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 في الجمهورية العربية السورية التربية
 (لوياتو حديات واأل الواقع والت) 

 
 
 

 .مقدمة
 .لتربية في مرحلة الطفولة المبكرةالرعاية وا -لا أو 

 .والمرحلة العليا من الثانوي( والمرحلة الدنيا من الثانوي االبتدائي) التعليم األساسي -ثانياا 
 .التعليم الجامعي -ثالثاا 
 .أمية الشباب والبالغين ومح -رابعاا 

 .والحياةمل المهارات والقيم للع -خامساا 
 .المعلمون -سادساا 
 .والجودة والمخرجات التعليمية اة بين الجنسيناو اإلنصاف والمس -سابعاا 
 .المعايير الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية -ثامناا 
 .والشركاء والتمويلالخطط والسياسات  -تاسعاا 
 .الرصد والتقويم -عاشراا 
  .خاتمة
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 مقدمة
   
التربية المقياس الحضاري لتقدم األمم في مختلف المجتمعات، ألنها تسعى إلى صوغ السلوك  تعد   

اإلنساني وفق معطيات عملية ومنهجية، أساسها الطبيعة البشرية وقدرة الفرد اإلبداعية، وهي عملية 
 .عمر معين لذا فهي التربية للحياة ندمستمرة ال تتوقف ع

سيما في مجال المعلومات  المجاالت وال لتطور المتسارع للتقانة في عصرنا الراهن في كل  وفي ضوء ا   
لتكوين المجتمع العربي انطالقًا  ،كان لزامًا على التربية في الوطن العربي أن تدرك هذا التطور ،واالتصال

بوي، وعندما تقل الموارد باألساس تقدم تر  وألن أي تقدم تقني هو من كون التربية أداة التغيير والتطوير، 
، تبرز المعرفة القوة االجتماعية الفاعلة، وتصبح عملية تنمية ذاكأو والمادية في هذا المجتمع  الطبيعية

الموارد البشرية المنتجة للمعرفة وتوظيفها العامل الفيصل في تحديد مستقبل الشعوب، لذا يصبح 
 .ز على اإلنساناالستثمار األمثل ألنه يركستثمار في التربية اال
 ونح تطلعاتاللت سورية اهتمامًا وعناية بقطاع التربية في ضوء تحديات العصر ومتطلباته و أو وقد    

الجمهورية لذا ارتكزت التربية في ، مال البشريال رأسلم تبدأ من  ماليس هناك عملية تطوير  إذ ،المستقبل
 .الغاية والمنطلق باعتبارهنسان بناء اإل وهساسي على محور استراتيجي أ العربية السورية

ومن أهمها االرتقاء  ،الجسام لتحقيق األهداف المرسومة لها تهاانهضت التربية في سورية بمسؤوليقد و    
وعملت على تطوير البيئة المدرسية  ،ألمته وتعزيز انتمائهوالنهوض بمسيرة اإلنسان وبنائه المتوازن 

وكذلك االرتقاء بنوعية التعليم  ،المتعلم ومشاركته في عملية التعلملتوفير المناخ التربوي المتمركز على 
 .العام والمهني وجودته

 االقتصادي واالجتماعي لالرتقاء   التقدم   تحقيق  في  ودورها التربية   من خالل   على التعليم   ل  عو  ت وسورية   
قرار   التحول   بعملية   التعليم   ط  رب عن طريق   األمثل   بالشكل   الموارد   استخدام   ذلك عند  و  ،بالمجتمع    حق   وا 
 واآلفاق   العمل   سوق   تطابقًا مع متطلبات   وأكثر   التعليمي أعلى إنتاجيةً  النظام   ، وجعل  للجميع   التعليم  

 السياسات   أولتوقد  ،تنافسية قدرة   ذات   عملية   وفرًا لمهارات  مو  العمل   من فرص   مولدًا للمزيد  و  المستقبلية  
، في هذا المجال خطوات  متقدمًة كمًا ونوعاً  ، وحققت  العناية   كل   للجميع   التعليم   مبدأ   في سورية   ة  التربوي

ويات التي تراها وزارة األولد ونورد فيما يأتي واقع العمل التربوي في ضوء تحديات المرحلة الراهنة، وتحدي
 .التربية السورية في ضوء الواقع
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 في مرحلة الطفولة المبكرة لتربيةالرعاية وا -لا أو 
كبيرًا في االهتمام العالمي بموضوع االستثمار في مجال الرعاية  شهدت العقود القليلة الماضية تزايداً    

 المعرفية الطفل ةأثر بيئ لهامة حو أدلة علمية  إلىواستند هذا االهتمام  ،وتنمية الطفولة المبكرة
ذا السياق بدأت الفعاليات العالمية المهتمة بالطفل والتنمية وفي ه. لطفل عامةا مسارات في واالجتماعية

ومن األمثلة على تلك الفعاليات جاء اإلعالن  ،رتكزات األساسية في هذا المجالباالنعقاد للحث على الم
، والمؤتمر م0111، ومنتدى داكار عام م0991الذي صدر في تايالند عام " التربية للجميع"العالمي حول 
وكمثال عن المؤتمرات اإلقليمية نذكر  م،0101عام  ول الطفولة المبكرة الذي عقد في موسكالعالمي حو 

 . م0101الذي صدر عنه إعالن دمشق عام لمؤتمر اإلقليمي الخاص بالطفولة ا
 : لويات الطفولة في سوريةأو 
لوطنية من ويات ااألولعلى رأس  ومن حيث المبدأ فإن أي طفل في الجمهورية العربية السورية ه   

هو من األهمية  الطفولة المبكرة في الستثمارل أن الحاجة إال ،ناحية حقه في الصحة والتعليم والحماية
فهم بذلك يقعون في صلب االهتمام  ،األطفال أكثر عرضة للخطر نمعينة م هناك أيضًا فئاتو  .بمكان

لون لصالح النائية واألطفال الذين يعمالمناطق الريفية و  على رأسهم الفئات الفقيرة وأطفالو  ،وياتاألولو 
األزمة الحالية فإن األطفال  ظروفاإلعاقة، وحاليًا وفي  ون واألطفال ذو و أسرهم واألطفال المعنف

من مخيمات اللجوء يشكلون واحدة من الفئات  نالمؤقتة والعائديالمهجرين والموجودين في مراكز اإلقامة 
 . برامج عمل الحكومة السوريةوية في األول عطىالتي ت   الهامة جداً 

 : قطاع التربية
 التربية في دور الحضانة : 
ى كالعناية األولالثالث بمهمات األسرة تجاه طفل السنوات ها المربيات دور الحضانة هي دور تقوم في   
دور   تعمل وزارة التربية على زيادةو  الطعام والمشي والكالم واللعب، تناولومساعدته على تعلم  به
 كي ،هاجليساتعدد  وكذلك ،عدد المربيات المؤهالت للعمل فيهاو  ،لحضانة الحكومية والخاصة واألهليةا
 العمل على زيادةوهذا كله يترافق مع  ،دورال أوضاعم ي  ية التي تقالدراسات المسحب وتقوم ،بالحاجة يتف

وزارة الشؤون االجتماعية  قامت فضاًل عن فقد. أهمية دور الحضانة في حياة الطفلالوعي لدى األهل ب
  .معايير خاصة بدور الحضانةبوضع شروط و 

 

 التربية في رياض األطفال : 
سنوات، وقد ( 5-3)مرحلة رياض األطفال هي مرحلة تعليم غير إلزامية تستوعب األطفال من أعمار    

، وذلك م0101عام روضة ( 0111)لتصبح  م0111روضة عام ( 0011)د رياض األطفال من اعدأ ازدادت
لكل من المنظمات ( وفقًا لألنظمة)بسبب االستمرار في منح الموافقات على ترخيص رياض األطفال 

لطفل ا تهيئةهمية هذه المرحلة في ألالحكومة  تقديرًا منوذلك  ،الشعبية والنقابات المهنية والقطاع الخاص
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، ففي العام في زيادة مطردةطفال د الملتحقين ومعدل االلتحاق برياض األاعدأ وغدتللتعليم األساسي، 
إلى ( م0111-0112)، ووصل في العام الدراسي (000019)كان عدد الملتحقين ( م0110/0110)الدراسي 

وبالطبع فإن التوجه في  ،(%01)مما يعني أن معدل االلتحاق في رياض األطفال يقارب  ،(051035)
 (5-3)من األطفال بعمر  (%31)إلى  (%01)ياض من الخطة الخمسية العاشرة جاء لزيادة االستيعاب في الر 

 .سنوات 
يعمل االتحاد العام النسائي في مجال الطفولة المبكرة على العديد من المشاريع المتعلقة برياض و    

 : األطفال منها
روضة ضمت  011المدن والريف وعددها ) رمحافظات القط يأطفال ف ضإنشاء ريا -

 (.طفالً  39111
 .لتحاق بالمدرسةلالرياض األطفال  إعداد طفلوع العمل على مشر  -
مرحلة و م في مجال الطفولة المبكرة اهو ويضطلع المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بدور حيوي    

  :يتجلى هذا الدور من خاللو رياض األطفال بشكل خاص 
عة لوزارة التربية في معلمات في رياض األطفال التابمة من مربيات و القائ األطر تدريبتأهيل و   -

لتربية ا -اإلبداع عند األطفال -مشكالت سلوكية -خصائص نمائية)لطفولة المبكرة مجاالت ا
أساليب التعلم النشط  -لم وفق النهج الشمولي التكامليالتعالتعليم و  -الخاصة لذوي االحتياجات

...). 
الصحي لدى المجتمع الجتماعي و هادفة إلى زيادة الوعي الثقافي واالندوات الإقامة المحاضرات و  -

 .المحلي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في المجتمع
 -درعا -القنيطرة -ريف دمشق -دمشق)ريات التربية في محافظات في مدي األطر تأهيل وتدريب -

 اإلسعاففي مجال الدعم النفسي االجتماعي و  (الالذقية -طرطوس -حماه -حمص -السويداء
 . العائلةو ي للطفل األولالنفسي 

 

 : مرحلة رياض األطفالو  أهم األعمال التي تم إنجازها في وزارة التربية في مجال الطفولة المبكرة
جديد في موضوع تنمية الطفولة المبكرة وضرورة االستثمار فيها، وذلك من خالل  وما ه مواكبة كل   -

مع الجهات ذات الصلة، والمشاركة المشاركة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية وورش العمل، والتنسيق 
في األبحاث، ووضع الخطط التطويرية، والقيام بحمالت التوعية في المجاالت التي تتعلق بحقوق  معها

 .الطفل وحمايته، وتأمين الرعاية الكاملة له ووضع التشريعات الالزمة لذلك
 سكو واليونيسيفياليونالتربية و  ةر بين وزا التعاونتنفيذ مشروع دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ب -

 .في مدارس تجريبية 0110 متطبيقه عاكشركاء دوليين حيث بدأ 
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عداد مناهج - تواكب االتجاهات الحديثة في العالم بما  وضع األهداف التعليمية لمناهج رياض األطفال وا 
جمهورية العربية السورية في ال ويتناسب مع البيئة ،ينسجم مع السياسات التربوية لهذه المرحلة العمرية

 .التدريب على تطبيق مناهج رياض األطفال المطورة في المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرةو 
تعليم في في إصدار المنشورات التي تدعم رفع جودة المع الجهات والمنظمات ذات الصلة  التعاون -

 .(مرحلة رياض األطفال) برامج الطفولة المبكرة
وضع مشروعات المراسيم والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات التعليمية ومنها رياض األطفال و اقتراح  -

وضبط آليات تنفيذها بما يحقق جودة عملها على صعيد األمان والصحة الجسدية والنفسية والبيئة 
صدار التعاميم والبالغات الخاصة باألساليب التربوية المعتمدة  . التعليمية المالئمة وا 

 :ممثل في المخطط البياني اآلتي لتوسع الدائم في افتتاح رياض األطفال في جميع المحافظات السورية كما هوا -

 
تنفيذ خطط تدريبية لألطر العاملة في رياض األطفال بشكل دوري بالتنسيق مع خبرات وجهات ذات  -

طة المركز اإلقليمي لتنمية صلة لدعم جودة التعامل مع األدلة التعليمية لمربيات رياض األطفال ضمن خ
 .المبكرةالطفولة 

ترخيص رياض األطفال  علىوضع التسهيالت الالزمة لتشجيع المنظمات الشعبية والنقابية المهنية  -
وفي م 0103-0100روضة في العام  (020)حيث بلغ مجموع رياض األطفال التابعة لالتحاد النسائي 

 .موزعة في المحافظات السورية كافةً م 0100-0101روضة في العام  (00)الجهات األخرى 
ف يكلكما تم ت ،نظرًا لنسبة اإلقبال الكبير على رياض األطفال تم إصدار التعليمات الناظمة لعملها -

رياض من ال لأطفا أوضاعدوائر الصحة المدرسية في المديريات بوضع خطة إشرافية دورية لمتابعة 
 (.األطفال وبناء الروضة ومرافقها ةنظاف -لقاحات -فحوصات)جميع النواحي 
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يد الجهود بهدف توح ،(تداعيات -واقع )مبكرة في سورية لواقع الطفولة ال األولتنظيم الملتقى الوطني  -
لجمعيات األهلية خدمة االجهات الحكومية والمنظمات الدولية و  كل بينالتشبيك والعمل على التنسيق و 
 .لمرحلة الطفولة المبكرة

 

 : ورياض األطفالمرحلة الطفولة المبكرة زمة على منعكسات األ 
 .أبنية الرياض وتعرض بعضها للتخريب تضرر العديد من -
افتتاح رياض وفق الخطة الموضوعة في الوزارة بحكم األحداث األمنية في الكثير من  صعوبة -

 .المناطق السورية
 .زمةتدني نسبة التحاق األطفال بالرياض قياسًا بما كانت عليه قبل األ -
تعرض العديد من األطفال لألذى الجسدي والنفسي واالجتماعي الذي انعكس على سلوكهم  -

 .وتعلمهم
الظروف و موصالت المواد التعليمية بحكم مشكالت النقل والب صعوبة تزويد رياض األطفال -

 .األمنية
 .إلى مراكز إيواء رياض األطفال تحويل قسم من -
روا تحت وطأة العمليات ج  ه  أو قدوا ممن ف   وهناك الكثير ،التربويةومن األطر  المتعلمينشهداء من سقوط  -

 .اإلرهابية
 

  :أثناء األزمة في التربية في مجال الطفولة المبكرة أعمال وزارة
إعادة تأهيل الرياض الرسمية التي تضررت نتيجة األحداث الجارية والتشجيع على استيعاب  -

وقبول األطفال  ،ياض أطفال تابعة لوزارة التربيةاألطفال في عمر الرياض من خالل إحداث ر 
حال عدم وذلك في  ،ووضعهم في الصف المناسب همالوافدين والمتسربين من خالل سبر معلومات

 .راق ثبوتية لديهمأو وجود 
 .حاجاته النفسية ياألطفال وتلبإصدار منشورات إثرائية تحاكي خصائص الطفل في مرحلة رياض  -
في هذه المرحلة العمرية  صدار قانون ترخيص الحضانات لالهتمام بالطفلمتابعة العمل على إ  -

 .التي تسبق مرحلة رياض األطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية السليمة لها المبكرة
للعمل في المجال  الدولية والجمعيات الخيرية التي تعمل في اإلغاثة تشجيع عمل المنظمات -

حيث تم تقديم العديد من البرامج والنشاطات  ،الالزمة للعملالموافقات ب تزويدهاو  ،التعليمي
وبمساعدة من بعض المنظمات وخاصة  ،التالميذ في المدارس فيللتخفيف من أثر األزمة 

 : اليونيسيف منها
 فجرةتالتوعية ضد مخاطر المخلفات الم/ مشروع الحماية. 
 ل والعائلةلنفسي واالجتماعي للطفلتأمين الدعم ا /مشروع الدعم النفسي. 
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لواقع الطفولة المبكرة في  األولالملتقى الوطني  (المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة) ت وزارة التربيةأقام -
 .سورية

 : مستقبلية لتنمية الطفولة المبكرة إستراتيجية ونح
خذ بالحسبان األتسعى وزارة التربية إلى االستمرار بخططها السابقة في مجال الطفولة المبكرة مع    

العمل على حمايته نفسيًا فضاًل عن  ،النواحي بكلحياة الطفل السوري  فيالتي أثرت  الظروف الراهنة
السليم وتقديم أفضل الخدمات التربوية  وواجتماعيًا من أضرار األزمة، بما يحقق له األمان النفسي والنم

 : التي تناسب أهمية مرحلة الطفولة المبكرة من خالل ما يلي
متابعة العمل على إصدار قانون ترخيص الحضانات لالهتمام بالطفل في هذه المرحلة العمرية  -

 .السليمة لها -التي تسبق مرحلة رياض األطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية المبكرة
 .المحافظات السورية في كل  الكمي والنوعي لرياض األطفال  عالتوس -
 .المطلوبة رياض األطفال وصواًل إلى الجودةومناهج  االستمرار بتطوير معايير -
 (.سنوات 1حضانة إلى عمر الوعاملين في حقل الطفولة المبكرة من سن مربين ) تدريب األطر -
 . دعم األنشطة الترفيهية والفنية للطفل في سن مبكرة -
المنظمات الدولية الجهات الحكومية و  لكلتوحيد الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي  -

 . النشاطالتي تقدم هذا  لجمعيات األهليةوا
تقديم الدعم المادي فجرة و تضد مخاطر المخلفات الم التعلم الذاتي والتوعية االستمرار في مشاريع -

 .واالجتماعي إلعادة تأهيل رياض األطفال والمدارس المتضررة
 

 : قطاع الثقافة
 : ةالثقافة المجتمعي 
سائر  فياصة بالطفولة المبكرة الكثير من االهتمام نظرًا لتأثيرها الثقافة المجتمعية الخ الءإييجب    

جوانب الطفولة األخرى، الصحية منها، والتربوية، والنفسية، واالجتماعية، وعدم االقتصار على معالجة 
تطلب توفير يأتي في مرحلة مبكرة و يأن تكوين سلوكيات وقيم األطفال  هال شك فيومما  ،اآلثار السلوكية

وقدرة  ،ة مجتمعية متكاملة لتنشئة وتكوين سلوكيات وقيم الفرد بشكل إيجابي ومالئم لحاجات المجتمعثقاف
 .واإلبداع ضمن البيئة المحلية التي يعيش فيها هذا الفرد على التفاعل واإلنتاج

 ،ثالثال الطفولة مراحل في الطفل ثقافة تنمية على /الطفل ثقافة مديرية/ الثقافة وزارة تعملوهنا    
 أهداف خالل من وذلك ،معلوماتهم غناءوا   تثقيفهم إلى تهدف متعددة بأنشطة المبكرة الطفولة وتخص
 : باآلتي تتمثل
  .العنف تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية والحوار ونبذ -
  .تعزيز ثقافة المواطنة -
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 . القيم اإليجابية وتعزيز ،قدراتهم ومواهبهمو نمية مهارات األطفال ت -
 .ل للمساهمة في خدمة المجتمعتهيئة الطف -
  .ارتباط الطفل بلغته العربية تعزيز -
 .نفتاح على ثقافات الشعوب األخرىترسيخ االنتماء الحضاري، والثقافي، واال -
 .تطوير المنتج الثقافي بما يعزز التنوع المعرفي للجيل -

 

  :أثناء األزمة يف في مجال الطفولة المبكرةمن قبل وزارة الثقافة نجازها إاألعمال التي تم 
 المسابقات : 

  (.خط عربي -ضوئي تصوير -رسم) ةفني ،(قصة -شعر) أدبية: ات أدبية وفنية لألطفالإقامة مسابق -
 .إقامة مسابقة ألدباء األطفال خاصة بكتابة القصة للطفولة المبكرة -
خط  -ضوئي تصوير -رسم): ، فنية(شعر -قصة)أدبية : ألبناء الشهداءقات أدبية وفنية إقامة مساب -

 .)عربي
 األهمية تبين المبكرة للطفولة يةاألول الرعاية مفاهيم حول تدريبية ورش أقيمت: حول الطفولة المبكرة ورش 

 .(يةاألولدليل الرعاية ) المرحلة هذه في لألطفال والصحي لسليما التطور في ودورها للعائلة الجوهرية
  لرفع شأن الطفل السوري ةاحتفاليات عديدإقامة : 

  .ربيع مسرح الطفل -0
 .ق العربيو يوم المع -0
 .فعالية لفن الحكاية والسرد القصصي -3
 .مع المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة التعاونب اليوم الوطني للتشجيع على القراءة -0
 .اليوم العالمي للغة العربية -5
 .د الجالء في مدرسة أبناء الشهداءنجوم الغد بمناسبة عي -1
 .لطفل العربييوم اأنشطة إلحياء  -2
، والمفوضية العربي السوري مع منظمة الهالل األحمر التعاونب "من حقي أن ألعب"فعالية  -1

عامًا على توقيع االتفاقية الدولية لحقوق  (05) السامية لشؤون الالجئين، بمناسبة مرور
 . الطفل

  (.م5102 -5102 -5105)برنامج مهارات الحياة والدعم النفسي لألطفال لألعوام  
 

 : وتداعياتها األزمة لمواجهة لها المخطط األعمال
  الوطنية لثقافة الطفل في األزمة وما بعدها، وبتشكيل فريق  اإلستراتيجيةقامت وزارة الثقافة بإعداد

 .مع الجهات المعنية بالطفولة التعاونوطني ب
 مشروع رعاية مواهب األطفال وتنمية مهاراتهم. 



01 

 

  وزارة التربيةو ( مديرية ثقافة الطفل) بين وزارة الثقافة لتعاوناءة بالتشجيع على القرامشروع 
 . (المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة)

 ال في مدارس أبناء وبنات الشهداءمشروع مهارات الحياة والدعم النفسي لألطف. 
 

 : ةقطاع الصح
 : رو اة في المجال الصحي على عدة محيتم العمل في تنمية الطفولة المبكر    

 .الرعاية التوليدية –رعاية الحامل  -الفحص الطبي قبل الزواج : صحة األم -
 .اللقاحات –رعاية الوليد  –الرعاية الصحية المتكاملة للطفل : صحة الطفل -
 .مكافحة عوز المغذيات الدقيقة –الترصد التغذوي  –تشجيع اإلرضاع الوالدي : التغذية -
 .والمدرسة صديقة الطفولة –لطفولة تشجيع المنزل صديق ا: العمل المجتمعي -

 

 : أنشطة وزارة الصحة في مجال الطفولة المبكرة خالل األزمة
االستمرار بتقديم الخدمات الصحية في جميع المحافظات مع تأمين البدائل عن المراكز التي  -

ز خرجت من الخدمة بسبب األزمة عن طريق توفير العيادات المتنقلة والفرق الجوالة وربط مراك
 .فرز كادر صحي يعمل بهاأو اإليواء المؤقت بالمراكز الصحية 

 .مع المنظمات الدولية والجمعيات األهلية التعاونتطبيق برامج رعاية توليدية إسعافية والتدريب عليها ب -
 .توفير الخدمة النفسية واإلرشاد االجتماعي لألطفال واألمهات في المراكز الصحية ومراكز اإليواء المؤقت -
وتكثيف حمالت اللقاح في محافظات القطر عبر المراكز الصحية  ،ستمرار بتطبيق برنامج اللقاح الوطنياال -

 .شرائح المجتمع والمنظمات الدوليةومتطوعين من كل  ،والفرق الجوالة والجمعيات األهلية
 .ماشلل األطفال والحصبة منذ بداية ظهوره مرضاحتواء  -
 .التكميلية السليمةتشجيع اإلرضاع الوالدي والتغذية  -
دون  المتواجععدة لععدى األطفععال التوسععع فععي نظععام الترصععد التغععذوي والقيععام بدراسععة لمعرفععة سععوء التغذيععة -

 .الخمس سنواتال
 .االستمرار بتأمين المغذيات الدقيقة -
أنظمعععة فعالععة لرصععد األمععراض السعععارية واألمععراض المشععمولة باللقععاح واالسعععتجابة تععوفير العمععل علععى  -

 .المحافظات كللمنع انتشار تلك األمراض عبر تقارير أسبوعية من  السريعة لها
 .توفير جميع األدوية الخاصة باألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة -
لععى الرعايععة الصععحية المبكععرة إعععداد رسععائل صععحية لتشععجيع األهععل ومقععدمي الخدمععة علععى الحصععول ع -

 .ألطفالهملهم و 
 .هالي في الريف السوري ألهمية الطفولة المبكرةمع وزارة الزراعة حول توعية األ التعاون -
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 التعليم األساسي -ثانياا 
 مرحلة العليا من التعليم الثانويوال( البتدائي والمرحلة الدنيا من الثانوي) 

المجتمع ودوره في التنمية الشاملة لجميع جوانب الحياة التعليم في حياة الفرد و العلم و نطالقًا من أهمية ا 
عملت الجمهورية العربية السورية منذ سبعينيات القرن الماضي على تأمين واقتصاديًا وثقافيًا، اجتماعيًا 
التشريعية الالزمة لتحقيق التربوية و و المستلزمات المادية عليم لجميع أبناء المجتمع بتوفير فرصة الت

حيث  ،تنفيذ اإلجراءات الميدانيةة التربية بوزار  ، وقامتم والزاميته ومجانيته لجميع األطفاليديمقراطية التعل
وحققت نتائج جيدة وتطورًا  ،حددت الخطوات العملية لتنظيم آلية تنفيذ إلزامية التعليم ومجانيته ميدانياً 

 .من القرن الحالي األولالمتسربين والسيما في العقد ًا في نسب الملتحقين وانخفاض نسب متصاعد
 بدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص االجتماعية م دستور الجمهورية العربية السورية يؤكد

التعليم حق تكفله ))منه  /73/المادةحيث ورد في ة والثقافية أمام جميع المواطنين، واالقتصادي
لزامي في مرحلته االبتدائية والدولة وه وتعمل الدولة على مد  اإللزام  ،مجاني في جميع مراحله وا 

يم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع وتشرف على التعل ،إلى مراحل أخرى
 .((واإلنتاج

 ناثًا الذين تتر ))تضمن م 1891لعام / 73/القانون رقم ح او إلزام جميع األطفال السوريين ذكورًا وا 
 .((سنة بااللتحاق بالمدارس االبتدائية 02-6أعمارهم بين 

  عادة ))المتضمن  /73/القانونالذي ينظم آلية تنفيذ  م1891قرار وزارة التربية لعام إلزامية التعليم وا 
 ((.المتسربين للمدارس

 اإلعدادي بمرحلة واحدة بدمج مرحلتي التعليم االبتدائي و الذي قضى  م3003لعام / 73/القانون رقم
 .وتنتهي بالصف التاسع األولتبدأ من الصف  /مرحلة التعليم األساسي /هي

  تضمنت المادة  الذي م11/9/3002حلة التعليم األساسي تاريخ وتم إصدار النظام الداخلي لمدارس مر
 : منه تعاريف/ 1/

وحتى  األولهي مرحلة تعليمية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف : مرحلة التعليم األساسي -0
لزامية  .الصف التاسع وهي مجانية وا 

فع الطالب عن يد - الرابعوحتى الصف  األولتبدأ من الصف : ى للتعليم األساسياألولالحلقة  -2
  .س.ل (80)التسجيل للعام الدراسي 

يدفع الطالب عن  -وحتى الصف التاسع الخامستبدأ من الصف : الحلقة الثانية للتعليم األساسي -3
 .مرحلة التعليم األساسي لكلوتوزع الكتب بشكل مجاني  س،.ل (91)التسجيل للعام الدراسي 

أكثر من  فيثالثة معلمين يعلمون أو ن هي مدرسة مالكها معلما: مدرسة الصفوف المجمعة -4
 .مستوى تعليمي
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  م13/13/3012تاريخ  37/227تم إصدار القرار رقم:  

 : يع التالميذ على حلقتينوز المتضمن ت
 .وحتى الصف السادس األولمن الصف : ىاألولالحلقة .0
 .من الصف السابع وحتى الصف التاسع: الحلقة الثانية.2

 المتضمن تطبيق المعايير م 11/13/3013تاريخ ( 2/1)7101/327رقم  تم إصدار البالغ الوزاري
  :الخاصة بالمدارس المجمعة وينص على

تالميذ كحد أدنى بمستوى تعليمي واحد ( عشرة)تحدث مدرسة للتعليم األساسي إذا توافر فيها  -
للمدرسة  ويكون ًا،متر و كيل/ 2/عن على أال توجد في الجوار مدرسة أخرى يقل بعدها ،أكثرأو 

 : دد التالميذ يطبق المعيار التاليوعندما يزداد ع ،معلم واحد في غرفة صف واحدة
مها على ثالثة تلميذًا وتلميذًة معلم واحد على أال يزيد عدد المستويات التي يعل   (01-21) -

 .مستويات
ي يعلمها لتتلميذًا وتلميذًة معلمان في غرفتي صف على أال يزيد عدد المستويات ا (01- 21) -

 . ثالثة مستوياتعلى 
 .تلميذًا وتلميذًة ثالثة معلمين في ثالث غرف (01- 00) -
 .تلميذًا وتلميذًة أربعة معلمين في أربع غرف (00-01) -
    .تلميذًا وتلميذًة خمسة معلمين في خمس غرف (00-011) -
 التعليم األساسي تاريخ  وتم إصدار النظام الداخلي للمدارس الداخلية ألبناء البادية لمرحلة

 : على اآلتي م وينص13/9/3007

أحدثت هذه المدارس إلتاحة فرصة التعليم ألبناء البادية المتنقلين وتحقيق هدف تأمين فرص  -
، وتمارس دورها التربوي واالجتماعي الهادف إلى تعليم أبناء تعليم للجميع وديمقراطية التعليمال

ددها ، وعوأبنائهم والجتماعية لجماعة البدوتساهم في التوعية ا سكان البادية ومنعهم من التسرب
وبلغ  ،(دير الزور –الرقة  –حماة  –حمص  –ريف دمشق ): خمس مدارس تتوزع في محافظات

 .تلميذًا وتلميذةً  /859/فيها عدد التالميذ
لتالميذها  تقدم هذه المدارس الطعام واللباس والمبيت والطبابة ومستلزمات العملية التربوية -

ويكتسب التالميذ مهارات  ،قات الدوام الرسميأو وتمارس فيها األنشطة الالصفية خارج  ،مجاناً 
ويعيشون روح الفريق  ،يتعود التالميذ فيها على الحياة الجماعية ،مختلفة ذات بعد اجتماعي

عناية و اهتمام ساسي ومديريات التربية بويتم اإلشراف عليها من قبل مديرية التعليم األ ،الواحد
  .تحقيق األغراض التي أحدثت ألجلهالتتمكن من  ،بالغين
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  :(الكرفانة)المدرسة المتنقلة 

إلى  سيارةأو  يجر ها جرار زراعيمع الجماعة المخصصة لهم من أهل البادية هي مدرسة متنقلة    
ن غرفة صفية تستوعب حيث يرتحلون مزودة باألثاث المدرسي ومستلزمات العملية التربوية، وتتألف م

 .ميذًا وغرفة سكن للمعلم ومرافقهاتل/ 41/حوالي
وينتقل ويقيم مع أهالي األطفال أينما  ،س عدة مستويات ضمن الغرفة الصفيةويقوم المعلم بتدري   

كرفانة منتشرة بأماكن مختلفة في / 39/ (م2102-2100)رحلوا، وقد بلغ عددها خالل العام الدراسي 
  .من البنين والبنات /512/وعدد التالميذ المستفيدين أراضي البادية

 : الخيمة

وكل  مزودة باألثاث المدرسي وتلميذة تلميذاً / 31/هي مدرسة ضمن خيمة خاصة تستوعب حوالي   
 .البدو، وتقام مجددًا حيث يستقرونمستلزمات العملية التربوية ت ف كُّ وت حمل حيث يرتحل 

وبلغ  ،ل مع الجماعة البدوية أينما رحلتمستويات تعليمية فيها، ويقيم وينتقويقوم المعلم بتعليم عدة    
خيمة منتشرة في البادية السورية، وعدد المستفيدين / 44 / (م2102-2100)عددها خالل العام الدراسي 

  .من البنين والبنات/ 832 /منها
مرحلة التعليم  لجة التسرب فيتشريع جديد مناسب لمعا ووه/ 3013/لعام/ 3/تم إصدار القانون رقم -

  :منه/ 3/تتضمن المادةاألساسي اإللزامي و 
ناثاً )ل العرب السوريين ومن في حكمهم لياء األطفاأو يلزم جميع  -2-المادة  أطفالهم  بإلحاق (ذكورًا وا 

 : سنة بمدارس التعليم األساسي وفق اآلتي (05-6)ح أعمارهم ما بين او تتر لذين ا
سنوات ويقبلون في أحد صفوف / 9-6/أعمارهم بين حاو تتر األطفال الذين وهم جميع / أ/الفئة -0

القبول في صفوف حتى نهايتها وفق تعليمات القيد و ى من المرحلة ويتابعون تعليمهم األولالحلقة 
الكتابة و  ، ويمكن قبول األطفال الذين يتقنون القراءةتسعة التي تصدرها الوزارة سنوياً المرحلة ال

زوا سن السابعة في مطلع العام الدراسي في او الملتحقين بالمدارس الذين تجوالحساب غير 
القبول بعد إجراء سبر م التعليمية وفق تعليمات القيد و الصفوف المناسبة لفئتهم العمرية وسويته

 .لمعلوماتهم خطياً 
 المدرسةسنة ولم يسبق لهم االلتحاق ب/ 05-8/ ح أعمارهم بيناو وهم األطفال الذين تتر / ب/الفئة -2

ليس لديهم تحصيل علمي والذين ألكثر من سنة و المنقطعين أو المتسربين أو  (مازالوا أميين)
يعادون إلى المدارس بعد التسرب بمن فيهم األطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز 

 .لتابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةا

ب خاصة ملحقة بمدارس مرحلة التعليم المحالون إلى مديريات التربية حيث يقبلون في شع
يوضعان من قبل الوزارة لهذا  يطبق عليهم منهاج وخطة درسيةو  ،األساسي وفق سويتهم التعليمية
 .وفق الخطة والمنهاج الموضوعين بأربع سنوات( 8-0)الغرض يجتازون الصفوف من 
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 : وفق الشروط اآلتية/ ب/وتحدث شعب الفئة
 .من مستويات مختلفةأو توى تعليمي واحد تالميذ من مس/ 01/أن يتوفر -0
إذا لم يتوفر العدد الالزم من التالميذ الفتتاح شعبة يوزعون على الصفوف النظامية ويعاملون  -2

 /.ب/معاملة الفئة
 .من مستويات مختلفة يعاملون معاملة الصف المجمع/ ب/إذا كان تالميذ شعبة الفئة -3
 .تلميذاً / 31/عدد تالميذها زاو الواحد إلى شعبتين إذا تج يميذات المستوى التعل/ ب/تقسم شعبة الفئة -4
 : تلميذًا وكانوا من مستويات مختلفة فلتوزيعهم حالتان/ 31/على/ ب/إذا زاد عدد تالميذ شعبة الفئة -5

إذا كان التالميذ من مستويات تعليمية ثالث وتوافر عشرة تالميذ من مستوى تعليمي واحد  - أ
 .يحدث لهم شعبة

ميذ من مستويين تعليميين فقط يفصلون إلى شعبتين على أال يقل عدد إذا كان التال - ب
 .تالميذ الشعبة عن عشرة تالميذ

  :منه/ 11/ونصت المادة
المسؤول عنه قانونًا عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذار أو في حال امتناع ولي الطفل  -أ 

 .ف ليرة سوريةأل (05)إلى  (01)بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 
إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة ألسرته لحين  -ب 

 .من هذه المادة/ أ/عودته للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة
عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب  المسؤول عنه قانوناً أو عند تكرار امتناع ولي الطفل  -ج 

 /.00/من المادة/ أ/دة في الفقرةبضعف الغرامة المالية الوار 
 .من هذا القانون إلى وزارة المالية/ 00/تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة -د 

 : مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر -هع  

 .قصداً  تأخيرهم إجراءات التبليغأو العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم  -0
 .تأخيرهم إجراءات التنفيذأو العاملون المكلفون بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم  -2

 .تبليغ مديريات التربية في المحافظات صورًا عن األحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية - و

قرار المدارس والتعليم من حيث الجودة تمكنت وزارة التربية من الوصول إلى أفضل النتائج لتحقيق است
عادة أكبر عدد من التالميذ المتسربين إلى  ،والكفاءة وذلك بالحد من الدوام النصفي والمدارس المستأجرة وا 
ها سورية وخروج العديد من المدارس في المناطق غير في ولكن األزمة الحالية التي تعيش ،المدارس

في تحويل المدارس إلى دوام نصفي الستيعاب الفائض من التالميذ  ساهم ،المستقرة عن الخدمة الفعلية
 .إلى بعض الزيادات في نسب التسرب وخوف األهالي أدىوالجهل 
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 ز األزمة الحالية و اتجلالستمرار بالعملية التربوية و  ات المتخذة من قبل وزارة التربيةاإلجراء
 : ومنعكساتها

دون وثائق ثبوتية بعد إجراء سبر معلومات بمستوى  اتالمحافظتسجيل التالميذ الوافدين إلى  -
من النظام  /02/ى والثانية عماًل بالمادةاألولالصفوف التي توافق فئتهم العمرية لكال الحلقتين 

 .م2105-2104الداخلي لمدارس التعليم األساسي لنهاية العام الدراسي 
    الخاصةأو يلهم في المدارس الرسمية تنفيذ الخطة االستيعابية للتالميذ وتيسير إجراءات تسج -

عادة  طلبةالتي يرغبون بها من خالل استيعاب التالميذ وال كافًة وفي المراحل الدراسية كلها وا 
التشدد في موضوع  عدم ، فضاًل عندون وضع أية عراقيلالراسبين إلى مدارسهم ذاتها  طلبةال

   .اللباس المدرسي
ة الصيفية مدتها شهران للتالميذ الذين لم تسمح لهم الظروف إقامة دورات مكثفة خالل العطل -

جراء امتحان لهم في نهاية الدورة    .واعتماده معيارًا للنجاح والرسوبمتابعة دراستهم وا 
 اعتبار السنة الدراسية الجديدة سنتين دراسيتين أسوةً  ،األساسي األولبالنسبة لتالميذ الصف  -

 . للتعليم اإللزامي/ 7/نفيذية للقانون رقمحسب التعليمات الت( ب)بالفئة 
وتحديد النتيجة  ،على أعمال السنة الدراسية كلها اعتماد محصلة الفصل الدراسي الثاني معيارًا ينسحب -

بناًء على ذلك نجاحًا ورسوبًا لتالميذ الصفوف االنتقالية في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي العام 
 .األساسي والثانوي بناًء على ذلكشهادتي التعليم  طلبةئي لوالترشيح لالمتحان النها

إعادة امتحان الفصل الدراسي الثاني للتالميذ الذين لم يتمكنوا من التقدم إلى االمتحان في  -
 . من بداية العام الدراسي الجديد األولاألسبوع 

م األساسي تحان شهادة التعليالراغبون الم طلبةافتتاح مركز سبر لمستوى الصف السادس يمتحن فيه ال -
  .(ةنكليزياللغة اال -علم األحياء -الرياضيات -ةعربياللغة ال) بالمواد التالية( مرتين شهرياً )
  .تحويل الكثير من المدارس لنظام الدوام النصفي لزيادة القدرة االستيعابية للتالميذ -
 . كلما اقتضت الحاجة امها كقاعات صفيةإمكانية االستفادة من الغرف اإلدارية في المدارس واستخد -

 

 : الثانوي التعليم والمرحلة الدنيا من األساسي مرحلة التعليم المقترحات والتوصيات بخصوص
  .أمين المناطق التي أصبحت مستقرةتأهيل المدارس المدمرة وتقديم غرف صفية مسبقة الصنع لت -0
  .(السبورة التفاعلية)مثل جهيزات والوسائل التعليمية دعم المدارس بالت -2
 .ي للتصدي لمفرزات األزمة السوريةدعم وتدريب فريق من اإلرشاد النفسي واالجتماع -3
 .دعم وزارة التربية بافتتاح أندية علمية ورياضية وترفيهية وثقافية -4
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 : أما بخصوص المرحلة العليا من التعليم الثانوي فنورد ما يأتي
  :للوصول إلى التعليم الثانوي في المرحلة الثانوية واستكمالهاألهداف الوطنية  -لا أو 

من جميع الجوانب  ى استكمال بناء المتعلم المتوازنتهدف التربية في مرحلة التعليم الثانوي العام إل   
الوجدانية والعلمية والفكرية واالجتماعية والنفسية واألخالقية والجسدية عن طريق تعميق وتوسيع المعارف 

، والتفاعل بشكل إيجابي مع لتحصيلنه من متابعة االتجاهات والقيم، واستخدام التقنيات التي تمك  وا
القضايا االجتماعية والوطنية والقومية والعالمية بوصفه مواطنًا واعيًا منتجًا مبدعًا قادرًا على تحمل 

ا، ويتم ذلك من خالل تحقيق المسؤولية، واتخاذ القرار، وممارسة الديمقراطية في مجاالت الحياة جميعه
 : في مرحلة التعليم الثانوي العاماألهداف العامة 

ترسيخ أهمية الوحدة الوطنية واإليمان بأهداف األمة العربية، واالنتماء للوطن ولألمة، وممارسة  .0
 .أسس العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد

وتحمل المسؤولية في الحفاظ على ، لقوانينوااللتزام باألنظمة وا، فهم حقوق المواطنة وواجباتها .0
 .الممتلكات العامة والخاصة

مة في مواجهة التحديات التي تعترض األمة العربية وقضاياها، والدفاع عن و اترسيخ ثقافة المق .3
 .الحقوق واألرض والمقدسات

قامة التوازن بين القيم الروح ،يةو اتعزيز القيم الروحية النابعة من الديانات السم .0  .ية والقيم الماديةوا 
تمثل القيم األخالقية في السلوك كالصدق واألمانة والشجاعة ونكران الذات وتحمل المسؤولية ونبذ  .5

التعصب، واحترام الرأي األخر والتنوع في المجتمع، واتخاذ الحوار سبياًل للتفاهم، ونقل هذه الصفات 
 .لآلخرين

والبنى العلمية األساسية الوظيفية والتخصصية، اكتساب الحقائق والمبادئ والمفاهيم والعالقات  .1
 .والتربية البدنية اسات االجتماعية والفنون والموسيقوأساليب البحث في العلوم والرياضيات والدرا

ته بما واإليمان بقدرتها على مواكبة تطورات العصر وتقنيا، اللغة العربية واالعتزاز بها حب   تعزيز .2
 .مواقف الحياة استخدامها في كل  و ، فيها تكنولوجيا المعلومات

وتمكين المتعلم من  ،م البيئية والقضايا المتعلقة بهاتنمية الوعي بالعالقة المتبادلة بين اإلنسان والنظ .1
 .األمثل للموارد وترشيد استهالكهار االستثما

م العالقة تنمية مفاهيم التواصل مع النظم والتشكيالت المعرفية الرياضية وتطبيقاتها الحياتية، وفه .9
 .المشكالت التكاملية بين هذه النظم، واستخدامها في حل  

النفتاح على وأهمية الحوار بينها والتواصل العالمي وا ،ف مفهوم الحضارة وتفاعل الحضاراتتعرُّ  .01
مع المحافظة على خصوصية الشخصية العربية، واإلسهام في تحقيق السلم ، المجتمعات اإلنسانية
 .اةو االحق والعدل والمسالعالمي القائم على 
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فهم أبرز المتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية وأهم األحداث والمفاصل التاريخية  .00
 .والقضايا المعاصرة في سورية والوطن العربي والعالم في مختلف العصور

 ،عربي والعالمتقدير الشخصيات التاريخية والسياسية، والعلمية واألدبية في سورية والوطن ال  .00
براز دورها في تطور العلوم والمجتمعات وخدمة اإلنسانية إلىوالتعرف   .أهم منجزاتها وا 

وتمكينه من مواجهة ، وانعكاساتها النفسية، الجسدي في مرحلة المراهقة والنم فهم خصائص .03
ئة المناخ المتغيرات الجسمية الناجمة عن النضج الجنسي، وتوجيهها بما ينسجم وقيم المجتمع، وتهي

والحفاظ على  ،النفسي المالئم الستكمال النضج االنفعالي الذي يساعد على اتزان الشخصية
 .وضعها السوي بعيدًا عن القلق والخوف والخجل واالنطواء

وأهمية األسرة وضرورة المحافظة على ، إلنسان والطفل والمرأة واحترامهاتعميق الوعي بحقوق ا .00
 .ة على وحدة المجتمع وتطورهتماسكها ودورها في المحافظ

أكيد قيم العمل الجماعي وت، فته حقًا وواجبًا وشرفًا لإلنسانن بصتق  العمل المنتج الم   تعزيز حب   .05
 .وتقدير المهن على اختالف أنواعها، والتطوعي

 .تعزيز المبادرة الذاتية إلنشاء المشاريع ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي .01
، ودورها في تكوين الرأي العام وتقدم المجتمع، نظمات والجمعيات األهليةتقدير جهود الدولة والم .02

 .مشاركة المتعلم فيها واإلسهام بأنشطتهاوتعزيز 
 .واالنتقال من استخدامها إلى ابتكارها ،التمكن من التعامل مع التقنيات الحديثة لإلفادة منها .01
واقتراح ، المشكالت لناقد واالبتكاري وحل  تنمية الروح العلمية ومهارات التفكير العلمي والمنطقي ا .09

دراك العالقات، واتخاذ القرارات المسؤولة، الحلول وروح المبادرة تجاه القضايا  ،والتجريد والتقييم، وا 
 .االجتماعية والسكانية والبيئية والصحية

الحرية الفكرية وممارسة ، تنمية القدرات العقلية ومهارات التعليم والتعلم الذاتي والتحليل والتركيب .01
واستخدامها في ، واستخدام مصادر المعلومات والمراجع المتنوعة، واعتياد البحث والتقصي، الهادفة

 .المشكالت والتواصل اإلنساني حل  
 .قات الفراغ في تطوير نفسه علميًا وثقافيًا وبدنيًا واجتماعياً أو واستثمار ، تنظيم الوقت واحترامه .00
وتنمية روح اإلبداع واالبتكار، واالعتزاز بالتراث ، يصقل الذوق الفنو ، االرتقاء بالحس الجمالي .00

 .والوطني الشعبي
االستمرار في بناء الثقافة العامة والمهارات المختلفة وتنميتها إلعداد مواطن قادر على متابعة  .03

 .واإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتمثل حضارة أمته وعصره ،دراسته
متابعة توجيه الطلبة إلى اختيار الدراسة المالئمة، والمهنة المناسبة له بما يناسب حاجات الوطن  .00

 .وباالستناد إلى مبادئ التوجيه التربوي والمهني
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تعميق التفاعل مع المجتمع بانفتاح المدرسة الثانوية على البيئة المحيطة بها، وتوجيه طاقات الطلبة  .05
 .لمجتمعخدمة ا وفي هذه المرحلة نح

 .إعداد الطلبة لاللتحاق بالمعاهد المتوسطة والجامعات .01
 

 : اإلجراءات -ثانياا 
ترجمة هذه األهداف إلى وثيقة معايير وطنية في مناهج تتصف بقابليتها للقياس وللمقارنة،  تتم .0

، األخالقيةوالمشاركة، وانسجامها مع حاجات المجتمع، وارتباطها بالقيم  التعاونوتحقيقها لمبدأ 
مكانية تطويرهاو ومرونتها واتزانها   . استمراريتها، وا 

واالرتقاء بمستوى المعايير إلى  كيل لجنة لتطوير التعليم الثانويروبي تم تشو مع االتحاد األ التعاونب .0
مستوى الجودة في المنتج التربوي لجهة نشر كل معيار على مصفوفة من مؤشرات األداء كافية 

 .ى حدةلقياس وتقويم كل معيار عل
-0103)الدوام النصفي في العام الدراسي  المضي ببناء المزيد من المدارس في ضوء هدف التخلص من .3

 .(م0100
، وبدء استثمار نوية على مستوى المحافظات جميعهاالربط الشبكي لكثير من المدارس الثا .0

 .التكنولوجيا ودمجها بالتعليم
 .لى دبلوم التأهيل التربويتعميق تأهيل أعداد كبيرة من المدرسين للحصول ع .5
الناجحين في شهادة  طلبةمن مجموع ال (%21)المقبولين في التعليم العام إلى طلبةزيادة نسبة ال .1

 .التعليم األساسي
ح للتقدم إليها وخاصة ، وشروط الترشلشهادة الثانوية العامة بشكل عامتطوير نظام امتحانات ا .2

 .األحرار طلبةلل
 .ية السوريةإحداث المدرسة اإللكترون .1

 

 : التحديات التي فرضتها األزمة -ثالثاا 
 .عن االستمرار فيه( روبيو االتحاد األ)توقف مشروع تطوير التعليم الثانوي لتوقف الجهة الداعمة  (0
تزايد الكثافة الصفية وعودة الكثير من المدارس إلى الدوام النصفي بسبب خروج أعداد كثيرة من  (0

 .جزئياً أو عرضها لألذى والتدمير كليًا المدارس عن الخدمة جر اء ت
 .توقف ربط المزيد من المدارس بالشبكة اإللكترونية (3
 .اعتداءات المجموعات المسلحةصعوبة وصول الكتاب المدرسي إلى بعض المناطق بسبب  (0
 .في ضوء زيادة الكثافة الصفية والدوام النصفي( الصفية والالصفية)صعوبة تنفيذ األنشطة المدرسية  (5
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 : لويات في ضوء األزمةو األ  -ابعاا ر 
وتأمين وجود  ،االستمرار بتقديم التعليم لكل طالب سوري في أراضي الجمهورية العربية السورية (0

المدرسين في المدارس حتى في المناطق التي خرجت مؤقتًا عن سيطرة الدولة انطالقًا من مسؤولية 
 .الدولة في بناء الجيل وتقديم التعليم للجميع

 .إلى المدارس حيثما أمكن ذلك طلبةماد المرونة في إعادة الاعت (0
 .ترميم معارف وخبرات ومهارات الطلبة عبر إلحاقهم بدورات تعليمية مكثفة (3
عادة تأهيلها ترميم المدارس (0 عادة وضعها في الخدمةالقابلة لإلصالح وا   .، وا 
 .كل منطقة يمكننا فيها ذلك االستمرار بطباعة الكتب المدرسية واستمرار العمل على إيصالها إلى (5

 .الثانويبالمرحلة العليا من التعليم تتصل  وثمة مقترحات وتوصيات
 

 : مقترحات قريبة األجل -خامساا 
 .الحرص على توافر معايير الجودة في انتقاء إدارات المدارس نظرًا لدورها الفاعل .0
 .طلبةليم الثانوي للتقديم المزيد من التسهيالت لمشاركة التعليم الخاص بتقديم التع .0

 

 : مقترحات بعيدة األجل -سادساا 
ضرورة االستمرار بمشروع تطوير التعليم الثانوي والبحث عن داعمين آخرين نظرًا ألهمية المشروع  .0

 .من الناحيتين التعليمية واالقتصادية
 .الحاجة إلى التوسع في الربط الشبكي بين المدارس  .0
 .لمدارس بالمديريات المعنية في وزارة التربيةلاإلدارية منظومة الط إعادة هيكلة التوصيف اإلداري ورب .3
 .وحدة تعليمية ، وتأمين البدائل المناسبة وتعددها لكل  اإللكترونية في كل مديرية تربية الحاجة إلى األرشفة .0
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 التعليم الجامعي -ثالثاا 
 
 : سورية في عاليال للتعليم اإلستراتيجية الرؤية والرسالة والخطة -لا أو 
جلعس العوزراء معلى قرار بناًء ، و م0911لعام ( 003) رقمت وزارة التعليم العالي بالمرسوم التشريعي ئأنش   
 .م03/00/0911تاريخ ( 101) رقم

 : رؤية التعليم العالي
لمعوارد منظومة تعليمية بحثية وطنية شعاملة، تحقعق التميعز واإلتقعان والجعودة، معن خعالل بنعاء واسعتثمار ا   

البشععرية والمعرفععة كثععروة إسععتراتيجية، وتععوفر البنيععة األساسععية لنقععل المعرفععة وتوطينهععا وتوليععدها ونشععرها بمععا 
يضععمن تحقيععق أهععداف الدولععة وتنميععة اإلنسععان العربععي السععوري، وتعزيععز قععدرة سععورية علععى المنافسععة إقليميععًا 

 .ودوليًا خالل العقدين القادمين
 : رسالة التعليم العالي

تععأمين فععرص تعلععيم وبحععث علمععي تتناسععب والتطععور العععالمي، وتنسععجم مععع متطلبععات التنميععة المسععتدامة    
واالحتياجععات المجتمعيععة، وتسعععى إلعععى تعميععق ربععط الجامعععات بعععالمجتمع وتطععوير أدائهععا ومخرجاتهععا وفعععق 

 .معايير معتمدة للجودة والتميز
 : مهام وزارة التعليم العالي

ع خطعة معئمعة لعه وجعلعه متماشعيًا ع مناهجعه وتهيئعة الكتعب والمراجعع المالنشر التعليم الععالي ووضع -0
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة

رفععع مسععتوى البحععث العلمععي بغيععة تزويععد الععبالد بالمتخصصععين والفنيععين والخبععراء فععي فععروع العلععوم  -0
لفنعععون وغيرهعععا بمعععا يفعععي التطبيقيعععة والعلعععوم اإلنسعععانية وفعععي ميعععادين الزراععععة والصعععناعة والتجعععارة وا

 .حاجاتها العلمية والفكرية
توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات العلمية العربية واألجنبية والدولية، واإلسعهام فعي تكعوين  -3

غناء التراث اإلنساني  .المثقف العربي وفي بعث الحضارة العربية وا 
لتفي بمطالب العلوم والفنون في مالءمتها  المحافظة على سالمة اللغة العربية والعمل على تقدمها -0

 . لحاجات العصر
 .وضع المصطلحات العلمية وتحقيقها والعمل على توحيدها في البالد العربية -5
بمسعتوى  ءاقعلعلعوم والعلعوم اإلنسعانية، واالرتتنسيق جهود الباحثين في الهيئات العاملعة فعي ميعادين ا -1

 .اإلنتاج الفكري في المجاالت المذكورة
 .يخصها منها سهام مع الوزارات المختصة بإعداد المعاهدات واالتفاقات الثقافية وتنفيذ مااإل -2
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 : اإلستراتيجيةاألهداف 

تاحته للجميع وفق معايير  -0  .الكفاية والجودةزيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وا 
 .لتنميةتعزيز االستثمار األمثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية ا -0
 .تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل -3
 .ة االستخدام للموارديتطوير األداء وكفا -0

 

 : أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في الخطة الخمسية الحادية عشرة
 االستمرار بالعمل على التوسع األفقي للجامعات لمواجهة الطلب على التعليم العالي. 
  برامج البحث العلميالتوسع في. 
 طلبةالمواءمة بين الكم والنوع في القبول الجامعي لل. 
 تطوير معايير الجودة واالعتمادية. 
 تعزيز حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل اإلداري المؤسساتي. 

 

 : الستراتيجيات والسياسات التنفيذية
تاحته -األولالهدف  للجميع وفقق معقايير الجقدارةي ويقتم تحقيققه  زيادة فرص اللتحاق بالتعليم العالي وا 

 : من خالل مجموعة من الستراتيجيات
 .من الفئة العمرية المقابلة( %31)تحسين فرص االلتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى  -0
 .السعي للوصول إلى توزيع جغرافي أمثل للجامعات ومؤسساتها والتركيز على التنمية التعليمية المتوازنة -0

 : ق هذه الستراتيجيات من خالل مجموعة من السياسات التنفيذية لهاويتم تحقي
 معن الفئعة العمريعة فعي ععام  (%0) تطوير خطة القبول الجامعي بهدف زيادة معدل االلتحعاق بواقعع

 .القبول لنهاية الخطة
 اعتماد معايير جديدة للقبول الجامعي. 
  بالتعليم العاليتعزيز مساهمة الجامعات الخاصة في زيادة فرص االلتحاق. 
  ًتطوير أنماط جديدة للتعليم والتعلم كمًا ونوعا. 
 تطوير فروع الجامعات المفتتحة في المحافظات لتصبح جامعات مستقلة. 
 التوسع في األبنية الجامعية بما يتوافق وخطط التطوير المعتمدة. 
 العرب واألجانب في الجامعات طلبةزيادة أعداد ال. 
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في عملية التنميةي ويتم  فاعل دز الستثمار األمثل في التعليم والبحث العلمي كمور تعزي -الهدف الثاني
 : تحقيقه من خالل مجموعة من الستراتيجيات

 .تحسين نوعية التعليم -0
تعزيعععز الصعععلة وقنعععوات التعععرابط بعععين مؤسسعععات التعلعععيم الععععالي العارضعععة للبحعععث العلمعععي والجهعععات  -0

 .ل في التعليم العالي والبحث العلميالطالبة له، وتفعيل دور قطاع األعما
 .تعزيز البنى التحتية والبيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية واحتياجاتها التقانية -3
 .واألجنبيةبين الجامعات السورية والجامعات العربية  التعاونتعزيز عالقات  -2

 : ات التنفيذية لهاويتم تحقيق هذه االستراتيجيات من خالل مجموعة من السياس
 تطوير مصادر المعرفة وتنويعها وتعزيز سبل النفاذ إليها. 
 تطوير المخابر وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة. 
 تطوير المكتبات الجامعية وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية. 
 تعميم استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية التعليمية. 
 الهيئات العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية العامة الصلة وقنوات الترابط وآلياته ب تعزيز

 .والخاصة الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه
 تأهيل الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية واالرتقاء بمستواهم العلمي والتقني واللغوي وتحفيزهم. 
  ث بهدف االرتقاء بها إلى المعايير الدوليةتطوير آلية تقويم البحو. 
 االستمرار في بناء القدرات الوطنية. 
 نشاء مراكز تميز بحثية  .تطوير حقول استراتيجية للبحث العلمي عابرة ومتعددة التخصصات، وا 
 تعزيز البحث العلمي في المستشفيات التعليمية. 
  معععن مجمعععوع طلبعععة  (%2.5)ال يقعععل ععععن زيعععادة أععععداد المقبعععولين فعععي بعععرامج الدراسعععات العليعععا بمعععا

 .الجامعات في نهاية الخطة
 تطوير نظام قبول الدراسات العليا في مختلف االختصاصات بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 
 تعزيز المشاركة المجتمعية للجامعة. 

ن خقالل تعزيز المواءمة بقين مخرجقات التعلقيم ومتطلبقات سقوق العمقلي ويقتم تحقيققه مق -الهدف الثالث
 : مجموعة من الستراتيجيات

 .تحسين كفاءة التعليم بتعزيز التشاركية مع القطاعات المستفيدة .0
 .تطوير المناهج والبرامج بما يوفر الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية .0
 .تطوير البيئة التشريعية لتعزيز ربط التعليم باحتياجات سوق العمل .3
 .م المستمر والتعليم مدى الحياة وتطوير أنظمة متابعة الخريجين وتأهيلهماعتماد مبدأ التعلي .0
 .تطوير التعليم التقني .5
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 : تحقيق هذه الستراتيجيات من خالل مجموعة من السياسات التنفيذية لهاويتم 
 إحداث برامج واختصاصات تستجيب الحتياجات التنمية المجتمعية وسوق العمل. 
  (نظام الساعات المعتمدة -النظام الفصلي)رامج والنظم الدراسيةمتابعة تطوير هيكلية الب..... 
 تطوير الخطط الدراسية والمناهج بما يلبي حاجات التنمية. 
 التقويم المستمر للمناهج الدراسية الجامعية. 
  ،استحداث بعرامج للعتعلم المسعتمر والتعلعيم ععن بععد تسعتهدف تحسعين المسعتوى المهعاري لقعوة العمعل

التععدريب علععى المهععارات الحديثععة وتقععويم الجوانععب اإلدراكيععة  تأكيععد أهميععةاراتهم الحياتيععة مععع وزيععادة خيعع
 .العلمية والتعامل مع التقنيات الحديثة

  تعزيعععز التشعععاركية معععع القطعععاع الخعععاص، معععن خعععالل المشعععاركة فعععي التعععدريس والتعععدريب والتأهيعععل والتشعععغيل
 .والتمويل

 مععععا يواكععععب التطععععورات العالميععععة، ويلبععععي حاجععععات التنميععععة تحسععععين مسععععتوى ونوعيععععة التعلععععيم التقنععععي ب
 .االقتصادية واالجتماعية

تطقققوير األداء وكفقققاءة السقققتخدام للمقققواردي ويقققتم تحقيققققه مقققن خقققالل مجموعقققة مقققن  -الهقققدف الرابقققع
 : الستراتيجيات

 .االستخدام األمثل للموارد والمرافق المتاحة -0
 .تعزيز حاكمية مؤسسات التعليم العالي -0
 .التركيز على برامج التأهيل النوعي لألطر اإلدارية والتعليمية -3
المستشفيات والمراكز الطبية التعليمية وتحديثها وتحسين أدائها واالرتقاء بجودة ومستوى  تطوير -0

 .خدماتها
 

 : ويتم تحقيق هذه الستراتيجيات من خالل مجموعة من السياسات التنفيذية لها
 ألداء وفق معايير الجودةتطوير نظام لتقويم ا. 
 تطوير نظم االستقاللية والمساءلة وتوزيع المسؤوليات في منظومة التعليم العالي. 
  اعتمععععاد آليععععات جديععععدة لععععإلدارة الماليععععة تعتمععععد نمععععوذج موازنععععات اإلنفععععاق متوسععععط المععععدى، وتععععأمين

 .مستلزمات تطبيقها
 ميااللتزام بقواعد ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي واألكادي. 
 االرتقاء بالمستوى اإلداري والتقني واللغوي للعاملين اإلداريين في منظومة التعليم العالي. 
  تطوير وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية التعليمية في مجاالت التأهيل والتدريب والرعايعة

 .والخدمات الصحية والفندقية
  ة والدوليةمع المراكز الطبية المحلية والعربي التعاونتفعيل. 
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  ًتطوير نظام للتقويم المستمر ألداء المشافي التعليمية وفق معايير الجودة المعتمدة دوليا. 
  في المشافي التعليمية اإلداريينوالتقني واللغوي للعاملين  اإلدارياالرتقاء بالمستوى. 
 تطوير الخدمات الطبية المساندة وخاصة التمريض. 
 عةتفعيل الوظيفة االقتصادية للجام. 

 

 : ضمان الجودة في التعليم العالي: ثانياا 
 : تطوير العملية التعليمية وضمان جودة البرامج الدراسية في الجامعات

 نظام تقويم األداء ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية السورية
رية بموجب قرار مجلس الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية السو  ألعضاء األداءصدر نظام تقويم    

 : الذي يهدف الى 02/3/0103تاريخ  011التعليم العالي رقم 
 .هيئة التدريس والتدريسي والبحثي والخدمي والمسلكي لعض لألداءتقويم شامل  -
 .قيم التميز لديه بما يضمن جودة األداء المؤسسي وتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها إعالء -
التدريسي وتزويدهم والجامعة بتغذية راجعة عن  األداءتطوير  هيئة التدريس على أعضاءتحفيز  -

 .مستوى األداء التدريسي
تعزيز الثقة في مدى انسجام مدخالت البرامج الدراسية للجامعة ومدى تحقق توقعات المجتمع مع  -

 .مخرجاتها، ودور األستاذ الجامعي في خدمة الجامعة والمجتمع
 

 : العامة للتقويم األسس
 : تدريسي ويتضمنالنشاط ال -0
الهيئة التدريسية في عالقته بالطلبة، المشاركة  وتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، تحسين دور عض)

المناهج وتطويرها، تحديث مضمون المقرر الذي يقوم بتدريسه بما يتفق والمعايير  إعدادفي 
لوسائط المتعددة والتقنيات األكاديمية المعتمدة، المشاركة في تحديث المخابر التعليمية، استخدام ا

الحديثة، المشاركة الفاعلة في برامج التدريب العملي والحقلية للطلبة، المشاركة الفاعلة في إرشاد 
الطلبة وتقديم الرعاية األكاديمية لهم، إتباع دورات تدريب وتأهيل في المجاالت ذات العالقة بنشاط 

 (.معة والمجتمعهيئة التدريس البحثي والتعليمي وخدمة الجا وعض
 : البحث العلميي ويشمل -5
هيئة التدريس ومهاراته التخصصية والمهنية، االطالع على  والتطوير المستمر لمعارف عض)

الدوريات العلمية العالمية والنشر فيها، المشاركة الفاعلة في التظاهرات العلمية التي تنظمها الجامعة 
، اسات العليا ونشر نتائجهاشراف على رسائل الدر والجامعات األخرى، المشاركة الفاعلة في اإل

 (.االلتزام بأخالقيات البحث العلميو 
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 : خدمة الجامعة والمجتمع وتشمل -2
المشاركة الفاعلة في اللجان العلمية علعى مسعتوى القسعم والكليعة والجامععة، تعزيعز عالقعة الجامععة فعي )

المسعععتوى المحلعععي والعععوطني وممارسعععة العمعععل البنيعععة االجتماعيعععة واالقتصعععادية والثقافيعععة للمجتمعععع علعععى 
االستشعععاري والمهنعععي الهعععادف إلعععى تطعععوير الشعععراكة معععع القطاععععات اإلنتاجيعععة ومؤسسعععات ومنظومعععات 

 (.المجتمع األهلي
 : قواعد التعيين في عضوية الهيئة التدريسية وشروطه

التعلععيم العععالي صععدرت قواعععد التعيععين فععي عضععوية الهيئععة التدريسععية وشععروطه بموجععب قععرار مجلععس    
، حيث يتمتع نظام التعيين الجديعد بععدة سعمات جديعدة أساسعية تميعزه ععن 03/1/0103تاريخ  (050)رقم

 : النظام السابق فهو
هيئععة التععدريس فععي الوظععائف التععي يقععوم  ونجععازات عضععإيعبععر عععن منظومععة متكاملععة تعكععس  -0

 : بها في الجامعة
 (.الوظيفة البحثية)العلمي  اإلنتاج -
 (.الوظيفة التعليمية)اط التدريسي النش -

 : يراعي النواحي الهامة في قواعد اعتماد البحوث منها -0
هيئعة  وعدم احتساب البحوث المشعتركة المسعتلة معن الرسعائل الجامعيعة التعي يشعرف عليهعا عضع -

التعععدريس ضعععمن الحعععد األدنعععى المطلعععوب للتعيعععين، إضعععافة إلعععى اشعععتراط أن يكعععون البحعععث المنشعععور 
الرسائل الجامعية منشورًا في مجلة علميعة محكمعة معن المجعالت المعتمعدة فعي مجلعس  والمستل من
 .التعليم العالي

 .السماح للمرشح بالتقدم بضعف عدد البحوث المطلوبة للتعيين كحد أقصى -
 .اشتراط أن تكون هذه البحوث منجزة على مدار ثالث سنوات على األقل -

 (.ماجستير ودكتوراه) لدراسات العليايركز على موضوع اإلشراف على رسائل ا -3
 

 : الجودة والعتمادية
 : الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي ومناهجه من خالل

 National Academic Reference (نعارس) نشعر ثقافعة المععايير المرجعيعة األكاديميعة الوطنيعة -

Standards. 

 National Academic Reference كاديميععععةاألإصعععدار الععععدليل اإلرشععععادي للمعععععايير الوطنيععععة  -

Standards. 
 

 : المساهمة في رفع الترتيب العالمي للجامعات السورية من خالل اآلتي
 .لكترونية للجامعاتدوري للمحتوى العلمي للمواقع اإل تحليل نقدي إجراء -
 .الهيئة التدريسية في الجامعات السورية أعضاءتحديث قاعدة بيانات  -
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 (.سكوبس) جالت الجامعات السورية في قواعد البيانات العالميةفهرسة م -
 Library Management Systemالمكتبعات الوطنيعة  إلدارةقاععدة بيانعات وطنيعة  إلنشعاء اإلععداد -

نترنعت مكتبعات الجامععات السعورية علعى اإل المواد العلميعة والكتعب والرسعائل الموجعودة فعي كلتضم 
 .ت السوريةلضمان جودة مكتبات الجامعا

 

 : العتراف بالجامعات غير السورية
 طلبععةحرصععًا مععن وزارة التعلععيم العععالي فععي الجمهوريععة العربيععة السععورية علععى جععودة األداء التعليمععي لل   

السععوريين الععذين ينشععدون متابعععة تحصععيلهم العلمععي فععي الخععارج، ولضععمان جععودة الشععهادات القادمععة مععن 
 : اآلتية باإلجراءاتالوزارة ، قامت (العابرة للحدود) الخارج
تحديث قاعدة البيانات الخاصة باالعتراف بالجامعات غير السورية على موقع الوزارة في ضوء  -

 .التعليمي لهذه الجامعات واعتماديتها العالمية وترتيبها العالمي األداءجودة 
تم تعميمهععا علععى الطلبععة ليعع ؛ةعلععى االتحععاد الععوطني لطلبععة سععوري لكترونيععاً إتوزيععع قاعععدة البيانععات  -

 .الدارسين خارج الجمهورية العربية السورية
نشر الوعي والتنويه على موقع الوزارة إلى عدم االنصياع لمكاتب الخدمات الدراسية التي تعروج  -

نععا الدارسععين تطلبلمسععتويات رديئععة مععن التعلععيم الجععامعي خععارج القطععر وتمععارس أدوارًا تضععليلية بحععق 
 .السوريةفي الجامعات غير 

لحععظ الجامعععات والبععرامج التععي ال تحقععق الجععودة المطلوبععة والتنويععه إلععى عععدم الدراسععة فيهععا علععى  -
 .موقع الوزارة وسحب االعتراف من البعض اآلخر

 

 : المتحانات الوطنية
بكة لتععوفير اشععالتطععوير أنظمععة التسععجيل اإللكترونععي لالمتحانععات الوطنيععة التععي تتععيح التسععجيل عبععر  .0

وتتعععيح لهعععم اختيعععار مركعععز التقعععدم لالمتحانعععات فعععي أي معععن الجامععععات  طلبعععةنعععاء السعععفر للالوقعععت وع
 .الحكومية السورية

منظومعة معلوماتيعة وتطبيعق  لتأسعيسمركعز القيعاس والتقعويم  إلنشعاءالمقدمعة  واالسعتفادة معن منحعة اليونسعك .0
 .الغش وانتحال الشخصيات في االمتحانات الوطنية الوزارية لمكافحة أساليب لكترونيةاإلنظام البصمة 

صدارمركز القياس والتقويم  إنشاء .3  .النظام المالي له، لتغطية التكلفة الباهظة لالمتحانات الوزارية وا 
 .على االمتحانات الوطنية اإلشراف .0
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:المعايير الوطنية في التعليم العالي -ثالثاا    
 طنيةالدلئل اإلرشادية لبناء المعايير المرجعية األكاديمية الو 

Guidelines for Developing National Academic Reference Standards 

 : الغاية
هدفت هذه الدالئل إلى وضع توضيحات تفصعيلية ومالحظعات توجيهيعة تسعاعد الفعرق القطاعيعة العاملعة    

 : ، وذلك بهدف((NARSما يسمى اختصارًا بع أو في تطوير المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية 
  ،المسعتفيدون و األهعداف والفوائعد الكامنعة وراء تطويرهعا وامتالكهعا، و الفهم المعمق لهعذه المععايير

 ...خصائصها العامةو  ،منها
 إعداد الترتيبات الالزمة لتطوير المعايير. 
  تأمين قالب جاهز(Template) ة وثيقة المعاييرلكتاب. 
مسعععتوى أدنعععى معععن المتطلبعععات المعرفيعععة  "تععععرف المععععايير المرجعيعععة األكاديميعععة الوطنيعععة بأنهعععا  .0

تيعة التععي يجععب علععى المؤسسععات التعليميععة الوطنيععة كافععة أن تحققهععا مععن خععالل برامجهععا اوالمهار 
التعليميععة لكععي تضععمن أن الخععريج قععد اكتسععب حععدًا أدنععى مععن المعرفععة والمهععارات بمععا يتفععق مععع 

 ."السياسة الوطنية للتعليم العالي 
خاذ التدابير إلرشاد المجتمع األكعاديمي فعي سعورية ومسعاعدته علعى تهدف هذه المعايير إلى ات .0

مجال معين معن أو حقل أكاديمي أو وخصائص البرامج األكاديمية في قطاع  ةتوصيف طبيع
وهي تمثل أيضًا التوقع العام حول المؤهالت والمقدرات والصعفات التعي ينبغعي أن  التخصص،

 .يتمتع بها الخريجون من هذه البرامج
أنهععا تمثععل عتبععة دنيععا مععن المعععايير التععي تشععجع علععى الوصععول إلععى مسععتويات أعلععى مععن  كمععا .3

اإلنجعععازات، وتسعععمح بالتعععالي للمؤسسعععات التعليميعععة بعععأن تتميعععز فعععي أدائهعععا التعليمعععي معععن خعععالل 
تصععمم بحيععث تتفععوق علععى المعععايير  (ARS) معععايير مرجعيععة أكاديميععة خاصععة بهععااسععتهدافها ل

 .(ARS, NARS) ة تمثل العتبة الدنيا للمعاييرير الوطنية، كون هذه األخ
جزء عام يحعدد المتطلبعات الرئيسعية : تشتمل المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية على جزأين .0

مهمععععة الفععععرق القطاعيععععة العامععععة )الزراعععععة أو للدراسععععة فععععي قطععععاع أكععععاديمي مععععا مثععععل الهندسععععة 
 (.الموصوفة في سابقاً 

تعنعي  :أن المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية لبرنعامج معا اداالعتقمن األهمية بمكان عدم   .5
بععل أن  ،المهعاراتي للمنععاهجأو منهاجعًا دراسععيًا يمكعن أن تشععكل هععذه المععايير المحتععوى المعرفععي 

وهعي بعذلك تسعمح  ،هذه المعايير تمثل جملة المواصعفات المفتاحيعة المتوقععة لخعريج برنعامج معا
لعذلك فإنعه يجعب تجنعب االنجعراف فعي كتابعة . البرامج األكاديمية كار في تصميمبالمرونة واالبت

مععن  .أيععة تفاصععيل حععول المنهععاج فععي الوثيقععة الخاصععة بالمعععايير المرجعيععة األكاديميععة الوطنيععة
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أو امج أكعاديمي، إن كانعت أهعدافًا المناسب أيضًا اإلشارة إلعى أن المعلومعات الخاصعة بعأي برنع
 .المؤسسة التعليمية صاحبة البرنامج مسؤوليةجًا، هي منهاأو محصالت تعليمية مستهدفة 

برنعععامج تخصصعععي ضعععمن وثيقعععة أو : تعععدون المععععايير المرجعيعععة األكاديميعععة الوطنيعععة لقطعععاع أكعععاديمي .1
 : المركبات الرئيسية التالية التي تتضمن" وثيقة المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية" مرجعية تسمى

 هنة والمهارات المنبثقة عنهاتعريف معمق وشامل للحقل والم(The skills, Attributes and Qualities) 

  المجال األكاديميأو مواصفات الخريج الدارس للحقل :(Attribute of the Graduate) 
 المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية (NARS) لتي تتكون بدورها منا:  
 المعرفة والفهم(Knowledge and Understanding) : 
 المقدرات الذهنية :(Intellectual Abilities) 
 المهارات العملية والمهنية :(Practical and Professional)  
 المهارات العامة القابلة لالنتقال:(General Transferable Skills)  
 : تستخدم وثيقة المعايير في مجاالت عديدة نذكر منها -2
 جديدة جاستحداث برامأو ي لدى تطوير برامج قائمة كمصدر مرجعي خارجي لمؤسسات التعليم العال. 
 كدليل عام لكتابة المحصالت التعليمية المستهدفة من البرنامج(ILOs)  
 كإطار عام يسمح بداخله بالمرونة والتعددية وتشجيع االبتكار في البرامج. 
 لمععايير كدليل مرعي يساعد فعي ضعمان الجعودة العداخلي وفعي تقعويم المحصعلة التعليميعة أمعام ا

 .الوثيقةالمتضمنة في 
 ما يقدمه التعليم العالي في حقل تخصصي ما إلىوأرباب العمل للتعرف  طلبةكدليل يخدم ال. 
 تمادراء التقييم الخارجي من أجل االعكدليل يخدم هيئات االعتماد لدى إج. 
  :(Beneficiaries)جمهور المستفيدين من المعايير  -1

 الت التعليمية المستهدفغة المحصلصيا: األكاديميون  (ILQs)وتصميم المناهج واالمتحانات. 
  فعععي مجعععالس األقسعععام والكليعععات : (اإلدارات العلميعععة)القعععائمون علعععى المؤسسعععات التعليميعععة

 .كمقياس مرجعي لتطوير المناهج والتطوير األكاديمي
 رار فععي إلرشععاد صععناع القععيميععة الوطنيععة تسععتخدم المعععايير المرجعيععة األكاد: صععناع القععرار

 . زناتهم الماليةاتخطيط سياساتهم ومو 
  لمتابعة تقدم الدراسة ألبنائهم الطلبة: طلبةلياء الأو. 
 عن مدى مواءمة  طلبةيمكن للمعايير المرجعية األكاديمية الوطنية أن ترشد ال: طلبةال

  .البرامج لتوقعاتهم المهنية
 حول العمل  طنية أن ترشد أربابيمكن للمعايير المرجعية األكاديمية الو : هيئات االعتماد

 . اختصاص أكاديمي محدد أن يزودهاأو المؤهالت التي يمكن لحقل 
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 يمكن للمعايير المرجعية األكاديمية الوطنية أن تستخدم كمرجع في : هيئات االعتماد
 .عملية التقييم الخارجي من أجل االعتماد

ب أن تسعى الفرق جي: لوطنيةالخصائص الموصى بها للمعايير المرجعية األكاديمية ا -9
 : العاملة في تطوير المعايير إلى إكسابها السمات والخصائص التالية

 تستند المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية على  يجب أن: الهوية والقيم الوطنية
الهوية االجتماعية والثقافية الوطنية، آخذين بعين االعتبار البعدين  نمرتكزات نابعة م

والقيمي الكفيلين بتطوير اإلنسان العربي السوري بشموليته من حيث مواطنته الروحي 
بشريًا مبدعًا ومفكرًا ومنتجًا، مع تشجيع روح المبادرة  ومهاراته، ليصبح مورداً وفكره وقيمه 

 .أخالقيات البحث العلمي المتقدمصول النفاذ إلى المعرفة وطرائق و الفردية لديه وتزويده بأ
 ن تكون التوقعات التي تحددها المعايير واضحة ومكتوبة بشكل واضح يجب أ: الوضوح

وقابل للفهم من قبل جميع القراء والمعنيين باستخدام المعايير المرجعية األكاديمية 
 .الوطنية، والمشار إليهم في البند السابق

 توفير يجب أن تتسم المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية بالمرونة الالزمة ل: المرونة
إمكانية تطبيقها في جميع مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة وفي جميع أنحاء 

 .الجمهورية العربية السورية
 المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية وتدعم التنوعية في يجب أن تتقبل : التنوعية

دده البرامج األكاديمية وأن تتجنب الترويج للنمطية، وذلك ضمن إطار مفهومي تح
 .المعايير

 ن المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية قيد التطوير يجب أن تكون قابلة إ: الستدامة
للتطبيق لمدة طويلة مع لحظ إمكانية تحديثها بشكل دائم تبعًا للخبرة المكتسبة من خالل 

 .التطبيق بحيث يؤدي التحديث إلى استدامتها في المستقبل
: يق القطاعي لتطوير المعايير المرجعية األكاديمية الوطنيةمنهجية العمل داخل الفر  -01

 : للفريق األولتم إتباع منهجية العمل التالية داخل الفريق القطاعي منذ االجتماع 
  وضع خطة زمنية داخلية مفصلة على مستوى فريق العمل، بحيث تكون متوافقة مع

 .بعة لهالمخطط الزمني الكلي للمشروع والمصفوفة التنفيذية التا
  تسمية لجنة استشارية((Advisory Committee  للقطاع األكاديمي تضم رئيس

من الذين تعذر )الفريق القطاعي وبعض أعضائه، وخبراء من القطاع المعني 
ين وخبراء عالميين كممثلين عن مجتمع المستفيد( ضمهم إلى فريق العمل القطاعي

التوجيه في كل ما يبرز من نقاط ر و و االلجنة للتشهذه تجتمع و  من ذوي الخبرة،
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لفرق  توجيهيةحرجة واستراتيجية تنتج عن عمل الفريق القطاعي لتكون بمثابة لجنة 
 .العمل التخصصية المنبثقة عن الفريق القطاعي

 أعضاء هذه اللجنة من بين  رتم اختيا: تسمية لجنة صياغة لمسودة المعايير
بشكل يتم فيه تحقيق التوازن بين ( قبما فيهم المنس)أعضاء فريق العمل القطاعي 

 . االختصاصات المنتمية للقطاع األكاديمي
  جمع بيانات عن مختلف المعايير الوطنية العالمية في الحقول ذات العالقة بالقطاع

 -بية و ر و األ –البريطانية )القياسية العالمية  األكاديمي، ودراسة المواصفات
مكانية اعتماد بعضها مع األخذ وسلبياتها وتحليل إيجابياتها( الخ....األميركية ، وا 

تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى تجربة الوكالة و . في الحسبان الهوية الثقافية الوطنية
التي اعتمدنا العديد من منهجياتها في بناء  (QAA)دة و البريطانية لضمان الج

جودة في المرجعية األكاديمية الوطنية وبناء نظامنا الوطني لضمان ال المعايير
اللجنة العليا للجودة واالعتماد، كما أن تجربة اللجنة القومية لضمان الجودة 

ر في مصر التي حققت إنجازات كبيرة في مجال بناء المعايي (NQAAC) واالعتماد
تعد والتي  (QAA) البريطانية لضمان الجودة وكالةالمن الوطنية مستقية منهجيتها 

 .ا المشروعمن المرجعيات الهامة لنا في هذ
  تم العمل : ى لوثيقة المعايير المرجعية األكاديمية الوطنيةاألولإنجاز المسودة

 : إلنجاز هذه المسودة من خالل الخطوات التالية
  أو عقد جلسات مناقشة وحوار وتبادل آراء يتم من خاللها وضع عدة حلول

 .مجموعات للمعايير
 رها مالءمةجلسات عصف ذهني الختيار أفضل المجموعات وأكث. 
 ر مع الخبراء والزمالءاو التش. 
  رسالة وأهداف التعليم ) لية لمعايير تلبي االحتياجات الوطنيةأو التوافق على مسودة

 .وتتوافق مع المعايير العالمية( العالي
  تتوزع هذه المراجعة على : ى على مجتمع المستفيدين لمراجعتهااألولعرض المسودة

 : مرحلتين
 معن المجتمعع األكعاديمي القطعاعي معن خعالل الزيعارات واالجتماععات : مراجعة داخلية

يعتم علعى أثرهعا الحصعول علعى مسعودة معدلعة ( مع مجالس األقسام والكليات)الميدانية
 .وفقًا لمالحظات المراجعة الداخلية

 مراجعة خارجية:    
 .الً أو لمستفيدين لدراستها اتوزيع المسودة المعدلة داخليًا على كامل مجتمع  .0
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 .العمل التشاركية عقد عدد من ورش. 0
 .(Focus Groups)رية لمجموعات مستهدفة و اعقد اجتماعات تش.3
 .القطاعية ذات العالقةأو  /زيارات ميدانية لبعض المؤسسات التعليمية و. 0
استطالعات رأي لدى مجتمع المستفيدين للحصعول علعى مالحظعاتهم حعول صعالحية . 5

 .المعايير ووضوح الصياغة
 بععد االنتهعاء : ياغة المسودة النهائية لوثيقة المععايير المرجعيعة األكاديميعة الوطنيعةص

 معععن تلقعععي آراء ومالحظعععات مجتمعععع المسعععتفيدين تمعععت صعععياغة مسعععودة نهائيعععة لوثيقعععة
يتم بعععد ذلععك عقععد ورشععة عمععل نهائيععة علععى شععكل هيئععة عامععة لمجتمععع وسعع المعععايير،

أصععواًل مععن  ادهععا لتصععبح جععاهزة للتصععديقالمسععتفيدين لعععرض المسععودة النهائيععة واعتم
 .مجلس التعليم العالي
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 أمية الشباب البالغين ومح -ابعاا ر 
 

 : على محورين أساسيينم 0111مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية منذ بداية عام  –اشتغلت وزارة الثقافة    
 .التنمية الثقافية: والمحور الثاني ،األمية األبجديةو مح :لوالمحور األ 

لتحرير أكبر عدد ممكن من  ،األمية األبجدية ومح ووه األولفي البداية كان التركيز على المحور 
األميين من أميتهم، وخفض نسبة األمية على مستوى القطر العربي السوري، فبدأت المديرية بالتركيز 

ومن ثم  التركيز على  ،اد طريقة المنطقة الهدف لتحريرها من األميةعلى عدد من المناطق واعتم
 -طرطوس  –السويداء  –القنيطرة )المحافظات وجعلها هدفًا للتحرر من األمية فتم إعالن محافظات 

 –حماة )وكان من المقرر إعالن محافظتي م 0100محافظات محررة من األمية حتى عام  (درعا –ادلب 
من األمية لوال الحرب الهوجاء على سورية وعلى حضارتها وبرنامجها في القضاء على خالية ( الالذقية
األمية  وم في متابعة برنامجها وتنفيذ خططها في افتتاح صفوف محو اوبقيت هذه المديرية تق ،األمية

 : بشكل جيد والجدول التالي يوضح ذلك
 

 األعوام
 5102 5105 5100 5112 5112 5112 5112 األعداد

 013 0210 3252 5130 0130 5502 3101 األمية المفتتحة ودد صفوف محع

01130 11031 األمية وعدد المنتسبين لصفوف مح
1 

22023 010323 20505 01000 1100 

 3505 02010 21192 90101 11301 11001 01122 عدد المتقدمين لالختبار

 3009 01001 19510 13291 50110 22912 01051 عدد المتحررين من األمية

األمية ضمن اإلمكانات  وبدأت المديرية بوضع خططها في دورات محفقد م 0100و 0103أما في عامي 
 صعوباتعدد الصفوف المقترحة للتنفيذ هناك  تقليصفكان رغم  ،المتاحة وظروف البلد خالل األزمة

لمحو  وفصف/ 0515/تتاحخطة المديرية افم 0103حيث كانت في عام  ،في تنفيذ الخطة المقترحة ةكبير 
فكانت خطة المديرية م 0100أما في عام  ،(%02,1) فكانت نسبة تنفيذ الخطة صفاً / 011/نفذ منها األمية
 .(%01,1)فكانت نسبة التنفيذ وفصف/ 013/ا نفذ منه وفصف /0011/ افتتاح

 إلى ناطق الساخنةونزوح األهالي من الم للبلد تسرب بعض المتعلمين من خالل الوضع الراهننالحظ و   
التي  في المحافظات األمية في مراكز اإليواء ودعا المديرية إلى افتتاح صفوف مح مما المناطق اآلمنة،

والجدول التالي الستهداف جميع الفئات العمرية، تضم المهجرين من المناطق المتضررة من اإلرهاب 
 :يوضح ذلك
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 لمحافظات عدد الدورات المفتتحة في مراكز اإليواء في ا
 عدد المتحررين عدد الدارسين عدد الدورات المحافظة
 21 090 00 دمشق

 21 013 00 ريف دمشق
 011 395 03 حمص
 015 059 03 حلب

 13 013 5 دلبإ
 015 013 03 طرطوس
 01 015 2 السويداء
 001 0020 15 المجموع

 

مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية، فالناس نشاط  فيمن الواضح تمامًا أن األزمة أثرت كثيرًا جدًا و   
ما سيطر عليها المتطرفون المسلحون بالجهل وما و ه بوا من  ،ه ج رت من بيوتها، وأبنية التعليم إما د م رت وا 

 ومع ذلك لم توفر وزارة. والعلماء السالح والعتاد لتدمير ما بناه العقل العربي وما خطته أقالم المفكرين
جهدًا م 0110لعام / 01/والمرسوم التشريعي رقمم 0920لعام / 2/ووزارة التربية من خالل القانون رقم الثقافة

مستلزمات العمل التعليمي  من خالل توفير المعلمين وكل  ( األمي ة) باالستمرار بمقارعة هذه اآلفة الخطيرة
 .لتنفيذ برامج وخطط مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية

على ربط  من خالله محور التنمية الثقافية، فكان التركيز ومحور الثاني الذي تعمل عليه المديرية وهأم ا ال
التعلم األبجدي بالتعلم المهني، حيث قامت المديرية بعدد من النشاطات منها مراكز التعلم المجتمعي في 

التوعية  -تطريزال -كوتريال -الخياطة -الحاسوب)ضمن التدريب على المهن عدد من محافظات القطر 
 (.الخ...حفظ المواد الغذائية -الصحية

ومن ناحية أخرى قامت المديرية بأنشطة التوعية في مجال تعليم الكبار من خالل الندوات والبرامج    
تكثيف و  ،وتسعى المديرية إلى تفعيل هذا المحور ،والصحافة والندوات المحلية في القرى والمناطق ازيةالتلف

ليتمكن الناس من لفظ ونبذ أي  ،حضارةالشعب و الألرض و لوبث روح االنتماء  ،اتجاه نشر الوعيالعمل ب
أن  إلى ل تدمير القيم المادية والالمادية في تراثنا العربي الذي يرقىاو تطرف ال يخدم تطور المجتمع ويح

 .يكون في مصاف التراث اإلنساني وصفوته
ومن ثم االنتقال إلى  ،الرقمية -األبجدية األمية وامة دورات محإق تركز على ليةو خطة المديرية األو    

مكونات المجتمع العربي السوري  موضوع التنمية الثقافية الذي يحتاج إلى الكثير من االهتمام من قبل كل  
وغيرها التي تدعم المشاريع التنموية والقضاء على ... ون مع المنظمات الدولية مثل اليونيسكاو وحتى التع

 .جهل والفقر واألميةال
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ية ودورها في الحضارة من إعداد برامج للتعريف بالحضارات اإلنسانية عبر التاريخ والحضارة العرب وال بد  
حركة المجتمع  النظر إلى الصعوبات والتحديات التي عانتهامن  وال بد  . األخالق العربية والقيماإلنسانية و 
 -وعي المرأة، تعليم المرأة -ي بناء الجيل انطالقًا من األسرةفدور المرأة  -تبعياتتضليل و ): العربي من

ين التي تحو ل اإلنسان األمي إلى او وغيرها من العن (... ممارسة دورها الحقيقي في التربيةحرية المرأة و 
 .إنسان فاعل في مجتمعه بشكل حضاري

ألمي من خالل برامج مرتبطة مع حاجات أم ا فيما يتعلق بإعداد البرامج فال بد  من االنطالق من بيئة ا   
 .ليتمكن الدارس من مواصلة التعلم مدى الحياة الدارسين إلكسابهم معارف ومهارات مستدامة

 ،النساء بخاصة أمية ومحال بد  من التركيز على الريف وخاصة النساء وتذليل أية صعوبة أمام أيضًا 
وتنمية مفهوم المواطنة الصالحة  ،ن االجتماعياو والتع وتنمية العالقات األسرية وروح اإليثار والتضحية

 .فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات ليعي كل
 لة االنتقال إلى الوسائل التقنية الحديثة عن طريقو امن مح أم ا في موضوع الوسائل التعليمية، فال بد     

لمحو في بعض المستويات  عطياتعن بعد إذا كانت متوفرة الموهذا ما يخدم عملية التعلم  الشابكة
أيضًا ال بد  من تجديد شكل الكتاب ليتماشى بمقاربة الكتاب لمرحلة التعليم النظامي من ألوان و  ،األمية

 .ةاألمي ولمح المخصصوطريقة تقديم الدرس أي االهتمام بالبرامج والمنهاج 
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 المهارات والقيم للعمل والحياة -امساا خ
 

مجاالت  كل  وبتطور التقانات المستخدمة في  ،هذا العصر بتسارع إنتاج المعرفة وانتشارها يتميز   
جتماعية التي فرضها الحياة، إضافة إلى سرعة التغيرات في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية واال

  .ء اإلنسان المعاصروقد وضعت هذه المتغيرات النظم التربوية أمام تحديات كبيرة في بنا ،عصر العولمة
ولهذا اعتمدت الوزارة إدخال التربية المهنية المتضمنة المهارات الحياتية في الحلقة الثانية من مرحلة    

ألنها تسهم في بناء شخصية متوازنة  ،من الصف الخامس وحتى الصف التاسع بدءاً التعليم األساسي 
االلتحاق على  مما يشجعه ،على اكتشاف ميوله المهنية المتعلم ساعدمتكاملة معرفيًا ومهاريًا وقيميًا، وت

 .النخراط في ميادين العملاأو بالتعليم المهني والتقني 
 : لمادة التربية المهنية للحلقة الثانية من التعليم  األساسيالمعايير العامة وفيما يلي نستعرض بعض 

 

 المعايير العامة المجال

األعمال اليدوية 
 والمهنية

 .المتعلم أنشطته داخل المشغل وخارجه متبعًا قواعد األمن والسالمة المه نية ع يطبق0
 .يتعرف المتعلم أهمية المواد والخامات  في تأمين متطلبات اإلنسان -0
 .يستخدم المتعلم المعارف والتفكير النقدي وحل المشكالت التخاذ القرار -3

 البيئة والزراعة

 .مشغل وخارجه متبعًا قواعد األمن والسالمة المهنيةع يطبق المتعلم أنشطته داخل ال0
 .يدرك المتعلم أهمية الموارد البيئية -0
 .يكتسب المتعلم المعارف والمهارات في تنفيذ بعض األعمال الزراعية -3
 .يستخدم المتعلم المعارف والخبرات الستغالل الموارد البيئية -0

 القتصاد المنزلي

 .داخل المشغل وخارجه متبعًا قواعد األمن والسالمة المهنيةع يطبق المتعلم أنشطته 0
 .ع يتعرف المتعلم خواص المواد المستخدمة في أعماله0
 .يستخدم المتعلم المعارف والتفكير وحل المشكالت التخاذ القرار -3
 .ع يتعرف المتعلم أهمية المواد واألدوات والخامات في تأمين متطلبات الحياة0

 التكنولوجيا

 .ع يطبق المتعلم أنشطته داخل المشغل وخارجه متبعا قواعد األمن والسالمة المهنية0
 .ع يصنف المتعلم المادة من حيث خواصها الكهربائية والمغناطيسية0
 .ع يميز المتعلم بين األشكال المختلفة للطاقة وتحوالتها3
 .ع يقدر المتعلم أهمية العلوم التقنية في التطور وتأمين الحاجات5
 (.لكترونيةالكهربائية واإل)ثمار بعض األجهزة ع يكتسب المتعلم مهارة است0

 القيم

 (.العمل المنتج)ع يطبق المتعلم القيم العامة المتعلقة بتقدير العمل المنتج وينقلها لآلخرين 0
 (.االحترام)ومحيطه  ع يتمثل المتعلم القيم االجتماعية المرتبطة بعالمه0
 (.االنتماء) تطبيق ونقل القيم التي اكتسبها لآلخرين ع يساهم المتعلم في3
 .ع يحافظ المتعلم على األدوات والمواد والتجهيزات0
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شرط أساسي لتحقيق ما و  ،أ من التعليم والتعلم مدى الحياةجزء ال يتجز فهو التعليم المهني والتقني أما  
اة بين الجنسين، و االمسو العمل الشريف، و ، االقتصادي والنمو التطوير المستدام، و السالم، و يطلبه البشر، 

الكثير من البلدان  ، كما أصبحالتعليم حاجة جذرية وملحةهذا أصبح  إذ، والمواطنة العالمية المسؤولة
يحقق ضمان العمل  بالشكل الذي بالدول المتقدمة، حاقللالة و ااالقتصادية لمح في نهضتهعتمد عليه ي

 .مع احتياجات سوق العملاألعمال والتوافق  وزيادةالالئق 
تأخذها تتبناه الدولة و التي الخاصة بالتعليم المهني والتقني  السياسات واالستراتيجياتويمكن ذكر بعض 
 : بعين االعتبار مثل

 .في التعليم التقني والمهني توطين مفهوم التنمية المستدامة -0
أجل إعطاء نتائج أفضل للشباب في عالم  سياسات التعليم المهني والتقني التي تم توجيهها من ريتطو  -0

 . وتقديم اإلرشاد المهني لهم قنيةتاألعمال وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة والمهارات المهنية وال
 . تحقيق مجتمعات مستدامة بيئياً  ونظر في سياسات التعليم المهني والتقني كمساهمات نحال -3
 مواجهةه وأشكاله و أوضاع يم المهني والتقني في كل  بتطوير وتوسيع التعل خاصال هتماماال إيالء -0

أن يكون التخطيط للتعليم المهني والتقني بشكل خاص  علىالتحديات المتنوعة وفقًا للبيئة المتغيرة، 
لتأكيد المشترك مع القطاع الخاص والمستفيدين اآلخرين مثل الجمعيات الحرفية والمجتمع المدني  التعاونب

 . مشاركةالوثوقية وال أهمية
 . الترتيبات التمويلية المستدامة والمناسبة تأكيد أهمية -5

 .تكييف المؤهالت ورسم المسارات، وترويج التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني -1    
 . المؤهالت والمهارات التي تتوافق مع حاجات سوق العمل المتطور أهميةتأكيد  -2

 فرص العمل تأميني الذي يؤديه التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني في الدور األساس تعزيز -1       
 .في الجمهورية العربية السورية لشبابوال سيما ل

التركيز على المتعلم ب نقوم ،ولكي نتمكن من الوصول إلى المواطنة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة   
على إكساب المتعلمين المهارات والقيم والمواقف وزارة التربية  وجعله محور العملية التعليمية، حيث عملت

 وقد ،من أحدث االتجاهات التربوية المختلفة عبر المناهج المدرسية المقررة وفق مدخل المعايير الذي يعد  
ى األول)التعليم للجميع من خالل تطبيق إلزامية التعليم في مرحلتي التعليم األساسي قامت الدولة بتوفير 

بر الوسائط المهارات ع كل  للتعليم األساسي وباستخدام  سع نطاقاً أو ل بداية رؤية شك   مما ،(والثانية
لمختلفة واالنتقال إلى الكتاب في المناهج المدرسية إلكسابها للمتعلمين في مراحل التعليم ا ةالمتعدد

للتفاعل معه والتحصيل العلمي  لكتروني عبر الخطط القادمة الذي يحتاج إلى تعلم العديد من المهاراتاإل
تحقيق المهارات الالزمة والقيم المالئمة لتحقيق التنمية المستدامة  وأي منهج دراسي موجه نح ألن ،منه

 .من شأنه أن يضع مفهوم المواطنة الصالحة ضمن أهدافه األساسية
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التعليم والتعلم والتقييم التي وتبذل الجهود لتطوير عمليات  ،لعديد من المناهج الدراسيةًا لتطوير وتجري    
إكسابه مهارات المواطنة واالنتماء والوالء لوطنه الجمهورية العربية السورية ضرورة تؤكد أهمية اإلنسان و 
غناء وا  ، والتفاعل مع أفراد المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات التعاونو  ،والعمل المخلص له

لقيم الكافية لخلق وتكوين المواقف االجتماعية والعلمية والوطنية تلك المناهج بالمهارات الالزمة وا
عادة توجيه برامج تدريب المدرسين والمعلمين بإكسابهم مهارات جديدة عبر  واألخالقية لدى المتعلمين وا 

 .لتحسين نوعية التعليم وتحقيق الجودة في مخرجاته دورات مركزية ومحلية
ي سورية ضرورة توفير المناخ السياسي والتشريعي المالئم ديث فد اقتضت عملية التطوير والتحوق   

ولهذا فقد تم إقرار خطة متكاملة  المطلوبة، إلجراء التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية
لتطوير العملية التربوية والتعليمية من توسيع التعليم اإللزامي المجاني، وقانون التعليم الخاص، ونشر 

لمعلوماتية بهدف تمكين المواطن السوري من امتالك المعارف والمهارات التي تجعله قادرًا على مواكبة ا
كذلك يتم التركيز على إكساب المتعلم مهارات حياتية للمواطنة و  اتها المختلفة،التطورات العالمية في سياق

 : ونذكر منهاوأسس التفكير الناقد بغية االرتقاء به إلى مصاف المواطن العالمي، 
 .المشكالت مهارة حل   -
 .التواصل مع اآلخرين -
 .العمل ضمن فريق -
 .اتخاذ القرار -
 .مهارة التحليل واالستنتاج والتصنيف والحوار والمناقشة -

 : وكذلك تعزيز القيم اآلتية
 .احترام وقبول اآلخر -
 .التسامح واالعتدال -
 .احترام القوانين -
 .خدمة الوطن بإخالص -
 .العمل التطوعي -
 .رام التنوع الثقافي في المجتمعاحت -
 .احترام الديانات ومعتقدات اآلخرين  -
 .المبادرة إلى المشاركة في الشأن العام -
 .احترام المرأة -
 .تشجيع المبادرات -
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تأكيد أن أداء، و  ة على تحديد معايير لكل  إن تربيتنا المستندة إلى المعايير تركز على األداء، وحريص   
المتعلم، لكي يتحقق هدفنا األسمى في الوصول إلى الطالب  غي أن تتوافر لدىدرجة تطلب ينبالمعايير 

  .القادر على امتالك إمكانيات التنافس المعياري العالمي
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 المعلمون -سادساا 
تنفيععذًا للدسععتور و  ،م0921بقععت سياسععة ديمقراطيععة التعلععيم فععي الجمهوريععة العربيععة السععورية منععذ عععام ط     

 كعلالمعدارس فعي جميعع أرجعاء العوطن فعي  بنشعر ، لعذا قامعتحعق العمعلو الدولة للمواطن حق التعليم  تكفل
فكانعععت معاهعععد دور المعلمعععين للمرحلعععة  ،سعععريعة إلععععداد المعلمعععين اً هعععذا اسعععتوجب خططعععو القعععرى األحيعععاء و 
عربيعة اللغعة ال -علعوم ال –رياضعيات ال: تعاهد إععداد المدرسعين فعي اختصاصعاباإلضافة إلى م)االبتدائية 

تربيععععة ال –موسععععيقية التربيععععة ال –فنيععععة التربيععععة ال -يععععدوي العمععععل ال –نكليزيععععة االلغععععة ال –فرنسععععية اللغععععة ال –
 .لباقي المراحل( حرفالمعلمي  –نسوية الفنون ال –رياضية ال
إتقعان  علعىة التعي تسعاعد المعدرس كان يتم التركيز على المادة العلمية مع معظم الموضوعات التربويو    

تسععى  تعم التوسعع بالجامععات إلعى أن وجعدت وزارة التربيعة نفسعها أمعام كعادر تربعوي مؤهعل جامعيعاً و  ،مهنته
فقامععت بإيقععاف القبععول فععي  علععى الععدوام لتعميععق معارفععه بمععا يواكععب التطععوارات العلميععة والتقنيععة والتربويععة،

عداد المدرسين  دار المعلمينمعاهد  فعي ( لغة انكليزيةال –فرنسية اللغة ال –عربية اللغة ال –رياضيات ال)وا 
تربية ال -موسيقية التربية ال –فنية التربية ال -يدوي العمل ال)وأبقت أقسام  م0115/ 0110 العام الدراسي

وزارة التربيعععة معععن ر األععععداد الكافيعععة لحاجعععة يفذلعععك لتعععو و ( حعععرفالمعلمعععي  –نسعععوية الفنعععون ال –ضعععية رياال
تعم دمعج معهعدي التربيعة م 0119/0101، وفعي الععام الدراسعي ريجي الجامععات فعي هعذه االختصاصعاتخ

 . (التطبيقيةو التشكيلية معهد التربية الفنية )الفنية والعمل اليدوي في معهد واحد يسمى 
 طلبعة الذي أجاز لوزارة التربية إعالن مسابقات االلتعزام معع /09/كان المرسومم 0111ومع بداية عام    

كليععة التربيععة شعععبة معلععم صععف كبععديل عععن معلععم الصععف الععذي كععان يؤهععل فععي معاهععد دور المعلمععين لمععدة 
س ويلتعععزم .ل/ 511/دارهمقععع تعويضعععًا شعععهرياً المسعععجل فعععي كليعععة التربيعععة حيعععث يتقاضعععى الطالعععب  ،سعععنتين

زارة فععي ضعععوء العععو  خدمععة الدولعععة مثلععي معععدة الدراسععة والقبعععول بععالتعيين فععي أي محافظعععة تحععددهاالخريجععون 
ام خريجععي معاهععد دور المعلمععين نظععالمعلمععين حملععة شععهادة ، وعلععى التععوازي تععم تأهيععل الحاجععة والشععواغر

تابعوا دراستهم فعي حيث لتعميق دراستهم الجامعية ( عبر التعليم المفتوح)السنتين وفق برنامج معلم صف 
القعدامى والمعلمعين الجعدد خريجعي بهعدف تحقيعق التجعانس بعين المعلمعين  /شعبة معلعم صعف/كليات التربية

فععي العععام الدراسععي  (عبععر التعلععيم المفتعوح)مشععروع برنععامج تعميععق التأهيعل التربععوي كليعات التربيععة حيععث بعدأ 
معلمععًا / 33015/وتعععععععععععععم تعميعععععععق تععععععععععععأهيلم 0119/0101 واسععتمر حتععى العععام الدراسععيم 0110/0115

المتضععمن تسععوية وضععع خريجععي م 5/0/0112تععاريخ / 051/رسععوم رقععمومعلمععة وتشععجيعًا لهععم صععدر الم
 .ىاألولالبرنامج من الفئة الثانية إلى الفئة 

 ،عمعععدت وزارة التربيعععة لتعععرميم موضعععوع التأهيعععل التربعععوي للمدرسعععين االختصاصعععيين وفعععي الوقعععت نفسعععه   
، بععدأ مععدة عععام دراسععي واحععدهيععل التربععوي لوقامععت بمشععروع تأهيععل المدرسععين عبععر إيفععادهم لدراسععة دبلععوم التأ

 مدرس /2111/هذا البرنامج سبع سنوات وتم تأهيل واستمرم 0992/0991هذا المشروع في العام الدراسي 



41 

 

ثعععم تعععم التعاقعععد معععع الجامععععة االفتراضعععية لدراسععة دبلعععوم التأهيعععل التربعععوي وعلعععى دفعتعععين حيعععث تعععم ، ومدرسععة
  .ومدرسة اً مدرس /3015/تأهيل

الذي  (في جميع االختصاصات)يج الجامعة ربية موضوع ضرورة متابعة دراسة خر عززت وزارة التقد و    
خعالل إعطائعه درجعات معن وزارة بضرورة حصوله علعى شعهادة دبلعوم التأهيعل التربعوي اليرغب بالعمل لدى 

تأهيععل دبلععوم ال طلبععةلععذلك وسعععت الجامعععات عبععر كليععات التربيععة اسععتيعابها ل ،هاأثنععاء مسععابقات فععي فضععلى
 مععن خععاللأو نظعععععععععامي ال فععي التعلععيمإمععا  ،كامععلالذيعععععععن يتععابعون دراسععتهم خععععععععععععععععالل ععععععععععععععام دراسععي وي التربعع

 .(عبر التعليم المفتوح)برنامج دبلوم التأهيل التربوي 
أصععبح هععذا ، امعععة االفتراضععيةدبلععوم التأهيععل التربععوي فععي الج ت وزارة التربيععة اإليفععاد لبرنععامجقفععأو بعععد أن و 

مععن خععالل متابعتهععا توجيععه  فيععهوزارة الععتسععاهم و  ،البرنععامج مععن البععرامج األساسععية لععدى الجامعععة االفتراضععية
التربويعععة و لعلميعععة المالحظعععات للجهعععات المعنيعععة المشعععرفة علعععى دبلومعععات التأهيعععل التربعععوي لتعزيعععز البعععرامج ا

 .فيهاالتقنية و 
المعلمعين والمدرسعين معن خعالل تحسعين مسعتواهم العلمعي  لعوزارة رفعع كفعاءةلوبموجب هذه الخطوات تحقعق 

وتطعوير المهعارات التربويععة وزيعادة المهععارات فعي تقنيععات التعلعيم باسععتخدام التكنولوجيعا فععي التعلعيم للمعلمععين 
 .والمدرسين والفنيين واإلداريين استعدادًا لتطبيق المناهج الجديدة

االختصاصعععععيين فععععي جميعععععع جميعععععع المععععوجهين التربععععويين و كزيععععة لقامععععت وزارة التربيعععععة بتنفيععععذ دورة مر  كمععععا
 -اإلدارة الصععفية  -كفايععات المعلععم النععاجح  :فععي الموضععوعات اآلتيععةم 0119يععة عععام المحافظععات مععع بدا

المهام اإلدارية للموجعه التربعوي واالختصاصعي  -التقويم التربوي  -الة في التدريساألساليب الفع  و الطرائق 
دور الوسعائط  -مهعارات التفكيعر  -أخالقيعات مهنعة التعلعيم  -سعير العمعل و سعية متابعة السجالت المدر  -

تقويمها المناهج التربوية المطورة و تنفيذها و تصميم الدروس  -ال التع لمية في توفير التعليم الفع   /التعليمية
شععروعات وزارة م -معاييرهععا و فععي التعلععيم العععام مععا قبععل الجععامعي فععي الجمهوريععة العربيععة السععورية أهععدافها 

تناسعععب معععع آفعععاق المنعععاهج ذلعععك ضعععمن خطعععة إععععادة تعععأهيلهم بمعععا يو التربيعععة للتطعععوير التربعععوي فعععي سعععورية 
  .الجديدة

ى األولعلى صفوف الحلقة م 0100/ 0101 وزارة بتطبيق المناهج الجديدة في العام الدراسيالثم بدأت    
 .العاشرو الصفين السعابع و ( الرابع -الثالث -الثاني -األول)من التعليم األساسي 
  .(أدبي /علمي)لثانوي الثاني او الثامن و صفوف الخامس  علىم 0100 /0100وفي العام الدراسي 
  .(أدبي /علمي)الثالث الثانوي و التاسع و صفوف السادس  علىم 0103 /0100وفي العام الدراسي 

المعلمين  كل  وزارة بتدريب ال تقومععععععععععععام  ل  خععععععععععالل العطلة الصيفية من كو قبل البدء بالعام الدراسعي و 
وتصميم االختبارات  ،في موضوعات طرائق التدريسالمدرسين للصفوف المطبق عليها المنهاج الجديد و 

وفق منهجية واضحة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة عبر توطين التدريب من خالل خطوات العمل 
  :اآلتية
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  .ين مع مؤلفي المواد العلميةاألوليب مركزي مؤلف من الموجهين اعتماد فريق تدر  -  
 ى مناألولمديرية تربية للحلقة  اعتماد فريق تدريب فرعي من الموجهين التربويين على مستوى كل    -

 .المدارس في محافظاتهم يريالتعليم األساسي ساهم في تدريب جميع المعلمين مع مد
  .مديرية تربية ن الموجهين االختصاصين على مستوى كل  اعتماد فريق تدريب فرعي معع - 
إلزام المجمعات التربوية بترشيح متدربين من جميع االختصاصات ا كلفت وزارة التربية مديرياتها كم  

وقام المتدربون في الدورة  ،ليكونوا مدربين على مستوى مجمعاتهم التربوية ،لحضور الدورات الفرعية
المدرسين العاملين و معاتهم التربوية بتنفيذ دورات تدريبية إلجمالي المعلمين الفرعية على مستوى مج

 .الوكالءو على مستوى مجمعاتهم التربوية األصالء 
دراكًا من وزارة التربية ، التربوية فععععععععي قضية تطبيق المناهج الجديععععععدةو انطالقًا من أهمية المثاقفة المجتمعية و     وا 

العلمية لمن يرغب من المعلمين  فقد فسح المجال لالستزادة ،غذية الراجعة من مجتمعنا المحليألهمية تلقي الت
كما فسح المجال  ،المجمعات التربويةعاشية مستمرة في مركز المحافظة و عمل إن ورشالمدرسين من خالل و 
استمرت و  ،اراتهم وتساؤالتهماإلجابات عن مختلف استفسلياء أمور المتعلمين لالستفادة من هذه البرامج لتلقي و أل

حيث أصبحت مراكز الباسل للتدريب التربوي ، على مدار األسبوعو نعاشية طوال أيام الدوام الرسمي العمل اإل ورش
 .ة للتدريب على المناهج الجديدةمراكز دائم

روس نموذجية بعد االنتهاء من الدورات التدريبية الميدانية وضعت المجمعات التربوية جدواًل لتنفيذ دو    
ن ضمن و مادة اختصاصية يحضرها المعني لكل  المدرسين المتميزين و من قبل الموجهين االختصاصين 

في نهاية كل درس نموذجي تعقد ورشة عمل لتقييم و  طلبةأمام الطاق المجمع التربوي في الميدان و ن
 .الرد على تساؤالت المعلمين حول المنهاج الجديدو الدرس 

 /31/التي تبلغمدة التدريب  جعلثر كبير في التدريب االختصاصي أ ونح لتوجهلضح كان أو بشكل و 
متناسبة مع الحد األدنى لمدة الدورة التدريبية في مثل هذه  ساعة تدريبية لكل مستوى تدريبي

  .الموضوعات
ير تر التحضدفو  ،المدرسين بدليل المعلم مع دفتر تحضير لكل مادة اختصاصيةالمعلمين و  تزويد تم    

المعلمين واستمر على هذا المنوال تدريب  ،تباعه وفق المناهج الجديدةايوضح األسلوب الالزم هذا 
 .(م0100/0105 -0103/0100)والمدرسين في العامين الدراسين 

ولكن في ظل ظروف األزمة التي تمر بها البالد ووجود بعض المناطق تحت سيطرة العصابات 
 ،إلى مراكز إيواء تحويل بعض المدارسبسبب  لمين في هذه المناطقفقد تأثر تدريب المع ،المسلحة

ل مع األمر الذي تطلب تدريب المعلمين للتعام ،داخل الصفوف في مدارس كثيرة طلبةفحصل ازدحام بال
 .األعداد الكبيرة داخل الصف

دراسة صفين ن من الطالب التي تمك  ( ب)تدريب المعلمين على أسلوب التعامل مع مناهج الفئة  كما تم  
 .على تنفيذ برامج الدعم النفسي واالجتماعي هومن ثم تدريب ،بسنة دراسية واحدة



42 

 

العمل يين واالجتماعيين الذين سيكلفون باإلضافة لموضوع إعداد البرامج التدريبية الالزمة للمرشدين النفس
دعم اليواء من خالل على تخفيف آثار األزمة عند األسر المتضررة وأطفالها القاطنين في مراكز اإل

فسيين المدارس مع المرشدين الن يريوكذلك إعداد البرامج التدريبية الالزمة لمد ،النفسي واالجتماعي
المدارس في المناطق المنكوبة  طلبةتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لجميع لواالجتماعيين الذين كلفوا 

متابعة تنفيذ هذه البرامج في  تومن ثم تم ،مهجرين بشكل خاص طلبةوالمدارس التي تضم  ،بشكل عام
مات إضافة للجهود المشتركة بين وزارة التربية والمنظ ،وهي دورات تم تنفيذها ،مختلف المحافظات

 .الدولية خالل هذه الفترة
فق ركزية موضوعات التدريب و ات اإلدارة المداد والتدريب بالتنسيق مع مديريععععة اإلعععععععععتتابع مديريكما  

 : اآلتي
  لية آبدة للتعليم المهني ععموضوع التدريب على المناهج الجدي :والتقنيالتعليم المهني مع مديرية

 .انوية العامة في جميع االختصاصاتالث على منهاجالتي حصلت  نفسها التدريب
 ة منذناقموضوع تدريب المعلمين والمدرسين في موضوعات استخدام الت :مع مديرية المعلوماتية 

  .اآلنتى وح م0115عام 
 تنفذ دورات تدريب على دليل المنهج الصحي المدرسي ذي المرود  :مع مديرية الصحة المدرسية

المدارس والموجهين التربويين ودورات مستمرة  يريعلمين ومدكل سنوي للجدد من المالعملي بش
البيئة المدرسية لألطباء والمساعدين الصحيين والمثقفين الصحيين في مجال المحافظة على 

ية وتعزيز أنماط الحياة الصحية وفي جميع برامج الصحة األولوالصحة العامة واالسعافات 
 .(الصحة العالمية -اليونيسيف )مع المنظمات الدولية  التعاونلك بالمدرسية وذ

 موضوع تدريب جميع الموجهين االختصاصين والتربويين والمعلمين  :مع مديرية تقنيات التعليم
 .الوسائل التعليمية ثمارلمدرسين في موضوع استوا

 تدريب جميع المعلمين والمدرسين العاملين في مجال تدريب األطفال : المدرسي رحمع مديرية المس
 .ورعاية مواهبهم وصقلها وتقديمهم للمجتمع كمواهب واعدة

 ال تدريب األطفال تدريب جميع المعلمين والمدرسين العاملين في مج: مع مديرية التربية الرياضية
 .ا وتقديمهم للمجتمع كمواهب واعدةورعاية مواهبهم وصقله

الوزارة  تسعى مختلف الموضوعات التيوالنظر إلى  ،استعراض موضوعات التدريب بشكل عام وبعد
فإن تدريب ( سطرائق تدري، تكنولوجية، علمية، ةيصح، ةيثقاف): وهي تعميمها في الميدان التربويإلى 

 وهو دربين توجود الحافز المادي للممع ، ستلزم توفير اإلمكانياتت أساسية قضية وعهستمرار االمعلمين ب
المشتركة بين وزارة التربية يتم من خالل برامج التدريب  ويمكن أن ،عامل مشجع للجميع بشكل عام

 .والمنظمات الدولية
 .ائه بعد حصوله على التدريبوير أدلزمه بتطتفي الميدان التربوي  المتدربمتابعة تنفيذ أداء إن 
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 : وبخصوص المعلمين يمكن إيراد مجموعة من التوصيات والمقترحات منها
أو ت تتنقل داخل المخيمات ناوالحكومة السورية بإحداث مدارس ضمن كرافا وسكيليوناوثيق بين  تعاونقيام  -0 

 .الرحل والبدمع  (الكرافانات)المتنقلة  تجربة المدارسمن مستفيدين ، المناطق الساخنة
القطر  لتالميذ داخلموضوع يخدم جميع ا والصفوف وه كللو راق التعلم الذاتي من دون معلم أو تجربة  دعم -0 

 .وخارجه وقابل لالنتشار السريع
على موجة يستطيع التقاطها جميع التالميذ في المناطق الساخنة  المذياعشرح الدروس التعليمية على  -3

يع الصفوف على ، باإلضافة إلى التوسع في موضوع شرح الدروس لكامل المنهاج ولجمطنوالمخيمات خارج الو 
 .الفضائية التربوية

 .تطبيق المرسوم الخاص بإحداث المدرسة اإللكترونية -0
  :مشاريع في األفق 

 المؤهل بما يساهم في رفع مستوى التدريب  األولإلعداد المدرب : األكاديمية الوطنية للتدريب
 .عن موضوع اعتماد المدرب بحكم موقعه الوظيفيد عام واالبتعابشكل 

  في أماكن إقامة للمتدربين و مشاريع أخرى تكون بمثابة بنية تحتية بما تمثله من قاعات تدريب
  :التدريبية هي ثناء سير الدوراتأ
 .(ة الجنوبيةقالمنط)التربوي في دمشق  يالمركز التدريب* 
 .(المنطقة الشمالية)ركز تدريب تربوي في حلب م* 
 .(المنطقة الساحلية)الالذقية  في مركز تدريب تربوي* 

 .(الشرقية المنطقة)ر الزور دي تربوي في مركز تدريب*         
  من خالل( مركزيًا ومحلياً )التي تعمل في مجال التدريب  األطر تطوير:  

  :على إعداد خطط التدريب بما فيه من أطرتدريب *
 .جات التدريبية ميدانياً االحتيا رصد -
 .إعداد خطة التدريب وفق االحتياجات-
 .إعداد البرامج التدريبية الالزمة -
 .تهيئة الظروف المناسبة للتدريب بما فيها من بيئة مادية وغير ذلك -

 : على تقويم التدريب أطرتدريب *      
  .التقويم المباشر ألثر التدريب -       

 .التدريب ميدانياً متابعة أثر  -       
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 سين والجودة والمخرجات التعليميةاة بين الجناو اإلنصاف والمس -سابعاا 
 

وهذا يحتم علينا األخذ  ،مختلف نشاطاته فييتسم هذا العصر بكثرة تعقيداته وكثرة العوامل المؤثرة    
ق لنا الكثير من وطريقة علمية تحق ،ستراتيجي كمخرج من هذه التعقيداتبعين االعتبار التخطيط اال

ن التخطيط للعملية التربوية يقوم بناء على منطلقات تحددها جنبنا الكثير من المشكالت، بحيث إالفوائد وت
ومن . معها ومدى التعامل ،وتبنى عليها أهداف الخطة وطريقة التعامل ،البيئة المحيطة بشتى مجاالتها

الشكل المناسب، ويخدم مصلحة المخطط في المعلوم أن التخطيط نفسه يحتاج إلى تخطيط كي يظهر ب
هذا الواقع الجديد والتحديات المهمة التي يواجهها التعليم ومؤسساته تفرض عليه الحاجة . تحقيق أهدافه

 .له اً التفكير االستراتيجي أساس يعد  الذي طيط اإلستراتيجي المرن والمستمر إلى التخ
القطاعات الوطنية  كل  قطاع التعليم أن يتكامل مع  على يفرض، التخطيط كفلسفة تعليمية تبنيإن    

المستقبل  وت العصر وينطلق نحويواجه تحديا ،وأن يعرف كيف يحرك عجالت التنمية الشاملة ،األخرى
القطاعات األخرى  كلومن هنا يأتي دور المؤسسات التعليمية كقوى فاعلة في رفد  ثابتة ومتزنة، بخطا

 . مشكالتها وتنمية تلك القطاعات وحل   مؤهلة وقادرة على قيادة أطرب
يتطلب تحقيق  فإنه ومهما تباينت الرؤى اإلستراتيجية والسيناريوهات المحتملة بشأن التعليم في سورية،   

مع احتياجات ومصالح الفتيات والفتيان، وتهيئة بيئة و امتس والتكيف على نحو اة بين الجنسين او المس
المناصب التعليمية الوظائف و اة في و اكفالة تمثيل المرأة على قدم المسمدرسية مالئمة لكال الجنسين، و 

اة بين الجنسين والجودة في المخرجات التعليمية في و اتحقيق اإلنصاف والمس ألنواإلدارية والقيادية 
 : الخطة على المستوى الوطني يتطلب منا كتربويين التركيز على األمور التالية

بين  اةاو والمس( الديمقراطية)فالحرية  أولويات حقوق اإلنسان السوري،عليم ضمن أن يكون الت ضرورة :لا أو 
ل وسياسة التمييز، لذلك شهدت سورية نهضة والعيش الكريم كلها أمور ال تستقيم مع الجه الجنسين

حدثت المدارس في التجمعات السكنية المختلفة، وفي المزارع يمية تمثلت في التوسع الكمي حيث أتعل
وفي البلدات والمدن وفي مضارب البدو، وترافق ذلك بإقرار إلزامية التعليم  ،يرة والقرى واألحياءالصغ

يعد على التعليم بحيث لم  اإلقبال وازداد في السنوات االخيرة. ومجانيته في المرحلة الثانوية األساسي
صبح وجودها األنثى قد أ ن  إ اءة ومبادئ الكتابة والحساب، بللمام بالقر كما في الماضي على اإل مقتصراً 
 ل  مما يد ،كبيراً  وارتفعت الميزانيات المخصصة للتعليم ارتفاعاً . وبنسب جيدة في المراحل كافة واضحاً 
 ،من الجنسين في تزايد متسارع ين، فعدد الخريجين الجامعيمجهوالً  مراً أ انتشار التعليم لم يعد   ن  على أ

مام أديدة وقد فتح التعليم آفاقًا ج ،أو حملة الشهادة الثانويةوكذلك الخريجون من المعاهد المتوسطة 
 االجتماعي وفي التحرك من منطقة إلى أخرى، سهم في عمليات التغيير والتقدمالمواطنين من الجنسين وأ

هذا ترك  كل  . ولم يكن حظ الريف كبيرًا في البداية. كان على األغلب النزوح إلى المدينة واالستقرار فيها
سرة من فتح مجاالت عمل جديدة وتغيرات في المهنة بشكل عام، وفتح مجال العمل للمرأة ًا في األآثار 
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إضافة إلى نشر الوعي السكاني ضمن إطار العائلة وفي غياب قيم قديمة تتعلق باألسرة والعالقات مع 
لص األسرة الممتدة، ولو األقارب، وأوجد قيما جديدة بداًل منها كان أبرزها تزايد وجود األسرة النووية وتق

رحنا ندقق في قوة العمل النسوية في سورية، فإننا نالحظ أنها تتزايد باضطراد، حيث العالقة طردية مابين 
 .تعليم والمرأة وعملها

لتحقيق التنمية المستدامة، تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين من العوامل الرئيسية  ولما كان
يحصل عليه الرجال من  الة الحواجز التي تحول دون حصول النساء على نفس ماسورية على إز  تعمل

ومن شأن تكافل تعزيز الفرص أمام النساء مساعدتهن في القيام . موارد طبيعية وحقوق وفرص اقتصادية
ويسهمن في  ،بأدوار اجتماعية واقتصادية فاعلة، بحيث يؤثرن في المزيد من السياسات التي تشمل الجميع

ديد شكلها، وسيؤدي تحسين أوضاع النساء أيضًا إلى زيادة االستثمار في تعليم أطفالهن وصحتهم تح
   .ورفاهيتهم

تعتمد على  إذ ،من معنىصناعة  كل ما تحمله كلمةب" صناعة"تحويل التعليم في سورية إلى : ثانياا 
ر الجودة ومصادر التمويل كفاية وتنوع المدخالت والمعالجات والمخرجات ومعايي: عوامل متعددة منها

 .والقوى العاملة واإلدارات وقوانين العرض والطلب
وعلى  ،مواصفات مخرجاتها تعتمد على طبيعة مدخالتها عند النظر إلى التعليم على أنه صناعة، فإن  و 

ت وعلى مدى ما تمتلكه اإلدارة التعليمية من مؤهال ،ماهية الفلسفة والسياسات والممارسات التي تتم فيها
 .الةومدى وعيها باألساليب اإلدارية الفع   ،قيادية وعلمية وتربوية

إن االرتقاء بمخرجات التعليم العام والتعليم الجامعي على حد سواء، يتطلب بناء مناهج تعليمية تقوم على 
 .ثقافة الذاكرة فياة واإلبداع وثقافة بناء القدرات التحليلية جنبًا إلى جنب او ثقافة المس

( مخرجعات التعلعيم)ن المنهاج التعليمعي يمثعل المحعور الرئيسعي العذي يصعل معا بعين المنعتج التعليمعي كو و    
واإلستراتيجيات المجتمعيعة واحتياجعات سعوق العمعل، فإنعه يجعب إيعالء عنايعة خاصعة بتعدريس علعوم العصعر 

دارة األعمعععال واالنتمعععاء العععوطن: )مثعععل وفيمعععا يتعلعععق . (ياللغعععات والعلعععوم والرياضعععيات وتقنيعععات الحاسعععوب وا 
فإنععه يتوجعب التركيععز علععى  ،بالقعدرات والمهععارات التعي يتوجععب إكسعابها لمخرجععات التعلععيم فعي جميععع مراحلهعا

مهععارات العمععل واإلنتععاج مثععل التحليععل والتركيععب والحععوار والمناقشععة والتطبيععق والتقيععيم، وصععناعة القععرار جنبععًا 
فععي التعلععيم لععيس فيمععا تحتويععه المععادة ذاتهععا بععل فععي  فالشععيء المهععم لععى جنععب مععع مهععارات التفكيععر العليععا،إ

 ،المحعععرك العععرئيس فعععي تحقيعععق الرؤيعععة تععععد  نتيجعععة لهعععا والتعععي  والقعععدرات والمهعععارات العقليعععة الهامعععة التعععي تنمععع
ولتحقيععق مثععل هععذه الخصععائص فععي مخرجععات التعلععيم يجععب االهتمععام بالطاقععة البشععرية المحركععة للنشععاطات 

دارات)م التعليمععي العمليععة التعليميععة فععي النظععا والتععي تتوقععف فعاليتععه إلععى حععد كبيععر علععى مععدى ( مدرسععون وا 
فعنععد تععوفر طلبععة ذوي دافعيععة عاليععة للععتعلم ومنهععاج يحتععرم مسععتويات المهععارات العقليععة  كفععايتهم وفعععاليتهم،

دارة متميزة، فإن    اً أطعر منظومعة التعلعيم سعتكون قعادرة علعى أن تعوفر للمجتمعع  المتنوعة ومدرسون متميزون وا 
 .بشرية راقية مؤهلة بمهارات وقدرات متميزة للعمل في شتى القطاعات
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تتحمعل الدولعة أعباءهعا فعي  فعي اإلنسعان،النظر إلى نفقات التعليم على أنها استثمارات طويلة األجعل : ثالثاا 
حجعم  حدوديعةموبعالرغم معن  معيله أعباء التعليم الجعامعي،أو مرحلة التعليم العام فيما يتولى اإلنسان نفسه 

حسعب )اإلنفاق على التعليم العام وضعف كفاءة استخدامه في المجتمععات الناميعة مقارنعة بالعدول المتقدمعة 
دوالرًا / 301/كعان نصعيب الفعرد فعي سعن التعلعيم فعي العدول العربيعة معن اإلنفعاق علعى التعلعيم وتقرير لليونسك

 أنه تحعت مفهعوم االسعتثمار يجعب أن يخضعع ، إال(دوالر/ 1511/في حين بلغ اإلنفاق في الدول الصناعية
باسعتمرار إلنتعاج مخرجعات قعادرة علعى المسعاهمة بفاعليعة فعي / التكلفعة/االستثمار في التعلعيم لتحليعل المنفععة

ذات كفعاءة لكعي تكعون منظومة التعلعيم السعورية  تسعىولذلك . التنمية الشاملة والمستدامة دون هدر للموارد
 .ل الموارد المتاحة وتحقيق أعلى عائد من االستثمار في التعليممن حيث قدرتها على استغال

إنمائيععة محورهععا اإلنسععان والمجتمععع، فععال يكععون الحععديث عععن أي النظععر إلععى أهععداف التعلععيم كأهععداف : رابعققاا 
يكععون تسعععى وزارة التربيعة لمعن هنعا  واالسععتثمار فعي مجاالتعه المختلفععة، دون التركيععز علعى التعلعيمتنميعة معن 

مختلعععف مظعععاهر  وكعععل وسعععائط التعلعععيم أكثعععر انفتاحعععًا علعععى ،هعععاج التعليمعععي ومحتويعععات الكتعععب التعليميعععةالمن
فقععد أصععبح رأس المععال البشععري ومععا يععرتبط بععه مععن رأس مععال فكععري مععن أهععم العوامععل الفاعلععة فععي  التنميععة،

سععتراتيجي يتوجععب ولععذلك فإنععه عنععد التخطععيط للتعلععيم علععى المسععتوى اال حععداث التنميععة الشععاملة والمسععتدامة،إ
معن  مراعاة التنسيق والتناغم بين تنمية قطاعات التعليم العام والتعليم الجعامعي والتوسعع فعي التعلعيم المهنعي

 .من جهة ثانية بشكل مستمر( جوانب التنمية المختلفة)وما بين هذه القطاعات وبين سوق العمل  جهة،
وعلععى سععبيل المثععال ال  م األخععرى فععي هععذا المجععال،جععارب األمععمععن المفيععد االسععتفادة مععن خبععرات وت: خامسققاا 

" البحععث عععن المعرفععة فععي كععل أنحععاء العععالم" ربععة اليابانيععة القديمععة المسععماةالحصععر يمكععن االسععتفادة مععن التج
كما أنه يمكن االستفادة معن نظعام المسعاءلة فعي نظعام . والتي جعلت من اليابان في مصاف الدول المتقدمة

وأيضعًا يمكعن االسعتفادة معن تجربعة النمعور  م،0910الصادر عام " أمة في خطر"مى التعليم األمريكي والمس
وكيععف وضعععت التعلععيم علععى  ،م0992آسععيا عقععب األزمععة االقتصععادية عععام  ياألسععيوية فععي دول جنععوب شععرق

 .لوياتها لتالفي أزمات مماثلة في المستقبلأو سلم 
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 جامعي في سوريةللتعليم ما قبل الالمعايير الوطنية  -ثامناا 
 

االهتمععام والعنايععة  السياسععات التربويععة فععي الجمهوريععة العربيععة السععورية مبععدأ التعلععيم للجميععع كععل   أولععتلقععد   
والتعلعيم " ديموقراطية التعلعيم"وحققت خطوات متقدمة على المستويين الكمي والنوعي في إطار تطبيق مبدأ 

 تعلععيم ومجانيتععه وكععان آخرهععا قععانون التعلععيم األساسععياإللزامععي، حيععث صععدرت قععوانين تععنص علععى إلزاميععة ال
 . ىاألولالذي مد اإللزام ليشمل السنوات التسع م 0110لعام / 30/رقم
فقعد  ،وباعتبار أن قطاع التعليم يعد أحد المحركات األساسية للتطوير والتحديث الوطني في جوانبعه كافعة  

مويعععة الشعععاملة التعععي تشعععهدها سعععورية، بهعععدف بعععرزت أهميعععة إصعععالح هعععذا القطعععاع علعععى ضعععوء النهضعععة التن
 .الوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة تستطيع المساهمة فيها

لقد حرصت العوزارة على االهتعمام بجودة التعليم العام ما قبل الجعامعي بغيعة تخعريج معتعلم ال يقعل تكوينعه   
منعاهج التربويعة هعي إحعدى الركعائز وباعتبعار أن ال ،ععن تكعوين غيعره فعي العدول المتقدمعةالمعرفي والمهاري 

األسععاس للنهععوض بععالوطن والمععواطن وأسععاس التقععدم والتنميععة فععي المجتمععع ومرتكععز األمععن الععوطني، فقععد تععم 
هععذه المعععايير  ولتغععد ,اعتمععاد أحععدث المععداخل فععي مشععروع بنععاء هععذه المنععاهج المتمثععل فععي مععدخل المعععايير

هعداف والمسعؤوليات واألدوار وتكعون بالتعالي أساسعًا فعي مرجعية للمؤسسات التربويعة تتوضعح معن خاللهعا األ
طارًا للمساءلة والمحاسبة  .الحكم على مدى اإلنجاز وجودته، وا 

ويقتضي ضمان جودة التعليم تحديد األهعداف المنشعودة المتسعقة معع التوقععات الدوليعة لمعا ينبغعي للمعتعلم   
حديعد نواتجعه بشعكل قابعل للمالحظعة والقيعاس، وهعذا مراحعل التعلعيم، وت ويتمكن من أدائه في كعل   ،أن يتعلمه

 اً ات، ووضععت لعه أطعر ياخعر التسععينأو ما يوفره مدخل المعايير الذي ظهر في عدد من الدول المتقدمة منعذ 
 : مرجعية لها مفاهيمها ومصطلحاتها الخاصة، ويركز هذا المدخل على ما يأتي

مععا الععذي ينبغععي أن يتعلمععه : تسععاؤلين عععنجابععة مسععتويات معياريععة تتحععدد مععن خععالل اإل /وضععع معععايير -0
وتصعععف هعععذه المععععايير درجعععة التطلعععب معععن المععععارف والمهعععارات، . المعععتعلمل ولمعععاذا عليعععه أن يتعلمعععهل

 .وتكون منطلقًا لوضع مخرجات تعليمية أكثر تحديداً 
ين، نعععواتج تعلعععم تعطعععي صعععورة أكثعععر تحديعععدًا للتعلعععيم تراععععى فيهعععا خصعععائص المتعلمععع /وضعععع مخرجعععات -0

 مجععال مععن المجععاالت الدراسععية وفععي كععل   وتوضععح مسععتوى الععتعلم الععذي يجععب أن يبلغععه المععتعلم فععي كععل  
 .مرحلة من مراحله

 

 : األساس النظري لمشروع المعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي
المبعادئ والمفعاهيم يقوم مشروع بناء المعايير الوطنيعة للتعلعيم الععام معا قبعل الجعامعي علعى مجموععة معن    

ر الرؤيععة المسععتقبلية للتعلععيم فععي الجمهوريععة العربيععة السععورية، وتشععكل فععي الوقععت و االرئيسععة التععي تعكععس محعع
 : نفسه األسس النظرية لهذا المشروع وهي
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o ترسيخ قيم االنتماء الوطني والقومي واإلنساني. 
o مة وفق مقتضياتهاو اتعزيز ثقافة المق. 
o ولية والوطنية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة واإلنسانالتأكيد على المواثيق الد. 
o احتععرام قععوانين الطبيعععة، والتمكععين مععن اسععتخدام أسععاليب التعامععل  وترسععيخ االتجاهععات اإليجابيععة نحعع

 .السليمة معها بما يضمن سالمتها واستمرارية مصادرها
o  فق الشرائع الدوليةترسيخ قيم العمل الجماعي والتسامح في المجتمع وتقبل اآلخر الذي يسلك و. 
o مراعاة خصائص المتعلم وحاجاته. 
o توفير مناخ يكفل حق التعليم المتميز لجميع التالميذ . 
o اكتساب المتعلم المرونة في التفكير العلمي الناقد والمناقشة بفكر منفتح وموقف مسؤول. 
o رسعععيخ المعععنهج التأكيعععد علعععى اسعععتخدام األسعععلوب العلمعععي فعععي التعامعععل معععع مواقعععف الحيعععاة اليوميعععة وت

 .العقالني في مواجهة مسائل الحياة
o تعزيز استخدام مصادر التعلم المتعددة، وتنمية قدرة المتعلم على صنع المعرفة واتخاذ القرار. 
o تعزيز التطبيقات العملية للمعارف والمهارات واالتجاهات التي يدرسها. 
o عالم متغير تعزيز قدرة المتعلم على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة في. 
o العمل المنتج وجودته وتعزيز االتجاهات اإليجابية نح. 
o التهيئة لالنخراط بسوق العمل وفق مداخل رحبة تشمل قطاعاته كافة . 
o   المشكالت تنمية مهارات المبادرة والتعلم الذاتي وحل. 
o يةالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين والمدرسين واإلداريين العاملين في حقل الترب. 

 

 : األسس المعتمدة في بناء المنهج
 مسععيرة األمععة العربيععة عبععر تاريخهععا المش ععرف غنيععة بإنجازاتهععا الحضععارية اإلنسععانية والعلميععة فععي كععل   إن     

مجتمع نشط ومنفعتح علعى الععالم ويتسعم  والمجاالت، والمجتمع السوري جزء ال يتجزأ من األمة العربية، وه
المععتعلم اليععوم محععور العمليععة التعليميععة ومركععز اهتمامهععا وأمععل األمععة لتحقيععق بفكععر متقععد ومتقععدم، وقععد غععدا 

طموحاتهعععا ودفعهعععا إلعععى األنسعععاق المتقدمعععة عالميعععًا، وهعععذا يسعععتدعي بنعععاء معععنهج تربعععوي يرتكعععز علعععى األسعععس 
 : االجتماعية، والنفسية والتربوية، والوظيفية، والوطنية اآلتية

 ومنها األسس الجتماعية : 
 م بتراثه الثقافي واإلفادة منه في بناء المستقبلربط المتعل. 
  تلبية حاجات المتعلم وأهدافه الرئيسية وتعرف ظروفعه ومشعكالته وتبريعر مظعاهر التغييعر والتطعوير

 . والتحديث في المجاالت جميعها
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  االهتمععام بمتطلبععات التنميععة اإلنسععانية فععي سععورية بمععا يكفععل ربععط العلععم بععالمجتمع وتلبيععة متطلباتععه
 . لمختلفة وسد احتياجاته ومواكبة التطورات العالميةا
 إبراز مظاهر التطور العلمي والتنمية بأشكالها المختلفة التي يمر بها المجتمع السوري . 
  االهتمععععام بعععععادات المجتمععععع العربععععي السععععوري اإليجابيععععة وتقاليععععده المسععععت م دة مععععن القععععيم االجتماعيععععة

 .واإلنسانية الحضارية والتمسك بها
 ومنها سس النفسية والتربويةاأل : 

 المتعلم وحاجاته واستعداداته وميوله وقدراته ومهاراته ومراعاة خصائص نم . 
   مراعععاة طبيعععة عمليععة الععتعلم فععي مختلععف مراحععل التربيععة والتعلععيم واعتبععار المععتعلم محععور العمليععة

 . التعلمية -التعليمية
 كامل، من كل جوانبهااالهتمام ببناء شخصية المتعلم بشكل متوازن، ومت . 
 االهتمام بالقيم الروحية واألخالقية واالجتماعية والعلمية والفنية المرتبطة بالثقافة العربية. 
 االهتمام بجودة التعلم والوصول إلى التعلم المتميز من خالل تحديد المعايير ومستوياتها في التعليم. 

 ومنها األسس الوظيفية:  
 ل اللغوي الشفهي والكتابي وانسجامها مع المرحلة العمرية من حياة المتعلمالتأكيد على مهارات التواص. 
 االهتمام بمهارة التفكير بكل مستوياته. 
 استخدام التقانات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها واستخالص النتائج. 
 نتاجها كأساس لبناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة  .توظيف المعرفة وا 

 

 ومنها ةاألسس الوطني : 
  إبعععراز دور الحضعععارة العربيععععة واإلسعععالمية وموقعععع سععععورية المتقعععدم منهعععا عبععععر التعععاريخ فعععي مختلععععف

 .المجاالت
 االنتماء للعوطن واالعتعزاز بعه والحعرص علعى مصعالحه العليعا، ورفعع مكانتعه بعين األمعم  التأكيد على

 . وتحمل المسؤولية في بنائه وتطويره والدفاع عنه
  التراث الشعبي المحلي وجمالياتهالتأكيد على أصالة. 

 

 : األهداف العامة للمناهج التربوية في التعليم العام ما قبل الجامعي
الغاية الرئيسة للمناهج التربوية في الجمهورية العربية السورية فعي إععداد اإلنسعان العربعي السعوري  تتمثل   

، والقععادر علععى تطععوير نفسععه وممارسععة ت والقععيملمععزود بالمعرفععة والمهععاراالمتمتععع بحععس المواطنععة واالنتمععاء وا
الديموقراطيعععة وتحمعععل المسعععؤولية فععععي مجعععاالت الحيعععاة جميعهعععا، وذي التفكيععععر العلمعععي واإلنتاجيعععة العاليععععة، 

 .الفرص المتاحة لتحقيق التقدم واستثمار ادر على التحكم بالمشكالت وحلها،والمبدع والمبادر الق
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   :ما يأتي ما قبل الجامعي التربوية في التعليم العام األهداف العامة للمناهجومن أبرز 
  ًعلى التفاععل اإليجعابي معع  القادرة بناء الشخصية المتوازنة للمتعلم المتكاملة معرفيًا ومهاريًا وقيميا

 .المجتمع والحياة 
 تمكين المتعلم من االهتمام بالقضايا المؤثرة في حياة المجتمعات . 
 مة العربية وتبني قضاياها العادلة والدفاع عنهاتعزيز االنتماء للوطن واأل. 
  االعتزاز باللغة العربية حاملة الثقافة العربية واستخدامها في المجاالت كلها، معع االهتمعام باللغعات

 . األجنبية للتواصل مع العالم
 واحترام  تنمية شعور المتعلم باحترام الحياة والعمل واالعتراف بحقوق الطفل والمرأة وحقوق اإلنسان

 .المهن جميعها على اختالفها باعتبارها متكاملة
  ععل المسععؤولية وتعزيععز مبععدأ تنميععة شعععور المععتعلم بأهميععة دوره فععي المجتمععع وتنميععة قدرتععه علععى تحم 

كسابه المرونة  .التمسك بحقوقه وتأدية واجباته التعامل بشفافية مع في احترام الرأي اآلخر وا 
 ارسة الديموقراطية في كافة مجاالت الحياة االجتماعيعة، والعمعل فعي تعزيز مهارات المتعلم في المم

 .منظمات المجتمع األهلي
  تمكين المتعلم من القيم وأنماط السلوك الداعمة الحترام الملكيات العامة والخاصة والمحافظة على

ة المحليعععة والثعععروات الوطنيعععة بأشعععكالها جميععععًا والحفعععاظ علعععى البيئععع وترشعععيد المعععوارد, البنعععى التحتيعععة
 .والعالمية

 تنمية قدرة المتعلم على التواصل مع الثقافات األخرى واالنتفاع منها واالنفتاح على العالم. 
 تمكين المتعلم من تقدير الدور اإليجابي للتنوع الثقافي والحضاري في تطور المجتمع اإلنساني. 
  كسابه  .ملكة التذوق األدبي والنقديتعزيز التفكير العلمي والناقد واإلبداعي لدى المتعلم، وا 
 تعزيز القدرة على التعلم الذاتي وتنمية مهاراته. 
  يالتعاونتمكين المتعلم من العمل باستقاللية وااللتزام بالعمل ضمن فريق والعمل. 

 

 :ما قبل الجامعي خصائص المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام
المععواد الدراسععية فععي المععنهج، بحيععث تسععتجيب لمواصععفات  لكععل  علععى وضععع المعععايير التربيععة وزارة عملععت    

 -أخالقيععة -مجتمعيععة -سععتمرة ومتطععورة م -للقيععاسة قابلعع)هععا مععن حيععث كون المعععايير المعتععرف بهععا عالميععا
 (.للمقارنةلة قاب -وطنية–متوازنة  - مرنة

 : في التعليم المداخل التي اعتمدت في بناء المعايير الوطنية للمناهج الدراسية
 : دخل أساسيات المعرفةم -0

يعتمد المدخل الجديد في بناء المناهج أساسعيات المعرفعة وتنميعة طرائعق التفكيعر وبنعاء المهعارات العمليعة    
د استراتيجيات تعليم تقوم على حفظ الحقائق، والتكرار، ويرفض التعليم التلقيني الذي يول   وويبتعد عن الحش



50 

 

أنععه حقيقععة ال يكععون كععذلك فععي المسععتقبل، كمععا أن  ىرفتععه اليععوم علععفالحقععائق متغيععرة مععع الوقععت ومععا يععتم مع
لععذلك يععتم  ،فععي حيععاة المععتعلم فععال فائععدة منهععا فععإذا لععم توظععف ،المعلومععات المحفوظععة تكععون عرضععة للنسععيان

علم من غيره من  اختيار المفاهيم والمبادئ العامة وأساليب البحث وطرائق التفكير األساسية التي تميز كل  
  .فهذه األساسيات هي التي تبقى والتي تسمح للمتعلم باستخدامها في مواقف الحياة المختلفة العلوم،

 : المدخل التكاملي -5
 : مادة مترابطة مع المواد التعليمية األخرى، وهذا يتطلب تم  اعتماد المدخل التكاملي بحيث تكون كل  

  بععًا مععع متطلبععات و ار األفقععي تجوجععود عالقععات بععين كععل مععادة والمععواد الدراسععية األخععرى علععى المحععو
 .تنمية مفهوم وحدة المعرفة وتكاملها، ودمج المفاهيم المشتركة بين فروع المعرفة المتعددة

   هععععا علععععى المحععععور تنععععامي المعععععارف والمهععععارات والقععععيم وتتابعهععععا وتكاملهععععا بععععين صععععفوف التعلععععيم كل
 . العمودي، مع مراعاة االنسجام والترابط والتراصف

  وحدة في كل مادة ف والمهارات والقيم بين الوحدات الدرسية وضمن محتوى كل  تكامل المعار. 
 : مدخل المهارات -2

أصبح مدخل المهارات ضعرورة فعي العمليعة  ،في عصر يت سم بالتفجر المعرفي والتطورات التقنية المتسارعة
فعي المواقعف الحياتيعة  ألن المهارات علعى أنواعهعا تسعاعد المعتعلم علعى توظيعف معارفعه المكتسعبة ،التعليمية

المختلفة وتمك نه من حل  المشكالت واتخاذ القرار واستخدام التفكير المنطقي الناقد في جميع المواقعف التعي 
 .تعترضه في الحياة

دارة الوقت ووضعع ، التعلم الذاتي: ومن أهم  هذه المهارات ، الدراسعة والبحعث والتقصعي، ويعاتاألولالتنظيم وا 
التفكيعر العلمعي والناقعد ، إدارة األزمات باستخدام عمليات التفكير العليا، حل  المشكالتمعالجة المعلومات و 
لكترونيا، التكيف والتفاعل مع اآلخرين واحترام آرائهم، واإلبداعي والمبادرة العمل ، التواصل شفهيا  وكتابيا  وا 

مصععادر المعرفيععة والمصععو رات اسععتخدام المراجععع وال، اتخععاذ القععرار وتحمععل المسععؤولية ،ضععمن فريععقو الفععردي 
اسععتخدام التقانععات المتطععورة فععي جمععع البيانععات وتبويبهععا ، والمخططععات والخععرائط والمجسععمات واإلحصععائيات

 .إجراء التجارب والنشاطات العلمية عمليا  ، وتمثيلها واستخالص النتائج وتحليلها
 : اإلفادة من تجارب الدول المتقدمة -2

ن الكتععب المدرسععية وحقائععب المعلمععين المسععتخدمة فععي الععدول المتقدمععة تبععين بعععد االطععالع علععى العديععد معع   
وجععود تطععورات كثيععرة طعععرأت علععى عمليععات تعععأليف الكتععاب المدرسععي وأسععاليب ععععرض المععادة العلميععة بغيعععة 

  :تحقيق التفاعل النشط بين المتعلم والمادة العلمية ومن أبرز هذه التطورات
 ح المتنوعة االستخدام المكث ف لوسائط اإليضاMulti – media  وذلعك لتسعهيل عمليعات العتعلم

معععن جهعععة، وزيعععادة فاعليعععة المعععتعلم وتحفيعععزه لإلقبعععال علعععى دراسعععة المعععادة المقدمعععة لعععه معععن جهعععة 
أخععععرى، وشععععمل ذلععععك الكثيععععر مععععن الخععععرائط والصععععور واألشععععكال البيانيععععة، والخطععععوط الزمنيععععة، 

 .دفق، والرسوم التوضيحية وغيرهال الرقمية، والهياكل التنظيمية، وخرائط التاو والجد
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  ،تقديم عرض متوازن يجمع بين هدفي إكساب المتعلم المعلومعات النوعيعة المطلوبعة معن جهعة
 .والمهارات وأساليب البحث من جهة أخرى

   مهعععارة،  االهتمعععام الخعععاص باكتسعععاب المهعععارات، حيعععث قعععدمت للمعععتعلم أسعععاليب ععععدة لعععتعلم كعععل
مهععارة علععى مععدى الوحععدات الدراسععية ممععا يتععيح  علععى كععل   فضععاًل عععن تطبيقععات مكثفععة ومسععتمرة

 .للمتعلم فرصة ممارسة المهارة الواحدة في مواقف ومستويات مختلفة
  تضمين كتب المتعلمين وحقائب المعلمين العديد من المعواد التعليميعة والوسعائل والنمعاذج التعي

ثرا  . ئهاتستخدم في تشخيص مستويات التعلم لدى المتعلمين وتقويمها وا 
  االهتمعععام الخعععاص بعععإبراز المفعععاهيم الرئيسعععة للعلعععوم األساسعععية واالجتماعيعععة واإلنسعععانية، وتقعععديم

 .شروح  مبسطة لمعنى كل مفهوم
  وضععع أنشععطة تقععويم متنوعععة صععممت بنودهععا بمععا يكفععل قيععاس مععدى اكتسععاب المععتعلم الحقععائق

 .والمفاهيم والمهارات بصورة متوازنة
 جماعيةأو يمية التي يمارسها المتعلمون بصورة فردية التركيز على األنشطة التعل. 
  استخدام مدخل خعرائط المفاهيمConcep Maps  لتسعهيل عمليات استيعاب المتعلمعين المفعاهيم

واألفكعععار الرئيسعععة، ولمسعععاعدتهم علعععى العععربط فيمعععا بينهعععا، والقيعععام بعمليعععات المقارنعععة والتحليعععل 
 .هم في عمليات التذكر والتطبيقات الالحقةوالتركيب بصورة أسرع، إضافة إلى مساعدت

  التوسع واالستطراد الفكريExtrapolation لتوقع النتائج المستقبلية المحتملة. 
  القععدرة علععى فهععم جوانععب االرتبععاط بععين مختلععف فععروع العلععوم، واسععتخدامها وتوظيفهععا فععي حععل

 .إبداء آراء ووجهات نظر مستنيرةأو المشكالت، 
  شعععععبكة المعلومعععععات الدوليعععععة القعععععدرة علعععععى اسعععععتخدامInternet  فعععععي الوصعععععول إلعععععى المزيعععععد معععععن

 .المعلومات المتصلة بالدروس المعروضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 

 

 مشروع تطوير المناهج التربويةالتي مر بها مراحل ال
 مراحل مشروع تطوير المناهج( 0)الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : (فوضع وثائق المعايير ووثائق المؤل)لى و المرحلة األ 
 : جرى العمل في هذه المرحلة وفق الخطوات اآلتية

 تدريب الفريق الوطني
  أقيمت ورش عمل في وزارة التربية جمعت ععددًا  م0110من العام ( نيسان)في الشهر الرابع

ين فعي العوزارة وععددًا معن الخبعراء األولعمن أساتذة كلية التربية فعي جامععة دمشعق والمعوجهين 
المععععوجهين علععععى ذلععععك مععععن خععععالل وضععععع نمععععوذج لمععععادة الدراسععععات  وتععععم تععععدريب، التربععععويين

  .االجتماعية
 االنطالق في وضع المعايير. 

 وضع وثائق المعايير ووثائق المؤلف

 

 تقييم الوثائق

 

 المدرسية تأليف الكتب

 

 وضع معايير البيئة المدرسية

 

 ت والتقويمتحديث نظم الختبارا

 

 إدراج المناهج الجديدة وفق خطة زمنية

 

 متابعة تطبيق المناهج الجديدة 
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تشععكيل فريععق عمععل وطنععي لتطععوير المنععاهج فععي  تععم   م0115مععن عععام ( نيسععان)فععي الشععهر الرابععع    
الفريععق  وضععممراحععل التعلععيم مععا قبععل الجععامعي، بمععا فيهععا ريععاض األطفععال، وفععق مععدخل المعععايير، 

لين والموجهين االختصاصعيين والمدرسعين ذوي الكفعاءات و ساتذة الجامعات السورية والموجهين األأ
وجرى م 0115خطة عمل الفريق في بداية شهر أيار  توضعو العالية، واالستعانة بخبراء تربويين، 

 .فقاالمر ( 0)تنفيذ الخطة الموضوعة وفق المراحل المبينة في الجدول
 فريق الوطني لوضع المعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعيخطة عمل ال( 0)الجدول 

 

/5 المرحلة
0115

 

1/
0115

 

2/
0115

 

1/
0115

 

9/
0115

 

01
/

0115
 

00
/

0115
 

00
/

0115
 

          وضع فلسفة المنهج وأسسه - 0
          تحديد الميادين المعرفية ومجاالتها – 0
كتابة المعايير العامعة لكعل مجعال  – 3

لكععل , جها وفععق الحلقععات الدراسععيةوتععدر 
 مادة وفي كل مرحلة

        

كتابعععة المععععايير والمخرجعععات لكعععل  – 0
 مجال في كل صف

        

         تحديد الوحدات والدروس لكل صف – 5
           كتابة األهداف الدراسية لكل درس – 1

 

 : لف على عدة مراحل وفق ما يأتيجرى تقويم وثائق المعايير ووثائق المؤ : تقويم الوثائق -2
لضععمان التكامععل والتععرابط بععين المععواد )حيععث قومععت اللجععان عمععل بعضععها بعضععًا : التقععويم الععداخلي .0

 (.وعدم التكرار
حيعث أقيمعت ورشعة عمعل : تقويم عمل الفريق من قبل معوجهين ومدرسعين متميعزين معن المحافظعات .0

 .المالحظات والمقترحات المقدمة للجان وجرى تعديل الوثائق وفقم 0111شباط  03 إلى 00من 
 م01/5/0111من خعالل ورشعة عمعل محليعة فعي : تقويم عمل اللجان من قبل أساتذة من الجامعات .3

وتعععم  ،عكامل معععع منعععاهج التعععععليم العععععاليواسععتمرت أعمالهعععا لمعععدة شعععهر، وذلعععك لضعععمان التنسععيق والتععع
 .تععديل الوثعائق بناًء على نتائج الورشة

في قصر األمعويين للمعؤتمرات م 0111/ 00/2-01 حيث عقدت ورشة عمل دولية من: تقويم دولي .0
وأسعاتذة معن الجامعععات  (وواأللكسع واإليسيسععكو سعكو ياليون) منظمعات شعارك فيهعا خبعراء دوليععون معن

وتععم تعععديل الوثععائق وفععق مالحظععات  ،السععورية وفريععق العمععل الععوطني تععم خاللهععا تقععويم عمععل اللجععان
 .المشاركين
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 خطط والسياسات والشركاء والتمويلال -تاسعاا 
ن   ،حق من حقوق اإلنسان وشيء ه التعليم قبل كل     . تحقيق هدف التعليم للجميعبسورية ملتزمة  وا 

وعليه فإن القضاء على األمية والحد من التسرب الدراسي ومعالجة الظواهر المتعلقة بمعدالت البطالة 
دني، إضافة إلى تحقيق معدالت عالية في القبول بمراحل التعليم المرتفعة بين ذوي التحصيل الدراسي المت

كان من  حيث ،تبنتها وزارة التربية في خططها السابقةالمختلفة تعد من بين االستراتيجيات الهامة التي 
  :أهم األهداف التي عملت على تحقيقها

تاحته للجميع -  .زيادة فرص االلتحاق بالتعليم وا 
 .إلنتاجية التابعة لوزارة التربيةالستخدام في المؤسسات التعليمية واتطوير األداء وكفاءة ا -

 : ألهداف هيتحقيق هذه ا استراتيجياتحيث كانت 
العععى م 0101حيعععث وصعععل فعععي ععععام  لويعععة أعلعععى لإلنفعععاق علعععى التعلعععيمأو عطعععاء إحعععث الدولعععة علعععى  -

 .من الموازنة العامة للدولة% 00.12
يععععث انخفضعععت نسععععب التسععععرب فععععي التعلععععيم ، حلععععه كافععععةاللتحععععاق بععععالتعليم فعععي مراحتحسعععين فععععرص ا -

 . م0100في عام % 3.3االساسي الى 
تفعيععععل دور القطععععاع الخععععاص ليسععععهم فععععي العمليععععة التعليميععععة حيععععث وصععععل عععععدد المنشععععآت التعليميععععة  -

 .م0100في عام  منشآة تربوية 0191الى  (مدرسة –روضة )الخاصة 
 .تحسين نوعية مخرجات الطباعة في وزارة التربية -

  :هي ذلكأما السياسععات وخطة العمل التي وضعت لتحقيق 
 . والتمويل اإلنفاقعادة النظر بنظم إ -0
 .التركيز على تطبيق ديمقراطية التعليم -0

 من خاللتنفيذ السياسات الالزمة لتحقيق ذلك العمل على من  ومن أجل بلوغ هذه األهداف كان البد  
 : العمل على

 .ي لوزارة التربيةتحديث اإلطار المؤسسات: لا أو 
 : إعادة هيكلة اإلدارة التعليمية  (0
  تم مراجععة أهعداف وبعرامج عمعل األقسعام والوحعدات توزارة التربية، كما  إعادة هيكلة علىالعمل يتم

المختلفعععة المعنيعععة بمتابععععة مختلعععف جوانعععب العمليعععة التربويعععة، وبعععاألخص تلعععك المتعلقعععة باإلشعععراف 
 .والتوجيه

 نفععاق والتمويععل، وبتوصععيف العمععل، وأهععداف األقسععام المختلفععة للععوزارة، بحيععث إعععادة النظععر بععنظم اإل
 .تتماشى مع فلسفة أهداف اإلصالح التعليمي

 التربوي وربطها بشبكة وطنية، تضمن التدفق  تزويد الوزارة بقاعدة معلومات متكاملة عن اإلحصاء
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 .الدقيق والمستمر للمعلومات
 : داث العديد من المراكز والمؤسسات التربوية نذكر منهاحتم إ: مراكز ومؤسسات تربوية إحداث (0
 بإحععععداث  القاضععععي م0111لعععععام  /05/المرسععععوم التشععععريعي رقععععم صععععدر : المؤسسععععة العامععععة للطباعععععة

 تضعمنيحيعث  ،بعداًل ععن المؤسسعة العامعة للمطبوععات والكتعب المدرسعية ةالمؤسسة العامة للطباعع
نشعرة التفقعد اليعومي والجعالء المدرسعي )البعدائل  ل  وكعطباععة الكتعاب المدرسعي  :هذه المؤسسعة عمل

وتعمععل الععوزارة علععى تنفيععذ هععذا المشععروع مععن خععالل بنععاء المقععر ...( راق المععذاكرات وسععجل التفقععدأو و 
 .الجديد للمؤسسة وتوريد آالت الطباعة الحديثة

 ر معععن ععععام بعععدأت الفضعععائية التربويعععة بثهعععا التجريبعععي فعععي الشعععهر العاشععع: التربويعععة القنعععاة الفضعععائية
  .تقوم ببث برامج تربوية وتعليميةو  ،ع التجهيزات الالزمة إلطالقهام بعد أن استكملت جمي0111

 فعععي المرحلعععة  يهعععدف لتنميعععة قعععدرات الطلبعععة المتميعععزين ورعايعععة معععواهبهم :المركعععز العععوطني للمتميعععزين
 .م0119/0101وباشر المركز عمله مع بداية العام الدراسي  ،الثانوية

 ويهععدف إلععى تععدريب األطععر العاملععة فععي مجععال الطفولععة  :تنميععة الطفولععة المبكععرةقليمععي لاإلمركععز ال
 .المركز إقليمياً  ع د  المبكرة وقد 

 والمنعععاطق  ضعععواحيهاو فعععي المعععدن المجمععععات المدرسعععية  المجمععععات المدرسعععية تقعععوم العععوزارة بإنشعععاء
كبيععر فععي الحععد مععن ظععاهرة وتسععهم بشععكل  ،المالئمععة لععذلك والتععي تععوفر بيئععات تربويععة أكثععر مععردوداً 

 .مجمعات مدرسية ضخمة/ 1/الوزارة ببناء قامتالدوام النصفي، حيث 
 تتابع الوزارة بكعل اهتمعام هعذه المعدارس التعي تقعدم المبيعت والطععام : المدارس الداخلية ألبناء البادية

حعاق في بيئعة مدرسعية جاذبعة حيعث ارتفعع ععدد المعدارس إلعى سعبع معدارس وذلعك لضعمان الت طلبةلل
 . جميع األطفال المتسربين من التعليم

 م0100مع نهاية العام الحالي أصبح جاهزاً : التربوية تطوير المناهجالوطني لمركز ال. 
 م0100مع نهاية العام الحالي أصبح جاهزاً : مركز القياس والتقويم التربوي. 
 : تطبيق ديمقراطية التعليم: ثانياا 
 ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص مبدأعلى ة العربية السورية يؤكد ما نص عليه الدستور في الجمهوري   

 . أمام جميع المواطنين دون استثناء لمتابعة تعليمهم حسب إمكاناتهم وقدراتهم وميولهم
 ذكوراً / السوريين لياء األطفالأو يلزم جميع )الذي تضمن اآلتي م 0910لعام / 35/فقد صدر القانون   

ناثاً   .(نة بإلحاقهم بالمدارس االبتدائيةس (00-1)ح أعمارهم بين و االذين تتر / وا 
لزاميته: ثالثاا   : مجانية التعليم وا 
المتضمن م 2/0/0110تاريخ / 30/تماشيًا مع روح العصعر ومتطلباته أصدر قانون التعليم األساسي رقم   

وجعل اإللزام شاماًل لكامل ( التعليم األساسي)ي بمرحلة واحدة دمج مرحلتي التعليم االبتدائي واإلعداد
لزامية بدءًا من الصف  ،مرحلة التعليم األساسي وتنتهي  ،وحتى الصف التاسع األولوهي مجانية وا 
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كما تم إصدار النظام الداخلي لمرحلة التعليم  ،بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم األساسي
المتضمن أساليب تطبيق التعليم األساسي  ،م00/2/0110تاريخ  (003/ 00030)األساسي بالقرار رقم 

األساسي في الوقت نفسه يوفر المرجعية المباشرة لسير التعليم  ووه ،والخصائص المميزة لهذه لمرحلة
فقد ظهرت النتائج  ،ومن خالل تطبيق هذه السياسات. ق حسن تطبيق القانونو ولمواجهة أية عقبة قد تع

حيث وصلت نسبة االلتحاق برياض األطفال بعمر  ،م0101اسية للعام من خالل المؤشرات التعليمية األس
، (%99.5)لى إمن مرحلة التعليم األساسي  األولونسبة االلتحاق في الصف ، (%00)سنوات الى  (3-5)

/ 02/سيوبلغت الكثافة الصفية في التعليم األسا (%92)ونسبة التسجيل الصافي في التعليم االساسي الى 
وبلغت نسبة التسرب  ،طالباً / 02/ساسياألمعلم في التعليم  شعبة ومتوسط أعداد التالميذ لكل  طالبًا في ال

 األولمرحلة التعليم الثانوي فقد بلغت نسبة المسجلين في الصف في أما . (%3.1)من التعليم األساسي 
في  طلبةعدد وبمتوسط / 1/لكل مدرس طلبةومتوسط عدد ال، %91الثانوي العام ممن يحق لهم التسجيل 

الثانوي المهني  األولبينما في التعليم المهني فقد بلغت نسبة المسجلين في الصف ، طالباً / 31/الشعبة
 أن   إال ،/01/في الشعبة طلبةوبعدد / 5/لكل مدرس طلبةوبمتوسط عدد  (%05)ممن يحق لهم التسجيل 

 شهدو  ،خالل السنوات الماضية هجزاتقطاع التربية ومن علىبالبالد أثرت بشكل كبير  عصفتاألزمة التي 
وضع خطة تفصيلية لألعوام القادمة تهدف  تم   لذا ،يرةومعوقات كث صعوبات معظم المؤشرات التربوية

 : إلى
 للتعليم وتوفير البنية التحتية توفير التعليم للجميع . 
  دًا للتعلم يتمحور بطريقة تشاركية بحيث تعطي مضمونًا جدي وتقويمها المناهج وطرائق التدريستطوير

عدادهحول الطالب  كسابه وا   .بناء مجتمع مستدام إلىقيم المواطنة والحكمية الصالحة المؤدية  وا 
  واإلداراتتعميم وتعليم استخدام التقنيات التعليمية الحديثة بما فيها تقانات المعلومات واالتصاالت في الصفوف 

  .التعليمية
 بما يضمن توفير رأس مال بشري وفكري ومعرفي وقوى عاملة  ،تطوير المؤسسات التعليمية وتحديثها

 .مدربة تمهيدًا للوصول الى التعافي المبكر للوطن
 تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل . 
 تعزيز جودة التعليم والتعلم. 

 : سياسات تحقيق األهداف
 : اللتحاق في التعليم

  االلتحاق في التعليموضع خطط تنفيذية لزيادة نسب. 
 دراسة ظاهرة التسرب في المدارس ووضع الخطط الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة. 
 ن بين جميع الجهات المعنية المسؤولة لتطبيق مرسوم مد التعليم االلزامياو التع . 
 بالتعليم طلبةن بين جميع الجهات لتأهيل المدارس المتضررة ضمانًا لرفع نسبة التحاق الاو التع. 
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 : تطوير المناهج وطرائق التدريس وتقويمها
 ل المتعلم و اجعل نظم االمتحانات والتقويم والقياس واإلشراف التربوي قائمة على جملة معايير ومؤشرات تتن

مصادر  وكما ال تربط أداءه بمدى االستيعاب للمقررات الدراسية فحسب بل تتجه نح ،من جوانبه المختلفة
  .الحالي مختلفة للمعرفة في الوقت

 لزيادة مشاركتهم في التنمية المستدامة طلبةتنمية المهارات الفكرية والعلمية والعملية لدى ال. 
 باإلضافة إلى اللغة (فرنسي -روسي )باختيار لغات أجنبية تتوافق مع ميوله ورغباته  طلبةتوسيع آفاق ال ،

  .اإلنكليزية
 لعام والتعليم الثانوي المهني وتوفير التجهيزات الحديثة ومواد التركيز على نوعية التعليم في التعليم الثانوي ا

ماهرين في اختصاصاتهم يتمكنون من تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل، ويعد   طلبةالتدريب لتخريج 
 .وتخفيض نسب الهدر والتسرب طلبةرفع كفاءة النظام التعليمي عاماًل هامًا في جذب ال

 : ا الحديثة في التعليمتعزيز استخدام التكنولوجي
 استخدام األتمتة اإلدارية لتحسين األداء اإلداري في المؤسسات التعليمية. 
  وضع خطط تنفيذية للتوسع في توفير الوسائل التعليمية واستخدامها واستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة

 . العملية التعليمية
 الفرعية في المحافظات التواصل والتشبيك بين اإلدارة المركزية واإلدارات. 

 : بناء القدرات في التعليم
 وضع خطط تنفيذية لالرتقاء بالمستوى العلمي واللغوي والتأهيل التربوي لجميع العاملين في قطاع التعليم. 
 تدريب المعلمين . 
 ليمية تصميم برامج لبناء القدرات في التعليم تأخذ بالحسبان المناهج والمواد والمنهجيات التربوية والتع

ضافة   .مهارات بشكل مستمرالوا 
 استحداث برامج تعليم مستمر وتعلم مدى الحياة لزيادة فرص تحسين المستوى العلمي والتقاني لقوة العمل. 

 : ربط التعليم بسوق العمل
 وزيادة مساهمة القطاع الخاص في  بيقية في التعليم المهني والتقنيالتركيز على الجوانب العملية والتط

 .مار في التعليم المهنياالستث
 إحداث مهن جديدة واختصاصات مطلوبة في سوق العمل ومتناغمة مع متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة.  
 لية مهنية متوافقة مع أو مبادئ  طلبةضمانًا لتعليم ال التوسع بإدخال التربية المهنية في التعليم األساسي

  .المتطلبات المجتمعية
 : جودة التعليم

 جميع مكونات التعليم في معايير للجودة تضمين. 
 إدخال اعتبارات التنمية المستدامة ضمن معايير الجودة. 
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 : أما على صعيد الشركاء والتمويل
ومنظمات  ت أهليةبين الجهات المانحة من منظمات دولية وجمعيا تعمل وزارة التربية على التنسيق ما   

من خالل خطة استجابة  شركاءبين مختلف ال اً التنسيق جاري ومازال ،المجتمع المدني منذ بداية األزمة
حيث تطورت االستجابات الدولية مع تصاعد  ،الشركاء كل   والتنسيق مع التعاونيتم وضعها ب سنوية

لتخفيف من آالم لكنها ساهمت في ا ،ن لم تكن بالقدر المطلوبا  و  ،تم تقديم مساعدات ضروريةو األزمة 
في مقدمة المنظمات المساهمة من حيث  (UNICEF)ما وتأتي اليونيسيف  الى حد   األطفال السوريين

، برنامج الغذاء العالمي (DRC)المجلس الدنمركي لالجئين  :ويأتي بعدها ،حجم التمويل وتنوع المساهمات
(WFP)، د ائ رة الع القات الم س كونية والت نمي ة  - ة وس ائر المشرق للروم األرثوذكسبطريركية أنطاكي
(GOPA) منظمة العمل لمكافحة الجوع اإلسبانية ،(ACF) المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،
(UNHCR) ي الفرنسية األول، منظمة االسعاف(PU) ،نظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسيةم SIF  والعديد

 .من الجمعيات األهلية
 يتم التنسيق  ،ل خطة استجابة سنويةوباإلضافة الى التنسيق بين وزارة التربية والجهات المانحة من خال

 ،لجنة اإلغاثة العلياالوزارات والمنظمات غير الحكومية من خالل  كل  على المستوى الوطني بين  أيضاً 
 اً اإلنفاق العام على التعليم مما يضيف مزيد لترشيددفعت األزمة القائمة الحكومة  وعلى الرغم من ذلك

سيحد من قدرة وزارة التربية على  ،في اإلنفاق الترشيدهذا  ن  إذ إ ،لتعقيدات على الوضع التعليميمن ا
دخال مناهج خاصة لل ،التدخل بحلول عالجية مثل إصالح المدارس المتضررة بالمناطق الساخنة  طلبةوا 

وتجدر اإلشارة الى أن اإلنفاق العام على  ،لمعالجة اآلثار النفسية واالجتماعية للنزاع على األطفال
من  (%00.92)بعد أن وصل الى  ،م0103من الموازنة العامة للدولة عام  (%1.02)الى  صق لالتعليم 

وتعمل وزارة التربية بالتنسيق مع الشركاء على توجيه هذه المساعدات  ،م0101الموازنة العامة للدولة عام 
 .المناطق كل  باتجاه الفئات األكثر تضررًا في 

خاصة على  ية لألزمةو امن اآلثار المأس دة على التخفيفجاه وزارة التربيةعملت  وعلى الرغم من ذلك
  :نذكر منها المبادراتمن  من خالل عدد الماضية األربعالسنوات  األطفال والشباب خالل

 : الدورات المكثفة –أ 
حيث تسرب  ،تعليمهم طلبةالتي حالت دون متابعة الكثيرين من النتيجة للظروف األمنية الصعبة    

على حياتهم  في المنزل خوفاً  بقيأو  لى مناطق أكثر أمناً إنزحوا مع ذويهم أو م من المدرسة البعض منه
، لمدة شهرين خالل العطلة الصيفية األمر الذي دفع وزارة التربية الى تنفيذ دورات مكثفة ،وخاصة الفتيات

فوف االنتقالية، الذين لم تسمح في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي العام للص طلبةينتظم فيها التالميذ وال
في هذه الدورات إلى امتحانات  طلبةلهم الظروف متابعة دراستهم خالل العام، ويتم إخضاع التالميذ وال

أو )، (للنجاح إلى صف أعلى)نتيجتها معيارًا  د  عطاة وذلك في نهاية الدورة، وت  كتابية في المواد المع
 .قة رسمية معتمدة أصوالً تنظيم ذلك في وثييتم و ( الرسوب في صفه
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 : (ب)منهاج فئة  -ب 
 /الدراسات االجتماعية –غة العربية الل)للمستويات األربعة للمواد الدراسية ( ب)عداد المنهاج فئة إتم    
وتستهدف هذه ( التربية الدينية –الرياضيات  – علم األحياء –التربية الوطنية  /الجغرافية /تاريخال

 : المناهج
 .(ال زالوا أميين)سنة ولم يسبق لهم االلتحاق في المدرسة ( 05-1)ح أعمارهم بين و اتتر  لذيناألطفال ا -
األطفال الذين يعادون الى المدارس بعد التسرب بمن فيهم األطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في  -

 .ية المحالون الى مديريات التربيةالمراكز التابعة لوزارة الشؤون االجتماع
ويطبق  ،ميةتهم التعلياؤالء األطفال في شعب خاصة ملحقة بمدارس التعليم األساسي وفق سويقبل هوي  

 من خالل( 1-0)من قبل وزارة التربية حيث يجتازون الصفوف من  انيوضع ةعليهم منهاج وخطة درسي
 .الخطة والمنهاج الموضوعين بأربع سنواتفق و أربعة مستويات 

  :التعلم الذاتي -ت 
، وذلك استجابة تعل م الذاتيراق الأو نروا على إعداد و األو مع اليونيسيف  التعاونارة التربية بعملت وز    

للظروف التي تمر بها سورية والتي أدت إلى صعوبة وصول أعداد كبيرة من األطفال في سن التعليم 
لعربية اللغة ا)سية األساسية راق التعلم الذاتي للمواد الدراأو وزارة بتوفير القامت فقد   ،اإللزامي إلى مدارسهم

على اكتساب المعارف والمهارات  ، والتي تساعد التالميذ(للغة اإلنكليزيةا - علم األحياء -الرياضيات  -
، وتؤهله للنجاح ضمن الظروف الراهنة ،ية السوريةوالقيم وفق المناهج المعتمدة في الجمهورية العرب

 .وااللتحاق بالمدرسة مع زمالئه
  :إلىراق التعلم الذاتي أو وع يهدف مشر و 

 . توفير فرص التعلم لجميع األطفال -
  .توفير المعارف والمهارات األساسية التي تساعد األطفال على تحقيق النجاح والعودة إلى مدارسهم -
 . رية العملية التعليمية التعلمي ةالحرص على استمرا -
 . لى التعلم المطلوبلياء األمور بهدف مساعدة أبنائهم للحصول عأو التواصل مع  -
 . تعزيز استراتيجيات المعرفة الذاتية والتعلم الذاتي لدى األطفال -

م الذين ل( سنة 05سنوات ولغاية عمر  1من عمر )في سن التعليم اإللزامي  الذينويستهدف األطفال    
لم تتوفر لديهم أو  ،انقطعوا عنهاأو لهم االلتحاق بالمدرسة  لم يتسن  أو ، يتمكنوا من الوصول إلى المدرسة

 . المدرسية المقررة الكتب
 أعمال الصيانة  -ث 
ألكثر من قامت وزارة التربية عن طريق مديرياتها في المحافظات بأعمال الصيانة والترميم  
لمدارس التي تعرضت ل مليار ليرة سورية( 0.115) علىبكلفة تزيد  ،على مدى أربع سنوات مدرسة( 251)
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والعمل فيها  ،والتي تقع في مناطق آمنة يمكن الوصول إليها ام األربعة الماضيةخالل األعو  للتخريب
 .لة عملها التربوي بالشكل الطبيعيو اإعادة تأهيلها لتتمكن من مز  تبأمان حيث تم

 : المراسيم والقرارات -جق
 : قبل األزمةالمتعلقة بالتعليم  الصادرةأهم المراسيم 

 الذي  إحداث المركز الوطني للمتميزين م الذي ينص على02/1/0111تاريخ / 05/رقم المرسوم
 . يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل االداري والمالي مقره في محافظة حمص ويرتبط بالوزير

 يحدد المالك العددي للمركز الوطني للمتميزينم 01/0/0101تاريخ  /00/المرسوم التشريعي رقم. 
 قرارات التعليم الخاصالذي ينص على قطعية م 03/2/0111 تاريخ /35/المرسوم التشريعي رقم . 
 من األجر الشهري المقطوع% 3ة و بشأن منح عالم 01/2/0111تاريخ  /31/رقم المرسوم التشريعي 

  .لحملة دبلوم التأهيل التربوي سواء كانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده
 الذي ينعص على تعديل تعويض العاملين في مدارس م 01/2/0111تاريخ /39/المرسوم التشريعي رقم

 .المناطق النائية وشبه النائية
 وظيفة إلعى مالك وزارة / 05111/الذي ينص على إضافةم 0111 /02/2تاريخ  /001/المرسوم رقم

 . وظيفة/ 311203/التربية ليصبح العدد اإلجمالي
 من العاملين في وزارة التربية  ح كالً الذي يمنم 01/2/0111تاريخ / 01/المرسوم التشريعي رقم

ما يعادلها من شهادات دمج التقانة في التعليم أو الحائزين على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب 
ممن  س. ل/ 511/يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية تعويضًا شهريًا مقداره

  .يتطلب عملهم حيازة هذه الشهادة
 الذي يتضمن إحداث المؤسسة العامة للطباعةم 00/0/0111تاريخ / 05/شريعي رقمالمرسوم الت. 
 الذي يتضمن إعادة توزيع وظائف المالك العددي م 5/0/0112تاريخ / 051/المرسوم التشريعي رقم

 .لوزارة التربية
 العععذي يتضعععمن إضعععافة وظعععائف إلعععى معععالك وزارة م 00/1/0111تعععاريخ / 332/المرسعععوم التشعععريعي رقعععم

 .وظيفة/ 09111/تربية بمعدلال
 نصاب التدريسياليحدد م 1/1/0111تاريخ / 090/رقم المرسوم التشريعي. 
 يحدد تعويض اإلدارةم 1/1/0111تاريخ / 091/المرسوم التشريعي رقم. 
 يجوز لوزارة التربية اعتمعاد السالسعل والكتعب والعدوريات التعي ): متضمناً م 1/00/0119تاريخ  /01/القانون رقم

  (.لهذا الغرض  لدعم المنهاج المدرسي عن طريق لجان علمية ومالية تشكلها الوزارة أودم للتدريس تستخ
  :المراسيم والقرارات الصادرة في ظل األزمة

األزمة  آثارصدر العديد من المراسيم التشريعية والبالغات والتعاميم الخاصة بوزارة التربية للتخفيف من    
 : وهي طلبةعلى ال
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 م 00/0/0100تاريخ  /053/المعدل للمرسوم  00/1/0100تاريخ  /311/وم التشريعي رقم المرس
متحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي، ونظام القيد والقبول في هذه الالناظم 

 .االمتحانات وأصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم
الذين قد تضطرهم الظروف الطارئة للغياب عن  طلبةراعي مصالح الحيث جاء هذا المرسوم لي

تماشيًا مع تطلعات الوزارة و عن االمتحان كله بجواز إعادة االمتحان لهم أو إحدى مواد االمتحان 
تطوير امتحانات شهادة  حيث برزت الحاجة إلى ،طلبات العمللمواكبة المستجدات ومالئمة مت

ق مع التطورات والمستجدات التربوية، ويعتبر هذا المرسوم تعميقًا التعليم األساسي بما يتواف
لسياسة الالمركزية وتخفيفًا من األعباء عن الوزارة وفسح المجال لمديريات التربية للقيام بدورها في 
صدارها في وقت مبكر وتوفير الوقت الكافي  إجراء تلك االمتحانات والسرعة في إعداد النتائج وا 

 .قبال العام الدراسي الجديدلإلعداد الست
 الذي أجاز في مادته الرابعة إعادة االمتحان للتعليم م 0103للعام / 010/التشريعي رقم المرسوم

جزئي ًا خالل العطلة الصيفية بقرار من وزير التربية في الحاالت التي تستدعيها أو األساسي كلي ًا 
ظروف الطارئة للغياب عن إحدى مواد الذين قد تضطرهم ال طلبةالضرورة مراعاًة لمصالح ال

 .عن االمتحان كلهأو االمتحان 
 المتضمن تمديد التفويض الممنوح للسادة م 0103/ 1/1تاريخ( 0/1) 0020/503 رقم البالغ الوزاري

الواقعة  التربية بالموافقة على طلبات نقل مقرات المؤسسات التعليمية الخاصة اضطرارياً  مديري
تنظيم عقود إعارة و م 0103/0100إلى مناطق أكثر أمنًا للعام الدراسي في المناطق الساخنة 

 .في مقرات فروع المؤسسات نفسها طلبةاستيعاب الو أصولية 
 المتضمن تمديد التفويض الممنوح م 00/1/0103 تاريخ (0/1) 0919/503 البالغ الوزاري رقم

الطلبة في القاعة الصفية الواحدة  ز أعدادو ابتجم 0103/0100التربية للعام الدراسي  مديريللسادة 
لزام المؤسسات التعليمية الخاصة بإعادة تسجيل التالميذ و  خمسين عند الضرورة عنبما ال يزيد  ا 

 .المسجلين لديها
  الذي تضمن منح الموافقة على م 00/9/0103تاريخ ( 0/1) 0031/503البالغ الوزاري رقم

عدة أو  ر آخرإلى مق( اطلبتهليس بعض و )لخاصة كامل المؤسسة التعليمية االنقل االضطراري ل
 .مقرات

  التربية بقبول تسجيل تالميذ مرحلة التعليم األساسي الوافدين من  مديريتم تفويض السادة
المحافظات األخرى من دون وثائق انتقال عن طريق لجنة الوثائق المدرسية في مديرية التربية 

 .الحلقتين تاتوافق فئتهم العمرية لكلوف التي ليتم سبر معلوماتهم بمستوى الصف
  حسب التعليمات التنفيذية ( ب)تم اعتبار السنة الدراسية الجديدة سنتين دراسيتين أسوة بالفئة

للتعليم األساسي، واعتماد درجات سبر المعلومات الذي يجرى لهم للقبول في ( 2)للقانون رقم 
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تحتوي على العلوم األساسية للمناهج / ب/ئةكتابًا مدرسيًا للف/ 30/الصف األعلى حيث تم تأليف
 .تمهيدًا لطباعتها

 إلى مدارسهم إن لم يكن الفصل لسبب آخر تم ترقين قيدهم بسبب الغياب الذين طلبةإعادة ال تتم. 
  أصدرت وزارة التربية تعميمًا إلى اإلدارات المدرسية بعدم التشدد في طلب اللباس المدرسي من

 .ية العام الدراسي مراعاة للوضع االقتصادي لألسرة السوريةمع بدا طلبةالتالميذ وال
 : تحدياتال

 : يلي ما يواجه النظام التربوي في سورية العديد من التحديات وخاصة خالل األزمة الحالية نذكر منها
  الى مانسبته م 0100الموازنة العامة للدولة فبعد أن وصل في عام  فياإلنفاق على التعليم  ترشيد

في  (%1.02)الى مانسبته  ليصلخالل السنوات األربع الماضية نتيجة األزمة  عاد (00.12%)
 .م0103عام 

 في مراحل التعليم األساسي والثانوي العام والمهني ألسباب اجتماعية واقتصادية طلبةتسرب ال 
م 0100في عام  (%03)لى إنسب التسرب في التعليم األساسي  ارتفعتفقد  ،وخاصًة بين الفتيات

 .م0100في عام  (%3)بعد أن انخفضت الى 
 أو نتيجة التدمير  مدرسة غير مستثمرة( 0111)بع  تقدر تأهيل المدارس المتضررة حيث صعوبة

لى إمما أدى  ،وقوعها في مناطق ساخنةأو تحولها الى مراكز إليواء األسر النازحة أو الحرق 
 .لغرف الصفية والتجهيزات المدرسيةفي ا ةكبير  حاجة

 : لوياتو أل ا
 : لوياتها لمعالجة األضرار التي تعرضت لها وفق اآلتيأو رتبت وزارة التربية   

 .إعادة تأهيل وصيانة األبنية المدرسية المتضررة في المناطق اآلمنة وتأمين التجهيزات الالزمة لها -
اآلمنعة في المنعاطق  طلبةتركيب غرف صفية مسبقة الصنع من أجل استيعاب العدد المتزايد من ال -

والمنعععاطق التعععي وفعععد إليهعععا الكثيعععر معععن التالميعععذ حيعععث بلغعععت الحاجعععة معععن الغعععرف الصعععفية المسعععبقة 
 .غرفة( 251)الصنع حوالي 

 .راق العمل الخاصة بالتعلم الذاتي والبدء بتطبيقهأو طباعة  -
 .الى المدارس طلبةتنفيذ خطة لدعم عودة ال -
 .ة متابعة تطبيق مشروع التوعية ضد المخلفات المتفجر  -
 /.ب/ طباعة منهاج الفئة -
 .دعم مشروع المدرسة االلكترونية -
 .المدارس شمسية فوق أسطح دعم مشروع تركيب خاليا كهر -
القيعععاس مركعععز  –المؤسسعععة العامعععة للطباععععة )المؤسسعععات والمراكعععز المباشعععر بهعععا  اسعععتكمال مشعععاريع -

 ...................(..........التربوية تطوير المناهجالوطني لمركز ال –والتقويم التربوي 
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 : مقترحات  
  .زيادة اإلنفاق على التعليم من الموازنة العامة للدولة -
دارتها بكفاءة عالية -  . حث المنظمات الدولية على زيادة المساعدات المقدمة وا 
 .لكترونيةمشروع المدرسة اإل نجازاإلسراع في إ -
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 الرصد والتقويم -عاشراا 
لتشمل األغراض التعليمية والتشخيصية،  ،عناصر العملية التعليمية تنوع أغراض التقويم لتغطي كل  ت   

 .ألغراض اإلدارية واألغراض المتعلقة بتقويم المناهج التعليميةا فضاًل عنوالتوجيهية واإلرشادية، 
 : فاألغراض التعليمية والتشخيصية للتقويم تتمثل في

كأفراد، والكشف عن استعدادهم  طلبتهحصول على معلومات تفيده في معرفة مساعدة المعلم لل :لا أو  
 (.التقويم القبلي)للتعلم وما يمتلكوه من معارف ومهارات أساسية للبدء ببرنامج دراسي معين وهذا ما يسمى 

ما يسمى التقويم يمد المعلم بمعلومات عن أداء التلميذ ومدى تقدمه خالل سير عملية التعلم، وهذا  :ثانياا 
 (.التقويم المرحلي)

يعرف التقويم المعلم نقاط القوة لدى التلميذ ويمكنه من خالل تحليل األخطاء التي يرتكبها من تحديد : ثالثاا 
، هذا باإلضافة (التقويم التشخيصي)وهذا ما يسمى  ،نقاط الضعف التي يواجههاأو الصعوبات الدراسية 

بالذات، ويكشف  وأداء تالميذه فحسب، بل يعر فه أيضًا على أدائه هإلى أن التقويم ال يعر ف المعلم على 
 .له عن نقاط القوة والضعف في هذا األداء

تتمثل في مساعدة الدارسين للتوجيه خالل حياتهم المهنية، ويهتم : التوجيهية واإلرشاديةواألغراض 
ومهن بهدف مساعدته على بتعريف المتعلم بقدراته واتجاهاته وميوله، وبما يصلح له من دراسات 

 .االختيار، واتخاذ قرارات صائبة حول مستقبله الدراسي والمهني
تتمثل في اعتماد اإلدارة التعليمية على التقويم ونتائجه في اتخاذ جملة من : واألغراض اإلدارية للتقويم

وضعهم في أو تعليمي القرارات اإلدارية الهامة المتعلقة بانتقاء الدارسين، وتصنيفهم وتحديد مسارهم ال
تخصص معين ورفض بعضهم أو المكان المناسب، وتتمثل عملية االنتقاء في قبول بعضهم لدراسة 

حيث يقوم التقويم  ،خطوة الحقة باالنتقاء ومتممة له واآلخر استنادًا إلى نتائج التقويم، والتصنيف ه
تفوقين بينهم، وقد يتم التصنيف بتقسيم إلى مستويات وتحديد الضعاف والمتوسطين والم طلبةبعملية فرز ال

 .التجاري وما إلى ذلكأو الزراعي أو الفني أو التالميذ وتوزيعهم إلى أنواع التعليم المختلفة كالتعليم العام 
فتتمثل في أن التقويم يؤدي دورًا هامًا في مجال : أما األغراض المتعلقة بتقويم المناهج التعليمية   

ق والوسائل التعليمية، واختبار مدى صالحيتها ومالءمتها لألهداف ائج والمواد والطر تحديد فعالية المنها
ومن الواضح أنه من خالل التقويم  ،التربوية من جهة ولمستويات التالميذ وقدراتهم وميولهم من جهة أخرى

على بقائه  الجديد المقترح، وفي ضوء ذلك يمكن الحكمأو يمكن الكشف عن مزايا وعيوب المنهاج القائم 
 .التخلي عنهأو تعديله أو 

وهكذا فإن عملية التقويم هي األساس في صنع القرارات التربوية السليمة، وهذه القرارات يمكن أن تطال 
العملية التعليمية التربوية بمختلف جوانبها، سواء ما اتصل منها بالمنهاج وفاعليته أم بالمعلم وأدائه أم 

 .بنظام االمتحانات



66 

 

عملية تعليمية على مستوى اإلدارات  عملية التقويم والحاجة إليها في كل  ب االهتمامالل من خ   
برزت الحاجة إلحداث مركز القياس والتقويم التربوي الذي صدر بالمرسوم  ،والمؤسسات والمناهج

 .م0103/ 9/0بتاريخ /0/التشريعي رقم
 : والذي يهتم بالنقاط اآلتية 

 .يم التربوي والنفسي وتقنينهاتصميم أدوات القياس والتقو  -
 .اإلشراف على بناء االختبارات المدرسية واختبارات القبول وتطبيقها -
 .بناء االختبارات التحصيلية المقننة  -
 .اإلشراف على تطبيق أدوات القياس والتقويم النفسي في المؤسسات التربوية  -
 .سئلة ومراجعتهاإقامة دورات تدريبية لواضعي األسئلة واإلشراف على تحكيم األ -
 .المشاركة في تجهيز بنوك األسئلة ونماذج االختبارات -
ن مع المؤسسات التي او عناصرها بالتع بكل  إجراء البحوث والدراسات، وتقويم العملية التربوية  -

 . تعنى بالقياس التربوي والنفسي
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 خاتمة
كما يؤدي مهمة أساسية في تربية  ،عمل منتجة يقوم التعليم بدور رئيسي واستراتيجي في بناء قوة  

عملية البناء والتطوير والتغيير  وتطوير العقل الذي يساعد في ،األجيال على المواطنة والحقوق والواجبات
 ،القاعدة األساسية لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي وفه ،المجتمعي والنهوض باإلنتاج واإلنتاجية

عندما يتم استخدام الموارد بالشكل األمثل عن طريق ربط التعليم بعملية التحول ويرتقي بأداء المجتمع 
 .وبإقرار حق التعليم للجميع

 في إنجاز مفهوم العدالة االجتماعية، ويسهم ولمثل هذا الدور االستيراتيجي أن يحقق كفاءة في األداء
 بشرية، وتطوير النظام التعليمي،نمية الورفع مؤشرات الت وتوفير تنمية إقليمية متوازنة،, والحد من الفقر

 . وزيادة فرصها التعليمية, المرأة خاصة فيما يتعلق بالنهوض في تعلم
وربط التعليم  لى تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم،عملت وزارة التربية منذ أكثر من ثالثة عقود ع وقد   

وذلك تكفله الدولة لجميع أبنائها،  اً قكونه ح ناثاً وا   ل الجميع ذكوراً او ووضع التعليم في متنبالتنمية الشاملة، 
لحاق جميع األطفال السوريين ومن في سنة في مدارس  00 إلى 1 سن   حكمهم من بتطبيق إلزامية التعليم وا 

 .التعليم األساسي
فقد ظهرت النتائج من خالل المؤشرات التعليمية األساسية حيث وصلت نسبة  ،تطبيق هذه السياسات وجراء
 .م0100 -0101للعام الدراسي  (%3,1)وبلغت نسبة التسرب  (% 99,5)إلى  األوللتحاق بالصف اال
ومما ال شك فيه أن قطاع التربية قد تأثر باألزمة كباقي القطاعات المجتمعية واالقتصادية حيث    

 0100سية األعوام الدرا في أما ،تأثر بشكل جزئيم 0100 -0100 اسياإلحصاءات بأن العام الدر أظهرت 
 (بشرية -مادية )عنها أضرار  التي شهدت تصاعدًا كبيرًا في األزمة نتجم 0100 -0103,  0103 -

داريًا أم  اً تعليمي إطاراً  سواء أكانت بنية تحتية للمدارس أمطالت جميع جوانب العملية التعليمية   أم طلبةً وا 
 .ت الجسدية والنفسيةااإلصاب إلى كما تعرض العديد من األطفال ،تعليميةمستلزمات 

وقد تمثلت أضرار القطاع التربوي بخروج العديد من المدارس عن العملية التعليمية حيث بلغت أعداد 
ل اإلنساني إليواء مدرسة في المجا( 021)إضافة إلى استخدام  ،مدرسةً ( 0009)المدارس المتضررة كلياً 

وبقيت  ،لكنها مستخدمة في العملية التعليميةو  ،مدرسة متضررة جزئياً ( 111)تزال  ، ومااألسر المهجرة
 .مدرسة لم نتمكن من الوصول إليها في المناطق غير اآلمنة (3509)حوالي 

مدرسة عام ( 02011)ورغم جميع األضرار التي تعرض لها القطاع التربوي في البنية التحتية ما تزال 
وتركز  ،إناث (% 01)تلميذًا وتلميذة منهم  (0,001,031) تقدم خدماتها التعليمية التي يستفيد منهام 0100

 .م الحكومي في جميع محافظات القطرمن التالميذ في التعلي (95,5%)
الوافدين الذين التحقوا بمدارس في المناطق اآلمنة والذين  المتعلمين داعدأوقد أدت األزمة إلى تزايد      

تلقوا  (%01)وحق بالمدارس في مناطق آمنة قد الت (%12)طالبًا وطالبة منهم  (101,000)هم دقدر عد
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لمناطق اآلمنة إلى مما دفع وزارة التربية إلى تحويل بعض المدارس في ا ًا،متقطعو  ير رسميتعليمًا غ
 .الدوام النصفي

فردًا ( 151)والمعلمين واإلداريين حيث استشهد حوالي  طلبةحياة ال فيكما أثرت األزمة بشكل مباشر 
 .على مقاعد الدراسة تلميذاً ( 025)منهم 

وقد قدر معدل التسرب ضطراب، بأشكال مختلفة كالخوف واال طلبةكما تأثرت الحالة النفسية للعديد من ال
 . (% 03)المتوسط في مختلف المحافظات بعع 

وتمثلت احتياجات القطاع التربوي بشقيه التربوي والمادي بإعادة تأهيل المدارس المتضررة خاصة 
ية التعليمية الغرف الصفية المسبقة الصنع وبمستلزمات العمل العملية التربوية وبعضالمستثمرة في 

 .لما فاتهم من دروس طلبةإضافة إلى تعويض ال( المقاعد)األساسية 
 عملت جاهدة على التخفيف من اآلثارف ،الحكومة السورية ممثلة بوزارة التربية األزمة الحالية وقد واجهت
ات من خالل إصدار العديد من اإلمكان كل  وعملت على حشد  ،والمعلمين طلبةال والاألطف في التي تركتها

 .المراسيم والقرارات الخاصة بالعملية التربوية
الذي أجاز في مادته الرابعة على إعادة االمتحان م 0103لعام  /010/صدر المرسوم التشريعي رقم فقد    

ة الصيفية بقرار من وزير التربية في الحاالت التي تستدعيها جزئيًا خالل العطلأو للتعليم األساسي كليًا 
 .الذين قد تضطرهم الظروف الطارئة للغياب عن االمتحان طلبةوذلك مراعاًة لمصالح ال ،الضرورة

 ةالمتضمن الموافقة على طلبات نقل المؤسسات التعليميم 0103لعام  /0020/كما صدر البالغ الوزاري 
 .لمناطق الساخنة إلى المناطق اآلمنةالخاصة اضطراريًا من ا
مناطق ساخنة  هاالتربية بقبول تسجيل التالميذ الوافدين من محافظات في مديريوتم العمل على تفويض 

 .من دون وثائق عن طريق سبر المعلومات ووضعه في الصف المناسب
اء دورات مكثفة عمدت وزارة التربية إلى إجر ، من المدارس طلبةوبهدف التغلب على تسرب بعض ال

أو للنجاح  معياراً  د  إلى اختبار يع طلبةيخضع بنهايتها التالميذ والم 0100, 0103صيفية في عامي 
 .الرسوب في السنة

 ةأكثر بأربعأو خاصة بالمتسربين لمدة عام ( فئة ب)لى إعداد مناهج مكثفة وعملت وزارة التربية ع   
يتلقاه الطالب في سنة و  ،مستوى يجمع عامين دراسيين معاً  كل  و  ،مستويات تحتوي على المواد األساسية

 . دراسية واحدة
راق التعلم الذاتي التي تستهدف المتسربين في المناطق التي يصعب أو كما عملت وزارة التربية على إعداد 

 . ونروااليونيسيف واألمع  التعاونوذلك ب ،الوصول إليها والخاصة بالتعليم األساسي
ة ات من وزارة التربية إلى إدارات المدارس بعدم التشدد في اللباس المدرسي مراعاكما صدرت تعليم

 .للوضع االقتصادي لألسر السورية
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 : م5102ثانيااق ما تم انجازه في عام 
على تأهيل المدارس وصيانتها وتأمين غرف صفية مسبقة الصنع م 0100ركزت خطة االستجابة في عام 

وكذلك تقديم بعض التجهيزات المدرسية الضرورية  ،عالية في المناطق اآلمنةفي المدارس ذات الكثافة ال
دعم عودة األطفال إلى المدارس من خالل إقامة دروس و توفير المقاعد المدرسية،  :ة مثلللعملية التربوي

قامة والمدارس و  طلبةلل تقديم الحقائب والقرطاسية ما فاتهم من دروس إضافًة إلى طلبةالتقوية لتعويض ال ا 
 .دورات التدريب المهني للمتسربين

فضاًل  .(التعلم الذاتي)م تقديم الفرص البديلة للتعللى دعم طباعة الكتب المدرسية، و كما ركزت الخطة ع
تقديم الدعم و تضمنت الخطة دعم حماية األطفال عن طريق التوعية من المخلفات المتفجرة عن ذلك 

 .في هذا المجال النفسي
إال أنها لم تمول إال  ،كانت شاملة ألغلب مشاريع التربيةم 0100الستجابة اإلنسانية لعام ورغم أن خطة ا

 .مس الخطة المطلوبةوهذا يعني أنه تم تنفيذ فقط خ  %  01بمقدار 
 ،مدرسة عن طريق مديريات التربية( 551)عملت الوزارة على صيانة وتأهيل : في مجال تأهيل المدارس
كما أنه لم  ,مدرسة عن طريق جمعية محلية( 01)مدرسة منها ( 00)م تنفذ سوى إال أنها مع المنظمات ل

 .م0100غرفة صفية مسبقة الصنع خالل عام  (51)يقدم سوى 
مدرسيًا في  نادياً  (031)فقد تم افتتاح : من دروس خالل األزمة عما فاتهم طلبةأما في مجال تعويض ال

اليونيسيف والمجلس الدنمركي لالجئين ) بهذا المجالالمحافظات ومن جميع المنظمات العاملة  كل  
وضمن دعم حملة العودة إلى المدرسة تم , متعلماً  (031001) بعدد مستفيدين (ليو ومنظمة اإلسعاف األ

حقيبة إبداعية / 0111/حقيبة طفولة مبكرة و/ 251/ وتوزيعمليون حقيبة مدرسية مع القرطاسية  توزيع
  .جميع المحافظات شملت يونيسيفقبل ال من طلبةللمدارس وال يةقرطاسحقيبة / 3011/رياضية و

التوعية من مخاطر المخلفات المتفجرة بعدد مستفيدين  ورشإقامة  تفقد تم: أما في مجال حماية األطفال
طالبًا في  301,311المجلس الدنمركي لالجئين استهدفت و يسيف مع اليون التعاونب مدرس وذلك( 0011)

 .أربع محافظات
ي والتعلم العالجي من األولورشة عمل للدعم النفسي االجتماعي واإلسعاف النفسي ( 31)إقامة  تكما تم

 .ياألولقبل اليونيسيف والمجلس الدنمركي لالجئين ومنظمة اإلسعاف 
الدورات المكثفة  أقامت وزارة التربيةفقد : إلى المدارس أما في مجال دعم عودة التالميذ المتسربين

وستقوم اليونيسيف بدعم  ،راق التعلم الذاتيأو على إعداد  الوزارة عملتالتي مولتها اليونيسيف، و صيفية ال
 /. ب /كما عملت الوزرة على إعداد وتأليف المنهاج المكثف الفئة , طباعتها

ركي بإقامة دورات تدريب الي والمجلس الدنمو ن مع منظمتي اإلسعاف األاو كما قامت وزارة التربية بالتع
مع  التعاونالكتاب المدرسي لمادة اللغة االنكليزية ب كما تم دعم طباعة جزء من المتسربين، طلبةلنية لمه
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محافظة ألف كتاب مدرسي إلى / 511/كما تم دعم نقل, طالب/005111/اليونيسيف بعدد مستفيدين
 .اليونيسيفالحسكة من قبل 

 .التحديات: ثالثا ا 
التمويل  ترشيدتمثل في ما يت القطاع التربوي في تنفيذ خطة االستجابة أبرز التحديات التي واجه من إن     

في  طلبةبعض ال استفادةإضافة إلى صعوبة , فقط من الخطة%/ 01/للمشاريع التربوية المقرر تنفيذها فقد تم تمويل
لمقاعد حيث لم ا :والنقص الشديد في بعض التجهيزات المدرسية مثل, العملية التربوية ضمن المناطق غير اآلمنة

 .حاجة وزارة التربية من تلك المقاعد من/% 2/تستطع المنظمات تأمين سوى
الوافدين إلى  طلبةخروج بعضها عن خدمة العملية التربوية أدى إلى زيادة عدد الو كما أن تضرر بعض المدارس 

ولم  ،حيانًا في الشعبةطالب أ 11كثافة طالبية عالية داخل الصفوف وصلت إلى  وشكل ،مدارس المناطق اآلمنة
 .من حاجة وزارة التربية من الغرف( % 1 ) غرفة مسبقة الصنع أي( 51)سوى م 0100تقدم المنظمات خالل عام 

 لويات وزارة التربية إعادة تأهيل المدارس المتضررة وخاصة المستثمرة في العملية التربويةأو ورغم أن من 
اإلغاثة  -المجلس الدنمركي  -لي و األسعاف اإل)جال إال أن جميع المنظمات العاملة في هذا الم

من حاجات الصيانة للمدارس % 0لم تنفذ سوى أقل من ( مكافحة الجوع اإلسبانية -اإلسالمية الفرنسية 
 .المتضررة

القرطاسية كان هناك صعوبات في و  التي تضمنت توزيع الحقائب المدرسية (لنتابع تعليمنا)وضمن حملة 
كما أن تأخر وصول بعض المواد مع بداية العام الدراسي , الحسكة :المناطق مثلالوصول إلى بعض 
 .منها طلبةحال دون استفادة ال

  :م5102لويات وزارة التربية لخطة الستجابة أو رابعاا ق 
التي )تركز وزارة التربية على تأهيل المدارس المتضررة خاصة المستثمرة في العملية التربوية  .0

وكذلك تقديم الغرف الصفية مسبقة الصنع لمواجهة الكثافة الطالبية في ( طلبةفيها  يوجد
التالميذ في المدارس وقد  كل  استيعاب  ضرورةأكدت الوزارة  المدارس في المناطق اآلمنة حيث

 .غرفة صفية/ 251/بلغت الحاجة
لحاجة من حيث بلغت ا ،المقاعد المدرسية من المستلزمات األساسية في العملية التربوية تعد   .0

 (.مقعد/ 051111/المقاعد المدرسية 
  :القضاء على التسرب من خالل .3

 باعة الكتب المدرسيةدعم ط. 
  (ل إلى المدارس في بعض المناطقحيث يصعب الوصو )توزيع مواد التعلم الذاتي. 
 إلى إجراء الدورات المكثفة الحاجة. 
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 إلى  األولهج كافة من الصف حيث تم تأليف المنا/ )ب /طباعة وتوزيع المنهاج المكثف فئة
 (.مستويات للمواد األساسية ألربعةالصف الثامن 

 الحاجة إلى إقامة دورات التدريب المهني. 
  ب /المنهاج المكثف فئةو الحاجة إلى تدريب المدربين على مواد التعلم الذاتي./ 

 ،يضًا عما فاتهمتعو  طلبةأهمية إقامة دروس تقوية لل لذا تبرز ،إلى المدارس دعم عودة األطفال .0
التوعية ضد  ورشمتابعة إقامة  كما أن ،تغذية مدرسيةو  قرطاسيةحقائب مدرسية و  وكذلك تقديم

قامة  ،مخاطر المخلفات المتفجرة العمل في مجال الدعم النفسي االجتماعي واإلسعاف  ورشوا 
 .ربية لحماية التالميذ في المدارسمن متطلبات وزارة الت وي هاألولالنفسي 

من خالل دعم مشروع  م الخدمات التعليمية للمتسربين داخل سورية وخارجها في دول الجوارتقدي .5
حداث المدرسة اإللكترونية؛ لتحويل المناهج اإل وتدريب  ،نفاذ مراكزلكترونية إلى مناهج تفاعلية وا 

 .معلمين على استخدام هذه المناهج
لكترونية تربط تربوية من خالل شبكة إعدة بيانات دعم مشروع األتمتة المدرسية للحصول على قا .1

 .المدارس بمديرياتها وبالوزارة من متطلبات الوزارة كل  
المدارس لتوليد الكهرباء لإلضاءة والتدفئة  أسطحشمسية فوق  -دعم مشروع تركيب خاليا كهر .2

 .يأتي للتغلب على الصعوبات الناجمة عن األزمةالذي 
تلتزم تنفيذ استراتيجياتها وخططها الوطنية لتوفير  ية السوريةإن حكومة الجمهورية العرب :وأخيراا    

 اإلطاروفي هذا  ،بما ينعكس فائدة على المواطنين ،جههاأو متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق 
لوياتها خالل المرحلتين الراهنة أو اهتمام وتضعه في مقدمة  فإن الحكومة تولي قضايا التربية والتعلم كل  

 .قادمةوال
وانسجامًا مع هذه الرؤية تركز الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وال سيما وزارة التربية جهودها في 

والمحصن ضد المشروعات االستعمارية  السوري الواعي المعد   اإلنسانعملية متواصلة ومستمرة لبناء 
واالنخراط في عملية تشييد بنى  لإلسهامالرامية للنيل من وحدة أراضيه وحريته وكرامته واستعداده الدائم 

 .ها بأفضل العطاءات واإلبداعاتومد   اإلنسانيةالحضارة 
 


