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االفــتــتــــاحــيــة

- احملاور والبرامج

- املشاريع املقترحة

- آلية التنفيذ وفرق العمل

- مصادر التمويل املقترحة

- ملحق: إحصائيات قطاع التعليم العام

هذه خطتنا

قد يكون احلرص على التربية واحملافظة على اإلجنازات أبرز 

ما يستطيع املرء القيام به، إمنا هذا ال يكفي. 

باإلنسان،  يتصل  ما  ليس هناك من شيء جامد في كل 

فكيف هي احلال بالنسبة للتربية التي تعتبر من أهم ما له 

فإن  ولهذا  والثقافية،  االجتماعية  وبحياته  باإلنسان  عالقة 

نحن  إلينا،  بالنسبة  األولوية  هو  يبقى  القطاع  هذا  تطوير 

الذين نؤمن بالعلم واملعرفة لرفعة الشعوب، وبناء األوطان. 

لم نَِعد يوماً، ولم نعتد أن نُقدم الوعود تلو الوعود، ففي 

كل مراحل عملنا منذ تولينا مسؤولية وزارة التربية والتعليم 

العالي حرصنا على أن نقدم األفعال، وال شيء غير األفعال، 

واليوم نتوج جهودنا في الوزارة مبختلف قطاعاتها ومديرياتها، 

بخطةمتكاملة هّمها األول واألخير النهوض بالتعليم العام 

ما قبل اجلامعي. 

خطة ستكون، اخلطوة األولى واألساس على درب تفعيل 

التعليم الرسمي، ورفع مستواه في شكل يناسب متطلبات 

العصر، ويفي طالبنا حقهم في احلصول على تعليم نوعي، 

ألن هذا األمر حق لهم علينا، ونحن لن نخذلهم. 

وزير التربية والتعليم العالي
د. حسن منيمنة

جودة التعليم من أجل التنمية
االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم

خطة تطوير التعليم العام )ما قبل اجلامعي(

 2015-2010
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احملاور اخلمسة لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم

أهداف البرامجالبرامجمحاور االستراتيجية

1

2

3

4

5

تعليم متوافر على
أساس تكافؤ الفرص

تعليم جيد النوعية 
يساهم في بناء 
مجتمع املعرفة 

تعليم يساهم في 
االندماج االجتماعي 

تعليم يساهم في 
التنمية االقتصادية

ادارة الشأن التربوي 

تعميم رياض األطفال 1 .
تأمني املتابعة والنجاح 2 .

تأمني البنى التحتية 3 .

متهني التعليم واالدارة 1 .
حتديث االدارة املدرسية 2 .

تقييم التعلم وتطوير املناهج  3 .

التربية على املواطنة 1 .

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1 .
اإلطار الوطني للمؤهالت 2 .

التطوير املؤسساتي 1 .

رياض  في  امللتحقني  األطفال  نسبة  في  	 زيادة 
األطفال من الفئة العمرية 3-6 سنوات

	 خفض نسب اإلعادة من خالل وضع وتطبيق آليات 
للمعاجلة والدعم

	 توزيع مالئم وعادل للمنشآت املدرسية في املناطق 
كافة

	 تعزيز التنمية املهنية للكادر التعليمي )معلمون 
ومديرون( وترشيد توزيعه في املدارس الرسمية

املبنية  االدارة  وتفعيل  املدرسية  االنظمة  	 حتديث 
على التخطيط

االحتياجات  مع  يتوافق  بشكل  املناهج  	 تطوير 
الوطنية والتوجهات العاملية 

	 تعزيز هوية التلميذ الوطنية ومسؤولياته املدنية

املعلومات  تكنولوجيا  استعمال  ونشر  	 دعم 
التعليمية  العملية  صلب  في  واالتصاالت 

والتعلمية
والشهادات،  للبرامج  املتوقعة  النواجت  	 حتديد 

وتوصيف املؤهالت الضرورية للمهن التربوية

	 تعزيز فعالية العمل بني مختلف الوحدات لتأمني 
خدمة أفضل للمواطنني

القرارات  وأخذ  السياسات  وضع  عملية  	 دعم 
التربوية واإلدارية

إمكانية  تتيح  التي  واملمارسات  اإلجراءات  	 تطوير 
االنتقال العملي من امليزانية املبنية على البنود إلى 

إعداد وإدارة ميزانية مبنية على البرامج
	 تقييم البرامج من خالل مؤشرات ومعطيات محددة
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املشاريع املقترحة

مقاييس األداءاملدة الزمنية املتوقعة املشاريع

2013

2013

2011

2011

2015

2015

2012

2012

2010

2010

2014

2014

	 روضات جديدة 
متوفرة في املناطق 

األكثر حاجة
	 زيادة في نسبة 

األطفال امللتحقني 
في رياض األطفال
	 برنامج الكشف 

املبكر للصعوبات 
عند التالميذ

	 خطة التوعية 
األسرية

	 قرارات إلزامية 
التعليم حتى عمر 

الـ15 سنة
	 آليات وأدوات املراقبة 

الدورية لتحصيل 
التلميذ

	 املوارد البشرية 
مؤهلة ومدربة 
ملواكبة الدعم

	 زيادة في نسب 
النجاح

	 انخفاض في نسب 
التسرب في املرحلة 

االنتقالية حلني 
تطبيق إلزامية 

التعليم

إصدار األنظمة القانونية الالزمة

1.1

تطبيق إلزامية التعليم 
وإصدار  سنة   15 الـ  عمر  حتى 

القرارات التنظيمية الالزمة

2.1

جديدة  أطفال  رياض  إنشاء 
وجتهيزها 

1.2

دعم  وآليات  برامج  تطوير 
أكادميية،نفسية، واجتماعية

2.2

تطوير منهج رياض األطفال املعّد من 
قبل املركز التربوي للبحوث واإلمناء

1.4

)للمعلمني،  الالزمة  األدلة  إعداد 
للمرشدين، الخ.( لتنفيذ البرنامج

2.4

ترميم وإعادة تأهيل رياض أطفال 
موجودة، وفقاً للمعايير الوطنية

1.3

وقدرات  املعلمني  قدرات  تطوير 
ملعاجلة  التربويني  املرشدين 
صعوبات التالميذ املهددين باإلعادة 

2.3

الكشف  برنامج  وتطبيق  وضع 
التالميذ  عند  للصعوبات  املبكر 

وخطة توعية أسرية

1.5

مدرسي  ملف  وتطبيق  إعداد 
لكل تلميذ معرض خلطر اإلعادة

2.5

دورية  مراجعة  آلية  وضع 
لتحصيل التلميذ 

2.6

تعميم رياض األطفال

تأمني املتابعة والنجاح

I

II
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مقاييس األداءاملدة الزمنية املتوقعة املشاريع

2013

2013

2011

2011

2015

2015

2012

2012

2010

2010

2014

2014

	 نسبة املدارس 
التي مت إنشاؤها 

وتأهيلها وفق احلاجة 
واملواصفات املطلوبة

	 نسبة املدارس 
املتعثرة التي مت 

دمجها
	 املوارد اللوجستية

	  تطوير وتطبيق 
قانون جديد لتوظيف 

املعلمني
	 تطوير وتطبيق 

برنامج تنمية مهنية 
شامل ومستمر 

ملعلمي املالك 
الرسمي

	 سلم رواتب املعلمني 
ومرتبط بنظام حوافز

	 آليات لترشيد 
وإعادة توزيع الكادر 

التعليمي
	 أنظمة داخلية وأطر 
تنظيمية  للمدارس 

والثانويات مطورة 
ومطبقة

	 مديرو وأفراد الهيئة 
اإلدارية مدربون 

ومؤهلون
	 نظام حوافز 

ومساءلة

إلى  حتتاج  التي  املدارس  حتديد 
ترميم وتأهيل

مهنية  وطنية  معايير  وضع 
ومعايير  وحتديد شروط  للمعلم 

جديدة لتوظيف املعلمني

تهدف  آليات  وتطبيق  تطوير 
الكادر  توزيع  وإعادة  لترشيد 

التعليمي

القائمة  املدارس  وتأهيل  ترميم 
وتأمني مستلزمات املناهج فيها 

وضع برنامج تنمية مهنية شامل 
ومستمر ملعلمي املالك الرسمي

ومساءلة  حوافز  نظام  إعداد 
وتطبيقه

إلى  حتتاج  التي  املدارس  حتديد 
دمج )املدارس املتعثرة(

حديثة  وشروط  معايير  وضع 
لتكليف مديرين في املؤسسات 

التربوية

في  جديدة  مدارس  إنشاء 
األمكنة ذات احلاجة

استكمال وتنفيذ برنامج تنمية 
القيادة التربوية وتطويره )تدريب 

الكادر اإلداري(

3.1

4.1

4.6

3.2

4.2

4.7

3.3

4.3

3.4

4.4

تأمني املوارد اللوجستية لتطبيق 
فنون،  )رياضة،  اإلجرائية  املواد 
ولغة  معلوماتية،  موسيقى، 

أجنبية ثانية(

رواتب  لسلم  مراجعة  إجراء 
املعلمني مرتبطة بخطة للحوافز

3.5

4.5

متهني التعليم واإلدارة

تأمني البنى التحتية

IV

III
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مقاييس األداءاملدة الزمنية املتوقعة املشاريع

2013

2013

2011

2011

2015

2015

2012

2012

2010

2010

2014

2014

	 نسبة من املدارس 
الرسمية تعتمد 

منوذج اإلدارة املبنية 
على التخطيط 

والتطوير
	 أنظمة داخلية 

للمدارس معدلة 
ومطبقة

	 نسبة من املدارس 
الرسمية تتبنى آليات 

العمل الفريقي في 
اتخاذ القرارات

	 منهج التاريخ في 
التعليم األساسي 

منفذ
	 هيكلية املناهج 
واَليات مراجعة 
حديثة ومعدلة

	  معايير تأليف وإنتاج 
الكتب املدرسية

	 معايير وطرق 
وآليات تقومي الكتب 

املدرسية
	 أدلة املعلم اجلديدة

األطر  وحتديث  وتعديل  مراجعة 
للمدارس  احلالية  التنظيمية 

الرسمية

وإصدار  تعديل  على  العمل 
مراحل  في  التاريخ  منهج 

التعليم العام

5.1

6.1

الداخلية  األنظمة  تعديل 
للمدارس

وضع الكتب املدرسية ملادة التاريخ 
األساسي التعليم  مرحلة  في 

5.2

6.2

تعزيز دور مجالس األهل وتعديل 
أنظمتها

لتعديل  واضحة  أسس  وضع 
وآليات  أهداف  وحتديد  املناهج 

املراجعة

5.3

6.3

املدرسة  بني  التفاعل  تعزيز 
واجملتمع احمللي

التعلمية  اخملرجات  مراجعة 
واستخدامها لتطوير املناهج

5.4

6.4

تفعيل األنشطة وتشجيع قيام 
األندية املدرسية

اخلاصة  واألدوات  اآلليات  حتديث 
)اإلمكانيات  التعليم  مبخرجات 
تكنولوجيا  املتوفرة،  واألدوات 
املعلومات واإلتصاالت في عملية 

التعلم  والتعليم(

5.5

6.5

اإلدارة  منوذج  وتقييم  جتربة 
املدرسية املبنية على  التخطيط 

والتطوير والعمل على تعميمه

وضع شروط ومعايير لتأليف وإنتاج 
املعلمني  وأدلة  املدرسية  الكتب 

وضع طرق ومعايير وآليات لتقومي 
الكتب املدرسية

5.6

6.6

6.7

حتديث االدارة املدرسَية

تقييم التعلم وتطوير املناهج

V

VI
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مقاييس األداءاملدة الزمنية املتوقعة املشاريع
2013 20112015 2012 	 نسبة التالميذ الذين 20102014

أجنزوا برنامج خدمة 
اجملتمع 

	 نسبة تطور مستوى 
التحصيل في 

مفاهيم املواطنة 
لدى التالميذ

	 نسبة  األنشطة 
املنفذة املرتبطة 

بالتربية على 
املواطنة

	 نسبة املشاريع بني 
املدارس وبالشراكة 
بني املدارس واجملتمع 

األهلي

في  املواطنة  مفاهيم  مراجعة 
مواد املنهاج

7.1

املدرسية  األنشطة  توليف 
املواطنة  على  بالتربية  املرتبطة 
التنمية  أدلة   خالل  من 

املستدامة

7.2

مجالس  دور  وتفعيل  تنمية 
التالميذ ومجالس األهل

7.3

وضع برنامج خلدمة اجملتمع ونشر 
ثقافة التطوع

7.4

التربية على املواطنة VII

2013 20112015 2012 	 زيادة نسبة املعلمني 20102014
واإلداريني الذين 

يستوفون املعايير 
الوطنية

	  زيادة عدد ساعات 
استخدام الطالب 

لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

	  زيادة عدد املدارس 
املوصولة بشبكة 
االنترنت وشبكة 

االتصاالت الوطنية

وضع معايير وطنية لتكنولوجيا 
في  واالتصاالت  املعلومات 
للتالميذ،  موجهة  التعليم 

للمعلمني ولإلداريني

8.1

في  الوطنية  املعايير  اعتماد 
وفي  املطلوبة  التعليمية  املوارد 

مواصفات البنية التحتية

8.2

لدمج  خطة  وتطبيق  وضع 
تكنولوجيا املعلومات في عملية 

التعليم والتعلم

8.3

وضع وتنفيذ خطة لتطوير وبناء 
قدرات املوارد البشرية في املدارس

8.4

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت VIII

2013 20112015 2012 	 الكفايات املطلوبة 20102014
للشهادات

	 مؤهالت املهن 
التربوية محددة

	  اعتماد الصيغة 
النهائية لإلطار 

الوطني للمؤهالت 
في منظومة التعليم 

في لبنان
	 أسس االنتقال بني 

املسارات التعليمية

املطلوبة  الكفايات  حتديد 
التعليم  وبرامج  لشهادات 
العام والتعليم املهني والتعليم 

العالي 

9.1

وحتديد  التربوية  املهن  توصيف 
املؤهالت الالزمة لها

9.2

بني  االنتقال  أسس  حتديد 
املسارات التعليمية 

9.3

اإلطار الوطني للمؤهالت IX
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مقاييس األداءاملدة الزمنية املتوقعة املشاريع

2013 20112015 2012 	  أطر تنظيمية 20102014
معدلة

	 نسبة استعمال 
نظام معلوماتية 

اإلدارة التربوية 
في اتخاذ القرارات 

التربوية
	  نسبة اإلجراءات 

التي جرى تبسيطها 
ومكننتها 

	 نسبة املعامالت 
واملراجعات التي 

يستقبلها  مكتب  
خدمة املواطنني

	 نظام حوافز 
ومساءلة للموظفني 
موارد بشرية مؤهلة 
ومدربة لتنفيذ هذا 

البرنامج
	 إجراءات التخطيط 
واملراقبة والتقييم 

معدلة وفق مقاربات« 
املوازنة املبنية على 

األداء والبرامج« 
لتمويل القطاع 

التربوي
	 إطار »املتابعة 

والتقييم« لبرامج 
تطوير القطاع 

التربوي
	  تدريب موظفي 

اإلدارة على آليات 
املتابعة والتقييم

	  إصدار تقرير  فصلي 
لتقدم العمل في 

املشاريع 
	  إصدار تقرير سنوي 

لدراسة النتائج

التنظيمية  البنية  تطوير 
للوحدات  الوظيفي  والتوصيف 

املستحدثة

10.1

برامج  مختلف  وتفعيل  تطوير 
املعلومات  إدارة  وأنظمة: 
التربوية،  املعلوماتية املدرسية ، 
املعلوماتية اجلغرافية ، واألرشفة

10.2

املعامالت  إجراءات  تبسيط 
خلدمة  موحد  شباك  وإنشاء 

املواطنني

10.3

متابعة تنفيذ مكننة العمليات 
اإلدارية

10.4

األرشفة  تنفيذ  متابعة 
وحدات  لكافة  االلكترونية 

الوزارة 

10.5

املوظفني  ألداء  قياس  نظام  وضع 
مبني على احلوافز

10.6

»املتابعة  وأدوات  آليات  تطوير 
تطوير  برامج  لكامل  والتقييم« 

القطاع 

10.8

والعمليات  لإلجراءات  أدلة  وضع 
والتقييم املتابعة  وبرامج 

10.10

وضع وتطبيق اآلليات التي تربط  
املوازنة  وإعداد  التخطيط  بني 
والبرامج،  األداء  على  املبنية 
وبرنامج  املوارد،  وتخصيص 

املراقبة و التقييم

10.7

وتوجيهية  تدريبية  دورات  تنفيذ 
برامج  مبتابعة  املعنيني  لإلداريني 

التطوير

10.9

وضع آليات إلصدار تقارير فصلية 
في  العمل  تقدم  عن  وسنوية 

املشاريع

10.11

التطوير املؤسساتي X
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 )working groups( تنفيذ البرامج عبر فرق عمل
مؤلفة من أخصائيني تربويني وأفراد من اإلدارات املعنية 

فريق عمل 
التطوير 

املؤسساتي

فريق عمل 
حتديث اإلدارة 

املدرسية

فريق عمل 
اإلطار 

الوطني 
للمؤهالت

فريق عمل 
متهني 

التعليم 
واإلدارة

فريق عمل 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

فريق عمل 
تأمني بنى 

حتتية وموارد 
بشرية

فريق عمل 
التربية على 

املواطنة

فريق عمل 
تأمني 

املتابعة 
والنجاح

فريق عمل 
تعميم 
رياض 

األطفال

فريق عمل 
تقييم التعلم 

وتطوير 
املناهج

وزير التربية والتعليم العالي

أمانة سر تطوير القطاع التربوي
خبراء في التربية

خبراء تخطيط ومتابعة

اللجنة التوجيهية
املدراء العامون

رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلمناء

فرق تنفيذ املشاريع: خبراء في التربية وأفراد من االدارات املعنية
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القيمة االجمالية املتوقعة

القيمة املعقودة في موازنة
وزارة التربية

القيمة املطلوبة الستكمال 
البرامج

كلفة البرامج خلمس سنوات 

اجلهات املمولة

	 مؤسسات ودول مانحة 102 مليون دوالر

20 مليون دوالر

60 مليون دوالر

262 مليون دوالر

املوازنة العامة/ سنوياً

غير متوفر

متويل برامج تطوير التعليم العام 
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ملحق: إحصائيات قطاع التعليم العام

)الدولة املعدل( التصنيف

Georgia )410( 33

Iran, Islamic Rep. of )403( 34

Bahrain )398( 35

)Indonesia 397( 36

Syrian Arab
Republic )395(

37

Egypt )391( 38

Algeria )387( 39

Colombia )380( 40

Oman )372( 41

Palestine )367( 42

Botswana )364( 43

Kuwait )354( 44

El Salvador )340( 45

Saudi Arabia )329( 46

Ghana )309( 47

Qatar )307( 48

)الدولة املعدل( التصنيف

Scotland )487( 17

Serbia )486( 18

Italy )480( 19

Malaysia )474( 20

Norway )469( 21

Cyprus )465( 22

Bulgaria )464( 23

Israel )463( 24

Ukraine )462( 25

Romania )461( 26

Bosnia and Herzegovina 
)456(

27

Lebanon )449( 28

Thailand )441( 29

Turkey )432( 30

Jordan )427( 31

Tunisia )420( 32

)الدولة املعدل( التصنيف

Chinese Taipei )598( 1

Korea, Rep. of )597( 2

Singapore )593( 3

Hong Kong SAR )572( 4

Japan )570( 5

Hungary )517( 6

England )513( 7

Russian Federation 
)512(

8

United States )508( 9

Lithuania )506( 10

Czech Republic )504( 11

Slovenia )501( 12

Armenia )499( 13

Australia )496( 14

Sweden )491( 15

Malta )488( 16

نتائج TIMSS 2007 في الرياضيات لتالميذ الصف الثامن 

مالحظة: التصنيف من 48 دولة مشتركة
2007 TIMSS :املصدر

الدول العربيةلبنان
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)الدولة املعدل( التصنيف

Cyprus )452( 33

Tunisia )445( 34

Indonesia )427( 35

Oman )423( 36

Georgia2 )421( 37

Kuwait6 )418( 38

Colombia )417( 39

Lebanon )414( 40

Egypt )408( 41

Algeria )408( 42

Palestine )404( 43

Saudi Arabia )403( 44

El Salvador )387( 45

Botswana )355( 46

Qatar )319( 47

Ghana )303( 48

)الدولة املعدل( التصنيف

Armenia )488( 17

Norway )487( 18

Ukraine )485( 19

Jordan )482( 20

Malaysia )471( 21

Thailand )471( 22

Serbia )470( 23

Bulgaria )470( 24

Israel )468( 25

Bahrain )467( 26

Bosnia )466( 27

Romania )462( 28

Iran, Islamic Rep. of )459( 29

Malta )457( 30

Turkey )454( 31

Syrian Arab Republic 
)452(

32

)الدولة املعدل( التصنيف

Singapore )567( 1

Chinese Taipei )561( 2

Japan )554( 3

Korea, Rep. of )553( 4

England )542( 5

Hungary )539( 6

Czech Republic )539( 7

Slovenia )538( 8

Hong Kong SAR )530( 9

Russian Federation 
)530(

10

United States )520( 11

Lithuania )519( 12

Australia )515( 13

Sweden )511( 14

Scotland )496( 15

Italy )495( 16

نتائج TIMSS 2007 في العلوم لتالميذ الصف الثامن 

مالحظة: التصنيف من 48 دولة مشتركة
2007 TIMSS :املصدر

الدول العربيةلبنان
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 توزُع التالميذ بحسب قطاعات التعليم 2008-2007

التعليم العام )ما قبل اجلامعي(  التعليم املهني والتقني  التعليم العالي 

167,165
15%40,253

4%

908,201
81%
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توزُع عدد التالميذ في املدارس للعام الدراسي 2008-2007

126,391

480,440

301,370

14%

53%

33%

100%

908,201



14

املرحلة االبتدائية

عدد املعلمني عدد التالميذ لكل معلم  عدد التالميذ

املرحلة الثانوية

الروضة

املرحلة املتوسطة

خاص

خاص

خاص خاص

خاص

خاص

خاص

خاص مجاني

خاص مجاني

خاص
مجاني

خاص
مجاني

خاص
مجاني

خاص مجاني

خاص مجاني

رسمي

رسمي

رسمي رسمي

رسمي

رسمي

رسمي

اجملموع

اجملموع

اجملموع اجملموع

اجملموع

اجملموع

208,973

60,448

41,827

6,605

39,376 301,370

19.1

480,440

7.7

87,808 908,201

126,391

11.5

101,637

134,630

61,052

445,240

121,500

150,280

191,181

29,553

76,135

24,754

95,973

115,046

47%

50%

48%

6%

44% 33%

53%

100% 100%

14%

23%

30%

50%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

16%

64%

60%

توزُع التالميذ على املدارس للعام الدراسي 2008-2007

عدد تالميذ نسبة الى عدد معلمي التعليم العام 2008-2007
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19
)1%(

567
)41%(

54
)4%(

214
)15%(

536
)39%(

مستأجر من البلدية

مستأجرة ملك خاص

تقدمة ملك البلدية

تقدمة ملك خاص

ملك الدولة

توزُع االبنية املدرسية للمدارس الرسمية 
للعام الدراسي 2008-2007



املدير العام املسوؤل: رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلمناء الدكتورة ليلى مليحة فياض
رئيسة التحرير: ميني الزعني كلنك

www.crdp.org :املوقع االلكتروني email: nachra@crdp.org :الدكوانة - هاتف فاكس: 687548-01 - العنوان االلكتروني

االحصاء يف خدمة الرتبية


