
 

 

  

 2014-2011الخطت اإلستراتيجيت 

 وزارة التربيت والتعليم

 إدارة انتخطيط وانًشبريع انتربىيت: ُمعد من قبل 

 meplmp@moe.gov.bh: عنىان التىاصل

 17680079: الهاتف

 43طُذوق بريذ : البريد

 يًهكت انبحريٍ- انًُبيت

 2010 اغسطص 23: التاريخ



1 | P a g e  

 ددٍٚ احملتٜٛات

 

 2 .......................................................................................................... املًدص- 1

  ايٛط١ٝٓ االقتصاد١ٜ ٚاإلضرتاػ١ٝ 2030 االقتصاد١ٜ بايسؤ١ٜ َُٚٗاتٗا ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ زؤ١ٜ عالق١-2

(2011-2014) ................................................................................................... 3 

 4 ................................................................ :ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ يٛشاز٠ بايٓطب١ ايٓذاح َكاٜٝظ-  3

 6 .......................................................... تكدَٗا اييت ٚاـدَات ايٛشاز٠ َُٗات عٔ عا١َ ْبر٠-  4

 8 ...................................................... ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ بٛشاز٠ ايعالق١ ذات اؾٗات عٔ عا١َ ْبر٠- 5

 10 ...................................................................... ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ يٛشاز٠ ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ- 6

 11 .............................................................. ايس٥ٝط١ٝ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايكطاٜا اؿايٞ ايٛضع- 7

 11 ...................................................................................... اـازد١ٝ ايعٛاٌَ تأثري 1-7

 15 ......................................... ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ تٛادٗٗا اييت ايس٥ٝط١ٝ اإلضرتاتٝذ١ٝ ايكطاٜا 2-7

 16 ............................................................................. :املطتكب١ًٝ اإلضرتاتٝذ١ٝ األٖداف- 8

 16 ............................ اؿه١َٝٛ املدازع يف ٚايتعًِ ايتدزٜظ دٛد٠ َطت٣ٛ زفع: األٍٚ االضرتاتٝذٞ اهلدف

 19 ....................................................... ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ أدا٤ تطٜٛس: ايجاْٞ االضرتاتٝذٞ اهلدف

 20 ...................... ايتعًِٝ قطاع يف االضتجُاز ٚتػذٝع يًذُٝع ايتعًِٝ فسص إتاس١: ايجايح االضرتاتٝذٞ اهلدف

 21 ............................................. ايعًُٞ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ َطت٣ٛ زفع: ايسابع االضرتاتٝذٞ اهلدف

 22 .............. 2012-2011 ايكاد١َ املٝصا١ْٝ دٚزات خالٍ يًتٓفٝر نأٚيٜٛات املبادزات ؼدٜد َربزات- 9

 َؤغسات ؼدٜد َع 2012 - 2011 املٝصا١ْٝ فرت٠ خالٍ األٚي١ٜٛ سطب تٓفٝرٖا املساد ايس٥ٝط١ٝ املبادزات- 10

 30 ................................................................................................................ أدا٤ٖا

  



2 | P a g e  

ضاي١
ايس

 ايتع١ًُٝٝ ايفسص إتاس١

 ي٘ ٜطُٔ مبا فسد يهٌ

 ٚقدزات٘ اضتعدادات٘ ت١ُٝٓ

 ع٢ً بٓا٤ ٚذيو َٚٗازات٘،

 ٚتٓفٝرٖا َدزٚض١ خطط

 ٜطُٔ مبا ٚتكٛميٗا،

 ايتعًِٝ بٓٛع١ٝ االزتكا٤

 ؼكٝكًا فاعًٝت٘ ٚشٜاد٠

 ايػا١ًَ اؾٛد٠ ملتطًبات

 ايعامل١ٝ، َطتٜٛاتٗا ٚفل

 قإْٛ عًٝ٘ ْص ملا ٚاضتذاب١

 يف ايعايٞ ٚايتعًِٝ ايتعًِٝ،

.ايبشسٜٔ ممًه١

ايسؤ١ٜ

 ايٓعاّ تطٜٛس إىل ايطعٞ

 مبا ْٛعًٝا تطًٜٛسا ايتعًُٝٞ

 اؾٛد٠ َعاٜري َع ٜتفل

 ٚاإلبداع ٚاإلتكإ ٚايتُٝص

 ايدٜٔ ثٛابت َٔ ٚاْطالًقا

 ٚايتفاعٌ ٚتعايُٝ٘ اإلضالَٞ

 ٚاؿطازٟ اإلْطاْٞ

 ملًُه١ ايعسبٞ ٚاالْتُا٤

 مما ٚدضتٛزٖا، ايبشسٜٔ

 ايت١ُٝٓ َتطًبات ًٜيب

.ايعاملٞ إطازٖا يف املطتدا١َ

املًدص - 1

 

  



3 | P a g e  

:االقتصاد

ًُا ايبشسٜين املٛاطٔ وتاز  اـٝاز يٝهٕٛ عاي١ٝ، دٛد٠ ذا ٚتدزًٜبا تعًٝ

  اهلدف ٖرا ٚيتشكٝل  ٚايعايٞ، املتٛضط ايدخٌ ذات يًٛظا٥ف األٍٚ

 باملٗازات ٚتصٜٚدِٖ اإلبداع، ع٢ً املدازع طًب١ قدزات تعصٜص َٔ البد

.اؾاَعات يف ٚايتطبٝكٞ ايعًُٞ ايبشح ع٢ً ٚتػذٝعِٗ ايالش١َ

:اؿه١َٛ

 سه١َٛ تكدَٗا اييت اـدَات قا١ُ٥ يف األٚي١ٜٛ ايتعًِٝ ٜتصدز

 ٜطاعدإ املدزض١ٝ ٚايكٝاد٠ ايتعًِٝ ػٜٛد فإٕ ٚيريو .ايبشسٜٔ ممًه١

 يف اإلْتاد١ٝ شٜاد٠ إىل ايسا١َٝ األٖداف ؼكٝل ع٢ً َباغس بػهٌ

 ضُإ قطاعٞ ٚتطٜٛس اـدَات، دٛد٠ َطت٣ٛ ٚزفع ايعاّ، ايكطاع

 ايتع١ًُٝٝ املؤضطات تسخٝص إٔ نُا .ٚايتدزٜب ايتعًِٝ دٛد٠

.ٚايعدٍ بايػفاف١ٝ تتطِ تػسٜع١ٝ ب١٦ٝ خًل ع٢ً ضٝطاعد ٚاؾاَع١ٝ

:اجملتُع

 ايسؤ١ٜ طُٛسات أسد ٖٛ "ايعامل١ٝ املعاٜري ٚفل تع١ًُٝٝ َٓع١َٛ بٓا٤" إٕ

 تع١ًُٝٝ َٓع١َٛ تطٜٛس إىل تسَٞ اييت ايبشسٜٔ ملًُه١ االقتصاد١ٜ

 املطتكب١ًٝ، ٚتطًعاتِٗ قدزاتِٗ اختالف ع٢ً املتعًُني مجٝع تػٌُ

 ٚذيو يًًُُه١، االقتصاد١ٜ ايتٛدٗات ٚتٛانب االنادميٞ ٚمتٝصِٖ

.االدتُاع١ٝ ايعداٍ وكل مبا عاي١ٝ ظٛد٠ ٜتُٝص ايتدزٜظ خالٍ َٔ

 ٚاإلضرتاػ١ٝ 2030 بايسؤ١ٜ االقتصاد١ٜ  َُٚٗاتٗاعالق١ زؤ١ٜ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ-2

 (2014-2011  )االقتصاد١ٜ ايٛط١ٝٓ

: اآلتٞٚاملتُج١ً يف ايجالث١  2030يسؤ١ٜ االقتصاد١ٜ ا عٓاصس عٌُ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ أِٖ َكَٛات لاح ٜعد
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. %5 بٓطب١ ايٛشاز٠ َٛظفٞ عدد بتكًٌٝ (2014 عاّ) سًٍٛ َع  ايهفا٠٤ َكاٜٝظ ؼطني•

 ٚايت١ُٝٓ االقتصادٟ ايتعإٚ َٓع١ُ َتطًبات َع ٜتفل مبا اؿصص َٔ املعًِ ْصاب َعدٍ زفع•

.(2014 عاّ) عًٍٛ

 َع ٜتفل مبا ٚاإلزغاد ايتعًِٝ ٚٚقت ٚايطايب املعًِ بني املباغس٠ ايتُدزع أٜاّ عدد َعدٍ شٜاد٠•

.(2014 عاّ) عًٍٛ ٚايت١ُٝٓ االقتصادٟ ايتعإٚ َٓع١ُ َتطًبات

.املدازع أدا٤ يتشطني يًُعًُني ايرتبٜٛني املػسفني شٜازات ْطب١ زفع•

.ايرتبٜٛني املػسفني قبٌ َٔ املكدّ ايدعِ ْٛع١ٝ عٔ املعًُني زضا ْطب١ شٜاد٠•

 .املدازع زؤضا٤ شٜازات عدد شٜاد٠•

 .املدازع زؤضا٤ قبٌ َٔ املكدّ ايدعِ ْٛع١ٝ عٔ املدزض١ٝ ايكٝاد٠ زضا ْطب١ شٜاد٠•

.املتاس١ ايبٝاْات َٔ ٚاالضتفاد٠ املعًَٛات تك١ٝٓ تٛظٝف ْطب١ شٜاد٠•

 ٚغبه١ االْرتْت خالٍ َٔ ايتٛاصٌ يتعصٜص ٚاالتصاٍ املعًَٛات يتك١ٝٓ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ ؼطني•

.ٚاملدازع ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ بني تسبط اييت ايداخ١ًٝ اؿاضٛب

.املدتًف١ اجملاالت يف تٛظٝفٗا ٚتفعٌٝ نفا٤تٗا ٚزفع ايبٝاْات قاعد٠ ؼدٜح•

 .املدتًف١ ٚأقطاَٗا إدازاتٗا ٚأدا٤ االضرتاتٝذ١ٝ ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ خط١ بني االتطام ؼكٝل•

  .ايتع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ مبتطًبات املدازع دعِ آي١ٝ تطٜٛس•

أداء الىزارة

  َٔ %90 سصٍٛ :َجاٍ" .ٚايتدزٜب ايتعًِٝ دٛد٠ ضُإ ١٦ٖٝ َعاٜري عطب املدازع أدا٤ ؼطٔ•

".2014ّ عاّ بٓٗا١ٜ ٚايتدزٜب يًتعًِٝ اؾٛد٠ ضُإ ١٦ٖٝ قبٌ َٔ " دٝد " تكدٜس ع٢ً املدازع

 اؾٛد٠ ضُإ ١٦ٖٝ تكِٝٝ يف "َسٍض غري" تكدٜس ع٢ً اؿاص١ً املدازع ْطب١ إنفاض•

".2014ّ عاّ ْٗا١ٜ َع "َسٍض غري" تكدٜس ع٢ً ساص١ً َدازع تٛدد ال  :َجاٍ"  .ايطٟٓٛ

.ٚفاع١ًٝ بهفا٠٤ استٝاداتٗا ٚفل املدصص١ َٝصاْٝاتٗا إداز٠ َٔ املدازع متهٔ•

أداء املدارس

.تطبٝل ْعاّ إداز٠ األدا٤ تطبًٝكا غاًًَا•

.ؼطٔ أدا٤ املعًُني عطب َعاٜري ْعاّ  إداز٠ األدا٤•

شٜاد٠ ْطب١ املعًُني ايرٜٔ ًٜتشكٕٛ برباَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ اييت تؤًِٖٗ يالضتفاد٠ َٔ نادز  •

.املعًُني

املعلمىن

 :َكاٜٝظ ايٓذاح بايٓطب١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ-  3
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.إنفاض ْطب١ تطسب طًب١ املسسًتني االعداد١ٜ ٚايجا١ْٜٛ•

(.TIMSS: َجاٍ)زفع َطت٣ٛ أدا٤ ايطًب١ يف االختبازات ايدٚي١ٝ •

.ؼطٔ ْتا٥ر ايطًب١ يف اإلَتشاْات ايٛط١ٝٓ•

.  شٜاد٠ ْطب١ ايطًب١ ايرنٛز ايرٜٔ اْٗٛا ايتعًِٝ اإليصاَٞ•

.ازتفاع ْطب١ اؿطٛز اي١َٝٛٝ يًطًب١ يف مجٝع املساسٌ•

إعتُاد َٓاٖر َطٛز٠ ٚفل َعاٜري ايطًب١ َٚطتٜٛاتِٗ يف مجٝع املٛاد ايدزاض١ٝ األضاض١ٝ تتفل •

.و2014ٚايتٛدٗات ايعامل١ٝ عًٍٛ عاّ 

.شٜاد٠ ْطب١ ايطًب١ املؤًٖني ياليتشام بايتعًِٝ ايعايٞ•

ضُإ اضتُساز١ٜ ايطًب١ يف املدازع ٚزفع َطت٣ٛ أدا٥ِٗ ايعاّ

.انفاض ْطب١ اـسهني ايعاطًني عٔ ايعٌُ•

.شٜاد٠ عدد ايرباَر امل١ٝٓٗ ٚايتطبٝك١ٝ املكد١َ َٔ قبٌ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ•

.  تطٛز َطت٣ٛ َٗازات خسهٞ ايتعًِٝ ايعايٞ•

.انفاض ْطب١ ايطًب١ املٓطشبني َٔ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ•

.شٜاد٠ َعدٍ ايطًب١ املًتشكني مبؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ•

ؼكل ايتٓطٝل ايفعاٍ بني ممًه١ ايبشسٜٔ ٚدٍٚ فًظ ايتعإٚ فُٝا ٜتعًل بكبٍٛ ايطًب١ •

.  ٚاعتُاد َؤٖالتِٗ ايدزاض١ٝ يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ

.ضُإ ػدٜد تساخٝص َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ نٌ ثالخ ضٓٛات•

.ايتصاّ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ بدعِ األٚيٜٛات االضرتاه١ٝ ملًُه١ ايبشسٜٔ•

.ؼكل تعإٚ فّعاٍ بني فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات اـاص١•

.صش١ ٚضع َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ انادميًٝا َٚايًٝا•

ايتصاّ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ظُع ايبٝاْات ايطسٚز١ٜ ْٚػسٖا ٚفل تكازٜس ١٦ٖٝ ضُإ دٛد٠ •

. ايتعًِٝ ٚايتدزٜب

انتطاب َٛظفٞ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ايهفاٜات امل١ٝٓٗ املطًٛب١ مبا ٜهفٌ ؼكٝل اـط١ •

.االضرتاه١ٝ

. شٜاد٠ ْطب١ املطتفٝدٜٔ َٔ خدَات بٛاب١ ْعِ َعًَٛات ايتعًِٝ ايعايٞ•

.إْػا٤ َطتٛدع بٝاْات  ٜطتٛعب ساد١ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ•

طسح َكسزات ٚدٚزات دزاض١ٝ َٔ قبٌ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ تتفل َع زؤ١ٜ ايبشسٜٔ •

.2030ّاإلقتصاد١ٜ 

ايتعًِٝ ايعايٞ
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 اييت تكدَٗااـدَات عٔ َُٗات ايٛشاز٠ ْٚبر٠ عا١َ -  4

ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٖٞ اؾ١ٗ املط٦ٛي١ٝ عٔ تٛدٝ٘ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يف ايبالد، ٚزضِ ضٝاضت٘ داخٌ إلطاز ايرٟ 

ؼددٙ يًًُُه١ ٚتػسف ع٢ً ضريٙ، ٚؼدد َعاٜري دٛدت٘، ٚتتعإٚ َع اهل٦ٝات ٚاملؤضطات ايعا١َ ٚاـاص١ األخس٣ 

 1. َٔ أدٌ تُٓٝت٘ ٚتطٜٛسٙ ٚزبط٘ عادات ايفسد ٚاجملتُع

ٚتٛد٘ إَهاْات ايٛشاز٠ ايبػس١ٜ َٚٛازدٖا املاد١ٜ يتشكٝل أٖداف ايطٝاض١ ايتع١ًُٝٝ ٚايتٛدٗات املطتكب١ًٝ يتطٜٛس 

2: ايتعًِٝ، ٚتباغس َط٦ٛيٝاتٗا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ
 

 

 :رشم الصًاشة التعلًمًة

 ٚضع اـطط ايرتب١ٜٛ يًٓٗٛض بايٓعاّ ايتعًُٝٞ بٓٛعٝ٘ ايعاّ ٚايفين، ضُٔ إطاز ايطٝاض١ ايعا١َ يًًُُه١  -

ٚفًطفتٗا ايرتب١ٜٛ، ٚاالزتكا٤ بٓٛع١ٝ ايتعًِٝ ٚنفا٤ت٘ ٚفاعًٝت٘ يف ؼكٝل أٖداف اجملتُع، َٚال٤َت٘ يالستٝادات 

 .ايسا١ٖٓ ٚاملطتكب١ًٝ

 

 :تىفري التعلًم للجمًع

إتاس١ ايفسص ايتع١ًُٝٝ يهٌ فسد؛ يت١ُٝٓ اضتعدادات٘ ٚقدزات٘ َٚٗازات٘، ٚمتهٝٓ٘ َٔ ؼكٝل ذات٘ ٚتطٜٛس سٝات٘  -

 .ٚفتُع٘

تٛفري اإلَهاْات ايبػس١ٜ ٚايف١ٝٓ ٚاألدٗص٠ ايتٓع١ُٝٝ؛ يتٓفٝر اـطط ايرتب١ٜٛ ٚإداز٠ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ٚاإلغساف  -

 .عًٝ٘ ٚتكٛمي٘ ٚتطٜٛسٙ

 .إْػا٤ املدازع ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ مبدتًف أْٛاعٗا َٚطتٜٛاتٗا ٚاإلغساف ع٢ً إدازتٗا -

 .بٓا٤ املٓاٖر ٚٚضع اـطط ايدزاض١ٝ ملساسٌ ايتعًِٝ املدتًف١ -

تٜٓٛع ايفسص ايتع١ًُٝٝ ٚفكًا يالستٝادات ايفسد١ٜ املتٓٛع١ يًطًب١، ٚزعا١ٜ ايطًب١ املٖٛٛبني ٚاملتفٛقني ٚإثسا٤  -

 .خرباتِٗ، ٚاالٖتُاّ باملتأخسٜٔ دزاضًٝا ٚذٟٚ االستٝادات اـاص١ َٚتابع١ تكدَِٗ ٚدَر ايكادزٜٔ َِٓٗ يف ايتعًِٝ

 .تطٜٛس األْػط١ ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايسٜاض١ٝ ٚايهػف١ٝ يًطًب١ -

 

 :تنمًة قدرات املعلم البحريين

االٖتُاّ باملعًِ ٚت١ُٝٓ نفاٜات٘ امل١ٝٓٗ ٚتٛفري ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٚايب١٦ٝ املٓاضب١ اييت ُتطِٗ يف زفع َطت٣ٛ أدا٥٘  -

 .ٚت١ُٝٓ قدزات٘؛ يتُهٝٓ٘ َٔ ايُٓٛ ايعًُٞ ٚاملٗين املطتُس َٚٛانب١ َتػريات ايعصس ٚتًب١ٝ َتطًبات٘

 

                                                
 

 

1
 (املادة الرابعة) بشأن التعلًم 2005لصنة  (27)قانىن رقم : املصدر 
2

 (املادة اخلامصة) بشأن التعلًم 2005لصنة  (27)قانىن رقم : املصدر 
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 : تطىير التعلًم الفين واملهين وربط املخرجات باحتًاجات شىق العمل

تطٜٛس أْع١ُ ايتعًِٝ ايعاّ ٚايفين ٚاملٗين َٚٓاٖذ٘ مبا ٜهفٌ ايكدز٠ ع٢ً  ايتعاٌَ َع َصادز املعسف١ املتٓٛع١  -

 .َٚٛانب١ َتػريات ضٛم ايعٌُ ٚفاالت٘ املدتًف١ ٚتًب١ٝ استٝادات٘

 :إجياد بًئة تعلًمًة حمفسه

تٛدٝ٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يتشكٝل ايتهاٌَ بني دٚز نٌ َٔ األضس٠ ٚاملدزض١ مبا ٜٛفس يًطايب ايب١٦ٝ املٓاضب١ يًتعًِٝ  -

 .ٚايتعًِ

 

 :إدارة البعثات احلكىمًة

ٚضع ايطٝاض١ ايعا١َ يًبعجات ٚاملٓح ايدزاض١ٝ يف إطاز ايتدصصات اييت تٛفسٖا َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ يف املًُه١  -

 .ٚاييت تًيب ساد١ اجملتُع َٚتطًبات ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ

زعا١ٜ طًب١ ايبعجات ٚاملٓح داخٌ ايبشسٜٔ ٚخازدٗا، ٚاإلغساف ع٢ً ايطًب١ ايدازضني يف اـازز ع٢ً ْفكتِٗ  -

 .اـاص١

 

 : التشجًع على اشتمرارية التعلًم

 .دعِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ؛ يتبين اضرتاتٝذٝات فاع١ً يتشكٝل َفّٗٛ ايتعًِّ َد٣ اؿٝا٠ -

 

 : تنظًم التعلًم اخلاص

 . ٚفل ايطٛابط ايسقاب١ٝ تسبًٜٛا ٚإدازًٜاٍ دعِ ايكطاع اـاص ٚتػذٝع٘ يف فاٍ إْػا٤ زٜاض األطفا -

تػذٝع االضتجُاز يف ايتعًِٝ اـاص يًُطا١ُٖ يف ْػس ايتعًِٝ يف إطاز ايتٛدٗات ايعا١َ يًًُُه١ ٚضٝاضتٗا  -

 .ايتع١ًُٝٝ

 

 :اعتماد شًاشات تنظًمًة للتعلًم العالٌ

 .ٚضع ضٝاضات ٚقٛاْني ؾُٝع َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايبشسٜٔ -
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.ايبشسٜٕٓٝٛ ٚغري ايبشسٜٓٝني يف املدازع اؿه١َٝٛ• املعًُٕٛ

اييت تٓفر ايطٝاض١ ايعا١َ يًٛشاز٠ ٚتػسف ع٢ً اـدَات •

.ايتع١ًُٝٝ ظُٝع املدازع َٚساسًٗا ايدزاض١ٝ

اهل٦ٝات اإلداز١ٜ ٚايف١ٝٓ باملدازع 

  اؿه١َٝٛ

باملدازع اؿه١َٝٛ ٚاملدازع اـاص١ ايٓعا١َٝ يتتٛاصٌ •

.َعِٗ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ فُٝا ىص أَٛز أبٓا٥ِٗ ايتع١ًُٝٝ
أٚيٝا٤ أَٛز ايطًب١

ايبشسٜٕٓٝٛ ٚغري ايبشسٜٓٝني يف املدازع اؿه١َٝٛ •

ٚاملدازع اـاص١، ٚايطًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١ ممٔ 

هلِ اـدَات ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يف ايتعًِٝ ايٓعاَٞ ٚغري 

.ايٓعاَٞ

ايطًب١

.املدازع ٚاملعاٖد•

.زٜاض األطفاٍ•

َؤضطات ايتعًِٝ اـاص

املطتفٝد٠ َٔ اـدَات ٚايرباَر ايتدزٜب١ٝ امل١ٝٓٗ اييت •

.تكدَٗا ايٛشاز٠

اهل٦ٝات ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداز١ٜ يف املدازع 

اـاص١ ٚزٜاض األطفاٍ

اييت تتعاٌَ َعٗا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ايػ٦ٕٛ ذات •

ايعالق١ بايتعًِٝ ايعايٞ َٔ َعاٖد ٚنًٝات ٚداَعات ٚط١ٝٓ 

.ٚإق١ًُٝٝ ٚخاص١

َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ

مجٝع املؤضطات اؿه١َٝٛ اييت ٜتِ ايتٓطٝل َعٗا يف •

ٚشاز٠ املاي١ٝ، ٚشاز٠ :  ايػ٦ٕٛ ذات ايعالق١ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

األغػاٍ، ٚشاز٠ اإلضهإ، املؤضط١ ايعا١َ يًػباب 

..ٚايسٜاض١، فًظ ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ

ايطًط١ )املؤضطات اؿه١َٝٛ 

  (ايتٓفٝر١ٜ

  بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ اؾٗات ذات ايعالق١ْٕبر٠ عا١َ ع- 5

ذات ايعالق١ ٚاييت عدد األطساف املع١ٝٓ ت، تتٓٛعٗاتعدد اـدَات اييت تكدَٗا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚإىل ْعسًا 

 :تتُشٛز سٍٛ اآلتٞ
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ايًرإ تتٛاصٌ َعُٗا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ فُٝا ىص األَٛز املتعًك١ •

.بكٛاْني ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

اجملًظ ايٛطين فًطا ايػٛز٣ ٚايٓٛاب 

  (ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ)

(املؤضطات ٚاألفساد)املطتجُسٕٚ يف قطاع ايتعًِٝ •

املصاْع ٚايبٓٛى ٚايػسنات ايداع١ُ يًُػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ •

.ٚاملطا١ُٖ يف تدزٜب ايطًب١ ٚاملعًُني

ايكطاع اـاص

ايرٜٔ تكدّ هلِ ايٛشاز٠ خد١َ ايتعًِٝ املطتُس ٚخدَات املهتبات •

.  ايعا١َ ٚاضتعُاٍ املسافل ايتع١ًُٝٝ
أفساد اجملتُع احملًٞ

اييت تسبطٗا بٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ( اؾُعٝات االدتُاع١ٝ ٚامل١ٝٓٗ)•

عالقات تعإٚ ٚتٓطٝل يف فاٍ تٓعِٝ ايرباَر ٚاألْػط١ ايتع١ًُٝٝ 

.ٚايرتب١ٜٛ

  َؤضطات اجملتُع املدْٞ

.بصفتٗا غسًٜها يف بعض ايرباَر ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ• املٓعُات اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ ٚبٝٛت اـرب٠ 

.ايرٟ  ٜكدّ ايدعِ ٚاإلزغاد بػإٔ ايكطاٜا اإلضرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ• فًظ ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ

.َصدز اعداد املعًُني ٚتاًِٖٝٗ يًعٌُ يف املدازع اؿه١َٝٛ•

.املصدز ايس٥ٝطٞ يربْاَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ي٦ًٝٗات ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداز١ٜ •
ن١ًٝ ايبشسٜٔ يًُعًُني

:د١ٗ َطتك١ً َط٦ٛي١ عٔ•

.َسادع١ أدا٤ املدازع•

تكدِٜ ايدعِ ٚاملطاْد٠ بتشدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعف يف أدا٤ •

.املدازع

  ١٦ٖٝ ضُإ اؾٛد٠

.غسٜو دا٥ِ يف فاٍ ايتدزٜب• (صٓدٚم ايعٌُ ضابكا) متهني
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 هلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝا- 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إدارة انعالقبث انعبيت واإلعالو 

 نجُت انبحريٍ انىطُيت نهتربيت وانعهىو وانثقبفت 

 

 انىكيم انًسبعذ نهتعهيى انخبص وانًستًر 

 

 انىكيم انًسبعذ نهًُبهج واإلشراف انتربىي 

 

  انىكيم انًسبعذ نهتخطيط وانًعهىيبث

 

 انىكيم انًسبعذ نهًىارد انبشريت 

 

  انىكيم انًسبعذ نهًىارد انًبنيت وانخذيبث

 إدارة انًىارد انًبنيت  

 إدارة انخذيبث 

 إدارة انًىاد وانتجهيساث 

 

 إدارة انتقييى وانًتببعت

 

 (و2010يبرش )انهيكم انتُظيًي نىزارة انتربيت وانتعهيى 

 انىكيم انًسبعذ نهتعهيى انعبو وانفُي

 إدارة انتعهيى االبتذائي  

 إدارة انتعهيى اإلعذادي  

 إدارة انتعهيى انثبَىي  

 إدارة انتعهيى انفُي وانًهُي  

 

   إدارة انًُبهج

 إدارة انتقُيبث ويظبدر انتعهى 

 إدارة االيتحبَبث 

 إدارة اإلشراف انتربىي  

 

 إدارة ريبع األطفبل 

 إدارة انتعهيى انخبص  

 إدارة انتعهيى انًستًر  

 

 إدارة انتربيت انخبطت 

 إدارة انًكتببث انعبيت 

 إدارة انخذيبث انطالبيت 

 إدارة انتربيت انريبضيت وانكشفيت 

 نهخذيبث انتربىيت واألَشطت انطالبيت .  و. و

 إدارة االعتًبديت وانتراخيض 

 األييٍ انعبو انًسبعذ نهتقييى واالعتًبديت 

 

 إدارة شئىٌ انًُظًبث وانهجبٌ

 إدارة انبعثبث وانًهحقيبث 

 

 وكيم انىزارة نهًىارد وانخذيبث

 

 إدارة انتخطيط وانًشبريع انتربىيت 

 إدارة َظى انًعهىيبث  

 

 إدارة انًىارد انبشريت 

  إدارة انتذريب وانتطىير انًهُي 

 

 مكتب وزير التربيت والتعليم

 

 إدارة انبحث انعهًي 

  

 

 األييٍ انعبو نًجهص انتعهيى انعبني

 

 وكيم انىزارة نشئىٌ انتعهيى وانًُبهج
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 اإلضرتاتٝذ١ٝ ايس٥ٝط١ٝ قطاٜاايٛضع اؿايٞ ٚاٍ- 7

  تأثري ايعٛاٌَ اـازد1-7١ٝ

إٕ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ تبرٍ قصاز٣ دٗٛدٖا َٔ أدٌ تطٜٛس ْٛع١ٝ ايتعًِٝ ٚيريو فٗٞ تٛاد٘ نجرًيا َٔ ايتشدٜات 

سٝح إٕ ع١ًُٝ ايتطٜٛس ع١ًُٝ ممتد٠ ع٢ً املد٣ ايبعٝد، ْٚتا٥ذٗا ؼتاز إىل ٚقت طٌٜٛ يتتبًٛز، ٖرٙ ايع١ًُٝ تتطًب 

ًٝا ٚتصٜٚدِٖ  إعداد أدٝاٍ املطتكبٌ إعداًدا ٜؤًِٖٗ ملٛاد١ٗ اؿٝا٠ املتػري٠ ضٝاضًٝا ٚاقتصادًٜا ٚادتُاعًٝا ٚتكٓ

 .باملٗازات اييت متهِٓٗ َٔ ايتهٝف َع ٖرٙ املتػريات

 :ٚتتًدص ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف َا ٜأتٞ

 

ّٛ ايطهاْٞ، ٚايهجاف١ ايطها١ْٝ يف بعض املٓاطل .1  :ايُٓ

، ٚتعد ٖرٙ ايصٜاد٠ َٔ املعدالت املستفع١ يف ايعامل، %3ٜكّدز َعدٍ ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ يًطهإ ايبشسٜٓٝني بـــ 

َٔ ضهإ ممًه١ % 36ٚاييت تػهٌ ضػطًا ع٢ً ايتعًِٝ ساضًسا َٚطتكباًل، إذا َا أخر يف االعتباز إٔ 

، ٖٚٞ ايف١٦ اييت ٜطتٛعبٗا ايتعًِٝ يف 19 إىل 6ّ ِٖ َٔ ايف١٦ ايعُس١ٜ 2004ايبشسٜٔ عطب إسصا١ٝ٥ 

 (.4اؾدٍٚ )َساسً٘ املدتًف١ 

 اإلْاخ ايرنٛز ايف١٦ ايعُس١ٜ

5-9 6.371 6.174 

10-14 5.52 5.096 

15-19 3.956 3.461 

 14.731 15.847 اجملُٛع

نُا إٔ غُٛض ايسؤ١ٜ املطتكب١ًٝ ؿسن١ ايطهإ ٚتٛقعات اهلذس٠ َٔ ايبشسٜٔ ٚإيٝٗا َٔ ض١ٓ إىل أخس٣ 

ٜؤثس يف اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ايتع١ًُٝٝ املطتكب١ًٝ ٚاـدَات املطًٛب تكدميٗا يًُتعًُني مبدتًف 

 (.5اؾدٍٚ ).ف٦اتِٗ

 اإلْاخ ايرنٛز ايف١٦ ايعُس١ٜ

5-9 34.263 33.407 

10-14 33.000 31.046 

15-19 28.657 26.838 

 91.291 95.92 اجملُٛع
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يكد ضا٤ ٖرا ايٛضع أنجس يٓدز٠ األزض املطًٛب١ إلْػا٤ املصٜد َٔ املدازع؛  سٝح إٕ املدازع اؿاي١ٝ ال تطتطٝع 

اضتٝعاب األعداد املتصاٜد٠ َٔ ايطًب١ يف ظٌ ايُٓٛ ايطهاْٞ ايرٟ  ًٜك٢ أعبا٤ إضاف١ٝ ع٢ً ايٓعاّ ايتعًُٝٞ، ٚقد 

 :ْتر عٔ ذيو َػهالت نبري٠ َٓٗا

  شٜاد٠ األعبا٤  ع٢ً املًُه١ غصٛص املتطًبات ايتع١ًُٝٝ َجٌ اؿاد١ إىل بٓا٤ َدازع ددٜد٠ ٚتصٜٚدٖا

 .باألدٗص٠ ٚاملعدات ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ اؿدٜج١ باإلضاف١ إىل املعًُني األنفا٤

 صعٛب١ بٓا٤ َدازع سه١َٝٛ ذات َٛاصفات عامل١ٝ تتٛافل َع َعاٜري املباْٞ املدزض١ٝ. 

 ايعذص عٔ اضتٝعاب األعداد املتصاٜد٠ َٔ ايطًب١ اؾدد. 

  َٔ ٌق١ً املٝصا١ْٝ املدصص١ يإلْػا٤ات؛ سٝح إٕ املٝصا١ْٝ املدصص١ َٔ قبٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ يبٓا٤ املدازع أق

 .املٝصا١ْٝ املكدز٠ اييت تطًبٗا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ هلرا ايػسض

 ٘صعٛب١ ايتٓبؤ مبطتكبٌ ايتعًِٝ ٚزضِ خطط٘ ٚؼدٜد َتطًبات. 

ٚتٓعس ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ هلرٙ ايتشدٜات بطسٜك١ ع١ًُٝ، يريو إىل تػذٝع ايكطاع اـاص يالضتجُاز يف ايتعًِٝ 

إضاف١ إىل ذيو  تطع٢ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إىل تبين فهس٠ بٓا٤ املدازع .ٚدعُ٘ يتكدِٜ ايتطٗٝالت ايطسٚز١ٜ،

عُٛدًٜا ٚيٝظ أفكًٝا،  ٚوتاز ٖرا ايتٛد٘ إىل  ٚضع خطط إضرتاتٝذ١ٝ يبٓا٤ َدازع ٚفل املٛاصفات ٚاملعاٜري 

 .ايعامل١ٝ؛ يطُإ أَٔ ايطًب١ ٚضالَتِٗ

 

 :متٌٜٛ ايتعًِٝ .2

باعتبازٙ املصدز ايٛسٝد يًدخٌ يف ممًه١ - تفسض األٚضاع االقتصاد١ٜ املتػري٠، ٚتكًبات أضعاز ايٓفط

سدًٚدا يتٌُٜٛ ايتعًِٝ، سٝح ٜػهٌ ذيو عب٦ًا عًٝ٘ مما ٜدفع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املستب١ - ايبشسٜٔ

األٚىل إىل اؿصٍٛ ع٢ً ايتٌُٜٛ ايالشّ يتطٜٛس ْٛع١ٝ ايتعًِٝ ٚػٜٛدٙ مبا ٜتٓاضب ٚايتطًعات املٓػٛد٠، َع 

 .َساعا٠ تسغٝد اإلْفام َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ٚايبشح عٔ َصادز أخس٣ يتٌُٜٛ ايتعًِٝ ٚدعُ٘ َٔ د١ٗ ثايج١

ّ إىل 1991 ًَٕٝٛ دٜٓاز عاّ 68.4ٚع٢ً ايسغِ َٔ شٜاد٠ َٝصا١ْٝ ايتعًِٝ يف ممًه١ ايبشسٜٔ ٚزفعٗا َٔ 

ّ فإٕ ازتفاع نًف١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايتعًِٝ َاشايت تؤثس ع٢ً ايرباَر 2006 ًَٕٝٛ دٜٓاز عاّ 156.4

، ٖٚرا %86ايتطٜٛس١ٜ، سٝح تطتشٛذ كّصصات ايك٣ٛ ايعا١ًَ ع٢ً ْطب١ نبري٠ َٔ املٝصا١ْٝ تصٌ إىل 

ًُا ٚنًٝفا  ع٢ً ايرباَر ايتطٜٛس١ٜ، باإلضاف١ إىل ازتفاع نًف١ ايتعًِٝ  بطبٝع١ اؿاٍ ٜٓعهظ ع٢ً ن

بػهٌ عاّ يًٛفا٤ مبتطًّبات ايتطٜٛس ايٓٛعٞ ايرٟ ٜطتٗدف بٓا٤ تعًِٝ عصسٟ قادز ع٢ً خد١َ ايت١ُٝٓ 

َٚٛاد١ٗ ؼدٜات املطتكبٌ، مما ٜطتدعٞ إهاد صٝؼ َٓاضب١ إلغساى ايكطاع اـاّص يف متٌٜٛ ع١ًُٝ 

 .ايتعًِٝ مبًُه١ ايبشسٜٔ

باإلضاف١ إىل ذيو فإٕ أْع١ُ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚيٛا٥شٗا يف زصد كصصات  َٛاش١ْ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ وٍٛ دٕٚ 

نريو فإٕ تأخري اعتُاد املٝصا١ْٝ ملٓتصف ايعاّ ايدزاضٞ . تٓفٝر املػازٜع ايتطٜٛس١ٜ ايٓٛع١ٝ ٚتًب١ٝ َتطًباتٗا

ٜؤثس يف تٓفٝر بساَر ؼطني أدا٤ املدازع ٚزفع كسدات ايطًب١ ايتع١ًُٝٝ مما ٜطتدعٞ َٓح ايٛشاز٠ املصٜد َٔ 

 .االضتكالي١ٝ اييت تتٝح هلا املس١ْٚ يف تٛشٜع األَٛاٍ ٚاملٛازد
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 :أْع١ُ ٚقٛاْني دٜٛإ اـد١َ املد١ْٝ .3

إعاد٠ ٖٝه١ً دٜٛإ اـد١َ املد١ْٝ ٚتطٜٛس ْعاّ إداز٠ األدا٤ أتاح يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايفسص١ إلعاد٠ ايٓعس 

يف ٖٝهًٗا ايتٓعُٝٞ، ٚيهٓٗا تتطًع إىل َٓشٗا املصٜد َٔ املس١ْٚ ٚايدعِ إلسالٍ ايٛظا٥ف ايكدمي١ 

ٚاضتشداخ ٚظا٥ف ددٜد٠ الضتهُاٍ تٓفٝر بساَر ايتطٜٛس، ٚتٝطري ْدب ايهفا٤ات َٔ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

 .ٚايتعًِٝ إىل ١٦ٖٝ ضُإ اؾٛد٠ ٚن١ًٝ ايبشسٜٔ يًُعًُني

باإلضاف١ إىل ذيو فإٕ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عاد١ إىل ايدعِ ٚاملطاْد٠ َٔ قبٌ بٝٛت اـرب٠ اـازد١ٝ مما 

ٜتطًب ذيو تبطٝط ٚ تطٌٗٝ إدسا٤ات االضتعا١ْ باـربات َٔ قبٌ دٜٛإ اـد١َ املد١ْٝ ٚع٢ً ٚد٘ 

 .اـصٛص ايتعٝٝٓات املؤقت١ يتتُهٔ ايٛشاز٠ َٔ تٓفٝر خططٗا ٚبسافٗا ايتطٜٛس١ٜ

 

 :(ايتعًِّ اإليهرتْٚٞ)تطٛز تك١ٝٓ املعًَٛات ٚٚضا٥ٌ االتصاٍ  .4

فسض ايتطٛز ايطسٜع يتك١ٝٓ املعًَٛات ٚٚضا٥ٌ االتصاٍ ٚضعًا ددٜدًا يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ؛ سٝح أصبح 

ايطايب قٛز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ، ٚاْطالًقا َٔ ذيو سسصت ايٛشاز٠ ع٢ً االٖتُاّ بايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

ٚيف ٖرا اجملاٍ استٌ . 2009يتك١ٝٓ املعًَٛات ٚاالتصاٍ سٝح شٚدت املدازع مجٝعٗا بأدٗص٠ ساضٛب عًٍٛ 

َػسٚع دالي١ املًو محد ملدازع املطتكبٌ سًٝصا نبرًيا َٔ أٚيٜٛات ايٛشاز٠، ٜٚتأند ذيو َٔ خالٍ زبط 

 . باـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ يًٛشاز2015٠-2010خط١ املػسٚع 

ٚيف ض٤ٛ الاش املسس١ً األٚىل َٔ َػسٚع دالي١ املًو محد ٚأٖداف املسس١ً ايجا١ْٝ ضٝتِ االْتكاٍ َٔ تٛفري 

األدٗص٠ ٚاألدٚات ًَٚشكاتٗا إىل إسداخ ْك١ً ْٛع١ٝ تتُجٌ يف ايرتنٝص يف تٛظٝف ايتك١ٝٓ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

 .ايتع١ًُٝ ٚزفع كسدات ايطًب١، ٚؼطني أدا٤ ايٛشاز٠ ٚزفع نفاٜتٗا اإلْتاد١ٝ

 

 :تطٜٛس املٓاٖر .5

تفسض َتػريات ايعصس، َٚتطًبات اؿٝا٠ املعاصس٠، ٚايتشدٜات اييت ٜٛادٗٗا اإلْطإ، تصٜٚد املتعًُني باملٛاد 

ايجكاف١ٝ ٚايهفاٜات اييت تؤًِٖٗ يًتعاٌَ َع َٛاقف اؿٝا٠، ٚغاص١ يف ظٌ االْفتاح ع٢ً ايعامل َٔ خالٍ 

تعاٌَ ايطًب١ َع تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاالتصاٍ، َٚا ودث٘ ذيو َٔ تأثري يف قُِٝٗ ٚاػاٖاتِٗ، مما ٜطتدعٞ بٓا٤ 

َٓاٖر ؼكل ايتٛاشٕ بني ايهِ ٚايهٝف ٚاالضتفاد٠ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ اييت أصبشت تػهٌ ؼدًٜا 

نبرًيا أَاّ املدزض١، يتطتطٝع إٔ تكّٛ بأدا٤ زضايتٗا ايرتب١ٜٛ باضتجُاز ايٓٛاسٞ اإلهاب١ٝ ملػسٚع دالي١ املًو 

محد ملدازع املطتكبٌ مبا ٜطِٗ يف ؼكٝل دٛد٠ ايتعًِٝ ٚتصٜٚد اـسهني باملٗازات ٚاـربات ايع١ًُٝ 

 .ٚاألنادمي١ٝ اييت تأًِٖٗ إىل َٛاص١ً ايتعًِٝ ايعايٞ أٚ االيتشام بطٛم ايعٌُ

 االفتكاز إىل قاعد٠ بٝاْات: 

إٕ افتكاز إداز٠ املٓاٖر إىل قاعد٠ بٝاْات تٛفس املعًَٛات ايطسٚز١ٜ اييت تتطِ بايدق١ ٚاملصداق١ٝ يف 

مجٝع فاالت املعسف١ االدتُاع١ٝ ٚايصٓاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ إللاش َُٗاتٗا يف َسسًيت 

 .ؽطٝط املٓاٖر ٚتٓفٝرٖا، ٜعد أبسش َعٛقات تطٜٛس املٓاٖر، ٚؼكٝل األٖداف املٓػٛد٠
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 ق١ً ايهفا٤ات ايٛط١ٝٓ: 

ُتعد ْدز٠ ايهفا٤ات ايٛط١ٝٓ أنرب ايتشدٜات اييت تٛاد٘ إداز٠ املٓاٖر ملا تتطًب٘ طبٝع١ ايعٌُ يف ٖرٙ 

 .اإلداز٠، سٝح إٔ بٓا٤ املٓاٖر تعتُد ع٢ً قدز٠ َصُُٝٗا امل١ٝٓٗ يف ٚضع اـطط ٚايرباَر ٚتٓفٝرٖا

 :إٕ اضتشداخ َٓاٖر َطٛز٠ تتطًب

o اختصاصٝٞ َٓاٖر ع٢ً َطت٣ٛ َٔ املعسف١ قادزٜٔ ع٢ً تصُِٝ َٓاٖر تساعٞ َتطًبات ايعصس. 

o ٟٛزفع اؿٛافص امل١ٝٓٗ ٚاملاي١ٝ يكطاع املٓاٖر الضتكطاب ايهفا٤ات ايٛط١ٝٓ َٔ املٝدإ ايرتب. 

o شٜاد٠ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ يسفع ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ يالختصاصٝني. 

o ٍايتٛظٝف األفطٌ يتك١ٝٓ املعًَٛات ٚاالتصا. 

 

 :ايتعًِٝ ٚكسدات ايعٌُ ضٛم بني املٛا١َ٤ .6

ٚبايسغِ  ايعٌُ، ضٛم ٚاستٝادات ايبطاي١ عٔ َػهالت اؿدٜح عٓد دا٥ًُا ايتعًِٝ كسدات ْٛع١ٝ تربش

يف  ددًا ًَُٚٗا نبريًا دٚزًا هلا إٔ إال سًٗا، عٔ ايبطاي١، أٚ َػه١ً تفاقِ عٔ األٚىل يٝطت ايرتب١ٝ إٔ َٔ

ٜتكٓٗا  اييت املٗازات دٚز ٚتعاظِ ٚبسٚش ايػٗاد٠ املدزض١ٝ ق١ُٝ انفاض فُع .عٛاقبٗا ٚتاليف َٓٗا اؿد

 عٔ فكط َط٦ٛي١ تعد مل فٗٞ ددٜد، ؼٍد أَاّ ايرتب١ٝ ٜربش املٗازات، ٖرٙ تٛظٝف يف ٚنفا٤ت٘ ايفسد

 َٔ األد٢ْ اؿد تٛفري عٔ فكط عٔ تعد َط٦ٛي١ ٚمل ايتعًِٝ، ضٔ يف َٛاطٔ يهٌ ايدزاض١ٝ تٛفري املكاعد

 يف االْدَاز ع٢ً ايكادز املاٖس اإلْطإ عٔ تهٜٛٔ أٜطًا َط٦ٛي١ ٖٞ بٌ ٚاالػاٖات، املعازف ٚاملٗازات

 َس١ْٚ أنجس تعًُٝٞ ْعاّ مٛ ايتٛد٘ ٖٚرا ٜعين .ايبًد يف املتاس١ املٗٔ أْٛاع بني ٚايتٓكٌ ضٛم ايعٌُ

 .ايع١ًُٝ اؿٝا٠ ٚبني ٚبٝٓٗا ايبعض املدتًف١ بعطٗا ايتعًِٝ ْعِ بني اؾطٛز ٚبٓا٤ املٓاٖر، ٜطُح بتعدد

 ايٛشزا٤ فًظ أقسٖا اييت ٚايتدزٜب تطٜٛس ايتعًِٝ َبادزات خالٍ َٔ ايبشسٜٔ ممًه١ إيٝ٘ َا ضعت ٖٚرا

 امل١ٝٓٗ، ايتًُر٠ ع٢ً قا١ُ٥ ايجا١ْٜٛ ٚاملٗين باملسس١ً ايفين ايتعًِٝ يف ددٜد٠ َطازات تكدِٜ ٚاملتُج١ً يف

 . بٛيٝتهٓو ايبشسٜٔ ٚإْػا٤ ن١ًٝ

 

 :اضتكطاب ايهفا٤ات امل١ٝٓٗ .7

 يف عاّ ٚازتفع 458 نإ 1997 عاّ يف ايطًب١ إٔ أعداد سٝح ضًٜٓٛا املٗين بايتعًِٝ االيتشام تصاٜد يكد

 إٔ ْطب١ سٝح اشدٜاد يف اجملاٍ ٖرا يف َٛاطٓني اؿاد١ ملدزضني إٔ ٜٛضح ٖرا . 5173 يٝصبح 2008

 ايكطاع يًعٌُ يف أفطٌ فسصًا ٚددٚا َععُِٗ نٕٛ ٚضعتٗا ايٛشاز٠ اييت األٖداف تًب٢ مل املدزضني عدد

 ٚاألنفا٤ ٚاملؤًٖني املٖٛٛبني اؾاَع١ خسهٞ تطتكطب مل ٜتُجٌ بأْٗا آخس ؼدًٜا ايٛشاز٠ تٛاد٘ .اـاص

 إٔ  َع.ايكطاع اـاص َٔ أع٢ً زٚاتب ع٢ً وصًٕٛ ايتدزٜظ نِْٛٗ مب١ٓٗ ياليتشام املٗٓدضني ٚنريو

 ملٛاص١ً تعًُِٝٗ ايجا١ْٜٛ املدازع ـسهٞ ايفسص نٌ نبري٠ يتكدّ دٗٛدًا تبرٍ ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠

 َتد١ْٝ ايٛشاز٠ َاشايت َع بايعٌُ قاَٛا َٔ ْطب١ فإٕ يف ايٛشاز٠، يًعٌُ دربِٗ أدٌ َٔ ٚذيو اؾاَعٞ

دٜٓاَٝهًٝا  أنجس ٜهٕٛ ألٕ ايتعًُٝٞ ايٓعاّ ٜطػطٛا ع٢ً اـاص ايكطاع فإٕ ذيو، ع٢ً  ٚشٜاد٠.ْطبًٝا

ايدا١ُ٥  ٚاإلق١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚاألسٛاٍ ايعسٚف ٜتِ َٛاد١ٗ ست٢ ددٜد٠ ؽصصات إدخاٍ خالٍ َٔ ٚذيو

بطٗٛي١  ٜطتطٝع أفطٌ نادز ْعاّ إهاد إىل يف ساد١ ٖٞ ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ بإٔ ٜٛضح  ٖرا.ايتػٝري

 .ايكطاع اآلخس تٓافظ أفطٌ سٛافص فُٛع١ بتكدِٜ املٓاضب١ ٚذيو امل١ٓٗ إىل املٓاضب ايػدص اضتكطاب

 .ايبشسٜٔ املعًُني يف إعداد يف ايٓكص ملٛاد١ٗ ٚايبعٝد املد٣ ايكصري ع٢ً خط١ إىل نريو ايٛشاز٠ ؼتاز
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  اإلضرتاتٝذ١ٝ ايس٥ٝط١ٝ اييت تٛادٗٗا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ قطاٜااٍ 2-7

مت ؼدٜد ايكطاٜا ايس٥ٝط١ ٚفل ايتشًٌٝ ايرٟ مت عٓد تػدٝص ايٛاقع، فإىل داْب قط١ٝ ايتٛضع ايهُٞ 

َٔ سٝح ضُإ اْتػاز ايتعًِٝ األضاضٞ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ يًذُٝع مبا فِٝٗ طًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١ 

إىل داْب ايتٛضع ايهُٞ يتعًِٝ األطفاٍ َا قبٌ املدزض١، ٖٓاى  ( ايتشت١ٝايب١ٝٓ)ٚتٛفري ايب١٦ٝ املدزض١ٝ 

قطاٜا إضرتاتٝذ١ٝ أضاض١ٝ ْٛع١ٝ عدٜد٠ ميهٔ تكطُٝٗا إىل تطع١ قاٚز، ٜٚٓدزز ؼت نٌ َٓٗا عدد َٔ 

: ايكطاٜا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٚايتٛظٝف، ٚايتعٝني، ٚاإلعداد، ٚايتدزٜب  اإلْتاد١ٝ،    املعًُٕٛ َٚدٜسٚ املدازع 

ٚايتطٜٛس املٗين، ٚايتكِٝٝ 

َتٗا يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ ئَٚال أْٛاعٗا، ٙأضايٝب ايتدزٜظ ٚاضرتاتٝذٝات

ايهفا٠٤، ٚايفاع١ًٝ، ٚاإلْتاد١ٝ،ٚاألدٚاز، َٚساقب١ األدا٤ اإلداز٠ ٚايكٝاد٠ املدزض١ٝ 

 ٚاستٝادات ايت١ُٝٓ املال١َ٤املٓاٖر ايدزاض١ٝ 

ٚايفاع١ًٝ  احملت٣ٛ،ٚاملطتٜٛاتايتكِٜٛ 

يهفاٜات ٚاملٗازات املطًٛب١ اَطت٣ٛ إتكإ ايطًب١ ايتشصٌٝ ايتعًُٞ 

 ايتٛظٝف األفطٌاملٛا١َ٤،ٚايفاع١ًٝ،( ٟايتعًِّ اإليهرتٕٚ)املعًَٛات ٚاالتصاٍ ق١ٝٓ ت

ايهفا٠٤، ٚايفاع١ًٝ، ٚاإلْتاد١ٝ، ٚاألدٚاز، َٚساقب١ إداز٠ ايٓعاّ 

األدا٤،ٚايتٓطٝل ٚاالتصاٍ،ٚقٛاعد ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

تٛافس املٝصا١ْٝ َٚصادز ايتٌُٜٛ األخس٣ ٚإدازتٗا،األدٛز ايتٌُٜٛ 

ٚايسٚاتب ٚاؿٛافص 

 



16 | P a g e  

 :األٖداف اإلضرتاتٝذ١ٝ املطتكب١ًٝ- 8

 اؿه١َٝٛ املدازع يف ٚايتعًِ ايتدزٜظ دٛد٠ َطت٣ٛ زفع: اهلدف االضرتاتٝذٞ األٍٚ

 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

 .َػسٚع تٛظٝف املعًُني، ٚزفع َها١ْ ١َٓٗ ايتدزٜظ يف اجملتُع 1-1-1

 تعٝني املعًُني ٚأداؤِٖ 1-1

ٚعالقات ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ به١ًٝ 

 .ايبشسٜٔ يًُعًُني

 املعًُني يف املدازع بٓا٤ٚٚظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  مل يف ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ تدزٜب١ٝ َتطٛز٠دٚزات ْعِٝ  ت :َبادز٠ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ 2-1-1

 .ع٢ً ساداتِٗ

 .ساد١ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚكسدات ن١ًٝ ايبشسٜٔ يًُعًُنيبني ٚا١َ٤  امل3-1-1

 .َػسٚع ْعاّ إداز٠ األدا٤تطبٝل   4-1-1

 .( ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗبساَر)ؼطني أدا٤ املعًُني   5-1-1

 . ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚن١ًٝ ايبشسٜٔ يًُعًُني٠عاز٠ بني ٚشازاإلاضتشداخ بسْاَر  6-1-1

زؤ١ٜ املدزض١ املتُٝص٠، ايكٝاد٠ َٔ أدٌ امُلدسدات، ايتعًِٝ : َجاٍ )تٓفٝر بساَر ؼطني أدا٤ املدازع يٝػٌُ مجٝع أٚد٘ ايٓعاّ  1-2-1

 .(َٔ أدٌ ايتعًِ، ايػسان١ َٔ أدٌ األدا٤، ايدعِ ٚاملطاْد٠، ٚاالضرتاتٝذٝات ايكسا١ٝ٥ ٚاؿطاب١ٝ

 َػسٚع ؼطني أدا٤ 1-2

 .املدازع
 . ٚتٓفٝرٖا ايرنٛزبٜٚس ايرباَر اييت تٗدف إىل ؼطني أدا٤ ايطال تط2-2-1

 .يتشطني ضال١َ ايطًب١ ٚضًٛنِٗ داخٌ املدازعٖا؛ تطٜٛس االضرتاتٝذٝات ٚاملعاٜري ٚتٓفٝر  3-2-1

 .(ذات األدا٤ ايطعٝف)تطٜٛس اإلدسا٤ات ٚاملصادز ايالش١َ ملدازع ايدعِ   4-2-1
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 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

 .متدٜد ايّٝٛ ايدزاضَٞػسٚع   5-2-1

 .َػسٚع ؼطني سطٛز ايطًب١ ٚاضتبكا٥ِٗ يف املدازع  6-2-1

؛ ٚغاص١َدازع  ٚاألدٗص٠ اييت تدعِ آيٝات ايتعًِٝ املدتًف١ داخٌ ايفصٍٛ ايدزاض١ٝٚايتع١ًُٝ تصٜٚد املدازع باملٛاد ايتع١ًُٝٝ 7-2-1

 .ايبٓني

 .(بايتعإٚ َع املؤضط١ ايعا١َ يًػباب ٚايسٜاض١ ٚاالؼادات ايسٜاض١ٝ) يًطًب١ يف مجٝع املدازع ْٛع١ٝتٓفٝر أْػط١ الصف١ٝ  8-2-1

 .َٔ ايصف األٍٚ االبتدا٥ٞبد٤ا  تدزٜظ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ 1-3-1
 َػسٚع تطٜٛس ايتعًِٝ 1-3

 .االبتدا٥ٞ

 . َٓٗر ايتصُِٝ ٚايتكا١ْتطبٝل 1-4-1
 َػسٚع تطٜٛس ايتعًِٝ 1-4

 .اإلعدادٟ

 .ايتًُر٠ امل١ٝٓٗ 1-5-1
 َػسٚع تطٜٛس ايتعًِٝ 1-5

 .ايجاْٟٛ

 . ايتعًِٝ اإليهرت6ْٞٚ-1 . َػسٚع دالي١ املًو محد ملدازع املطتكبٌ 1-6-1

 (PISA- PIRLS)املػازن١ يف اختبازات ٚدزاض١ دد٣ٚ ( TIMSS)اضتُساز املػازن١ يف اختبازات  1-7-1
 املػازن١ يف االختبازات 1-7

 .TIMSS, PIRLS, PISA ايدٚي١ٝ

 ٚتعصٜص بساَر ايصش١  بني ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚٚشاز٠ ايصش١ مبا ٜهفٌ تٛفري ايطاقِ ايصشٞ باملدازعدعِ ايتعإٚ ٚايتٓطٝل  1-8-1

 ..املدزض١ٝ
 . َػسٚع ايصش١ املدزض1-8١ٝ
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 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

 . يف املدازع٥ِٗ تطسب ايطًب١ َٔ املدازع َع تكدِٜ تٛصٝات يتشطني اضتبكاسٍٛ أضباب  إدسا٤ دزاض١ 1-9-1

 . إدسا٤ دزاضات ٚعٛخ1-9

 . َٔ َطت٣ٛ إىل آخساالْتكاٍ إدسا٤ دزاض١ سٍٛ ضٝاض١ إعاد٠ ايصف ايدزاضٞ ٚإدسا٤ات 2-9-1

 .املٓاٖر ايدزاض١ٝ املعتُد٠ يف ايٛشاز٠ إدسا٤ دزاض١ سٍٛ َد٣ ايتصاّ املدازع اـاص١ بتطبٝل 3-9-1

 . يف ايبشسٜٔأْع١ُ ايتعًِٝ اـاص إدسا٤ دزاض١ غا١ًَ سٍٛ 4-9-1

 . إدسا٤ دزاض١ غا١ًَ سٍٛ َطت٣ٛ زضا َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عٔ بساَر ايتطٜٛس املٗين5-9-1

 . دافع١ٝ َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ طُٛساتِٗ املطتكب١ًٝ سٍٛ إدسا٤ دزاض١ 6-9-1

. سٍٛ احملت٣ٛ االيهرتْٚٞ إدسا٤ دزاض١ 7-9-1
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 ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚشاز٠ أدا٤ تطٜٛس: اهلدف االضرتاتٝذٞ ايجاْٞ

 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

 . إعداد َٓاٖر دزاض١ٝ َطٛز٠ ٚفل َعاٜري عامل1١ٝ-2 .(ٚفل امُلدسدات)َٓٗر َبين ٚفل املعاٜري إعداد  1-1-2

 . ؼدٜد األٚيٜٛات اإلضرتاتٝذ1-2-2١ٝ
 . ايتدطٝط ٚاملطا٤ي١ يسفع َطت٣ٛ أدا٤ املدازع2-2

 . إداز٠ أدا٤ املدازع2-2-2

 متٌٜٛ املدازع ٚتصٜٚدٖا باألدٗص٠ ٚاملعدات ٚفل 3-2 . ؼدٜد منٛذز متٌٜٛ املدازع1-3-2

 .اـدَاتتٛفري  تٛشٜع املٛازد 2ٚ-3-2 .سادتٗا ايفع١ًٝ

 .عًُني تٛظٝف امل1-4-2
 . ضُإ تٛشٜع فّعاٍ يًُٛازد ايبػس١ٜ ع٢ً املدازع2-4

 . تٛشٜع املعًُني ٚايكٝادٜني2-4-2

 . املعًَٛات يتشطني األدا٤ ٚايهفا٠٤يتك١ٝٓ تصٜٚد املدازع ٚايٛشاز٠ بايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 1-5-2

 تطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف املدازع ٚ 2-5

 .إدازات ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚأقطاَٗا املدتًف١

 . ايٛشاز٠ ٚاملدازعع٢ً َطت٣ٛ زفع نفا٠٤ ايربٜد اإليهرتْٚٞ ٚشٜاد٠ قدزت٘ االضتٝعاب١ٝ 2-5-2

 . تطٜٛس َطتٛدع يًبٝاْات، أْع١ُ إيهرت١ْٝٚ يألزغف١ ٚبساَر تطبٝك3-5-2١ٝ

 . املدتًف١ َسنصًٜايإلدازاتٚايبٝاْات املعًَٛات سفغ  4-5-2

 .ٚاالتصاٍ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ يتك١ٝٓ املعًَٛات ؼدٜد 5-5-2

 .ٚاالتصاٍ يتك١ٝٓ املعًَٛات اإلضرتاتٝذ١ٝاـط١ تٓفٝر  6-5-2
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 ايتعًِٝ قطاع يف االضتجُاز ٚتػذٝع يًذُٝع ايتعًِٝ فسص إتاس١: ايجايح االضرتاتٝذٞ اهلدف

 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

تتال٤ّ َع إدسا٤ات ؼطني ضال١َ ايطًب١ ٚأفطٌ ٥ٗا ٍ ٚإعاد٠ بٓاإْػا٤ املدازع  تطٜٛس َعاٜري 1-1-3

 َبادز٠ ايتٛضع يف ايب١ٓٝ ايتشت١ٝ يًُدازع ٚتطٜٛس ايب١٦ٝ 1-3 .ممازضات اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 .(َبادز٠ اإلْػا٤ات املدزض١ٝ)املدزض١ٝ 
 .٠ َع َساعا٠ خصٛص١ٝ ايطابع ايبشسٜين املعاصسٚفل ايتصُُٝات ايعامل١ٝ بٓا٤ املدازع 2-1-3

 . بساَر زٜاض األطفا1-2-3ٍ

 . االضتجُاز يف ايتع3-2ًِٝ
 . تطٜٛس إضرتاتٝذ١ٝ زٜاض األطفاٍ يف ايبشس1-1-2-3ٜٔ

 . تٓفٝر بسْاَر ػسٜيب يسٜاض األطفا2-1-2-3ٍ

 . يف زٜاض األطفاٍ اـاص١املطبك١ تطٜٛس ْٛع١ٝ ايرباَر ٚاألْػط١ 3-1-2-3

 . تطٜٛس ايتعًِٝ املطتُس2-2-3

 تٛفري اـدَات ٚايدعِ يًطًب١ ذٟٚ االستٝادات 3-3

 .اـاص١

 . املٛاط١ٓ ٚايكِٝ يف املدازعيتعصٜص اضتشداخ بساَر ثكاف١ٝ 1-2-2-3

 ِٖؼصٌٝذٟٚ االستٝادات اـاص١ ٚزفع  إدَاز ايطًب١ آيٝات ؼطني يف تطٜٛس ايطٝاضات اييت تسنص 1-3-3

 .(ايطًب١ ايرٜٔ يدِٜٗ صعٛب١ يف ايكسا٠٤ ٚاملػانٌ ايطًٛن١ٝ: َجاٍ )ايعًُٞ 

 تساعٞ َٓاٖر َٔ تٛافس (ٕٚصعٛبات ايتعًِ، املٖٛٛب) سل طًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١ ضُإ 2-3-3

 .ٚاضتعداداتِٗ ٚقدزاتِٗاستٝاداتِٗ 

صعٛبات ) يًطًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١ ٠ع املٓاٖر امُلعدٚأدٚات٘ مبا ٜتال٤ّ ّ أضايٝب ايتكِٝٝ تطٜٛس 3-3-3
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 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

 .(ٕٚايتعًِ، املٖٛٛب

َُؤًٖني عًُني ّٜس تٛف4-3-3 صعٛبات ) ميتًهٕٛ املٗازات امل١ٝٓٗ املطًٛب١ يتدزٜظ ذٟٚ االستٝادات اـاص١  

 .(ٕٚايتعًِ، املٖٛٛب

 .ن١َٝٛاحل تعصٜص ايعالقات َع املؤضطات غري 5-3-3

 

 ايعًُٞ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ َطت٣ٛ زفع: ايسابع االضرتاتٝذٞ اهلدف

 املبادزات/ ايرباَر  املبادزات ايفسع١ٝ/ املػازٜع 

 .فًظ ايتعًِٝ ايعايٞقبٌ  َٔ  َػسًٚعا(14) تٓفٝر ا1-1-4ٍ

 . ايتعًِٝ ايعايٞأدٓد٠ ايتعإٚ َع مجٝع َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ املسخص١ يتفعٌٝ 4-1-2 . تٓفٝر تٛصٝات أدٓد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايبشس4-1ٜٔ

 . ايتعًِٝ ايعايٞأدٓد٠ تعصٜص ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يألَا١ْ ايعا١َ يتًب١ٝ تٛصٝات 3-1-4
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  2012-2011 َربزات ؼدٜد املبادزات نأٚيٜٛات يًتٓفٝر خالٍ دٚزات املٝصا١ْٝ ايكاد١َ- 9

 اإلدسا٤ات املربزات املبادز٠ األٚي١ٜٛ
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  ت١ُٝٓ ايهفاٜات امل١ٝٓٗ

 يد٣ املعًُني

  ت١ُٝٓ َٗازات ايطًب١

ملٛانب١ َتطًبات ضٛم 

ايعٌُ ٚفًكا يًسؤ١ٜ 

 2030االقتصاد١ٜ 

 :ٚذيو َٔ خالٍ

  تٓفٝر بساَر مت١ٝٓٝٗ يت١ُٝٓ املعًُني بٓا٤ً ع٢ً ْعاّ إداز٠ األدا٤ َٚتطًبات نادز ايٛظا٥ف ايتع١ًُٝٝ َٔ أدٌ تًب١ٝ سادات

 .ايطًب١ ٚؼطني كسدات ايتعًِٝ

  ضاع١ ضًٜٓٛا ع٢ً األقٌ َٔ بساَر ايت١ُٝٓ امل90١ٝٓٗإيصاّ نٌ َعًِ يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عطٛز . 

 تٛفري فسص ايتدزٜب اإليصا١َٝ ملٓتطيب ايٛشاز٠ يتكدِٜ ايدعِ يًُدازع . 

 ٚؼطني كسدات .إخطاع املعًُني يرباَر ت١ُٝٓ ١َٝٓٗ ذات دٛد٠ عاي١ٝ يتعصٜص َٗازاتِٗ ٚذيو َٔ أدٌ تًب١ٝ سادات ايطًب١

 .ايتعًِٝ ٚ ايتعًِ

 ايتٛضع يف ْعاّ إداز٠ األدا٤ ايرٟ مت ػسبت٘ يف عػسٜٔ َدزض١ يٝػٌُ مجٝع املدازع َطتكباًل. 

  تطبٝل ْعاّ إداز٠ األدا٤ بايتٓطٝل َع دٜٛإ اـد١َ املد١ْٝ تطبٝكًا غاَاًل ع٢ً مجٝع َٓتطيب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ نُا

 .أٚص٢ املعٗد ايٛطين يًتعًِٝ يف ضٓػافٛزٙ ست٢ تصبح املبادز٠ دص٤ًا َٔ ايٓعاّ ٚذيو َٔ خالٍ إصداز تعُِٝ بريو

 تكدِٜ ايعسٚض اؾاذب١ اييت ػعٌ اختٝاز ١َٓٗ ايتعًِٝ اـٝاز األفطٌ ـسهٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ. 

  ُِٗٝٝاالَتشإ ايتشسٜسٟ ٚاملكاب١ً )اختٝاز أفطٌ ايطًب١ َٔ خسهٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ سطب أع٢ً ايدزدات ملساسٌ تك

 .ٚإخطاعِٗ يربْاَر ايبهايٛزٜٛع به١ًٝ ايبشسٜٔ يًُعًُني (ايػدص١ٝ
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 زفع َطت٣ٛ ؼصٌٝ ايطًب١ 

 زفع َطت٣ٛ ؼصٌٝ ايطًب١ ايرنٛز - أ

يف تكازٜس " غري َسض" َدزض١ سصًت ع٢ً تكسٜس 159َٔ % 85تبني إٔ  .1

١٦ٖٝ ضُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ٚايتدزٜب، ٚنريو بايٓطب١ إىل ْتا٥ر االختبازات 

 اييت أظٗست إٔ أدا٤ اإلْاخ فام نجريًا أدا٤ ايبٓني يف مجٝع 2009ايٛط١ٝٓ 

 املٛاد ايدزاض١ٝ 

مما ٜؤثس .إٕ تٛدٗات ايطًب١ ايبٓني بعد ايصف ايجايح اإلعدادٟ غري ٚاضش١ .2

ذيو ع٢ً خٝازاتِٗ املطتكب١ًٝ مبا ٜتعًل يف ايتشاقِٗ باؾاَعات َٚسانص 

ٚعدد قًٌٝ َِٓٗ ًٜتشل باؾاَعات أٚ َسانص ايتدزٜب . َٚعاٖد ايتدزٜب

 .غالف ايبٓات (ن١ًٝ ايبٛيٝتهٓٝو: َجاٍ)

 َٔ َسادعات أدا٤ %20ؼطني َطت٣ٛ ايطًٛى سٝح تسنصت َا ْطبت٘  . ب

 .املدازع ع٢ً ضسٚز٠ ايتشسى ايطسٜع يتشطني ايطًٛى

 ٞإٔ ْطب١ تطسب 2008/2009أظٗس َعدٍ عدّ تطسب ايطًب١ يف ايعاّ ايدزاض 

َٔ ايطًب١ تعًُِٝٗ االبتدا٥ٞ % 98.2بُٝٓا ٜهٌُ . ايطًب١ تصداد َع َسٚز ايصَٔ

فكط َٔ أٚي٦و ايطًب١ ايرٜٔ ًٜتشكٕٛ % 82.9ٜٚٓتكًٛا إىل املسس١ً اإلعداد١ٜ، لد إٔ 

 .بايتعًِٝ ايجاْٟٛ  ٜٚتدسدٕٛ َٔ ايصف ايجايح ثاْٟٛ

  أظٗست اختبازاتTIMSS بٝاْات ٚط١ٝٓ ق١ُّٝ سٍٛ أدا٤ ايطًب١ يف َادتٞ ايسٜاضٝات 

ٚايعًّٛ، ميهٔ َكازْتٗا باملعاٜري ايدٚي١ٝ، بٗدف ؼطني َطت٣ٛ اإللاش يف َادتٞ 

 .ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ

  ( 60)تعُِٝ َػسٚع ؼطني أدا٤ املدازع ايرٟ ضٝطبل ع٢ً

 ٚ ع٢ً مجٝع 2011-2010َدزض١ خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ ايكادّ 

 . 2013عًٍٛ عاّ .َدازع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

  َٔ تٛسٝد ايرباَر اييت مت ػسبتٗا ضُٔ بسْاَر َػرتى ٚاسد

 .أدٌ ؼطني أدا٤ مجٝع املدازع

  ٌَتطبٝل منٛذز متٌٜٛ املدازع ٚذيو ٚفكًا ؿاد١ نٌ َٓٗا ٚايعٛا 

 .املؤثس٠ األخس٣

  ايرتنٝص ع٢ً ؼطني ضًٛى ايطًب١ مبا ٜتفل َع َا ٚزد يف تكازٜس

ٚسد٠ َسادع١ أدا٤ املدازع َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ضُإ دٛد٠ ايتعًِٝ 

 .ٚايتدزٜب

  اضتشداخ بساَر تٛع١ٝ ضًٛن١ٝ، ٚبساَر ثكاف١ٝ يتعصٜص املٛاط١ٓ

 .ٚايكِٝ ايطًٛن١ٝ يف املدازع

  ٌاملػازن١ يف االختبازات ايدٚي١ٝ اؾدٜد٠ َجPISA  

ٚPEARLS  ّيًتعسف ع٢ً َطت٣ٛ ايتكدّ ايرٟ أسسشٙ ايٓعا 

 .ايتعًُٝٞ

  ٚضع ضٝاضات يتٛفري بساَر دعِ َٚطاْد٠ يطًب١ ايصف ايجايح 

 .ايجاْٟٛ اييت َٔ غأْٗا تطٜٛس ْعاّ ايتعًِٝ ايعاّ

  ٌٚضع بساَر تٛع١ٝ يًطًب١ بأ١ُٖٝ ايتعًِٝ َٔ أدٌ َطتكبٌ أفط

 .ٚذيو يًشد َٔ ْطب١ ايتطسب ٚبصف١ خاص١ يطًب١ ايجايح ايجاْٟٛ
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  أظٗست ْتا٥ر اختبازات TIMSS2007 َٔ ٌإٔ ايبشسٜٔ َاشايت ؼصد َعدالت أق ، 

باإلضاف١ إىل ذيو أظٗست االَتشاْات ايٛط١ٝٓ . املعدٍ ايدٚيٞ يف َادتٞ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ

 : اييت عكدت يطًب١ ايصفني ايجايح ٚايطادع االبتدا٥ٞ بأ2009ٕيف عاّ 

 َٚا فٛم يف َاد٠ %70 فكط َٔ طًب١ ايجايح االبتدا٥ٞ سككٛا ْطب١  %50 - أ

 . َٚا فٛم  يف َاد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ%51ايسٜاضٝات ٚ

- ب  َٚا فٛم يف َاد٠ %70 فكط َٔ طًب١ ايطادع االبتدا٥ٞ سككٛا ْطب١ 40% 

 يف َاد٠ %56و يف َاد٠ ايعًّٛ %52 يف َاد٠ ايسٜاضٝات ٚ%46ايًػ١ االلًٝص١ٜ ٚ 

 .ايًػ١ ايعسب١ٝ

 ٍٜؤند ؼًٌٝ ْتا٥ر اختباز اTIMSS اؿاد١ إىل َسادع١ املٓاٖر، ٚ ؼطني َطتٜٛات 

ايطًب١ يف نٌ َسس١ً دزاض١ٝ ٚضُٔ نٌ َاد٠ دزاض١ٝ ٚضسٚز٠ ايرتنٝص يف فاٍ َٗازات 

 .ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ َجٌ سٌ املػهالت ٚايعٌُ اؾُاعٞ ٚايتفهري ايٓاقد

  ِوتاز ايطًب١ إىل َٓاٖر ؼكل ايتهاٌَ بني املٛاد ايدزاض١ٝ ٚبساَر ٚفسص تع١ًُٝٝ ٚ ايدع

 .املدزضٞ َٔ ادٌ ؼطني كسدات ايتعًِٝ

  ٚفل املعاٜري ٚاستٝادات كسدات َٓٗر َبين إعداد

ايتعًِٝ قكًكا يًتهاٌَ بني املٛاد ايدزاض١ٝ َٚعصًشا 

 .يًُٛاط١ٓ ٚايكِٝ، َٚؤنًدا ع٢ً املٓٗر املتٛاشٕ

  املٛاط١ٓ ٚايكِٝ يف يتعصٜصاضتشداخ بساَر ثكاف١ٝ 

 .املدازع

  إعداد بٓٛى أض١ً٦ يف املٛاد ايدزاض١ٝ املدتًف١ يتدزٜب

ايطًب١ َٔ أدٌ ؼكٝل َطت٣ٛ أفطٌ يف املطابكات 

 .ايدٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ

  َٓح ايطًب١ فسص١ َٛاص١ً ايتعًِٝ بطسح بساَر نف١ًٝ

مت ؼدٜد املسس١ً )بادتٝاش ايطًب١ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ 

اإليصا١َٝ يًشد األد٢ْ يًتعًِٝ ٖٚٞ ايصف ايجايح 

ٚإٕ ايربْاَر ٚايرتتٝبات اؾدٜد٠  تعٌُ ع٢ً . اإلعدادٟ

 .(َطاْد٠ ايطايب إلمتاّ ايصف ايجايح ثاْٟٛ
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  أسد ايتٛصٝات امل١ُٗ ضُٔ ايتكسٜس ايبٝاْٞ يًتعًِٝ يًذُٝع أندت

اؿاد١ إىل َسادع١ املٓاٖر ٚإدَاز ايطًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١ 

 .يتشكٝل األٖداف املسد٠ٛ

  ٔتػري ايبشٛخ ايدٚي١ٝ إىل ٚدٛد عالق١ َتبادي١ بني ايتعًِٝ يف ض

َبهس٠ ٚايفٛا٥د ايبعٝد٠ األَد يف ؼصٌٝ ايطايب ٚاالقتصاد بػهٌ 

 .عاّ

  ؼكٝل املٛا١َ٤ َع استٝادات اقتصاد ممًه١ ايبشسٜٔ َٚتطًبات ضٛم

 .2030ايعٌُ َٔ أدٌ ؼكٝل ايسؤ١ٜ االقتصاد١ٜ 

  َعاؾ١ ضعف املٓاٖر امل١ٝٓٗ اييت تسنص ع٢ً  اؾاْب املعسيف ع٢ً

 .سطاب اؾاْب ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ ٚتعصٜص املٗازات املدتًف١

 طًب١ ذٟٚ االستٝادات اـاص١  ٚقدزات استٝاداتتساعٞ َٓاٖر تٛافس 

 (.ٕٚصعٛبات ايتعًِ، املٖٛٛب)

  يًطًب١ ذٟٚ ٠ع املٓاٖر امُلعدٚأدٚات٘ مبا ٜتال٤ّ ّ أضايٝب ايتكِٝٝتطٜٛس 

 .(ٕٚصعٛبات ايتعًِ، املٖٛٛب)االستٝادات اـاص١ 

  ٔتٓفٝر إضرتاتٝذ١ٝ تطاعد ع٢ً اؽاذ ايكسازات ٚايتدطٝط يًتعًِٝ يف ض

 .َبهس

  ٚفًكا ملتطًبات ضٛم  (ايتًُر٠ امل١ٝٓٗ)اضتشداخ َٓاٖر ٚبساَر دزاض١ٝ ١َٝٓٗ

ٚاييت ٜساع٢ يف بٓا٥ٗا ايتٛاشٕ ايٓطيب فُٝا بني اؾاْب ايٓعسٟ . ايعٌُ

 .ٚايعًُٞ

  تٓفٝر بساَر ١َٝٓٗ تعصش اؾاْب ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ باإلضاف١ إىل أخالقٝات 

 .ايعٌُ َٚتطًبات ايطٛم
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ايطٝاضات إعداد  .1

 يًتعًِٝ ايعايٞ ايعا١َ

 .يف ممًه١ ايبشسٜٔ

َتابع١ ٚ َساقب١ أدا٤  .2

َؤضطات ايتعًِٝ 

ايعايٞ ٚ بسافٗا 

 .األنادمي١ٝ

ؼطني كسدات  .3

ايتعًِٝ ايعايٞ مبا 

َع أدٓد٠ ٜتٛافل 

 .ايتعًِٝ ايعايٞ

تعصٜص ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  .4

يألَا١ْ ايعا١َ 

املطاعد٠ يتٓفٝر 

األدٓد٠ اـاص١ 

بإضرتاتٝذ١ٝ تطٜٛس 

 .ايتعًِٝ ايعايٞ

 :تٓفٝر أدٓد٠ اضرتاتٝذ١ٝ تطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ املػازٜع ايتاي١ٝ

  مبًُه١ ايبشسْٜٔػا٤ قاعد٠ بٝاْات دقٝك١ ٚدٜٓاَٝه١ٝ خاص١ بهٌ َا ٜتعًل بػؤٕٚ ايتعًِٝ ايعايٞ إ:َسنص املعًَٛات . 

  ايتعًِٝ ايعايٞ إضرتاتٝذ١ٝ َػسٚع: 

ٚضع االطس ايهف١ًٝ غًل ايتهاٌَ بني ايتدصصات ايع١ًُٝ يف َؤضطات ٍ: دزاض١ ايٛضع ايسأٖ يًتعًِٝ ايعايٞ .1

 .اييت تعٌُ ٚفل املعاٜري املكس٠ مبا ميٓع اإلشدٚاد١ٝ، ٜٚكًص عدد ايعاطًني بني خسهٝٗا ايتعًِٝ ايعايٞ اؿه١َٝٛ

دزاض١ ايٛضع املطتكبًٞ يإلستٝادات ايٛط١ٝٓ يف سكٌ ايتعًِٝ األنادميٞ ٍ: ٚضع تصٛز َطتكبًٞ يًتعًِٝ ايعايٞ .2

ٚاملٗين ٚٚضع إضرتاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ دزاض١ َطش١ٝ يطٛم ايعٌُ ؿصس االستٝادات ايٛط١ٝٓ َٔ 

 .2030ايتدصصات ايع١ًُٝ مبدتًف أْٛاعٗا ست٢ 

 َٞػسٚع ايرتاخٝص ٚإعاد٠ ايرتاخٝص ٚاإلعتُاد األنادمي : 

 بػهٌ دٚزٟ يًُؤضطات  ٚاعاد٠ ايرتخٝص إلْػا٤ َؤضطات تعًِٝ عايٞ ددٜد٠ دزاض١ ناف١ طًبات ايرتخٝص .1

 .املسخص١ اييت تصاٍٚ ْػاطٗا األنادميٞ

 .تٓفٝرٙملؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚٚضع آيٝات ْعاّ االعتُاد االنادميٞ َعاٜري ٚ ٚضع  .2

 ٞٚضع ايتػسٜعات اـاص١ مبعاٜري ايكبٍٛ يف كتًف ايتدصصات : َػسٚع َعاٜري ايكبٍٛ يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعاي

 يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ املطسٚس١

األطساف ايتٓفٝر َع ناف١  ايتٛاصٌ بػهٌ سطازٟ َبين ع٢ً ايػفاف١ٝ ٚايدق١ ٚاؾٛد٠ ٚضسع١: َػسٚع َسنص املسادعني

 .املع١ٝٓ

  ًِٝاسد ايتٛصٝات امل١ُٗ ضُٔ إضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ اؾدٜد٠ تدعٛ إىل تعصٜص ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يألَا١ْ ايعا١َ جملًظ ايتع

 .ايعايٞ يتٓفٝر تٛصٝات أدٓد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ
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 اإلدسا٤ات املربزات املبادز٠ األٚي١ٜٛ
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  َٔ ضسٚز٠ إهاد ْك١ً ْٛع١ٝ

فسد اَتالى َعدات 

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاٍ 

إىل تٛظٝف  تًو ايتهٓٛيٛدٝا 

ٚتفعٌٝ دٚزٖا يف ؼطني ايعٌُ 

ٚتعصٜص ايدافع١ٝ يد٣ ايطًب١ 

 .ٚإثسا٤ خرباتِٗ

  ٌُايتهٓٛيٛدٝا املتٛفس٠ ال تع

ع٢ً زفع املطت٣ٛ ايتشصًٝٞ 

 .يًطًب١

  املعًَٛات يتشطني األدا٤ ٚايهفا٠٤يتك١ٝٓتصٜٚد املدازع ٚايٛشاز٠ بايب١ٝٓ ايتشت١ٝ . 

 املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ َػسٚع ).إدَاز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف تطبٝل املٓاٖر ايدزاض١ٝ  ٚيف أضايٝب ايتعًِٝ ٚايتعًِ اي١َٝٛٝ

  (دالي١ املًو

  ايتأند َٔ إٔ نٌ املدازع يدٜٗا أدٗص٠ ٚبساَر ساضٛب ٚتٛصٝالت اْرتْت َٓاضب١ نْٛٗا تعد َطًبا أضاضًٝا يتٛظٝف

 ايتهٓٛيٛدٝا يف تطبٝل املٓاٖر 

  إهاد قاعد٠ بٝاْات ميهٔ ايسدٛع إيٝٗا يف أٟ ٚقت ؼتٟٛ ع٢ً َعًَٛات ١َُٗ ٚتطُح بتبادٍ املٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚ املػازٜع

 .بني املعًُني

  ايٛشاز٠ ٚاملدازعع٢ً َطت٣ٛزفع نفا٠٤ ايربٜد اإليهرتْٚٞ ٚشٜاد٠ قدزت٘ االضتٝعاب١ٝ . 

 تطٜٛس َطتٛدع يًبٝاْات، أْع١ُ إيهرت١ْٝٚ يألزغف١ ٚبساَر تطبٝك١ٝ. 

  املدتًف١ َسنصًٜايإلدازاتٚايبٝاْات املعًَٛات سفغ . 
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 اإلدسا٤ات املربزات املبادز٠ األٚي١ٜٛ
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  يًتُدزع عطب  قإْٛ 180ع٢ً ايسغِ َٔ إقساز ّٜٛ 

ايتعًِٝ، إال إٔ أٜاّ ايتُدزع املباغس٠ ال تتفل َٚاٖٛ 

َطبل يف ايدٍٚ ايتابع١ ملٓع١ُ ايتعإٚ االقتصادٟ ٚايت١ُٝٓ 

OECD. 

  ِٗإتاس١ ايٛقت يًطًب١ ملُازض١ ٖٛاٜاتِٗ ٚت١ُٝٓ َٗازات

ايػدص١ٝ مبا ٜؤًِٖٗ يًُٓافط١ ع٢ً املطت٣ٛ اإلقًُٝٞ 

 .ٚايعاملٞ يف كتًف اجملاالت ايرتب١ٜٛ ٚايسٜاض١ٝ ٚايف١ٝٓ

 تكًٌٝ عدد أٜاّ االَتشاْات يف ايط١ٓ ايدزاض١ٝ. 

 متدٜد ايّٝٛ ايدزاضٞ يًطًب١ ٚاملعًُني . 

 تطٜٛس األٚشإ ايٓطب١ٝ يًُٛاد ايدزاض١ٝ املدتًف١. 

 شٜاد٠ عدد أٜاّ ايتُدزع بسفع عدد ضاعات ايتعًِٝ املباغس . 

  بايتعإٚ َع املؤضط١ ايعا١َ ) يًطًب١ يف مجٝع املدازع ْٛع١ٝتٓفٝر أْػط١ الصف١ٝ

 ٚذيو بتدصٝص اضرتاتٝذٝات إداز١ٜ َٚاي١ٝ (يًػباب ٚايسٜاض١ ٚاالؼادات ايسٜاض١ٝ

 .ددٜد٠ َطاْد٠
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  ؼطني ظسٚف ايتعًِٝ ٚايتعًِ َستبط١ ازتباًطا

 .ٚثًٝكا بايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠

  ق١ً عدد املدازع َكاز١ْ بازتفاع ايهجاف١

ايطها١ْٝ ٚشٜاد٠ ايطًب ع٢ً املٓػآت 

 .ايتع١ًُٝٝ

  غح األزاضٞ يف املٓاطل اييت ٜتصاٜد عًٝٗا طًب

 .املدازع

 ًَِٝٛقع 99إىل .ساد١ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع 

-2011تعًُٝٞ خالٍ اـط١ االْػا١ٝ٥ 

2016. 

  ٚضع َعاٜري ٚخطٛط عسٜط١ إزغاد١ٜ َس١ْ تسنص ع٢ً تصُِٝ َبإ َبتهس٠ غري تكًٝد١ٜ سٝح

 .ٜهٕٛ ايطايب ٖٛ قٛز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 ًِإْػا٤ َدازع ددٜد٠ تٛانب أفطٌ املُازضات ايعصس١ٜ يف فاٍ ايتعًِٝ ٚايتع. 

  باحملافعات املدتًف١ عطب اآلتٞ . َٛقع تعًُٝٞ يتػط١ٝ اؿاد١ اآل١ْٝ ٚاملطتكب99١ًٝاضتُالى

 (75، ايػُاي10١ٝ، ايٛضط5٢، ايعاص١ُ 9احملسم )

  َدزض١ يطُإ ضال١َ ايطًب39١إعاد٠ بٓا٤ ٚتطٜٛس  . 

  ِٝٝتٛفري األَإ يًطًب١ مبا ٜطُٔ هلِ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ قفص٠ يًطًب١ ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتعًِ قبٌ إٔ ٜتِ تك

 َطت٣ٛ ؼصًِٝٗ ايدزاضٞ

 تطٜٛس املعاٌَ ٚاملدتربات َٚسانص َصادز ايتعًِ باملدازع املدتًف١. 

 ٞتطٜٛس املٓػآت ايسٜاض١ٝ ٚت٦ٝٗتٗا يتٓفٝر بساَر َا بعد ايدٚاّ ايسمس. 
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  َع ؼدٜد َؤغسات أدا٤ٖا 2012 - 2011املبادزات ايس٥ٝط١ٝ املساد تٓفٝرٖا سطب األٚي١ٜٛ خالٍ فرت٠ املٝصا١ْٝ - 10

املكٝاع َؤغسات األدا٤ املبادز٠ األٚي١ٜٛ 

فعًٞ 

2009 

 (إٕ ٚدد)

2010 2011 2012 
2013 

 (إٕ ٚدد)

2014 

 (إٕ ٚدد)

2015 

 (إٕ ٚدد)

2016 

 (إٕ ٚدد)

ؼطني أدا٤ ايطًب١  1

يف املدازع 

. اؿه١َٝٛ

ْطب١ املعًُني ايرٜٔ مت تكُِٝٝٗ يف 

(. PMS)ْعاّ إداز٠ األدا٤ 

ْطب١ 

املدزضني 

45 %46% 50% 53% 57% 61%   

عدد ايطًب١ املطذًني يف ايرباَر 

. امل١ٝٓٗ اؾدٜد٠ باملسس١ً ايجا١ْٜٛ

   1290 1190 1090 990 900 850عدد ايطًب١ 

ْطب١ اـسهني ايرٜٔ مت تٛظٝفِٗ 

يف ؽصصاتِٗ امل١ٝٓٗ خالٍ ضت١ 

. أغٗس َٔ ايتدسز

ْطب١ 

اـسهني 

0% 1% 2% 3% 4% 5%   

ْطب١ املعًُني ايرٜٔ عّبسٚا عٔ 

. زضاِٖ عٔ تُٓٝتِٗ امل١ٝٓٗ

ْطب١ 

املٛظفني 

70% 72% 74% 76% 78% 80%   

ْطب١ املعًُني اؾدد ايرٜٔ تسنٛا 

١َٓٗ ايتدزٜظ خالٍ اـُظ 

ايطٓٛات األٚىل َٔ ايتشاقِٗ مب١ٓٗ 

. ايتدزٜظ

ْطب١ 

املدزضني 

اؾدد 

50% 48% 45% 41% 37% 33%   
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َسادع١ ٚتٓفٝر املٓٗر  2

املطٛز ٚفل َعاٜري 

. ٚاضش١

عدد ايرباَر ٚاملٛاد ايدزاض١ٝ املطٛز٠ 

. يرٟٚ االستٝادات اـاص١

ْطب١ املٛاد 

ٚايرباَر 

املطٛز٠ 

20% 20% 25% 30% 40% 50%   

عدد ايتدصصات امل١ٝٓٗ املطتشدث١ 

. ٚفكا ملتطًبات ضٛم ايعٌُ

   6 5 4 3 2 2عدد ايرباَر 

 املدع١ُ ٠املٛاد ايدزاضٞعدد 

. بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت

عدد املٛاد 

ايدزاض١ٝ 

 4 4 5 6 8 10 12 

 12 10 9 7 6 5 5 عدد املٓاٖر . عدد املٓاٖر اؾدٜد٠ املطتشدث١

تٓفٝر أدٓد٠ ضُٔ  3

 ايتعًِٝ إضرتاتٝذ١ٝ

. ايعايٞ

ْطب١ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ اييت 

ع٢ً األقٌ " دٝد"سصًت ع٢ً تكدٜس 

. َٔ ١٦ٖٝ ضُإ اؾٛد٠

ْطب١ 

َؤضطات 

ايتعًِٝ 

ايعايٞ 

0% 0% 5% 10% 15% 20%   

ْطب١ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ 

اؿه١َٝٛ اييت تعٌُ ضُٔ املعاٜري 

. املتفل عًٝٗا

ْطب١ 

َؤضطات 

ايتعًِٝ 

ايعايٞ 

اؿه١َٝٛ 

0% 0% 3% 6% 10% 15%   

ْطب١ املٝصا١ْٝ املدصص١ يًبشٛخ 

ايع١ًُٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ يف نٌ 

ْطب١ 

 املٝصا١ْٝ

0% 3% 3% 5% 8% 10%   
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. داَع١

تطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  4

يف فاٍ تك١ٝٓ 

. املعًَٛات ٚاإلتصاٍ

ْطب١ َٛظفٞ ايٛشاز٠ املتٛفس٠ هلِ 

(. Intranet)ايػبه١ ايداخ١ًٝ 

ْطب١ 

َٛظفٞ 

 ايٛشاز٠

51% 100% 100% 100% 100% 100%   

ْطب١ َٛظفٞ ايٛشاز٠ املتٛفس٠ هلِ 

(. Internet)غبه١ االْرتْت

ْطب١ 

َٛظفٞ 

 ايٛشاز٠

80% 88% 95% 100% 100% 100%   

عدد املدازع املطتدد١َ يكاعد٠ 

. األب١ٝٓ املدزض١ٝ" بٝاْات  "

عدد 

 املدازع

0 33 97 201 201 201   

ْطب١ املعًُني ايرٜٔ ٜٛظفٕٛ ايتعًِ 

اإليهرتْٚٞ نإضرتاتٝذ١ٝ تدزٜظ 

بٗدف ؼكٝل ايطًب١ إلاشات عاي١ٝ 

. يف املكسزات األضاض١ٝ

ْطب١ 

 املدازع

0% 25% 31% 34% 37% 40%   

 

5 

 

شٜاد٠ ايٛقت 

. املدصص يًتعًِ

عدد أٜاّ . شٜاد٠ عدد أٜاّ ايتُدزع

تدزٜظ 

ايطايب 

ٚدٗا يٛد٘ 

َع املدزع 

146 150 155 160 170 180   

   %95 %90 %87 %85 %83 %81 ْطب١ ايطًب١. ؼطني ْطب١ َعدٍ اؿطٛز ايَٝٛٞ
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6 

   

 

ؼطني ايب١٦ٝ 

ايتع١ًُٝٝ يف املدازع 

مبا يف ذيو إْػا٤ 

َبإ ددٜد٠ ٚإعاد٠ 

. بٓا٤ املباْٞ ايكدمي١

ْطب١ املدازع اؿاص١ً ع٢ً خدَات 

. ايٛشاز٠

ْطب١ 

 املدازع

91.13% 92% 94% 96% 98% 100%   

ْطب١ املدازع اؿاص١ً املٛاد 

. ٚايتذٗٝصات

ْطب١ 

 املدازع

75% 77% 80% 85% 90% 95%   

ْطب١ ايدعِ ايرٟ ٜكدَ٘ ايكطاع 

. اـاص ملػازٜع ايٛشاز٠

   %2.8 %2 %1.3 %0.8 %0.5 %0.3 ْطب١ ايدعِ

ْطب١ املدازع اؿه١َٝٛ اييت 

تتٛافس فٝٗا ايب٢ٓ ايتشت١ٝ املٓاضب١ 

. يرٟٚ االستٝادات اـاص١

ْطب١ 

املدازع 

اؿه١َٝٛ 

40% 42% 46% 52% 60% 68%   

 

 


