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عدة قضايا يجب أن تبرز في 2015أبرزت التقييم الوطني للتعليم الفلسطيني  

2015توجهاتنا للتعليم لما بعد العام 





التعليم االبتدائي والثانوي:  4.1

الطفولة المبكرة4.2:

التعليم التقني والمهني والعالي وتعليم الكبار4.3:

اكتساب المهارات من أجل العمل4.4:

.اإلنصاف4.5:

القراءة والكتابة والحساب4.6:

التنمية المستدامة والمواطنة العالمية4.7:

:4.aالمرافق التعليمية وبيئات التعلم

:4.bالمنح الدراسية

:4.cالمعلمون



تعزيز المكانة الدولية. 3

لدولة فلسطين

تجسيد الدولة المستقلة. 1

وإنهاء االحتالل

مجتمع قادر على الصمود . 10
والتنمية

الرعاية الصحية الجيدة . 9

للجميع

تعليم جيد وشامل . 8

للجميع

الحكومة الفعالة. 5

06 08

الوحدة الوطنية. 2

الحكومة المستجيبة . 4

للمواطن

تحقيق االستقالل . 6
االقتصادي

العدالة االجتماعية. 7

وسيادة القانون



التعليم الجيد والشامل للجميع

أولويات السياسات

تحسين نوعية التعليم
تحسين االلتحاق والبقاء في 

التعليم
من التعليم إلى العملاالتعليم املبكر ألطفالن

ة تطوير برامج رعاية الطفول•

. المبكرة والمتاحة للجميع

توسيع نطاق التعليم قبل•

.اهالمدرسي واالرتقاء بمستو

في االحتفاظ بنسب عالية من االلتحاق•

والحد التعليم االساسي ولكال الجنسين
.من التسرب منه

ي االلتحاق لكال الجنسين فتحسين •

التعليم الثانوي بجميع مساراته 

العلمية واالدبية والمهنية وخلق 
.التوازن في االلتحاق فيها

تشجيع االلتحاق بالتعليم غير •

النظامي وبرامج محو االمية للذين 

خرجوا من النظام قبل استكمال 
.تعليمهم

ي توفير الدعم والحماية للتعليم ف•
.وغزة" ج"القدس والمناطق 

إصالح المناهج التعليمية •

.وتطويرها

.نيتطوير برامج التعليم اإللكترو•

ضمان العدالة في الوصول لفرص•

التعليم خاصة للمناطق والفئات

.المهمشة

التأهيل والتدريب المستمر •

.  للمعلمين والطواقم المساندة

ير تطوير المرافق التعليمية وتوف•

.   بيئة تعليمية آمنة وصحية

ء تطوير وتعزيز النشاط الحر كجز•

.ال يتجزء من تنفيذ المناهج

مواءمة التعليم والتدريب •

التقني والمهني والتعليم

ة العالي مع احتياجات التنمي

وسوق العمل وضمان تكافؤ

فرص للجميع  للحصول 

.عليه

رافق تطوير البنية التحتية وم•

التعليم والتدريب المهني 

.والتقني

تطوير القدرات في مجاالت •

.  البحث العلمي



1

رياض 

االطفال

2

التعليم 

االساسي

3

التعليم

الثانوي

4

التعليم

المهني

5

غير 

النظامي

6

الحوكمة 

واالدارة

7

التعليم

العالي

الرؤية

(1)الغاية 
ضمان فرص االلتحاق 
اآلمن والعادل للتعليم 
للجميع بما في ذلك 
ذوي االحتياجات 

الخاصة

(2)لغاية 
تحسن البيئة التعليمية 
التعلمية اآلمنة والمحفزة 
والعادلة المتمركزة حول 

. الطالب والطالبة

(3)الغاية
تطوير اطر القيادة 
والحاكمية والمساءلة 
لجميع موظفي وزارة 
ناثا التربية ذكورًا وا 

البرامج التنفيذية



How?

why?

What?

قياس واقع املؤشرات بناًء على(: ماذا؟)اإلجابة على•

.البيانات التي تّم جمعها

ة وبين تحليل الفجوات بين البيانات الفعلي(: ملاذا؟)اإلجابة على •
دفات املستهدفات، وتحديد األسباب في حال عدم تحقيق املسته

. املعتمدة

ت فةةةةي تقةةةةديم تو ةةةةيات للسياسةةةةات وللتةةةةد   (: كيةةةة ؟)اإلجابةةةةة علةةةةى •
. السنويةمرحلة دورة التخطيط

املتابعة والتقييمنظام 
:يتناول نظام المتابعة والتقييم المؤشرات من ثالثة منطلقات



مؤشرات نظام المتابعة والتقييم

107 Indicators

Cover 7 
programs



فيما أبرز التحديات 
يتعلق بإعداد املؤشرات
وجمع البيانات ونشرها



ابرز التحديات

التدخالتمنبالعديدالمدنيالقطاعيقوم
دفاتالمستهمنالعديدفيتؤثرالتيالتربوية

لهادقيقرصديوجدوال

تدخالت القطاع المدني

الطلبةمنعددوجود
مدارسفيالفلسطينيين

.لالحتاللالتابعةالبلدية

القدس

جمععلىالعملوصعوبةاالنقسام
الحتسابالنوعيةوخاصةالبيانات

.غزةقطاعفيالمؤشرات

غزة

ورياضالخاصةالمدارستزودال
الدقيقةباألرقامالوزارةاألطفال
اوالضرائبمنخوفا  اماللطلبة
الترخيصشروطمخالفة

التعليم الخاص 
ورياض االطفال



قع نشر البيانات والتقارير على المو

الرسمي للوزارة
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نشر البيانات وعرض التقدم الوطني المحرز نحو الهدف الرابع

عها طباعة البيانات والتقارير وتوزي

على جميع المعنين
استعراض وطني للمؤشرات مع 

أصحاب العالقة

رز تقديم تقارير دولية للتقدم المح

ألهداف التنمية المستدامة ومنها 

الهدف الرابع
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