
 
  استراتيجيات إصالح املنظومة التربوية يف اجلزائر يف ظل العوملة

  نادية بوشاللق.د
  قسم علم النفس وعلوم التربية، جامعة ورقلة

  
 

لقد قاد اإلميان بالتربية باعتبارها عامال أساسيا للتنمية وأداة واعدة للتنمية الشاملة للمجتمع إىل              
ومع التسليم بأمهية التخطيط التربوي وفوائده، إال       . ة يف اجلزائر  إعادة النظر يف املنظومة التربوية القائم     

أن دوره يف املرحلة القادمة يصبح أكثر أمهية، حبكم طبيعة هذه املرحلة وما يشهده العامل من حتوالت                 
كربى يف جماالت العلم والتقانة واالقتصاد والسياسة وغريها من ااالت؛ إضافة إىل ذلك، حجـم               

برية اليت يواجهها النظام التربوي يف اجلزائر واليت يتوقع ازدياد حدا يف املستقبل إن مل               التحديات الك 
  .جتد عالجا حامسا منذ اآلن

ومن ابرز هذه التحديات اخنفاض مستوى كفاءة النظم التعليمية واالزدياد املتصاعد يف كلفـة              
التعليمي، يقوم على نظرة كلية لكل      اإلنفاق عليها، ومها أمران يستوجبان إجياد إصالح شامل للنظام          

  .جوانب النظام وأجزائه وما بينها من عالقات وتفاعل وتأثري
كما يستوجبان طلب العالج أحيانا من خارج دائرة احللول النمطية اجلزئية، وبـذل اجلهـد               

ـ          ةإلجياده عن طريق احملاوالت اإلبداعي     ة ، وخباصة تلك اليت تتيحها نتائج البحث العلمي حول طبيع
 اهلائلة لوسائل االتصـال     تعملية التعلم والعوامل امليسرة هلا، وكذلك عن طريق استثمار اإلمكانيا         

إن تعزيز إصالح املنظومة التربوية يف كل املسـتويات         .  املتطورة باستمرار  تاملتقدمة وتقنية املعلوما  
ـ            تراتيجي للتنميـة   وخباصة يف جماالت التطوير النوعي للتعليم كضرورة من ضرورات التخطيط االس

البشرية للمجتمع، القائم على نتائج البحث العلمي وتطبيقاته امليدانية، اليت يقوم ـا العـاملون يف                
  . ميدان علوم التربية

ومن هذا املنطلق نبعت فكرة هذه املداخلة كمسامهة لتسليط الضوء على بعض االستراتيجيات             
من املعترف به أن التربية هـي نـواة     . ملدرسة اجلزائرية اليت تساعد على إصالح املنظومة التربوية يف ا       

لقد ظهر بعض التقدم الضئيل يف إصالح و إعادة هيكلة          . التقدم االقتصادي واالجتماعي لكل جمتمع    
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التربية ألجل تكوين شخص مبدع، ومرن، وذو كفاءات التكنولوجية واملهارات املطلوبة يف السوق،             
  .ات واالقتصاديات واالبتكارات السريعة التغريوقادر على التكيف مع التكنولوجي

ومنذ السبعينيات أخذت امليزانية املخصصة للتربية من طرف الدولة تتزايـد وتوسـع نطـاق               
غري أنه ويف غياب سياسة تربويـة       . الدخول إىل املدارس احلكومية كما أخذت نسبة األمية تنخفض        

  .إىل حتسني نوعية أو فعالية النظام التربويشاملة فان األموال اليت تصرف على التربية مل تؤد 
ان الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية توسيع وتعميم التربية، غـري أن احملصـالت التربويـة                
وحتصيل الطالب بقي حتت املعايري املطلوبة، فمثال الكتب وطرق التدريس هي يف أغلب األحيان قدمية            

وإنْ دل هذا   . لعاملي الذي سيواجه املتخرجني من الطلبة     وال تأخذ بعني االعتبار التقدم التكنولوجي ا      
زيـادة علـى    . على شيء فإمنا يدل على نقص التخطيط وغياب أهداف واضحة على املدى البعيد            

  .ذلك، فان ما يصرف على التربية غري متناسب مع متطلبات العصر ومستهلك بغري حكمة
لى أيضا من خالل نقص التناسـق  ان غياب ختطيط تربوي مناسب وحتديد أهداف واضحة يتج   

بني األهداف التربوية وحاجيات التطور الفردية واالجتماعية من جهة، ومتطلبات سوق العمل مـن              
جهة أخرى، فمثال تبدو الربامج التربوية قدمية يف معظم املدارس احلكومية، هذا إىل جانـب كوـا                 

زيادة على ذلـك،    . عيدة عن العامل الواقعي   تعتمد على احلفظ واملعلومات النظرية، كما ان املواضيع ب        
مل هذه الربامج بعض القضايا املهمة كاملواطنة، والتربية البيئية، وحقوق اإلنسـان، واملعلوماتيـة              

أما على املستوى املهين فان برامج التدريب ال تتطابق مع حقـائق سـوق              . واالتصال التكنولوجي 
  . مراجعة أو تقييم أو جتديدالعمل، كما أن املقررات تعاد كل سنة بدون

هذا القصور يف التربية وبرامج التكوين والطرق تضاف إىل بعض املعضالت األخرى كـنقص              
فطرق تكوين األستاذ جد قدمية وال حيتوي التكـوين علـى           . اإلطارات املؤهلة واملدربة بشكل جيد    

وم هو بعـض الـنقص يف   ان ما يالحظ على العم. برامج تدريب األستاذ على استعمال التكنولوجيا   
احترام املهنة والتقدير الضئيل للدور الذي يلعبه األستاذ يف التطور، إضافة إىل نقص الـدعم املـادي                 

  .والنفسي الذي انعكس سلبا على ضعف الدافعية لاللتحاق ذه املهنة
عيـة  ان هذا يدفعنا للحديث عن جودة التربية اليت ينبغي ان تليب احلاجيات الفرديـة واالجتما              

جيب أن ترقي بالفردية، والتفكري االنتقادي، والتحليل واإلبداع؛        . واالقتصادية بغرض التطور والنمو   
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كذلك تعليم احترام التعددية الفكرية، واستعمال تكنولوجيا املعلومات بفعالية؛ زيادة إىل ذلك، جيب             
النفسية واالجتماعية للمتعلمني   ان تأخذ بعني االعتبار احلاجيات الفكرية واالنفعالية والفيزيولوجية و        

  .  حىت متكنهم من فهم أنفسهم وفقا للتغريات العاملية وحتضرهم للتكيف مع هذا التغري
أما على مستوي التكوين املهين فان املنظومة تنقصها استراتيجيات وطنية شاملة متطابقـة مـع               

ذلك يعاين طلبة التكوين املهين     ك. سوق العمل ومع حاجيات السوق العاملية اليت تقودها التكنولوجيا        
من الربامج القدمية غري مدعمة تكنولوجيا، كما أن الوسائل املستخدمة مل تعـد تسـاير متطلبـات                 

ويف . العصر، هذا إىل جانب كون املكونني غري مؤهلني، كما ان طرق التقييم والتقومي غري مناسـبة               
ناسب، و أكثر من ذلك ليس لديهم أدىن فكرة         اغلب األحيان لن يتلقي الطلبة التوجيه أو اإلرشاد امل        

  . عن مستقبل الشغل
ان وعي الدولة بأمهية التربية ودورها املركزي يف حتقيق التطور اإلنساين واالجتماعي والتنافس             
احلاد يف سوق العمل، مل تكن متالئمة مع توفري العدة الالزمة لوضع سياسات فعالة ووضع أهـداف                 

 أمل حين األوان ألن نفكر يف استراتيجيات فعالة لتطوير النظـام التربـوي              .واستراتيجيات لتحقيقها 
  وبالتايل نرقي مبستوى التربية إىل املكانة اليت تسمح هلا مبواجهة التحديات العاملية الالمتناهية التغري؟

    :السياسة الشاملة لإلصالح التربوي

كون بواسطة نظام تربوي قوي ليس هنالك من شك على انه من أهم طرق التطور اإلنساين ي
وإذا أخذنا بعني االعتبار النقائص والقصور يف النظام التربوي وأمهية التربية يف . وفعال ومناسب

حتقيق خمرج تنافسي يف ظل التغريات العاملية السريعة، فلقد أصبحت احلاجة ملحة إلصالح شامل 
 ,Kathy Crooks)ة وحمددة بدقيضع معايري ويطور استراتيجيات لتحقيق أهداف تربوية واضح

2004)  
 (Comprehensive policy for educational reform)ترمي السياسة الشاملة لإلصالح التربوي 

  :وينبغي ان يتمكن هذا املخطط السياسي من. إيل حتسني النوعية واملعايري والفعالية
   حتديد احلاجات واألولويات املتعلقة باملنطقة-
  ملادية والبشرية داخل املنطقة وفقا حلاجاا و ألولوياا تسخري املوارد ا-
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 إرساء قاعدة تعاون تسمح للدول األخرى مبشاركة وبتبادل املعلومات والتجارب واخلربات            -
  يف التخطيط وإدخال اإلصالحات املطلوبة

  إرساء قاعدة تعاون داخلي حىت يسمح بأكرب قدر ممكن من مدخالت بقية القطاعات املهتمة              -
  بالتربية
   تقوية القدرات البشرية و املؤسساتية ليتحقق اإلدماج الناجح لالستراتيجيات واخلطط-
 وضع ميكانيزمات داخلية ملراقبة و تقييم إجنازات النظام التربوي وحتصيل الطالب ومقارنتهما             -

   ( Kathy Crooks, 2004) .بالتحصيالت املرغوبة واملعايري الدولية
    Establishing information and knowledge systemsمعلومات واملعرفة إنشاء أنظمة لل-

 اختاذ القرار فيما خيص السياسات التربوية وحمصالا املرغوبة حتتاج الن تكون مرتكزة على              -
فهم واضح وموضوعي للحاجات الفردية واالجتماعية من جهة، ومبعرفة عميقة للمدخالت وكيفية            

  .ف املطلوبة من جهة اخرىفشلها يف حتقيق األهدا
يف الوقت احلايل ليس هنالك أي نظام للمعلومات الذي مينح مؤشرات صرحية وقياس وتقيـيم               
دقيق لكل ذلك، كما أنه ليست هنالك ميكانيزمات ملراقبة اجلودة اليت متنح نوعية املعرفة املطلوبـة                

التربيـة، و لكـن أيضـا       هذا يتطلب إنشاء ليس فقط معطيات وطنية عن         . ألجل عملية اإلصالح  
ان هذا النظام املعلومايت اإللكتروين قد يراقب تطور التربية يف          . معلومات عن املنطقة العربية والعاملية،    

، Efficiencyالفعاليـة ،  Relevance، التناسب Standards، املعايري qualityاجلودة  : امليادين اخلمسة وهي  
  Access (Kathy Crooks, 2004 )الدخول 

بغي أن تتضمن هذه السياسات التربوية معلومات عن البطالة وسوق العمل ومؤشـرات             كما ين 
التطور األخرى لقياس كيفية جماة التربية حلاجيات اتمع وتساهم بذلك يف التطـور االجتمـاعي               

  .واإلنساين
ـ  ويئة املتنوعة، احلديثة التعلم مبصادر وإغناؤها املدرسة، يف التعلم بيئة تطويرول  أمـام  رصالف
 وأداء املعرفة اكتساب يف ا واالنتفاع املتطورة املعلومات تقنية استخدام من للتمكن والطلبة املعلمني
   :هنالك مجلة من االستراتيجيات تتمثل يف وفاعلية بكفاءة العمل
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 وحتسني التعليم عملية تطوير يف التعلم مصادر مراكز فاعلية حول تطبيقية دراسة إجراء  .1
  . التعلم نواتج

 العلمـي  البحـث  خـالل  من املدرسة يف التعلم مصادر ملركز مستقبلي أمنوذج تطوير  .2
  . االقتصادية واجلدوى األداء فاعلية توفر صيغة إىل التوصل دف امليداين والتدريب

  . يف املنطقة التعليمية الربجميات وإنتاج تطوير مؤسسات ملسح دراسة إجراء. 3
 التعلميـة  التعليميـة  للربجميات والعلمية والفنية التربوية املواصفات دلتحدي حبث إجراء  .4
  . الطلبة ومستويات ألعمار املناسبة
 توظيـف  جمال يف اخلدمة أثناء للمعلمني املستوى متدرجة تدريبية برامج سلسلة تصميم. 5
  .والتعليم التعلم يف املعلومات تقنية

 الـذايت  التعلم على قائمة اخلدمة، أثناء لمعلمنيل متدرجة تدريبية برامج وإنتاج تصميم  .6
  . احلاسوب استخدام علم مبادئ يف

 ومراكز مكتبات ترتبط حبيث مركزية إلكترونية ملكتبة والتربوية الفنية املواصفات وضع  .7
  . تعليمية معلومات بشبكة املدارس يف التعلم مصادر
 يف املعلومـات  تقنية إدماج جمال يف اهجاملن ملطوري تدريبية برامج سلسلة وإنتاج إعداد. 8
  .املدرسية الكتب وتأليف املنهج تصميم
 Matching vocational and higherمالءمة املخرج املهين والتعليم العايل لسوق العمـل  . 9

education output to the labour  market   جيب ان تكون اخلطط الفعالة على صلة بواقع السوق
إن مالءمة التربية وحاجات التدريب للعمال مع       . عموم وحاجات الدولة بشكل خاص    العاملية على ال  

حاجات سوق العمل، و حتسني نوعيته، هي الطريقة الوحيدة للتقليص من البطالة، وإعداد املنطقـة               
فيما خيص جمال   . لتصبح ذات اقتصاد مرتكز على املعرفة و التكنولوجيا يف عامل نظام االقتصاد العاملي            

ربية املهنية والتدريب هنالك حاجة ملحة إلدماج التربية مع مهارات التدريب وذلك ألجل تعزيـز            الت
زيادة على ذلك، فان التربيـة املهنيـة وبـرامج          . العمال ومساعدم التكيف مع التغريات يف العامل      

. شلني من الطلبة يف دراسـتهم     التدريب ال جيب ان ينظر إليها على أا ذلك املكان الذي جيمع الفا            
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 Victor) . تقـود االقتصـاد  ينبغي ان يكون هنالك وعي بان هذه الربامج توفر املوارد البشرية اليت
Billeh,2002)  

إن االفتراض العام هو أن اجلامعات تنـتج متخـرجني          . وينطبق نفس الشيء على التعليم العايل     
غري انه هنالك   .  حيملونه من شهادات عليا فقط     بإمكام تلبية حاجات سوق العمل و ذلك بفضل ما        

إذن اصبح واضحا بـان مؤسسـات       . أدلة تثبت عكس ذلك حيث أن الكثري منهم يتعرض للبطالة         
التعليم العليا لديها معرفة قليلة عن حاجات سوق العمل، أو أا غري قادرة علـى اسـتعمال تلـك                   

زيادة على ذلك، هنالك حاجـة      . على العمل املعلومات بشكل فعال إلعداد طلبة منتجني و قادرين         
فعلـى  . إىل توسيع ليس فقط التخصصات الدراسية داخل اجلامعات، ولكن أيضا جماالت العمـل            

حكومات القطاع اخلاص ومؤسسات التعليم العايل ان تعمل معا لتسمح بعائدات جديـدة للتربيـة               
 واكتسـاب  باستمرار والتقنية، تربويةوال العلمية الكفاءة رفع ألجل (Victor Billeh,2002)وللعمل 
 للمعلمـني  املهنيـة  التربوية التجديدات تطبيق يف بفاعلية اإلسهام من متكنهم اليت األساسية اخلربات
  :ميكن تنفيذ االستراتيجيات التالية مستقبال وتطويرها وتقوميها املستجدات ملعرفة

 املهنيـة  الكفاءة تقومي يف صصةمتخ أكادميية مؤسسات مع بالتعاون علمية دراسة إجراء. 1
 املتوقـع  والشخصـية  واملهنية العلمية الكفايات ومستوى أنواع إىل التوصل دف للمعلمني
  . املعلم يف توافرها
 املهنيـة  الكفاءة تقومي يف متخصصة أكادميية مؤسسات مع بالتعاون علمي حبث إجراء. 2

 املهنـة  يف واألدائي املعريف املستوى وميتق امتحانات لوضع معايري إىل التوصل دف للمعلمني
  .املختلفة التعليمية املراحل يف التعليم مهنة ملمارسة املعتمدة واملهنية العلمية الكفايات وفق

 املتعـددة  والوسائط املتطورة التقنيات بواسطة اخلدمة أثناء تدريبية لربامج مناذج تطوير. 3
 حـىت  اآلخرين التربويني واملمارسني املعلمني، هيلتأ إعادة تستهدف بعد، عن التعلم تتيح اليت

 يف وخباصـة  القادمـة،  املرحلـة  يف للتعليم الشامل التربوي اإلصالح خطوات لتطبيق يتهيئوا
 وحـل  ،واالسـتنتاج  ،والتحليـل  ،املنظم التفكري أساليب الطلبة تعليم يف املعلم دور جماالت

   .والتعليم التعلم عملية يف املعلومات وتقنية ،احلاسوب وتوظيف املشكالت،
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 النشـط  ودوره املتعلم فاعلية على تقوم ،اخلدمة أثناء يف للمعلمني تدريبية برامج تصميم  .4
 يكتسـب  حبيـث  التعليمـي،  التعلمي للموقف وإدارته املعلم إشراف حتت التعلم، عملية يف

 مـع  األسـلوب  اهـذ  ممارسة من متكنهم سلوكية وأمناط مهارات عملياً املتدربون املعلمون
  .طلبتهم

إنشاء شراكه يتطلب اإلصالح الشامل ان تصبح التربيـة مسـؤولية           : الربط بني التربية واتمع   
فثقافة التعاون حتتاج إىل تدعيم بني القطـاع        . اتمع بأكمله وليست خاصة بوزارة التربية لوحدها      

ؤسسات التربوية اليت تأخذ بعني االعتبار      العام واتمع املدين واالقتصاديني والتربويني، وباخلصوص امل      
هنالك أيضا حاجة ملحة إلنشاء تعاون بني العشائر احمللية و          . التربية املهنية والتدريب والتعليم العايل    

. املدارس حىت يتم توسيع برنامج عمل يدعم جمهودات وزارة التربية لتوسيع وإصالح النظام التربوي             
ان جمـال هـذا     .  حتديد حىت يتم إنشاء شراكة على هذا األسـاس         كذلك حتتاج ميادين التعاون إىل    

  . التعاون بني خمتلف الشركاء سوف يوفر منظورا مثمرا و يبعث اإلبداع للعملية والنتيجة

  :توفري املوارد األساسية

 للعمليـة  النوعيـة  الكفـاءة  رفع طريق عن التعليم على اإلنفاق ترشيد يف العام اهلدفيتمثل  
 التعليم جتديد مطالب ملواجهة التمويل مصادر وتنويع-جهة من-فيها اهلدر أسباب معاجلةو التعليمية،
ومـن  . أخـرى  جهة من السكاين النمو نتيجة مستقبالً للتعليم املتزايد للطلب واالستجابة وتطويره،

  :االستراتيجيات الىت ميكن اقتراحها ما يلي
 لعناصر االقتصادية اجلدوى حول طبيقيةالت العلمية والبحوث الدراسات من سلسلة إجراء. 1
 وإنشاء االمتحانات وإجراء الدراسية الكتب وتأليف املناهج كتصميم احلالية، التعليمية العملية
 التعليميـة  العملية يف األضعف اجلوانب على للوقوف وجتهيزاا أثاثها واختيار ،املدرسية املباين
   .عليه اإلنفاق وترشيد التعليم جودة لتحسني إجراءات اختاذ أجل من والعمل
 يف العـاملني  لالختصاصـيني  التعلـيم  اقتصـاديات  جمال يف تدريبية برامج وتنفيذ إعداد. 2

 األبنيـة  تصـميم  ويف ،التعلم مصادر وتنظيم اختيار ويف ،املالية اإلدارة ويف ،التربوي التخطيط
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 إجـراء  يف العمليـة  ملهـارات وا املعرفة متتلك كفوءة وطنية خربات لتنمية ،وحنوها املدرسية
  .وترشيده لإلنفاق االقتصادية اجلدوى دراسات

 -اإللكترونية االتصال ووسائل املعلومات تقنية باستخدام-مبتكرة إدارية أساليب جتريب. 3
 البشرية القوى نفقات يف اهلدر من للحد ،هلا املصاحب اإلداري العمل ويف ،التربوية العملية يف

   .استخدامها وترشيد
 ،الدراسـية  املـواد  بعـض  حصص وتقليل ،الدراسية اخلطط مراجعة إمكانات دراسة. 4

 ـدف  وذلك احلديثة، التعلم مصادر تتيحها أخرى وتعلمية تعليمية بنشاطات عنها والتعويض
 الفـردي  الـتعلم  علـى  القائمة النشاطات وتشجيع ،املدرسة يف العاملة القوى نفقات خفض

  . والتعاوين
 املرحلـة  طبيعـة  مع تتالءم باملنطقة املختلفة املناطق يف املدرسي للمبىن صفاتموا وضع. 5
 اإلنفـاق  ترشـيد  على ويساعد اجلودة مستويات يرفع مبا التربوية، املؤسسة ووظيفة الدراسية
  . املستقبل يف وجتهيزاا املباين على

 مناسـبة  مبتكـرة  اذجمن وتطوير ،املدرسية املباين هندسة يف متخصصة علمية ندوة تنظيم. 6
 اخلـدمات  نوعية وحتسن ،للمبىن االستخدام وظيفية من مزيداً حتقق ،املنطقة يف احمللية للبيئات
  . والتجهيز البناء تكاليف على اإلنفاق ترشيد مع يوفرها اليت

 يـتالءم  حبيث املدارس أثاث وتصنيع لتصميم مالئمة معايري لوضع تطبيقية دراسة إجراء. 7
 الدراسـية  املراحل يف منوهم وخصائص ،الطلبة الحتياجات ويستجيب تلفاملناطق،خم بيئات مع

 .تطويراملنـاهج الدراسـية    و اإلنفـاق  وترشيد اجلودة مستويات رفع على يساعد ومبا املختلفة،
 مجود من وخروجها التعليمية العملية جتويد إىل يؤدي مبا الدراسية املناهج صناعة تطوير ويهدف إىل 

 الناتج التعلم حيوية إىل واسترجاعها، املعلومات واستظهار التلقني على املعتمد التقليدي يمالتعل قالب
 مصـادر  مـن  باالستفادة املشكالت، حل إىل وصوالً والتعامل والتحليل والبحث االستكشاف عن
  : التنفيذ آلياتومن أهم . املتنوعة ووسائطه التعلم

 حلقـات  مـن  حلقـة  كل يف التعليمي نهجللم مرجعي إطار وضع دف دراسة إجراء. 1
 التربوية العلوم يف املستجدات ويستوعب ،لطلبتها العمرية املرحلة وخصائص يتناسب التعليم،
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  ،املعلومـات  تقنيـة  يف واملسـتحدثات  ،فيه املؤثرة والعوامل ،التعلم طبيعة حول والبيولوجية
 ويف املنـاهج  تطـوير  يف العاملون به يسترشد حبيث نتائجه، وحتسني التعلم تيسري يف ودورها
  . التعليمية واملواد الكتب تأليف
 حتـديثها  على والعمل التربوية، الدراسية املقررات حمتوى مراجعة تستهدف دراسة إجراء. 2

  . مادة كل يف أساسية كفايات هيئة على وصياغتها
 مـن  حلقـة  كل تناسب األخرى التعليمية واملواد الدراسية للكتب تربوي توصيف وضع. 3
 املعـززة  املـواد  وحمتـوى  ،الكتـب  ومؤلفي ،املناهج ملطوري مرجعا لتكون التعليم حلقات
 احلديثـة  وتقنياتـه  التعلم مصادر يف املستحدثات اجلديد التوصيف يستوعب حبيث األخرى،
  . املتنوعة ووسائطه

 ،املعلمـني  أدلـة  و  ،التدريبات وكراسات ،الدراسية الكتب لتصميم مناذج وإنتاج تطوير. 4
 ،املضغوطة كاألقراص احلديثة التعلم وسائط إمكانات من يستفاد حبيث ،األخرى املعززة واملواد

 وأساليب ،واألنشطة ،التدريبات وصياغة ،العلمية املادة عرض أسلوب يف املعلومات وشبكات
  . والتعلم التعليم عملية يف معها وتتكامل التقومي،
 باعتبار واللعب، والعمل النشاط خالل من تعلمية تعليمية وحدات مناذج وجتريب تصميم. 5
  . استمراره على ومساعداً للتعلم وحمفزاً التعلمية التعليمية العملية من رئيساً جزءا النشاط
 األطفـال  أدب تنميـة  جمال يف التأليف لتشجيع ،األطفال كتب تأليف يف مسابقة عقد  .6
   اال هذا يف النقص لسد أنواعه بكل

 الدراسـي  املنـهج  تطـوير  جمال يف املستوى متدرجة التدريبية الربامج من سلسلة عقد. 7
 ذات حديثـة  أسـس  وفق املناهج صناعة يف املناهج تطوير يف العاملني كفاءة تنمية تستهدف
   .عاملية مستويات

 تنميـة  تستهدف التربوي التقومي يف املستوى متدرجة التدريبية الربامج من سلسلة عقد. 8
 األساسي التعليم يف الطلبة وأداء حتصيل تقومي وأدوات وأساليب نظم تطوير يف العاملني كفاءة
  . الثانوي والتعليم
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 التعليميـة  واملواد الكتب تأليف يف املستوى متدرجة التدريبيـة  الربامج من سلسلة عقد  .9
  . عاملية مستويات ذات حديثة أسس وفق املساندة التعلمية

  :درسةحتسني اداء امل

 وكمنطلـق  التعليمي النظام يف أساسية تربوية وكوحدة تربوية، كمؤسسة املدرسة مكانة تعزيز
 ولتتـهيأ  والتعلـيم،  االجتماعية والتنشئة التربية يف كاملة وظيفتها أداء من لتتمكن التربوي، للتطوير
 مصـادرها  من ستفادةلال أفضل، اقتصادية وجبدوى أعلى بكفاءة القادمة، املرحلة يف مهامها ملمارسة
  . واملادية البشرية

   :وليتم ذلك ميكن االعتماد على االستراتيجيات التالية
  .املدرسة قبل من بلوغه املتوقع األداء معايري تطوير. 1
 جـودة  مستوى معرفة على تساعد تطبيقية، حبثية دراسة خالل من تطويره يتم مؤسسي تقومي أمنوذج وضع. 2
  . وخمرجاا وعملياا امبدخال املدرسة أداء

 التقـومي  بعمليات للقيام مؤهلة هيئات قبل من للمدرسة دوري خارجي تقومي إلجراء نظام مشروع تطوير. 3
  . اال هذا يف والعاملية العربية التجارب من واالستفادة اخلارجي املؤسسي

 منـها  املتوقـع  الوظائف ضوء يف عليها احلايل اإلنفاق ومستوى ،املدرسة هيكلة حول جدوى دراسة إجراء. 4
  .القادمة املرحلة يف ا القيام
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