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محتوى الوثيقة

الوضع الحالً لقطاع التعلٌم العام

اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم

والبرامج المقترحة لمحاورا

آلٌة التنفٌذ وفرق العمل

مصادر التموٌل المقترحة

القرارات المطلوبة

 إقرار اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة

والتعلٌم

  إقرار خطة تطوٌر التعلٌم العام وتقدٌم المبادرات

المطلوبة لتحسٌن التعلٌم الرسمً فً القطاع التربوي

 وضع وتعدٌل القوانٌن والمراسٌم الالزمة لدعم

برامج تطوٌر القطاع التربوي 
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الوضع الحالي لقطاع التعليم العام

اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم

المحاور والبرامج المقترحة

العمل وفرق آلٌة التنفٌذ

مصادر التموٌل المقترحة

إحصائٌات قطاع التعلٌم العام: ملحق
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يواجه النظام التعليمي في لبنان تحديات كبرى

أهمية التعليم في لبنان

فً لبنان الملٌون مما ٌجعل كل لبنانً معنً بقطاع التربٌة  تالمٌذلاعدد  ٌتجاوز

واقع قطاع التعليم الرسمي في لبنان

تدنً مستوى أداء التالمذة فً لبنان نسبٌاً مقارنة مع نظرائهم فً العالم

 اتساع فارق األداء بشكل كبٌر بٌن المدارس الرسمٌة والخاصة  مما ٌؤدي إلى تدنً نسب االلتحاق بالمدارس

:الرسمٌة وٌأتً ذلك نتٌجة لـ
تدنً مؤهالت الكادر التعلٌمً واإلداري فً المدارس وعدم تطابق اختصاصات المعلمٌن مع الحاجات –

المطلوبة
(مبانً وتجهٌزات: البنى التحتٌة)عدم توفر البٌئة التعلٌمٌة المناسبة –
.عدم مطابقة األنظمة اإلدارٌة والتنظٌمٌة للقطاع مع متطلبات التطوٌر–
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TIMSSيحقق التالمذة اللبنانيون معدالت متدنية في امتحانات التقييم العالمية 

في العلوم لطالب الصف الثامن  TIMSS 2007نتائج  في الرياضيات لطالب الصف الثامن  TIMSS 2007نتائج 

(المعدل)الدولة  التصنيف (المعدل)الدولة  التصنيف

Singapore (567) 1 Chinese Taipei (598) 1

Chinese Taipei (561) 2 Korea, Rep. of (597) 2

Japan (554) 3 Singapore (593) 3

Korea, Rep. of (553) 4 Hong Kong SAR (572) 4

Armenia (488) 17 Scotland (487) 17

Norway (487) 18 Serbia (486) 18

Ukraine (485) 19 Italy (480) 19

Jordan (482) 20 Malaysia (474) 20

Malaysia (471) 21 Romania (461) 26

Thailand (471) 22 Bosnia and Herzegovina (456) 27

Serbia (470) 23 Lebanon (449) 28

Bahrain (467) 26 Thailand (441) 29

Syrian Arab Republic (452) 32 Jordan (427) 31

Tunisia (445) 34 Tunisia (420) 32

Oman (423) 36 Bahrain (398) 35

Kuwait6 (418) 38 Syrian Arab Republic (395) 37

Lebanon (414) 40 Egypt (391) 38

Egypt (408) 41 Algeria (387) 39

Algeria (408) 42 Oman (372) 41

TIMSSوصف ونتائج 

ٌهدف اختبار(TIMSS) إلى التركٌز على

السٌاسات والنظم التعلٌمٌة، وتقٌٌم التحصٌل 

التربوي وتوفٌر المعلومات لتحسٌن تعلٌم 

.وتعلم الرٌاضٌات والعلوم

 ٌُجرى االختبار كل أربع سنوات تحت

إشراف الهٌئة الدولٌة لتقٌٌم التحصٌل 

.التربوي

 فً تصنٌف نتائج  28ٌحتل لبنان المرتبة

للصف الثامن، وٌحتل ( 2007)الرٌاضٌات 

فً نتائج العلوم، وهو فً  40المرتبة 

.المادتٌن أدنى من متوسط التحصٌل العالمً

 نتائج تالمذة القطاع الرسمً منخفضة مقارنة

%  10بالقطاع الخاص وٌصل الفرق إلى 

.بٌن القطاعٌن

الدول العربٌةلبنان

دولة مشتركة 48التصنٌف من : مالحظة

500: متوسط التحصٌل العالمً

TIMSS 2007: المصدر

http://www.education.gov.qa/section/sec/evaluation_institute/assessment/_int_tests
http://www.education.gov.qa/section/sec/evaluation_institute/assessment/_int_tests
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المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطةالمرحلة االبتدائية

نسبة التأخر الدراسي

2007-2008

المدارس الخاصة

المدارس الرسمٌة

التالميذ المعيديننسبة 

2007-2008

2008 - 2007إحصاءات المركز التربوي للبحوث واإلنماء :  المصدر

االنعكاسات

:ٌتسبب ارتفاع نسب التأخر واإلعادة للتالمذة فً قطاع التعلٌم الرسمً بـ

هدر فً اإلنفاق على التعلٌم وتدنً المؤشرات التربوٌة

 انعكاس سلبً على اإلنتاجٌة االقتصادٌة نتٌجة خسارة التالمٌذ سنوات من حٌاتهم المنتجة وتسربهم من المدرسة بمستوى

.متدنً من المؤهالت

40%

60%

24%

45%

المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية
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مالحظات

 تتمحور األسباب حول النقاط الثالث

:اآلتٌة

النتائج األدنى للتعلٌم الرسمً-

ضعف فً اللغة األجنبٌة-

عدم توفر نشاطات ال منهجٌة-
خاص مجاني

رسمي

خاص

عدد التالميذ في المدارس
2004-2009 

االنعكاسات
 ًارتفاع فً أعداد التالمذة فً القطاع الخاص والخاص المجانً مقابل انخفاض فً أعداد التالمذة فً القطاع الرسم

2008 - 2007إحصاءات المركز التربوي للبحوث واإلنماء :  المصدر

465130471409467093480440488039

337622324651326503
301370285574

114194115254124281126391122478

2005-20042006-20052007-20062008-20072009-2008
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مالحظات

 ًاإلنفاق على قطاع التعلٌم الرسم

غٌر فّعال نسبٌاً نتٌجة عدم التوزٌع 

الجٌد للموارد وارتفاع فً أعداد 

المعلمٌن

 قوانٌن إدارة قطاع التربٌة منذ سنة

1959

 نظام فعال للتخطٌط ال ٌوجد

ولتوزٌع الموارد

 غٌاب أنظمة المعلوماتٌة الفعالة

ومصادر المعلومات الموثوقة
تفاوت فً المعطٌات التربوٌة وفق –

اتمصدر جمع المعلوم

تخمة كمية للمعلمين ونقص نوعي

الرسميالخاصالخاص المجاني

عدد التالمذة لكل معلم

كلفة التلميذ السنوية في التعليم الرسمي 

وفق المراحل

المرحلة اإلبتدائية المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

LBP 

1,930,761

LBP 

2,593,465

LBP 

3,069,795
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األسباب:
غٌاب القوانٌن المالئمة لتأمٌن الشروط 

المناسبة لتوظٌف المعلمٌن

األسباب:
غٌاب القوانٌن واألطر التنظٌمٌة واآللٌات 

التً تضبط عملٌة التعاقد

األسباب:
 عدم مالءمة نظام الحوافز مع متطلبات

التطوٌر التربوي

عدم وجود نظام فعلً لتقٌٌم أداء الكادر 

التعلٌمً

تدني مستوى المؤهالت

المستوى األكاديمي لمعلمي التعليم الرسمي

 خضع ) مدراء المدارس ال يمتلكون شهادات متخصصة

(منهم إلى برنامج تدريبي متخصص% 32.5

ارتفاع نسب المعلمين المتعاقدين

27,114

(71%)

11,192

(29%)

مالك

متعاقدون

 متوسط عمر األساتذة يبلغ

سنة 58 في المالك

كبير في أعداد المعلمين في مواد  نقص

معينة ومناطق

  بالرغم من ارتفاع أعداد المعلمٌن

نقص كبٌر فً أعداد نسبٌاً، هناك 

 ومناطق محددة المعلمٌن فً مواد

معٌنة

54.5%

41.3%

4.2%

ال يحملون شهادة 
جامعية

يحملون شهادة 
جامعية

يحملون شهادة 
تعليمية متخصصة 
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غٌاب آلٌات للمراجعة الدورٌة للمناهج

عدم وجود معاٌٌر واضحة ألسس تألٌف وإنتاج وتقٌٌم الكتب المدرسٌة

 بالرغم من الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت كوسٌلة تعلٌمٌة عدم توفر منهج

.رسمٌة مدرسة 450حوالً الـ  هذا المجال فً مبادرة ف12ًوجود أكثر من 

آليات تطوير المناهج 
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نسبة المدارس الموصولة باالنترنتتوزع غير عادل للمدارس

البقاعالنبطٌة الجنوببٌروتالشمال جبل 

لبنان

مختبرات كمبيوتر في حوالي 

مدرسة من إجمالي  600

مدرسة في التعليم  1,385

العام

  وجود فروقات شاسعة

بين المباني المدرسية

 توزع غير عادل للتالميذ

:في المدارس

 153  مدرسة من

تضم  1107أصل 

تلميذ 50أقل من 



 المنطلقات األساسية للتىجهات

 للتربية والتعليم في لبنان اإلستراتيجية 

 

الوطنية لمتربية والتعميم في لبنان إلى المبادئ األساسية التي كرسيا الدستور المبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي  اإلستراتيجية تستند 
وىي . التعميم والحق في التعمم وتوفير العمم لمجميع وتأمين الفرص والمستمزمات المتكافئة لمتعممترعى شؤون التربية والتعميم، والتي تؤكد عمى حرية 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية : المبادئ التي أكدتيا أيضا المواثيق الدولية التي يمتزم بيا لبنان وأىميا
 .التفاقية الدولية لحقوق الطفلواالجتماعية والثقافية، وا

التي  ،في التربية والتعميم اإلنسانيةعمييا، وبخاصة المقاربات  اإلجماعتوجياتيا من المبادئ التربوية األساسية التي تم  اإلستراتيجيةوتستمد ىذه  
، وتعزيز احترام حقوق اإلنسانيةالتنمية الشاممة لمشخصية  ؛ في توجيو التعمم نحوالتربية والتعميمحول تستند إلييا توصيات المؤتمرات الدولية والعربية 

لصداقة، وااللتزام اإلنسان وحرياتو األساسية وتنمية القدرة عمى المشاركة الفعالة في مجتمع حر والشعور بالمسؤولية بروح من التفاىم والسمم والتسامح وا
 .اجل تأمين حاجات التعمم اإلنسانية وبناء مجتمع المعرفةبالشراكة المجتمعية الواسعة بين المعنيين بالشأن التربوي من 

منطمقاتيا األساسية من واقع التربية والتعميم في لبنان والتراث الخاص بو، وال سيما من حيث الشراكة الوطيدة بين  اإلستراتيجيةكما تستقي ىذه 
لبنان عمى الصعيدين العربي والعالمي التي تكمن في رأسمالو البشري وفي القطاعين العام والخاص في تأمين الخدمات التربوية والقيمة التفاضمية ل

صالح التعميم الرسمي العام والعالي وتعزيز التعميم الميني والتقني وتطويره بما يمبي ويالئم حاجات ال بالد اإلنمائية طاقاتو المينية واإلبداعية، وا 
عادة النظر في المناىج وتطويرىا بما    .يعزز االنتماء واالنصيار الوطنيين واالنفتاح الروحي والثقافيواالعمارية، وا 
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  اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم

 العام  اإلطار

 

تعلٌم متوافر على  ساس تكافؤ الفرص :  ووًال 

 على ان ٌكون التعلٌم الرسمً فً متناول  طفال هذه الفئة العمرٌة 5-3تعلٌم متاح للفئة العمرٌة : 1

  رص االلتحاق برٌاض األطفالفتعزٌز. 

  سنوات، ورفع مستوى االلتحاق لهذه الشرٌحة بمن فٌها ذوي االحتٌاجات الخاصة 5-3إتاحة التعلٌم الرسمً لألطفال بٌن. 

ر فرصاًال سنة، على  ن ٌكون التعلٌم الرسمً فً متناول الجمٌع بمن فٌهم ذوي اوحتٌاجات الخاصة و ن ٌوف 15تعلٌم  ساسً إلزامً حتى عمر : 2

ة والنجاح  ٌّ  متكافئة فً اولتحاق والمتابعة الدراس

 ًإلزامٌة التعلٌم األساسً ورفع نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم الرسم. 

  90رفع مستوى االلتحاق الصافً بالتعلٌم األساسً إلى.% 

 ًتحسٌن فرص المتابعة الدراسٌة والنجاح فً التعلٌم األساس. 

 سربتخفٌف نسب اإلعادة والتأخر والت. 

 االمتحانات فً للنجاح الالزمة الكفاٌات امتالك على الرسمٌة المدارس تالمذة قدرات زٌادة. 

  فً التعلٌم األساس( ٌن والمعوقٌنالموهوب)رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 األساسً التعلٌم فً الخاصة االحتٌاجات بذوي العناٌة مستلزمات توفٌر. 

 

 

 

13 



ون متوافرا وبصورة متكافئة، فً اولتحاق والمتابعة والنجاح، وٌؤمن لمرتادٌه فرص اوختٌار بٌن التخصصات ٌك( عام وتقنً)تعلٌم ثانوي :  3

 األكادٌمٌة والمهنٌة على اساس من التوجٌه الموضوعً واإلرشاد التربوي من اجل تحقٌق  فضل لخٌاراتهم التربوٌة والمهنٌة

 تعلٌم ثانوي عام - أ
   الثانويفرص االلتحاق بالتعلٌم تعزٌز. 

 65 إلى الثانوي بالتعلٌم الصافً االلتحاق مستوى رفع.% 

  تحسٌن فرص التكافؤ فً النجاح فً االمتحانات الرسمٌة بٌن القطاعٌن فً التعلٌم الثانوي. 

 والرسمٌة المدرسٌة االمتحانات فً للنجاح الالزمة للكفاٌات الرسمٌة الثانوٌة المدارس طالب امتالك نسبة زٌادة .

  فً التعلٌم الثانوي األكادٌمًالحراك  توفٌر. 

 والتعلٌم العام التعلٌم بٌن وما الثانوي، التعلٌم فً والتخصصات الفروع بٌن ما المسارات بفتح المتعلقة واألنظمة األطر وضع 

 .والتقنً المهنً

 تعلٌم ثانوي مهنً وتقنً  - ب

  رسمًالمهنً والتقنً خاصة فً التعلٌم ال فرص االلتحاق بالتعلٌمتعزٌز. 

 المساهمة على الخاص القطاع وتحفٌز والتقنً المهنً التعلٌم من الرسمً القطاع فً االلتحاق فرص فً التوسع مستلزمات توفٌر 

. التعلٌم بهذا االلتحاق فرص توافر فً

 ًتحسٌن فرص المتابعة الدراسٌة والنجاح فً التعلٌم المهنً والتقن. 

 تخفٌف نسب اإلعادة والتأخر والتسرب. 

 فً التعلٌم المهنً والتقنً( الموهوبٌن والمعوقٌن)اٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة رع 

 توفير مستلزمات العناية بذوي االحتياجات الخاصة في التعليم المهني والتقني. 
  سوق العملالحقٌقٌة لاالستجابة للحاجات  بهدف المناطق وتوزع تخصصاتها وتوزٌعها علىمؤسسات التعلٌم المهنً والتقنً تحدٌد حجم 

 وتحقٌق االنماء المتوازن واالندماج االجتماعً

 القطاع هذا تطوٌر فً المستفٌدة الفئات واشراك العمل بسوق والتقنً المهنً التعلٌم ربط. 
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دعم للطلبة ٌكون متوافرا ومنظما بصورة توفر الحراك األكادٌمً بٌن مؤسساته وقطاعاته وٌؤمن ال( بما فً ذلك التعلٌم التقنً)تعلٌم عال : 4

ٌّف تبعا للمستجدات والحاجات  وٌتك

 تعلٌم جامعً - أ
 الًتحسٌن فرص االلتحاق والمتابعة الدراسٌة والنجاح فً التعلٌم الع. 

 حدٌثاًا  والمصنعة المتقدمة الدول من قرٌب مستوى إلى العالً بالتعلٌم االلتحاق معدل رفع. 
 متوازنة إنمائٌة سٌاسة إطار فً منها التطبٌقٌة سٌما وال تصاصاتاالخ مختلف فً اللبنانٌة الجامعة فً متكافئة فرص توفٌر 

 .شاملة
 اللبنانٌة الجامعة فً الفعالٌة تحسٌن. 
 العالً التعلٌم فً التربوٌة الخدمات تحسٌن .

 ًاعتماد منظومة واحدة للتعلٌم العال. 
 العالً التعلٌم فً األكادٌمً الحراك زٌادة .

 تعلٌم تقنً عالً - ب
 حاق والمتابعة الدراسٌة والنجاح فً التعلٌم التقنً العالًتحسٌن فرص االلت 

 العالً التقنً التعلٌم فً والنجاح والمتابعة االلتحاق فرص مستلزمات توفٌر 
 

د النوعٌة: انٌاًال ث ٌّ ٌساهم فً بناء مجتمع المعرفة تعلٌم ج  

ٌّدة فً مناهجه ومؤسساته ونواتجه، متوافق:  5 مع المعاٌٌر الوطنٌة ومع المقاٌٌس العالمٌة تعلٌم  ساسً و ثانوي ذو نوعٌة ج  

 التعلٌم العام - أ
  تحسٌن نوعٌة التعلٌم فً مرحلة الروضة 

 الروضة مرحلة فً النوعٌة مكونات تطوٌر .

 التحسٌن المستمر لنوعٌة المناهج فً التعلٌم العام. 

 التجدٌدٌة والتجارب المناهج تقٌٌم عمالأ من الوزارة وإلستفادة وتقٌٌمها وتطبٌقها للمناهج المستمر للتطوٌر نظام إقامة. 

 الحالٌة العام التعلٌم مناهج تعدٌل. 

 عالٌة نوعٌة ذي مدرسً كتاب إنتاج .
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 التطوٌر المهنً للهٌئة التعلٌمٌة وتمهٌن التعلٌم فً التعلٌم العام. 

 والثانوي األساسً التعلٌم فً جٌد بشكل مهنٌاًا  معدة تعلٌمٌة هٌئة توفٌر .

 التعلمٌة فً التعلٌم العام/ تحسٌن نوعٌة البٌئة التعلٌمٌة. 

 التربوٌة األهداف لخدمة الالزمة الموارد فٌها وتتوافر مجهزة رسمٌة مدارس توفٌر. 

 التربوٌة األهداف لتحقٌق  والنشط الصحً المدرسً والمناخ البشرٌة الموارد توفٌر.  

 ي التعلٌم العامالتطوٌر المهنً للهٌئات اإلدارٌة فً المدارس ف. 

 وإدارٌاًا  تربوٌاًا  معدٌن إدارٌٌن توفٌر .

 تحسٌن نوعٌة النواتج التعلمٌة فً التعلٌم العام. 

 المطلوبة الكفاٌات مع ومتفق عالمٌاًا  مقبول التعلمٌة النواتج فً مستوى بلوغ. 

 تقنًالمهنً والتعلٌم ال  - ب

 ًتحسٌن نوعٌة التعلٌم المهنً والتقن 

 والتقنً المهنً التعلٌم فً وتربوٌاًا  مهنٌاًا  معدٌن وإدارٌٌن أساتذة توفٌر 

 الجودة وضبط للتألٌف ومعاٌٌر سٌاسة ووضع المدرسً الكتاب نشر .

 تطوٌر طرائق التعلٌم 

 الصحٌة المدرسٌة البٌئة وتوفٌر الناشط التعلٌم اعتماد 

 ًتحسٌن نوعٌة التعلٌم المهنً والتقن. 

 التقنًو المهنً التعلٌم فً الداخلٌة الفاعلٌة رفع .

 تعزٌز الشراكة مع سوق العمل. 

 والتقنً المهنً للتعلٌم الخارجٌة الفعالٌة رفع. 

 

 ذو نوعٌة جٌدة فً مناهجه ومؤسساته ونواتجه متوافق مع المعاٌٌر الوطنٌة ومع المقاٌٌس العالمٌة تعلٌم عالٍل : 6

 التعلٌم الجامعً - أ
 ًتحسٌن نوعٌة التعلٌم العال. 
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 جٌدة توفٌر تعلٌم عال ذي نوعٌة. 

 اللبنانٌة الجامعة فً الداخلٌة الفعالٌة رفع 
 والمادٌة البشرٌة مواردها وتعزٌز استقاللٌتها وتأمٌن اللبنانٌة الجامعة تنظٌم. 
 العالً التعلٌم فً البحثً النشاط تفعٌل .

 
 التعلٌم التقنً العالً - ب
 تحسٌن نوعٌة التعلٌم التقنً العالً وتعزٌز الشراكة مع سوق العمل. 

 العالً التقنً التعلٌم تنظٌم 
  

 
 تعلٌم موجه نحو تنمٌة المعارف والمواقف والمهارات الخاصة بمعالجة المعلومات واوستخدام المجدي لتقانة المعلومات واوتصاوت: 7

 توجٌه التعلٌم نحو نشر واستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت. 

 التعلٌم مراحل مختلف فً والتعلّم التعلٌم فً واالتصاالت المعلومات نةتقا الستخدام الالزمة والبنى والكوادر المناهج تطوٌر .

ن ثقافة عامة لدى األفراد وٌزودهم بمهارات التعلم مدى الحٌاة وو سٌما مهارات التفكٌر النقدي والتفكٌر األخالقً: 8  .تعلٌم ٌكوِّ

 إعداد الطالب للتعلم مدى الحٌاة. 

 واألخالقٌة الفكرٌة القدرات تنمٌة ٌعّزز بما التعلٌم فً والكوادر المناهج تطوٌر. 

 العامة الفرد ثقافة تنمٌة ٌعّزز بما التعلٌم فً كوادر وإعداد المناهج تطوٌر .

 

تعلٌم ٌساهم فً اوندماج اوجتماعً : لثاًال ثا

 ي المواطنٌة فً  بعادها الثالثةتعلٌم ٌنمّ : 9

 ًتعزٌز دور التعلٌم فً تنمٌة االنتماء الوطن. 
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 االنتماءات قائمة رأس على وٌأتً واألول الرئٌس االنتماء هو الوطنً االنتماء أن أساس على وٌسلكون ٌفكرون تالمذة تنشئة 

. األخرى

 تعزٌز دور التعلٌم فً تنمٌة المشاركة المدنٌة 

 المدنٌة المشاركة على قادرٌن طلبة تنشئة .

 تعزٌز دور التعلٌم فً تنمٌة الشراكة اإلنسانٌة 

 اإلنسانٌة الشراكة ممارسة على قادرٌن طلبة تنشئة .

 تعلٌم ٌساهم فً التماسك اوجتماعً و ٌزود مرتادٌه بالمعارف والقٌم والمهارات الالزمة للعٌش المشترك فً مجتمع متنوع : 10

 ًتعزٌز دور التعلٌم فً التماسك االجتماع 

 التعلٌم فً االجتماعً االختالط مساحات زٌادة. 

 والمعلمٌن والطالب المؤسسات بٌن ما لتفاعلوا التواصل فرص زٌادة. 

 متنوع مجتمع فً المشترك للعٌش والمهارات والقٌم بالمعارف مزودٌن طلبة تنشئة .

 تعلٌم ٌساهم فً الحراك اوجتماعً،  فقٌاًال بٌن  جزاء المجتمع الجغرافٌة، وعمودٌاًال بٌن الشرائح اوجتماعٌة: 11

 عً األفقًتعزٌز دور التعلٌم فً الحراك االجتما. 

 الجغرافٌة المناطق بٌن ما األكادٌمً االنتقال فرص زٌادة .

 تعزٌز دور التعلٌم فً الحراك االجتماعً العمودي 

 الخرٌجٌن لشهادات التنافسٌة القٌمة زٌادة. 

 اعًتعلٌم ٌساهم فً اإلدماج اوجتماعً للمتسربٌن وللمهّمشٌن داخل المدرسة، وفً الوقاٌة من التهمٌش اوجتم:  12

 تعزٌز دور التعلٌم فً اإلدماج االجتماعً للمهمشٌن 

 التهمٌش من وللوقاٌة المهمشٌن الطلبة لدعم أطر توفٌر. 
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 تعلٌم ٌساهم فً التنمٌة اوقتصادٌة: رابعاًال 

 تعلٌم ٌساهم فً تنمٌة الر سمال البشري:  13

 توفٌر فرص الدراسة لمن فاتهم التعلم أو ٌرغبون بمتابعة التعلٌم 

 بالمتابعة ٌرغبون أو التعلٌم فاتهم لمن مناسبة تربوٌة خدمات تقدٌم. 

 تحسٌن التوظٌف االقتصادي للمخزون التعلٌمً لدى السكان. 

 للتعلٌم المهنٌة األبعاد تطوٌر .

 رة للعمالةتعلٌم ٌوفر قوى عاملة ذات كفاءات تلبً حاجات سوق العمل اللبنانً كماًال ونوعاًال وقادرة على المنافسة فً األسواق الح:  14

 مواكبة التعلٌم لسوق العمل المحلٌة. 

 التنمٌة ومتطلبات التعلٌم ٌعرضه ما بٌن العالقة تطوٌر .

 مواكبة التعلٌم لسوق العمل المعولم. 

 عالمٌاًا  المنافسة على قادرة العالً التعلٌم عبر عاملة قوى توفٌر. 

 

 

الشأن التربوي  ادارة : خامساًال 

 مة تؤمن رفع فعالٌة القطاعادارة استراتٌجٌة منتظ: 15

 تحول الوزارة إلى اإلدارة االستراتٌجٌة. 

 التعلٌم فً العام الشأن لتأطٌر الالزمة واآللٌات والنظم الوثائق وضع. 

 التربوي التأطٌر بمهام القٌام من التربٌة وزارة تمكٌن .

 ًاستثمار القدرات المجتمعٌة فً صنع السٌاسات التربوٌة على المستوى الوطن. 

 العام التربوي القرار صنع فً والتربوٌة المجتمعٌة الهٌئات إلشراك أطر وضع 
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 تحدٌث اإلدارة التربوٌة. 

 االدارة ومكننة التربٌة وزارة هٌكلة إعادة .

  تحدٌث إدارة الجامعة اللبنانٌة 

 شؤونها تسٌٌر فعالٌة وزٌادة اللبنانٌة الجامعة إدارة تنظٌم إعادة .

  للجامعة اللبنانٌةبناء القدرات المؤسساتٌة 

 بناء القدرات فً الوزارة. 

 الوزارة فً جدٌدة كفاءات واستقطاب البشرٌة الموارد تطوٌر .

 .إدارة رشٌدة ودٌنامٌة للموارد البشرٌة والمادٌة: 16

 تحدٌث اإلدارة التربوٌة 

 المحلً المجتمع على منفتح الحصري نظام 

 تحسٌن الفعالٌة فً إدارة المدرسة الرسمٌة. 

 الرسمٌة المدرسة  فً موسعة صالحٌات ذات إدارة إلى التدرٌجً لالتحو. 

  فً التعلٌم الخاصالمصلحة العامة  رعاٌة. 

 تشاركً أساس على الخاص التعلٌم فً العام الشأن لرعاٌة أنظمة وضع .

 .إدارة مالٌة تهدف إلى تحسٌن النوعٌة معتمدة مبد  ترشٌد اإلنفاق:  17

 ؤون التعلٌم الرسمًتحسٌن الفعالٌة فً إدارة ش. 

 والبشرٌة والمادٌة المالٌة مواردها إدارة فً الوزارة فعالٌة زٌادة .

 تطوٌر سٌاسات جدوى اإلنفاق لتأمٌن نظام تموٌلً أكثر فعالٌة. 

 العالً والتعلٌم التربٌة وزارة فً إعدادها وعملٌات الموازنة توزٌع فعالٌة زٌادة. 

 البرامج موازنة إلى التحول. 
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الوضع الحالً لقطاع التعلٌم العام

اإلطار العام لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم

المحاور والبرامج المقترحة

العمل وفرق آلٌة التنفٌذ

مصادر التموٌل المقترحة

إحصائٌات قطاع التعلٌم العام: ملحق
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على تنفٌذ 2015-2010ترتكز خطة تطوٌر التعلٌم العام 
المحاور الخمسة لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم 

البرامج أهداف البرامجمحاور االستراتٌجٌة

.Iتعمٌم رٌاض األطفال

.IIتأمٌن المتابعة والنجاح

.IIIتأمٌن البنى التحتٌة

 زٌادة فً نسبة األطفال الملتحقٌن فً رٌاض األطفال من الفئة

سنوات ٥-٣العمرٌة 

 خفض نسب اإلعادة من خالل وضع وتطبٌق آلٌات للمعالجة

والدعم

 فً المناطق كافةللمنشآت المدرسٌة توزٌع مالئم وعادل

1

ًوترشٌد  (معلمون ومدٌرون) تعزٌز التنمٌة المهنٌة للكادر التعلٌم

توزٌعه فً المدارس الرسمٌة

تحدٌث االنظمة المدرسٌة وتفعٌل االدارة المبنٌة على التخطٌط

 تطوٌر المناهج بشكل ٌتوافق مع االحتٌاجات الوطنٌة والتوجهات

العالمٌة 

2

تعلٌم متوافر على

أساس تكافؤ الفرص 

 ٌساهم تعلٌم جٌد النوعٌة

فً بناء مجتمع المعرفة 

.IVتمهٌن التعلٌم واالدارة

.Vتحدٌث االدارة المدرسٌة

.VIتقٌٌم التعلم وتطوٌر المناهج



Executive Summary - v05.ppt 24

البرامج النتائج المرجوةالمحور

.VIIالتربٌة على المواطنةتعزٌز هوٌة التلمٌذ الوطنٌة ومسإولٌاته المدنٌة

3

.VIIIتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

.IXاإلطار الوطنً للمؤهالت

 دعم ونشر استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً صلب

والتعلمٌة العملٌة التعلٌمٌة

 تحدٌد النواتج المتوقعة للبرامج والشهادات ، وتوصٌف المإهالت

الضرورٌة للمهن التربوٌة

4

تعلٌم ٌساهم فً 

االندماج االجتماعً 

تعلٌم ٌساهم فً 

التنمٌة االقتصادٌة

على تنفٌذ 2015-2010ترتكز خطة التعلٌم العام 
(تابع)المحاور الخمسة لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم  
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البرامج النتائج المرجوةالمحور

.Xًالتطوٌر المؤسسات

 تعزٌز فعالٌة العمل بٌن مختلف الوحدات لتؤمٌن خدمة أفضل

للمواطنٌن

دعم عملٌة وضع السٌاسات وأخذ القرارات التربوٌة واإلدارٌة

 ًتطوٌر اإلجراءات والممارسات التً تتٌح إمكانٌة االنتقال العمل

من المٌزانٌة المبنٌة على البنود إلى إعداد وإدارة مٌزانٌة مبنٌة 

على البرامج

تقٌٌم البرامج من خالل مإشرات ومعطٌات محددة

5

ادارة الشأن التربوي 

تعلٌم ٌساهم فً 

التنمٌة االقتصادٌة

على تنفٌذ 2015-2010ترتكز خطة التعلٌم العام 
(تابع)المحاور الخمسة لالستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم  
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تعمٌم رٌاض األطفال I

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

إصدار األنظمة القانونٌة الالزمة

1.1

إنشاء رٌاض أطفال جدٌدة وتجهٌزها 

1.2

ترمٌم وإعادة تأهٌل رٌاض أطفال موجودة، 

لوطنٌةاوفقاً للمعاٌٌر 

1.3

تطوٌر منهج رٌاض األطفال المعّد من قبل 

المركز التربوي للبحوث واإلنماء

1.4

لكشف المبكر اوضع وتطبٌق برنامج 

للصعوبات عند التالمٌذ وخطة توعٌة أسرٌة

1.5

 روضات جدٌدة متوفرة

األكثر حاجة فً المناطق

 زٌادة فً نسبة األطفال

الملتحقٌن فً رٌاض 

األطفال

 لكشف المبكر ابرنامج

للصعوبات عند التالمٌذ 

مطّبق

 خطة التوعٌة األسرٌة

منفّذة
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تأمٌن المتابعة والنجاح

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2.1

تطوٌر برامج وآلٌات دعم أكادٌمٌة،نفسٌة، 

واجتماعٌة

2.2

تطوٌر قدرات المعلمٌن وقدرات المرشدٌن التربوٌٌن 

لمعالجة صعوبات التالمٌذ المهددٌن باإلعادة 

2.3

للمعلمٌن، للمرشدٌن، )دلة الالزمة األإعداد 

لتنفٌذ البرنامج.( الخ

2.4

ملف مدرسً لكل تلمٌذ وتطبٌق إعداد 

معرض لخطر اإلعادة

2.5

وضع آلٌة مراجعة دورٌة لتحصٌل التلمٌذ 

2.6

2015 2014 2013 2012 2011 2010

 قرارات إلزامٌة التعلٌم

سنة  15حتى عمر الـ

مطبقة

 آلٌات وأدوات المراقبة

الدورٌة لتحصٌل التلمٌذ 

مطبقة

 الموارد البشرٌة مإهلة

ومدربة لمواكبة الدعم

زٌادة فً نسب النجاح

 انخفاض فً نسب

التسرب فً المرحلة 

االنتقالٌة لحٌن تطبٌق 

إلزامٌة التعلٌم

تطبٌق إلزامٌة التعلٌم 

سنة وإصدار القرارات  15حتى عمر الـ 

التنظٌمٌة الالزمة

II
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تأمٌن البنى التحتٌة

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

تحدٌد المدارس التً تحتاج إلى ترمٌم وتأهٌل

3.1

تحدٌد المدارس التً تحتاج إلى دمج 

(المدارس المتعثرة)

3.3

إنشاء مدارس جدٌدة فً األمكنة ذات الحاجة

3.4

رٌاضة، )تأمٌن الموارد اللوجستٌة لتطبٌق المواد اإلجرائٌة 

(فنون، موسٌقى، معلوماتٌة، ولغة أجنبٌة ثانٌة

3.5

 نسبة المدارس التً تم

وفق  وتؤهٌلها إنشاإها

الحاجة والمواصفات 

المطلوبة

 نسبة المدارس المتعثرة

التً تم دمجها

 الموارد اللوجستٌة

مإمنة

ترمٌم وتأهٌل المدارس القائمة وتأمٌن 

مستلزمات المناهج فٌها 

3.2

III
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تمهٌن التعلٌم واإلدارة

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

تحدٌد معاٌٌر وطنٌة مهنٌة للمعلم ووضع 

معاٌٌر جدٌدة لتوظٌف المعلمٌنشروط و

4.1

برنامج تنمٌة مهنٌة شامل ومستمر  وضع

لمعلمً المالك الرسمً

4.2

وضع معاٌٌر وشروط حدٌثة لتكلٌف مدٌرٌن 

فً المؤسسات التربوٌة

4.3

استكمال وتنفٌذ برنامج تنمٌة القٌادة التربوٌة 

(اإلداريتدرٌب الكادر )وتطوٌره 

4.4

إجراء مراجعة لسلم رواتب المعلمٌن مرتبطة 

بخطة للحوافز

4.5

تطوٌر وتطبٌق آلٌات تهدف لترشٌد وإعادة 

توزٌع الكادر التعلٌمً

4.6

4.7

  تطوٌر وتطبٌق قانون جدٌد

لتوظٌف المعلمٌن

 تطوٌر وتطبٌق برنامج

تنمٌة مهنٌة شامل ومستمر 

لمعلمً المالك الرسمً

 سلم رواتب المعلمٌن ممول

ومرتبط بنظام حوافز

 آلٌات لترشٌد وإعادة توزٌع

الكادر التعلٌمً مطبقة

  أنظمة داخلٌة وأطر تنظٌمٌة

للمدارس والثانوٌات مطورة 

ومطبقة

 مدٌرو وأفراد الهٌئة

اإلدارٌة مدربون ومإهلون

نظام حوافز ومساءلة منجز إعداد نظام حوافز ومساءلة وتطبٌقه  

IV
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ٌَة تحدٌث االدارة المدرس

مراجعة وتعدٌل وتحدٌث األطر التنظٌمٌة 

الحالٌة للمدارس الرسمٌة

5.1

تعدٌل األنظمة الداخلٌة للمدارس
5.2

تعزٌز دور مجالس األهل وتعدٌل أنظمتها

5.3

تعزٌز التفاعل بٌن المدرسة والمجتمع 

المحلً

5.4

تفعٌل األنشطة وتشجٌع قٌام األندٌة المدرسٌة
5.5

تجربة وتقٌٌم نموذج اإلدارة المدرسٌة المبنٌة على  

التخطٌط والتطوٌر والعمل على تعمٌمه

5.6

 نسبة من المدارس

الرسمٌة تعتمد نموذج 

اإلدارة المبنٌة على 

التخطٌط والتطوٌر

 أنظمة داخلٌة

للمدارس معدلة 

ومطبقة

 نسبة من المدارس

الرسمٌة تتبنى آلٌات 

العمل الفرٌقً فً 

اتخاذ القرارات

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

V
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تقٌٌم التعلم وتطوٌر المناهج

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

وضع أسس واضحة لتعدٌل المناهج وتحدٌد 

لٌات المراجعةآأهداف و

6.3

مراجعة المخرجات التعلمٌة واستخدامها 

لتطوٌر المناهج

6.4

تحدٌث اآللٌات واألدوات الخاصة بمخرجات التعلٌم 

اإلمكانٌات واألدوات المتوفرة، تكنولوجٌا المعلومات )

(واإلتصاالت فً عملٌة التعلم  والتعلٌم

6.5

معاٌٌر لتألٌف وإنتاج الكتب شروط ووضع 

  وأدلة المعلمٌن المدرسٌة

6.6

وضع طرق ومعاٌٌر وآلٌات لتقوٌم الكتب 

المدرسٌة

6.7

 منهج التارٌخ فً التعلٌم

األساسً منفذ

 هٌكلٌة المناهج واَلٌات

مراجعة حدٌثة ومعدلة

  معاٌٌر تؤلٌف وإنتاج

الكتب المدرسٌة مطبقة

 معاٌٌر وطرق وآلٌات

تقوٌم الكتب المدرسٌة 

مطبقة

أدلة المعلم الجدٌدة 

منفذة

VI

العمل على تعدٌل وإصدار منهج التارٌخ فً 

مراحل التعلٌم العام

6.1

وضع الكتب المدرسٌة لمادة التارٌخ فً 

مرحلة التعلٌم األساسً

6.2
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التربٌة على المواطنة

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

مراجعة مفاهٌم المواطنة فً مواد المنهاج 

7.1

تولٌف األنشطة المدرسٌة المرتبطة بالتربٌة على 

المواطنة من خالل أدلة  التنمٌة المستدامة

7.2

تنمٌة وتفعٌل دور مجالس التالمٌذ ومجالس 

األهل

7.3

وضع برنامج لخدمة المجتمع ونشر ثقافة 

التطوع

7.4

 نسبة التالمٌذ الذٌن

أنجزوا برنامج خدمة 

المجتمع 

 نسبة تطور مستوى

فً مفاهٌم  التحصٌل

المواطنة لدى التالمٌذ

 نسبة  األنشطة المنفذة

على بالتربٌة المرتبطة 

المواطنة

 نسبة المشارٌع بٌن

المدارس وبالشراكة 

بٌن المدارس والمجتمع 

األهلً

VII
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تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

معاٌٌر وطنٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً  وضع

التعلٌم موجهة للتالمٌذ، للمعلمٌن ولإلدارٌٌن

8.1

اعتماد المعاٌٌر الوطنٌة فً الموارد التعلٌمٌة 

المطلوبة وفً مواصفات البنٌة التحتٌة

8.2

خطة لدمج تكنولوجٌا  وتطبٌق وضع

المعلومات فً عملٌة التعلٌم والتعلم

8.3

وضع وتنفٌذ خطة لتطوٌر وبناء قدرات الموارد 

المدارس البشرٌة فً

8.4

 زٌادة نسبة المعلمٌن

واإلدارٌٌن الذٌن ٌستوفون 

المعاٌٌر الوطنٌة

  زٌادة عدد ساعات استخدام

الطالب لتكنولوجٌا 

المعلومات واالتصاالت

  زٌادة عدد المدارس

الموصولة بشبكة االنترنت 

وشبكة االتصاالت الوطنٌة

VIII
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اإلطار الوطنً للمؤهالت

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

تحدٌد الكفاٌات المطلوبة لشهادات وبرامج 

التعلٌم العام والتعلٌم المهنً والتعلٌم العالً 

9.1

توصٌف المهن التربوٌة وتحدٌد المؤهالت 

الالزمة لها

9.2

تحدٌد أسس االنتقال بٌن المسارات التعلٌمٌة 

9.3

 الكفاٌات المطلوبة للشهادات

محددة

 مإهالت المهن التربوٌة

محددة

  اعتماد الصٌغة النهائٌة

 الوطنً للمإهالت لإلطار

فً منظومة التعلٌم فً لبنان

 أسس االنتقال بٌن

المسارات التعلٌمٌة محددة

IX
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التطوٌر المؤسساتً

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

تطوٌر البنٌة التنظٌمٌة والتوصٌف الوظٌفً 

المستحدثة لوحداتل

10.1

وإنشاء شباك موحد  تبسٌط إجراءات المعامالت

لخدمة المواطنٌن

10.3

متابعة تنفٌذ مكننة العملٌات اإلدارٌة

10.4

متابعة تنفٌذ األرشفة االلكترونٌة لكافة 

وحدات الوزارة 

10.5

وضع نظام قٌاس ألداء الموظفٌن مبنً على 

الحوافز

10.6

2015 2014 2013 2012 2011 2010

 أطر تنظٌمٌة معدلة

 نسبة استعمال نظام

معلوماتٌة اإلدارة التربوٌة 

فً اتخاذ القرارات التربوٌة

  ًنسبة اإلجراءات الت

جرى تبسٌطها ومكننتها 

 نسبة المعامالت

والمراجعات التً ٌستقبلها  

مكتب  خدمة المواطنٌن

 نظام حوافز ومساءلة

للموظفٌن منجز ومطبق

إدارة المعلومات : أنظمة و تطوٌر وتفعٌل مختلف برامج

التربوٌة،  المعلوماتٌة المدرسٌة ، المعلوماتٌة الجغرافٌة ، 

واألرشفة

10.2

X
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(تابع)التطوٌر المؤسساتً 

مقاٌٌس األداءالمشارٌع المدة الزمنٌة المتوقعة 

وضع وتطبٌق اآللٌات التً تربط  بٌن التخطٌط وإعداد 

، وتخصٌص الموارد، المبنٌة على األداء والبرامج الموازنة

وبرنامج المراقبة و التقٌٌم

10.7

 موارد بشرٌة مإهلة

ومدربة لتنفٌذ هذا 

البرنامج

 إجراءات التخطٌط

والمراقبة والتقٌٌم معدلة 

الموازنة " وفق مقاربات

المبنٌة على األداء 

لتموٌل القطاع " والبرامج

التربوي

 المتابعة والتقٌٌم"إطار  "

لبرامج تطوٌر القطاع 

التربوي منجز

  تدرٌب موظفً اإلدارة

على آلٌات المتابعة 

والتقٌٌم

  ًإصدار تقرٌر  فصل

لتقدم العمل فً المشارٌع 

  إصدار تقرٌر سنوي

لدراسة النتائج

"  المتابعة والتقٌٌم"تطوٌر آلٌات وأدوات 

لكامل برامج تطوٌر القطاع 

10.8

تنفٌذ دورات تدرٌبٌة وتوجٌهٌة لإلدارٌٌن 

المعنٌٌن بمتابعة برامج التطوٌر

10.9

وضع أدلة لإلجراءات والعملٌات وبرامج 

المتابعة والتقٌٌم

10.10

عن تقدم  وسنوٌة وضع آلٌات إلصدار تقارٌر فصلٌة

العمل فً المشارٌع

10.11

2015 2014 2013 2012 2011 2010

X
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الوضع الحالي لقطاع التعليم العام

اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم

المحاور والبرامج المقترحة

العمل وفرق آلٌة التنفٌذ

مصادر التمويل المقترحة

إحصائيات قطاع التعليم العام: ملحق
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مؤلفة من أخصائٌٌن تربوٌٌن وأفراد    (working groups)سٌتم تنفٌذ البرامج عبر فرق عمل

من اإلدارات المعنٌة 

أمانة سر تطوٌر القطاع التربوي

خبراء فً التربٌة

خبراء تخطٌط ومتابعة

فرٌق عمل 

تأمٌن المتابعة 

والنجاح

فرٌق عمل 

تعمٌم رٌاض 

األطفال

وزٌر التربٌة والتعلٌم العالً

فرٌق عمل 

تمهٌن التعلٌم 

واإلدارة

فرٌق عمل 

تأمٌن بنى 

تحتٌة وموارد 

بشرٌة

فرٌق عمل 

تحدٌث 

اإلدارة 

المدرسٌة

فرٌق عمل 

تقٌٌم التعلم 

وتطوٌر 

المناهج

فرٌق عمل 

التربٌة على 

المواطنة

فرٌق عمل 

تكنولوجٌا 

المعلومات 

واالتصاالت

فرٌق عمل 

اإلطار 

الوطنً 

للمؤهالت

فرٌق عمل 

التطوٌر 

المؤسساتً

اللجنة التوجٌهٌة

المدراء العامون

رئٌسة المركز التربوي للبحوث 

واإلنماء

خبراء فً التربٌة وأفراد من االدارات المعنٌة: فرق تنفٌذ المشارٌع
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الوضع الحالي لقطاع التعليم العام

اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم

المحاور والبرامج المقترحة

وفرق العمل آلية التنفيذ

مصادر التموٌل المقترحة

إحصائيات قطاع التعليم العام: ملحق
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ملٌون دوالر 102

تموٌل برامج تطوٌر التعلٌم العام 

ملٌون دوالر 20

الجهات الممولة

ملٌون دوالر 262

القٌمة االجمالٌة المتوقعة

القٌمة المعقودة فً موازنة

وزارة التربٌة

القٌمة المطلوبة الستكمال البرامج

مؤسسات ودول مانحة•

سنوٌا  / الموازنة العامة•

غٌر متوفر•

كلفة البرامج لخمس سنوات 

ملٌون دوالر 60
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الوضع الحالي لقطاع التعليم العام

اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم

المحاور والبرامج المقترحة

العمل آلية التنفيذ وفرق

مصادر التمويل المقترحة

إحصائٌات قطاع التعلٌم العام: ملحق
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فً الرٌاضٌات لتالمٌذ الصف الثامن  TIMSS 2007نتائج 

(المعدل)الدولة  التصنٌف (المعدل)الدولة  التصنٌف (المعدل)الدولة  التصنٌف

Georgia (410) 33 Scotland (487) 17 Chinese Taipei (598) 1

Iran, Islamic Rep. of 

(403)
34 Serbia (486) 18 Korea, Rep. of (597) 2

Bahrain (398) 35 Italy (480) 19 Singapore (593) 3

Indonesia (397) 36 Malaysia (474) 20 Hong Kong SAR (572) 4

Syrian Arab Republic 

(395)
37 Norway (469) 21 Japan (570) 5

Egypt (391) 38 Cyprus (465) 22 Hungary (517) 6

Algeria (387) 39 Bulgaria (464) 23 England (513) 7

Colombia (380) 40 Israel (463) 24
Russian Federation 

(512)
8

Oman (372) 41 Ukraine (462) 25 United States (508) 9

Palestine (367) 42 Romania (461) 26 Lithuania (506) 10

Botswana (364) 43
Bosnia and 

Herzegovina (456)
27 Czech Republic (504) 11

Kuwait (354) 44 Lebanon (449) 28 Slovenia (501) 12

El Salvador (340) 45 Thailand (441) 29 Armenia (499) 13

Saudi Arabia (329) 46 Turkey (432) 30 Australia (496) 14

Ghana (309) 47 Jordan (427) 31 Sweden (491) 15

Qatar (307) 48 Tunisia (420) 32 Malta (488) 16

الدول العربيةلبنان

دولة مشتركة 48التصنيف من : مالحظة

TIMSS 2007: المصدر
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فً العلوم لتالمٌذ الصف الثامن  TIMSS 2007نتائج 

(المعدل)الدولة  التصنٌف (المعدل)الدولة  التصنٌف (المعدل)الدولة  التصنٌف

Cyprus (452) 33 Armenia (488) 17 Singapore (567) 1

Tunisia (445) 34 Norway (487) 18 Chinese Taipei (561) 2

Indonesia (427) 35 Ukraine (485) 19 Japan (554) 3

Oman (423) 36 Jordan (482) 20 Korea, Rep. of (553) 4

Georgia2 (421) 37 Malaysia (471) 21 England (542) 5

Kuwait6 (418) 38 Thailand (471) 22 Hungary (539) 6

Colombia (417) 39 Serbia (470) 23 Czech Republic (539) 7

Lebanon (414) 40 Bulgaria (470) 24 Slovenia (538) 8

Egypt (408) 41 Israel (468) 25 Hong Kong SAR (530) 9

Algeria (408) 42 Bahrain (467) 26
Russian Federation 

(530)
10

Palestine (404) 43 Bosnia (466) 27 United States (520) 11

Saudi Arabia (403) 44 Romania (462) 28 Lithuania (519) 12

El Salvador (387) 45
Iran, Islamic Rep. of 

(459)
29 Australia (515) 13

Botswana (355) 46 Malta (457) 30 Sweden (511) 14

Qatar (319) 47 Turkey (454) 31 Scotland (496) 15

Ghana (303) 48
Syrian Arab Republic 

(452)
32 Italy (495) 16

الدول العربيةلبنان

دولة مشتركة 48التصنيف من : مالحظة

TIMSS 2007: المصدر
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2008-2007 التعلٌم بحسب قطاعات تالمٌذالً إجمال 

908,201
81%

40,253
4%

167,165
15%

(  ما قبل الجامعي)التعليم العام  التعليم المهني والتقني  التعليم العالي 
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خاصخاص مجانًرسمًالمجموع

100%

33%

14%

53%

908,201301,370

126,391

480,440

2008-2007توُزع التالمٌذ فً المدارس للعام الدراسً 
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2008-2007توُزع التالمٌذ على المدارس للعام الدراسً 

المجموع

191,181

100%

رسمً

76,135

40%

خاصخاص مجانً

115,046

60%

100%

33%

14%

53%

المجموع

445,240

100%

رسمً

134,630

30%

خاص مجانً

101,637

23%

خاص

208,973

47%

المجموع

150,280

100%

رسمً

29,553

20%

خاص مجانً

24,754

16%

خاص

95,973

64%

المجموع

121,500

100%

رسمً

61,052

50%

خاصخاص مجانً

60,448

50%

المرحلة االبتدائٌةالروضة

المرحلة الثانوٌةالمتوسطةالمرحلة 
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2008-2007 التعلٌم العام معلمًو عدد تالمٌذ

المجموع

87,808

100%

رسمً

39,376

44%

خاص مجانً

6,605

8%

خاص

41,827

48%

عدد المعلمٌن

المجموع

908,201

100%

رسمً

301,370

33%

خاص مجانً

126,391

14%

خاص

480,440

53%

عدد التالمٌذ

الخاص 

المجانً

الرسمًالخاص

عدد التالمٌذ لكل معلم 

19.1
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2008-2007للمدارس الرسمٌة  عدد األبنٌة المدرسٌة

تقدمة ملك البلدٌة
19

(1%)
مستأجر من البلدٌة

54

(4%)

تقدمة ملك خاص

214

(15%)

ملك الدولة

536

(39%)

567مستأجرة ملك خاص

(41%)
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