اإلطاص املضدعٕ ّالتيفٔشٖ لربىامر ّطاصٗ الرتبٔ٘
حنْ تطْٓض امليعْم٘ التعلٔنٔ٘ يف الهْٓت
مآْ 2013
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أٍزاف العضض
اعتعضاض اإلطاص العاو لتطْٓض التعلٔه ّخاصط٘ الطضٓلّ ،سلو مً خالل
مؾاصٓع ّطاصٗ الرتبٔ٘ ّاملضنظ الْطين لتطْٓض التعلٔه أخشا يف االعتباص
التشزٓات اليت تْادُ اليعاو التعلٔنّٕ ،اجناطات الغيْات الغابكّ٘ ،أّلْٓات
املضسل٘ اذتالّٔ٘ ،املؾاصٓع املغتكبلٔ٘.
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األعاؼ املضدعٕ رتطط ّطاصٗ الرتبٔ٘
 .1رعتْص رّل٘ الهْٓت.
 .2ارتط٘ اإلمنا ٜ٘ٔللزّل٘ (.)2035
 .3إعرتاتٔذٔ٘ التعلٔه العاو (.) 2025 – 2005
 .4خطابات صاسب الغنْ أمري رّل٘ الهْٓت الؾٔذ صباح األمحز الصباح سفعُ اهلل ّصعاِ.
 .5املؤمتض الْطين لتطْٓض التعلٔه فربآض .2008
 .6الْثٔك٘ األعاعٔ٘ للنضسل٘ االبتزا ٜ٘ٔيف رّل٘ الهْٓت (.)2008
 .7الْثٔك٘ األعاعٔ٘ للنضسل٘ املتْعط٘ يف رّل٘ الهْٓت (.)2009
 .8الْثٔك٘ األعاعٔ٘ للنضسل٘ الجاىْٓ٘ يف رّل٘ الهْٓت (.)2008
 .9إطاص تطْٓض املياٍر الزصاعٔ٘ (.)2017/2018( – )2014/2015
 .01ىتاٜر رصاعات بريلظ ّتٔنظ الزّلٔتني.
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التشزٓات اليت تْادُ اليعاو التعلٔنٕ
•
•
•
•
•
•
•
•

التشزٖ االقتصارٖٓ :تنجلل يف االعلتفارٗ الكصلْ ٚملً امللْاصر املالٔل٘ الليت ختصلم للتعللٔه بتْدََٔلا
للتطْٓض ّالتينٔ٘.
التشزٖ االدتناعٕٓ:تنجل يف اذتاد٘ إىل تعزٓل قٔه العنل نٕ تهٌْ أنجض تضنٔظاً عل ٙالْظاٜف
اإلىتادٔ٘
التشزٖ امليَذٕٓ :تنجل يف اذتاد٘ إىل إجيار ىعاو تعلٔنٕ ْٓفض األعاؼ إلعزار اليؿ ٛيف ّسلزٗ تملنً
حتكٔل أٍزاف الزّل٘ ّمبارَٜا.
التشزٖ املتعلل بتيعٔه الكطاع التعلٔنٕ ّمؤعغاتُ الضمسٔ٘ٓ :تنجل يف بيا ٛاهلٔانل األعاعٔ٘ حبٔح
تتشْل الْظٔف٘ األّىل لإلراصٗ الرتبْٓ٘ الضمسٔل٘ إىل الرتنٔلظ علل ٙأعنلال التطلْٓض ّالضقابل٘ ّالتكلْٓه
ّالتشفٔظ ّالزعه للنزاصؼ.
التشزٖ الفينٓ :تنجل يف تغدري املياٍر لالصتكا ٛمبدضدات التعلٔه دتنٔع الفٝات الطالبٔ٘.
التشزٖ التهيْلْدٕٓ :تنجل يف تْظٔلف التهيْلْدٔلا يف اللال التعلٔنلٕ ّةلضّصٗ اسلزاخ اليكلل٘
اليْعٔ٘ يف املياٍر
التشزٖ اإلىغاىٕ اذتماصٖٓ :تنجل يف االىفتاح الجكايف ّاالقتصارٖ ّتالؽٕ اذتزّر عنلٔاً بني الؾعْب
ّما ٓتطلبُ سلو إلعزار األبيا ٛملْادَ٘ ٍشا التشزٖ.
التشزٖ الكٔنٕٓ :تنجل يف اذتاد٘ إىل تأنٔز قٔه اذتْاص ّسكْم اإلىغاٌ ّاسرتاو الضأٖ اآلخض لز ٚاليؿٛ
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الضؤٓ٘ اإلعرتاتٔذٔ٘ ّالضعال٘
الضؤٓ٘ االعرتاتٔذٔ٘

ىعاو تعلٔنٕ ٓغاٍه يف اإلطرٍاص االقتصارٖ ّاالدتناعٕ يف رّل٘ الهْٓت
الضعال٘

تَٔ ٘ٝالفضص املياعب٘ ملغاعزٗ املتعلنني عل ٙالينْ الؾامل املتهامل صّسٔاً
ّعكلٔاً ّادتناعٔا ّىفغٔاً ّدغنٔاً إىل أقص ٙما تغنح بُ قزصاتَه ّإمهاىاتَه
مبا ٓهفل التْاطٌ بني حتكٔكَه لشّاتَه ّخزمتَه للنذتنع ّباألعلْب الشٖ
ٓليب متطلبات العصض ّعنلٔ٘ التينٔ٘ االدتناعٔ٘ ّاالقتصارٓ٘ ّحيفغ يف
الْقت ساتُ ارتصْصٔ٘ الجكافٔ٘ للنذتنع.
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اإلطاص العاو ملغاٍن٘ ّطاصٗ الرتبٔ٘
يف تفعٔل صؤٓ٘ صاسب الغنْ سفعُ اهلل ّصعاِ
الهْٓت مضنظ مالٕ ّجتاصٖ

مْاصر بؾضٓ٘ ّطئ٘ سات قزصات
متنٔظٗ

طالب قارص علٙ
التيافػ احمللٕ
ّالزّلٕ
ىعاو ادتناعٕ قْٖ

ىعاو اقتصارٖ فعال

ىعاو تضبْٖ
سّ دْرٗ عالٔ٘
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منْسز اليعاو الرتبْٖ املتنٔظ
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منْسز املْاطً سٖ الؾدصٔ٘ املتهامل٘
يؤمن بقيم
الوالء واالنتماء
للوطن
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إطاص تطْٓض التعلٔه يف الهْٓت
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تطْٓض اإلطاص اهلٔهلٕ ملؤعغات التعلٔه
تفهري ّختطٔط ،تيفٔش ،متابع٘
ىعاو التعلٔنٕ ٓغاٍه يف اإلطرٍاص االقتصارٖ ّاالدتناعٕ.
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خاصط٘ الطضٓل لتطْٓض التعلٔه
احملْص األّل

احملْص الجاىٕ

الربىامر املتهامل
لتطْٓض التعلٔه

.1

تطْٓض املياٍر

.2

بيا ٛاملعآري الرتبْٓ٘

.3

صخص٘ املعله

.4

اإلراصٗ الرتبْٓ٘

.5

البٔ ٘ٝاملزصعٔ٘

.6

الكٔاؼ ّالتكْٓه

الربىامر املغاىز
.1

صٔاغ٘ عٔاعات ميعْم٘ التعلٔه

.2

غضؼ املفأٍه االجيابٔ٘ لز ٚالطالب

.3

صفع أرا ٛالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘

.4

تهامل عٔاعات ّآلٔات امليعْم٘
التعلٔنٔ٘

.5

تعنٔل االٍتناو بالعلْو األعاعٔ٘

.6

ّةع أعػ مْةْعٔ٘ الختٔاص
املعلنني

احملْص الجالح

مؾاصٓع املضسل٘ الجاىٔ٘

 .1تطْٓض معآري ادتْرٗ
للنغاصات الجالث٘ :امليَر
ّاملعله ّاملزصع٘
 .2جتْٓز األرا ٛاملزصعٕ
 .3اعتزام٘ البٔ ٘ٝالتعلٔنٔ٘

.7

صفع دْرٗ اليعه اإلراصٓ٘

.8

رصاع٘ الفرتٗ الظمئ٘ للعنلٔ٘

 .4حتكٔل التنٔظ اإلراصٖ

التعلٔنٔ٘

 .5التينٔ٘ الطالبٔ٘ بالؾضان٘

.9

مؾاصن٘ الكطاع ارتاص

 .01التدصٔم التزصجيٕ للنزاصؼ
اذتهْمٔ٘

التنعٔ٘
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األّلْٓ٘ الكصْ ٚتهنً يف تيفٔش مؾاصٓع
الربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
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الربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
عباصٗ عً خط٘ تيغٔكٔ٘ تيفٔشٓ٘ بني مؾاصٓع متهامل٘ يف ارتط٘
اإلمنا ٜ٘ٔلْطاصٗ الرتبٔ٘ ّمؾاصٓع التطْٓض يف املضنظ الْطين لتطْٓض
التعلٔه بَزف ّةع قطاص التعلٔه عل ٙاملغاص الصشٔح.
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مؾاصٓع الربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
مؾضّع
تطْٓض البٔ٘ٝ
املزصعٔ٘
مؾضّع
املعآري الْطئ٘
للتعلٔه

مؾضّع
تطْٓض املياٍر

مؾضّع
تطْٓض الكٔارٗ
املزصعٔ٘

مؾضّع
االصتكا ٛبأراٛ
املعله

مؾاصٓع
التكْٓه ّالكٔاؼ
TIMSS,
PIRLS, MESA
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ارتط٘ التيفٔشٓ٘
للربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
2014/2013
o
o
o

o
o

اعزار مياٍر ّمعآري املضسل٘ االبتزاٜ٘ٔ
اعزار معآري املعله ّاإلراصٗ املزصعٔ٘
اإلراصٗ ّالكٔارٗ املزصعٔ٘
 تطبٔل جتضٓيب  36مزصع٘
 تطبٔل ىَإٜ
صخص٘ املعله (تصنٔه اليعاو)
الكٔاؼ ّالتكْٓه
 الزصاع٘ الْطئ٘ لتكٔٔه التشصٔل الطالبٕ ”مٔظٗ
 “MESAللنضسل٘ املتْعط٘

2015/2014
o
o
o
o

o

تطبٔل مياٍر ّمعآري مضسل٘ االبتزاٜ٘ٔ
البز ٛيف اعزار معآري املضسل٘ املتْعط٘
البز ٛيف اعزار معآري البٔ ٘ٝاملزصعٔ٘
الكٔاؼ ّالتكْٓه
 الزصاع٘ الْطئ٘ لتكٔٔه التشصٔل الطالبٕ ”مٔظٗ
 “MESAللنضسل٘ الجاىْٓ٘
 رصاع٘ تٔنظ الزّلٔ٘
البز ٛبتطبٔل ىعاو صخص٘ املعله

2016/2015
o
o
o

تطبٔل مياٍر ّمعآري املضسل٘ املتْعط٘
البز ٛيف اعزار معآري املضسل٘ الجاىْٓ٘
الكٔاؼ ّالتكْٓه
الزصاعات الزّلٔ٘ :بريلظ PIRLS 2016
 الزصاع٘ الْطئ٘ لتكٔٔه التشصٔل الطالبٕ ”مٔظٗ “MESA
للنضسل٘ االبتزاٜ٘ٔ

2017/2016
o
o

تطبٔل مياٍر ّمعآري املضسل٘ الجاىْٓ٘
الكٔاؼ ّالتكْٓه
الزصاع٘ الْطئ٘ لتكٔٔه التشصٔل الطالبٕ ”مٔظٗ “MESA
للنضسل٘ املتْعط٘

2019/2018

 oاعتهنال تطبٔل املياٍر
 oاعتهنال تطبٔل املعآري
 oالكٔاؼ ّالتكْٓه
 الزصاع٘ الْطئ٘ لتكٔٔه التشصٔل الطالبٕ ”مٔظٗ
 “MESAللنضسل٘ الجاىْٓ٘
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ارتط٘ التيفٔشٓ٘ للربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
الصف

2012/5

2012/9
2013/6

2013/9
2014/6

2014/9
2015/6

2015/9
2016/6

تطبٔل امليَر
ثاىٕ ابتزإٜ

2

تطبٔل امليَر
ثالح ابتزإٜ

3
تٔنظ

4
مٔظٗ
ابتزإٜ

بريلظ

تطبٔل امليَر
ارتامػ ابتزإٜ

مٔظٗ

مٔظٗ

مٔظٗ

تطبٔل امليَر
األّل متْعط
تطبٔل امليَر

الجاىٕ متْعط

7

تطبٔل امليَر
الجالح متْعط

تٔنظ

8

مٔظٗ
متْعط

مٔظٗ
متْعط

تطبٔل امليَر
الضابع متْعط

مٔظٗ

مٔظٗ

تطبٔل امليَر
األّل ثاىْٖ

10

تطبٔل امليَر
الجاىٕ ثاىْٖ

11
12

بٔظا

تطبٔل امليَر
الضابع ابتزإٜ

ابتزإٜ

6

9

2019/9
2020/6

تطبٔل امليَر
أّل ابتزإٜ

1

5

2016/9
2017/6

2017/9
2018/6

2018/9
2019/6

2020/9
2021/6

مٔظٗ
ثاىْٖ

مٔظٗ

ثاىْٖ

تطبٔل امليَر
الجالح ثاىْٖ

مٔظٗ

مٔظٗ
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خمضدات الربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
خالل ارتنػ عيْات 2018 - 2013

 oمياٍر مبئ٘ عل ٙالهفآات
 oمعآري مبئ٘ عل ٙنفآات امليعْم٘ التعلٔنٔ٘

 oصخص٘ املعله
 oإراصٗ مزصعٔ٘ ميتذ٘
 oبٔ ٘ٝمزصعٔ٘ متهامل٘ مع امليعْم٘ الرتبْٓ٘
 oأرّات للكٔاؼ ّالتكْٓه العلنٕ املْةْعٕ ّاحملآز
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ؽضّط جناح الربىامر املتهامل لتطْٓض التعلٔه
ست ٙىتنهً مً ّةع قطاص التعلٔه عل ٙاملغاص الصشٔح  ،ال بز مً :

 oؽضان٘ ّّعٕ زتتنعٕ ّاعالمٕ بأٍنٔ٘ تطْٓض التعلٔه ّاذتاد٘ للْقت الهايف
لْةع قطاص التعلٔه عل ٙاملغاص الصشٔح.
 oخلل ثكاف٘ تؤنز أٌ التعلٔه ٓضعه املغتكبل ّأٌ التشزٓات ّاألسزاخ اليت قز تعٔل
مغاص تطْٓض التعلٔه ال جيب أٌ حتٔز ّطاصٗ الرتبٔ٘ عً املغاص الصشٔح.
 oصؤُٓ مؾرتن٘ مبئ٘ عل ٙأٍنٔ٘ اإلعتنضاصٓ٘ يف الغعٕ الزاٜه لتطْٓض التعلٔه.

 oالرتٓح ّعزو التغضع للشصْل عل ٙاليتاٜر.
 oىعاو فعال لالتصال ّالتغْٓل ٓتغه بالؾفافٔ٘ مع ناف٘ املغتفٔزًٓ ّاملعئني
بالتعلٔه.
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