
التعليم.  وتتمثل الغاية من برنامج اإقليمي لتطوير التعليم يف ت�سييق الفجوة يف املعارف والقدرات والتوجهات بني 
البلـــدان، اإلى احلد الذي ميّكن من املتابعة الن�سطة، وا�سعـــة النطاق والنقدية، لتطور املعرفة والتقانة يف املنطقة، 

وا�ستخدامها بكفاءة.

وينبغـــي اأن يهتـــم البحث والتقـــومي بدرا�سة تطور واقع التعليـــم، وعلى وجه اخل�سو�ص تقييـــم الناجت احلقيقي 
للتعليم من حيث التوجهات واملعارف والقدرات التي يح�سل عليها اخلريجون. اإن هذا التقييم يجب اأن يحتل اأولوية 
متقدمة يف اأن�سطة الربامج امل�سرتكة، كما اإّن نتائج مثل هذا التقييم �ستعطى دفعة كبرية جلهود تطوير التعليم يف 
الدول الأع�ساء باملكتب. واإ�سافة اإلى ذلك، يت�سع املحور البحثي لتحليل العوامل املوؤثرة يف الناجت التعليمي، ودرا�سة 

حماولت تطوير التعليم والتجارب الناجحة يف هذا امل�سمار، ل�ستخال�ص الدرو�ص امل�ستفادة منها. 

وبديهـــي اأّن مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج مر�سح للقيام بدور قيادي يف البنية املوؤ�س�سية لربنامج م�سرتك 
لتطويـــر التعليـــم يف الدول الأع�ســـاء بعامة. غري اأنه من ال�ســـروري تعبئة طاقات موؤ�س�ســـات عربية اأخرى يف هذا 
امل�سمـــار، مثل ال�سندوق العربـــي لالإمناء وال�سناديق العربية الأخرى، واإن كانت بحاجـــة لبناء اإمكاناتها يف هذه 
احلقـــول فيمـــا يت�سل مبو�سوع التعليـــم. والأمل اأن يكـــون لل�سناديق العربية دور مهم يف متويـــل بع�ص امل�سروعات 

والربامج. 

ويف الأخري، وحتى تعم الفائدة، ول�سمان ال�ستمرارية حتى ت�سبح املقاربة بامل�سروع ركيزة اأ�سا�سية ومنوذجية. 
فال بد من:

•  اإيجاد بنك للم�ساريع انطالقًا من قاعدة امل�ساريع احلالية.	
• اإحداث اأقطاب ح�سب املحاور املتداولة )اللتحاق، اجلودة واحلكامة(، وتكوين فرق عمل من اأطر هذه الدول 	

للعمل على متابعة وتقومي وتطوير هذه امل�ساريع.
• تنظيم حلقات تكوينية يف جمال اإعداد وتتبع وتقومي امل�ساريع الرتبوية.	



208

قائمة الـمـراجــع

اأوًل: الـمراجــــع العـــربيـــة:
اجلمهوريـــة اليمنية، وزارة الرتبية والتعليـــم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطنـــي للتعليم للجميع للفرتة من 	•

2001 اإلى 2014.

اجلمهورية اليمنية، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(.	•
 /http://www.yemen.gov.ye/egov/education  http://www.yemenmoe.net :املوقع الإلكرتوين

دولة الإمارات العربية املتحدة، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطني للتعليم للجميع 	•
للفرتة من 2001 اإلى 2014.

دولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحـــدة، وزارة الرتبية والتعليـــم )يوليو/متـــوز2014(. املوقـــع الإلكرتوين: 	•
https://www.moe.gov.ae

دولة الكويت، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطني للتعليم للجميع للفرتة من 	•
2001 اإلى 2014.

•	 /http://www.moe.edu.kw :دولة الكويت، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. املوقع الإلكرتوين
�سعود هالل احلربي )د.ت(. »مالمح التعليم للريادة يف دولة الكويت« .	•
�سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطني للتعليم للجميع للفرتة من 	•

2001 اإلى 2014.

•	/http://www.moe.gov.om :سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. املوقع الإلكرتوين�
دولــــة قطــــر، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطنــــي للتعليم للجميع للفرتة من 	•

2001 اإلى 2014.

•	/http://www.sec.gov.qa :دولة قطر، املجل�ص الأعلى للتعليم  )يوليو/متوز2014(. املوقع الإلكرتوين
مملكة البحرين ، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطني للتعليم للجميع للفرتة 	•

من 2001 اإلى 2014.
اململكـــة العربية ال�سعودية، وزارة الرتبية والتعليـــم )يوليو/متوز2014(. التقرير الوطني للتعليم للجميع للفرتة 	•

من 2001 اإلى 2014.
• 	 /http://www.moe.gov.sa :اململكة العربية ال�سعودية، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(، املوقع الإلكرتوين
• 	/http://www.education.gov.bh :مملكة البحرين، وزارة الرتبية والتعليم )يوليو/متوز2014(. املوقع الإلكرتوين
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج )2008(. النه�سة التعليمية يف دول جمل�ص التعاون »اإجنازات وتطلعات«.	•
•	http://www.abegs.org:مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج )يوليو/متوز2014(. املوقع الإلكرتوين



209

ثانيــًا: الـمراجــــع الجنبية:
•	 Abu Dhabi Education Council website )July 2014(: http://www.adec.ac.ae/ 
•	 Abu Dhabi, Ministry of Education )2010(. Ministry of Education Strategy 2010-2020. 
•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm
•	 Ministry of Education )2008(. The development of education. National report of the Kingdom of 

Bahrain. Presented at the 48th session of the International Conference on Education, Geneva, 2008.
•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm
•	 Ministry of Education )2008(. The development of education. National report of the Republic of 

Yemen. Presented at the 48th session of the International Conference on Education, Geneva, 
2008. 

•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm
•	 Ministry of Education )2008(. The development of education. The national report of the State of 

Kuwait 2004-2008. Presented at the 48th session of the International Conference on Education, 
Geneva, 2008. 

•	 Public Authority for Applied Education and Training website )July 2014(: http://www.paaet.edu.
kw/   

•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm
•	 Ministry of Education )2005(. General Directorate for Planning. Executive Summary of the Minis-

try of Education Ten-year Plan, 2004-2014. Second edition, 2005.  
•	 Technical and Vocational Training Corporation website )July 2014(: http://tvtc.gov.sa/ 
•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm
•	 Ministry of Education )2008(. Inclusive education in the Sultanate of Oman. National report. Pre-

sented at the 48th session of the International Conference of Education, Geneva, 2008. 
•	 Sultan Qaboos University website )July 2014(: http://www.squ.edu.om/ 
•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm
•	 General Secretariat for Development Planning )2011( . Qatar National Development Strategy 

2011-2016. Towards Qatar National Vision 2030. Doha, March 2011. 
•	 Ministry of Education and Higher Education. The development of education. National report of the 

State of Qatar. Presented at the 48th session of the International Conference on Education, Ge-
neva, 2008. 

•	 Qatar Foundation website: http://www.qf.org.qa/ 
•	 Supreme	Council	for	Family	Affairs	website	(July	2014):	http://www.scfa.gov.qa/	
•	 UNESCO/IBE )2010/11(. World Data on Education VII Ed. http://www.ibe.unesco.org/links.htm




