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 استراتيجية اإلصالح

  أثناء المرحلة األولى الستراتيجية تطوير التعليم األساسي

  .م٢٠٠٥-٢٠٠٣بين عام 

  FTIمبادرة المسار السريع  
  



 ٢

  

  ـ:محتويات وأولويات المرحلة األولى

برامج والتي من أجل تحقيق أهداف التعليم للجميع ومبادئ المسار السريع في اليمن سيتم بناء آلية للدعم خالل خمسة 
  .٦تتضمن جميعها مفتاح استراتيجيات التعليم اإللزامي للتقليل من الفجوات الحالية التي تسمح لألوالد والبنات بإكمال المرحلة 

  .سبيل الوصول// وستركز البرامج على

  .والكفاءة الداخلية

  .والعدالة

  .والنوعية

  .والقدرة االستيعابية لألبنية

  :خطة الثالث سنوات في إعطاء األولويةويتجلى المبدأ الرئيسي ل

  .إلى التوسع الجاد للبرامج الموجودة التي ال تشجع فقط على عدالة الفرص المدرسية فحسب  

  .بل تحسن من الكفاءة الداخلية للتعليم  

  .ومن نوعية التعليم  

  ).يتكون كل بعد من عدد من البرامج(وتشمل أولويات المرحلة خمسة أبعاد 

 العناصر المكونة الهدف مجالبرنا

  

 الوصول

  

يتجلى هدف هذا 
البرنامج في زيادة 

إجمالي نسبة االلتحاق 
في % ٧٠إلى أكثر من 

 .٢٠٠٥عام 

 ٦-١إضافة التسهيالت المطلوبة اللتحاق طالب جدد في المراحل    ·
بإعطاء أولويات إلى المحافظات والمناطق التي تكون فيها سبل 

مثالً بناء (كون نسبة الفقر عالية جداً الوصول محدودة جداً وت
مدرس اغلبهم من ٢٥,٢٢٣صف إضافي وإضافة عدد ١٤,٢٣٥

  ). رحلة مزدوجة٧٠٠,٠٠٠المدرسات وتوفير 

توفير أسلوب تدريسي وإداري لمدارس متعددة المراحل في المناطق    ·
لذا ( والمراحل األخرى ٩-٧ومرحلة ) ٣-١مرحلة (الريفية البعيدة 

ألطفال ناهيك عن مستوى العزلة أو التشتت أو عدد سكان فإن جميع ا



 ٣
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مجتمعهم بإمكانهم الحصول على التعليم االبتدائي واالستمرار على األقل 
وسيكون لتلك المدارس مجلس ). ٩مرحلة (لنهاية التعليم األساسي 

إدارة متكون من المدرسين وأولياء األمور وستحتسب نوعية وكفاءة 
 طرق التدريس لمراحل متعددة إضافة إلى توجيه التدريب المدرسي مثل

  .أولياء األمور في إدارة المدرسة

إنجاز خارطة للمدرسة كنظام أساسي الختيار الموقع الصحيح للمدرسة    ·
الجديدة باستخدام التجربة الحالية لمشروع الخارطة المدرسية في 

 PEEPوفي ورقة  توسيع التعليم االبتدائي  MOEوزارة التربية 
  .SFDوتنمية التمويل االجتماعي 

ومكتب  PEOتدريب كادر قسم التخطيط في مكتب محافظات التربية    ·
وفقاً إلسقاطات زيادة االلتحاق لكل مرحلة في  DEOمناطق التربية 

المدرسة وتبعاً للمتطلبات من الصفوف والمدرسين والوسائل التعليمية 
 .الجديدة

  

 الكفاءة الداخلية

  

البرنامج إلى يهدف هذا 
من % ٦٥ضمان أن

الطالب سيكونون 
قادرين على إكمال 

 ١١ بعمر٦المرحلة 
 .٢٠٠٥سنة في عام 

سيتم تصميم وتنفيذ نظام الرقابة : إنجاز مراقبة وتقييم الكفاءة الداخلية  .١
  :لتسيير الطالب بالمؤشرات التعليمية التالية

  .التحاق األطفال بسن المدرسة       ·

  .ة اإلعادةنسب       ·

  .نسبة التسرب       ·

  .نسبة أكمال المرحلة السادسة       ·

  

ستستلم وزارة ): سنوات٦(زيادة االستيعاب الرسمي للمرحلة األولى   .٢
الدعم المؤسسي لتشجيع استراتيجيات إجازة التحاق  MOEالتربية 

. السكان بعمر ستة سنوات بالمرحلة األولى من التعليم األساسي
  : األنشطة المحددة التاليةوتتضمن

 بناء صف أو اثنين في القرى التي تبعد عن المدرسة الرئيسية    ·
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بمسافة كبيرة لتدريس الطالب الصغار الذين ال يمكنهم السير 
وسيشرف على تلك . ٢و١لمسافات طويلة لحضور المراحل 

الصفوف التي ال يمكن اعتبارها كمدارس مستقلة المدرسة 
  .منطقة التي تعود لهاالرئيسية في ال

زيادة الوعي بين أولياء األمور بأهمية التحاق أطفالهم في    ·
  .سنوات٦الصف األول عند وصولهم للسن القانوني 

االستعداد لجعلها أسهل و أأمن بالنسبة إلى صغار األطفال    ·
الملتحقين بالمرحلة األولى للدوام في المدرسة كإيجاد طالب 

  .م سيرا من وإلى المدرسةأكبر سناً الصطحابه

  .تجهيز بعض المجتمعات بباص نقل لصغار الطالب       ·

  

ستوزع التقارير الفصلية على المدارس ويتم جمعها في مكتب محافظات 
. وفقاً لتواريخها DEOومكتب مناطق التربية  P DEO EOالتربية 

لتعليمية وسيتم اعتماد المدارس والمناطق ويتم مراقبتها وفقاً لكفائتهم ا
  .ولمؤشرات النوعية

  

يهدف تنفيذ المشروع إلى دعم إنجازات الطالب : دعم منجزات الطالب  .٣
على . كشرط أولي لتنفيذ نظام التشجيع من المرحلة األولى إلى الثالثة

أن يتم ذلك في عملية مستمرة وتنظيمية تسمح للمدرسين وسيعتمد 
على االختبارات االنتقال من الصف الرابع إلى الصف السادس 

  .التحريرية

  

بإنشاء برامج متبادلة : توفير مستوى تعليمي للطالب ذوي العمر األكبر  .٤
لتسوية التعليم والنتقال الطالب ذوي العمر الكبير بما فيها تطبيق تقييم 
خاص ونظام انتقال إلنجاز تخرج لمرة واحدة من المرحلة السادسة 
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  .فقط

  

ة في التعليم األكثر كفاءة عبر إعادة توزيع استخدام المصادر البشري  .٥
المدرسين الذين لم يشاركوا في التدريس وكذلك تقليل تكلفة الوحدة عند 

  .بناء الفصول

نتيجة للترابط الداخلي بين البرامج التعليمية، سترتفع نوعية التعليم ألن 
البرنامج سيحفز الطالب على الدوام في المدرسة يومياً ويجهز الطالب 

المدرسين بالمقررات والوسائل التعليمية المناسبة للمستويات وتحفيز و
المدرسين على تحسين المراقبة والتوجيه لتقدم الطالب وكذلك عرض 

  .فرص أفضل على الطالب للتعلم واكتساب المهارات

  

تشير التجربة اليمنية إلى تلك العوامل تعد مقررات رئيسية في أداء 
التعليمية وإشراك المستفيدين في عمليات وبزيادة الشروط . الطالب

التحسين المستمرة تكون المدرسة قادرة على إنجاح أكبر عدد من الطالب 
كل سنة إلى مستويات أعلى بزيادة مستوى اإلنجاز التعليمي والمساعدة 
في ضمان قدرة الطالب على التخرج من المرحلة السادسة في العمر 

 .المناسب

  

 العدالة

  

لي نسبة زيادة إجما
االلتحاق للبنات على 

في عام % ٦٥أكثر من
 .م٢٠٠٥

زيادة الوعي بأهمية تعليم البنات بين المجتمعات المحلية بتغيير النظرة   .١
شن عدد من الحمالت في : السلبية العامة ضد تعليم البنات مثل

التلفزيون والمذياع والسماح لقادة رجال الدين بالتعبير عن أهمية دور 
  .تعليم البنات بين أسر المناطق الريفيةالحملة ل

  

تجهيز المناطق الريفية بمدرسات من خالل مساكن خاصة لهن في   .٢
المناطق الريفية المعزولة من أجل تنفيذ خطة استراتيجية تطوير التعليم 

التي تهدف إلى توفير السكن إما عن طريق البناء  BEDSاألساسي 
ة المعزولة وتجهيز تلك المساكن أو اإليجار لهن في المناطق الريفي
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باإلضافة إلى . بمعدات وأثاث لتشجعيهن على العمل في تلك المناطق
ضمان المجتمع المحلي توفير مستوى عالي من األمان لسكن 

  .المدرسات في تلك المساكن

  

يجب التنسيق بين وزارة : جعل المدارس أكثر جذباً للبنات وعوائلهم  .٣
نحين للتأكد من تطبيق البرنامج الذي يستهدف وبين الما MOEالتربية 

تعليم البنات كبرنامج الغذاء العالمي وكذلك التركيز على توفير وتحسين 
مثل الجدران والمراحيض الخاصة بالبنات وخدمات ( البنايات المدرسية 

  .في المناطق الريفية المعزولة) المياه وتأثيث الفصول

  

مساعدة األسر ذات الفقر المدقع :  الفقراءزيادة الفرص للبنات واألوالد  .٤
على تحمل أو دفع نفقات التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتعليم 

أبنائهم من خالل إعفاء األطفال من األسر الفقيرة من دفع أجور التعليم 
كما يجب أن تنسق وزارة . والمتطلبات المالية األخرى مع المدرسة

حلية والمانحين وكذلك المنظمات مع المجتمعات الم MOEالتربية 
الدولية لتجهيز الطالب من األسر الفقيرة بالطعام والمواد الغذائية 

  ).كالمالبس والدفاتر واألقالم والحقائب

  

كأداة حساسة لتمييز  EMISتطوير نظام معلومات إدارة التربية   .٥
الجنسين من أجل الرقابة والتخطيط على مؤشرات العدالة لضمان نسبة 

 .متزايدة من التحاق البنات وفقاً للخطة

  

 النوعية

تحسين نوعية التعليم 
في المرحلة األساسية 
والتركيز على نظامية 

التعزيز المنصف 
وعلى . لنوعية المدارس

وجه التحديد، ستهتم 

مي من خالل سيتم مراقبة األداء التعلي: إنشاء أهلية للتعليم األساسي  .١
اختبار إنجازات الطالب والتي ستقيم أداء الطالب في المراحل ستة 
  .وثمانية وفقاً لخطة األهلية كل ثالث سنوات لتقييم مستوى اإلنجازات

  



 ٧

 العناصر المكونة الهدف مجالبرنا

الخطة بجميع الطرق 
النوعية للتعليم بما فيها 
إنشاء مستويات عالية 

من التعليم لرفع 
ليمية المستويات التع

القياسية والمعروفة 
" ر"خاصة في الثالث 

وستتضمن تحسين 
النوعية تدريب المدرس 
وتدريب إدارة المدرسة 

وتجهيز المدرسة 
بالمصادر التعليمية 
الضرورية لرفع 

المستوى العالي للتعليم 
خالل الثالث سنوات 

 .القادمة

  :تطوير أداء المدرس في الفصل من خالل     .٢

مراجعة لوائح ومعايير القبول  : فحص مؤهالت قبول المدرسين   ·
مية وآليات توزيع المدرسين حسب الحاجة في الوظائف التعلي

للتأكد من أن المدرسين المؤهلين فقط قد تم اختيارهم وستكون 
  .األفضلية للمناطق الريفية المعزولة

األفكار  MOEتراجع وزارة التربية : مراجعة األفكار التدريبية   ·
التدريبية السابقة ومحتويات الدورات التدريبية كخطوة أولى لبناء 

ة تدريبية جديدة وبرامج تدريب المدرسين ومنظومة نظامية فكر
  .لمراقبة تدريب المدرسين وأثرها على تدريس الفصل

 مدرس في الخدمة وفقاً الحتياجاتهم ٢٤,٢٥٠توفير تدريب لـ    ·
والتركيز على طرق تدريس وتقنيات تدريس للمراحل المتعددة في 

  .المناطق الريفية

يتضمن إعادة وتحضير اللوائح : مدرستوسيع تقييم أداء ال   ·
المعرفة بتطبيق : والمعايير لتقييم أداء المدرس على ما يلي

المستويات األكاديمية وتطبيق تقييم اإلنجازات وطرق التدريس 
وستستخدم تلك المعايير لتطوير نظام . وسجالت إلدارة المدرسة

  .المكافأة الذي سيوفر تعويض وحوافز تشجيعية لمدرسين

  

  :توفير دعم جاري التنفيذ ألداء المدرسين عبر     .٣

سيتم تدريب الكادر اإلداري في : تدريب الكادر اإلداري للمدرسة   ·
اإلدارة واإلجراءات : مثل(المدارس االبتدائية في العلوم المختلفة 

  ).اإلدارية والتخطيط والرقابة وكذلك التقييم

وفير اإلشراف والدعم ت: توفير دعم تنظيمي ومتابعي للمدرسين   ·
  .الفني للمدرسين
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وفقاً لكفاءة ومواد كل ) ٦-١مراحل(تطوير مناهج التعليم األساسي      .٤
 .مرحلة

  

قدرة المباني المؤسساتية

تعزيز الكفاءة   .١
اإلدارية والمهنية 

لجميع الكادر 
التعليمي بجميع 

مستوياته ليمكنهم 
من التخطيط ومتابعة 

وتقييم العمليات 
  .عليمية بكفاءةالت

تحسين القدرات  .٢
المهنية للمدرسين 
من خالل المركزية 

طريق تدريب 
المدرسين والتي 
أتبت كفاءة كبيرة 
أكثر من التدريب 

 .التقليدي) المركزي(

دعم وزارة  .٣
لرفع   MOEالتربية

البنية القانونية 
الالزمة  لتطوير 
  .عملية الالمركزية

دعم وزارة التربية  .٤
MOE جاز   إلن

سياسة التعليم 
األساسي على 

  :برنامج تدريب الكادر اإلداري     .١

 بوضوح MOEتعريف مهام ومسئوليات مكاتب وزارة التربية    ·
  .على مستوى المحافظات والمناطق وفقا لقانون اإلدارة المحلية

يحتاج التدريب إلى تقييم يعمل به للتعرف على المهارات المحددة    ·
والمعرفة والكفاءات الالزمة لتعليم الكادر اإلداري على المستوى 

وقد أدارت وزارة . الوطني وعلى مستوى المحافظة والمنطقة
 ثالث GTZ بمساعدة جمعية جيزلجافت للتقنية MOEالتربية 

ى المركزي واثنين على مستوى واحدة على المستو :ورش عمل
  .المحافظة

تطوير وتنفيذ الخطة التدريبية لتأهيل قيادات إدارة التعليم في    ·
 في إدارة PEO و مكتب محافظات التربية MOEوزارة التربية 

  .التعليم الحديث ومهارات االتصال

تصميم متطلبات بناء المؤسسات لتلبية احتياجات الكادر على كل    ·
  .ات وفقا لمهاراتهم في عملية الالمركزيةالمستوي

 على ثالث ورش عمل لتقييم احتياجات التعليم، تم التعرف اعتماداً   ·
طرق التخطيط وبرامج : على عدد من المشاكل واألولويات مثل

التقييم والرقابة وتحليل المشروع و تحليل االختبار وتأثير المواد 
نفيذ ورقابة وتقييم البرامج التدريسية والتعليمية و التخطيط والت

التدريبية للمدرسين ومراقبة وبيان عملية التدريس والتعليم 
  .والتطوير المهني للمدرسين

  

  :برنامج تدريب المدرس وإدارة المدرسة     .٢
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  .المستويات المحلية

دعم إدارات  .٥
المدارس من خالل 
الدورات التدريبية 
 .وورش العمل

التوسع في خطة تدريب المدرسين اعتمادا على طريقة التدريب    ·
  . المدرسينالالمركزية التي تأخذ بحسابها مؤهالت واحتياجات

 وفقا لهذه الخطة المطورة ٦-١تدريب مدرسي المراحل         ·
  .جيدا

تطبيق نظام مراقبة تنظيمي لتدريب المدرسين وأثره على    ·
  .التدريس داخل الفصل

تطوير وتنفيذ خطط لتدريب إدارة المدرسة على اإلدارة الحديثة    ·
تنسيق للمدرسة ودعم المدرسين والتدريس داخل الفصل وال

  .والتعاون مع المجتمع المحلي ومع نظام الرقابة والبيان

 ومكتب PEOداريو المدرسة في مكتب محافظات التربية إتدريب    ·
  على آليات التعاون وبناء تفاهم مشترك DEOمناطق التربية 

ألن المجلس المحلي على مستوى . بينهم وبين المجلس المحلي 
 كبيرا مع اإلدارة الحكومية في المنطقة والمحافظة سيلعب دورا

  .عمليات تخطيط المنطقة في المستقبل

  

  :EMIS  نظام معلومات إدارة التربية       .٣

ألن نظام معلومات إدارة التربية هو أحد العناصر الهامة في تحسين 
 ، فهناك حاجة ماسة إلى تبادل المعلومات MOEقدرة وزارة التربية 

 المحافظة – المناطق –المدارس : أثنينالجديدة وتواصلها باتجاهين 
 يمكن توصيل البيانات EMISوبتقديم نظام معلومات إدارة التربية . والمركز

اإلحصائية لنظام التعليم فورا مما يسهل على صناع السياسة تنفيذ السيطرة 
إن أهداف نظام معلومات إدارة التربية . الفعالة وإتباع السياسة المستهدفة
EMISالي هي كالت:  

تطوير عملية جمع المعلومات وخزنها وتحليلها والعمل على         .أ 
  .ضوئها



 ١٠

 العناصر المكونة الهدف مجالبرنا

ضمان توصيل المعلومات للمستخدمين وعلى كافة المستويات   .ب 
  .لزيادة فعالية التعليم للتخطيط والتنفيذ واإلدارة

توفير نقل المعلومات المستهدفة بالتقليل من المعلومات المفرطة   .ج 
  .ر صانعي القراربهدف إخبا

  .ضمان الشفافية والتفسيرية       .د 

، تخطط وزارة التربية EMISولتطوير نظام معلومات إدارة التربية 
MOE للتالي :  

تطوير علم المناهج واإلجراءات واالستبيانات الالزمة لتطوير    ·
  .EMISنظام معلومات إدارة التربية 

التدريس وفقا للمؤشرات تطوير االستبيانات لجمع معلومات عن    ·
  .المطلوبة لرقابة النظام التعليمي

 MOEتجهيز جميع أقسام تخطيط التعليم في وزارة التربية    ·
 و مكتب مناطق التربية  PEO ومكتب محافظات التربية

DEOبأجهزة الكومبيوتر المطلوبة والبرمجيات.  

لتوصيل تدريب األفراد على التخطيط واإلحصاء بمستويات مختلفة    ·
  .النظام والعمل به

 PEO ربط شبكة اتصال الكترونية بين ومكتب محافظات التربية   ·
 لدمج MOEووزارة التربية DEO مكتب مناطق التربية / 

المعلومات على جميع المدارس في اليمن لألعوام الدراسية  
٢٠٠٥-٢٠٠٤.  

ات ومن الضروري التأكد من توحيد برامج قدرة بناء المدرسة مع قدر
برامج بناء المدارس الحالية  لتزويدها بالمدرسين والبرامج التدريبية 

 وورقة توسيع التعليم GTZوالمساعدات من جمعية جيزلجافت للتقنية 
 .UNICEF واليونيسيف PEEPاالبتدائي 

  



 ١١

تعتبر قدرة المباني المؤسساتية هي واحدة من األولويات المهمة بسبب عدد من األسباب  

ففي كثير من األحيان التي تكون فيها كثير من المباني .  أعمال البنية التحتية فقط ال يقود إلى تحسين تقديم الخدماتبناء .١
لذا فتستدعي الحاجة إلى . أو تعرف بوجود إدارة ضعيفة/ال يمكن استخدامها بسبب عدم كفاية المدرسين واإلداريين و

ارة أفكار تتعلق بتوصيل الخدمة لضمان زيادة نوعية المدرسين وزيادة زيادة قدرة الوحدات اإلدارية على تشغيل وإد
  .التحاق البنات بالمدارس

 ٢٠٠١بدأت عملية الالمركزية في اليمن بالدوران حول القوة التي أصبحت أكثر فعالية بانتخابات المجالس المحلية عام  .٢
 التغيير من قبل الوزارات المركزية وال من الفروع ولم يتم التحضير لمثل ذلك. دون أن تستغرق وقت طويل لالنتقال

وفي األيام األولى من تنفيذ سياسة الالمركزية، فأنه من الضروري تقوية هذا النظام . التنفيذية المحلية والمجالس المحلية
رف كيف يبت لضمان وضع األدوات واإلجراءات في أماكنها الصحيحة، وكل الذي كان له دورا كبيرا يلعبه في السابق يع

  .تلك األدوار التي تتطلب المهارات الالزمة إلنجاز وظائفها ولتنفيذ ما أول إليه باستخدام أفضل القدرات. به جيدا

يحتاج لتنفيذ عدد من أهداف اإلصالح والفعاليات إلى تقوية قدرات مؤسساتهم خاصة في مجال التخطيط وتنفيذ ومراقبة  .٣
ويمكن القول بأن نتائج . رة ؛ وإال سيكون األداء غير فعال وستنشأ عنها  نواة الفسادالبرامج والتنسيق وتحديث اإلدا

 وخطة BEDSالقدرات البشرية وتنميتها ستبقى من أهم التحديات التي واجهت تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم األساسي 
ب والمؤهالت والتنمية فيها وإلى عوامل وتحتاج تقوية قدرة المؤسسة إلى احتواء التدري. FTIمبادرة المسار السريع 

  .أخرى مثل جذب الكادر البشري إلى المناطق البعيدة



 ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣  BEDS خطة إنجاز المرحلة األولى من استراتيجية تطوير التعليم األساسي   

  



 ١٣

  ).٦-١(خطة إنجاز استراتيجية تطوير السبل للمرحلة 

  .٦-١من الطالب في المرحلة %) ٨٠(لضمان التحاق : الهدف

  

 الفترة
 األنشطة الهدف البرنامج

٠٠٣٠٠٤٠٠٥
 المؤشرات االستجابة

  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

 .بناء صف جديد

   
  قطاع المشروع

)PS(  

يات وزارة تشير إحصائ
التربية بأنه تم بناء 

صفوف ) ٢٥٦٩٤(
 .جديدة

٢٧٠,٠٠٠ 

بناء صفوف جديدة للبنات 
 .فقط

   

PS 

تشير إحصائيات وزارة 
التربية بأنه تم بناء 

صفوف ) ١١١٣٧(
 .جديدة للبنات

  

للتذكير انظر 
 .تكلفة العدالة

  

توسيع 
التعليم 
 .االبتدائي

  

زيادة إجمالي 
نسبة االلتحاق 
في المرحلة 

إلى ) ٦-١(
بحلول % ٨٠

 ٢٠٠٥عام 

بناء صفوف ألكثر من 
مرحلة في المناطق الريفية 

 .المعزولة

   

PS 

تشير إحصائيات وزارة 
التربية بأنه وبنهاية 

 تم بناء ٢٠٠٥عام 
صفوف ) ١٩٣٨(

جديدة ألكثر من 
 .مرحلة

  

للتذكير انظر 
تكلفة الكفاءة 

 .الداخلية



 ١٤

 الفترة
 األنشطة الهدف البرنامج

٠٠٣٠٠٤٠٠٥
 المؤشرات االستجابة

  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

تجهيز المدارس بمدرسين 
 .جدد

   

  قطاع التربية العام

)GEES( 

تشير إحصائيات وزارة 
التربية بأنه وبنهاية 

 بأن هنالك ٢٠٠٥عام 
 مدرس )١٩٥٠٠(

 .جديد

  

للتذكير تم 
تمويله من 
ميزانية 
 .الحكومة

تجهيز المدارس بـ 
رحلة ) ٥٤٤٥٠٠(

 .مزدوجة

   

PS 

تشير تقارير قطاع 
المشروع بأن المدارس 

) ١٨١٥٠٠(تجهز بـ 
 .رحلة مزدوجة

للتذكير تم 
تمويله من 
ميزانية 
 .الحكومة

 ٢٧٠,٠٠٠        اإلجمالي

  



 ١٥

  ).٦-١(ير مستوى الكفاءة الداخلية للمرحلة خطة إنجاز استراتيجية تطو

  .٢٠٠٥ سنة وبحلول عام ١١من الطالب قد أكملوا المرحلة السادسة وبكفاءة بعمر %) ٦٠(ضمان أن : الهدف

  

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠

٥ 

 المؤشرات االستجابة
  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

بناء مراقبة الكفاءة 
الداخلية ونظام التقييم 
.على مستوى المدارس

قطاع المناهج    
 و CGSوالموجهين 

ERDC         
مركز بحوث التربية 

 والتطوير

الموافقة على رقابة 
 .البرنامج

٦ 

 .بناء آلية لتنفيذ النظام

قطاع المناهج    
 و CGSوالموجهين 

ERDC         
مركز بحوث التربية 

 والتطوير

 ٨ .الموافقة على اآللية

  

مراقبة 
الكفاءة 
الداخلية 

التقييمونظام 

  

تطوير مراقبة 
الكفاءة الداخلية 
ونظام التقييم 
لتسيير إتباعها 

من قبل 
 .الطالب

تدريب إدارة المدرسة 
 ٥على النظام لمدة 

 .أيام

قطاع المناهج    
 و CGSوالموجهين 

ERDC         
مركز بحوث التربية 

 والتطوير

) ١٢٠٠٠(تم تدريب 
 .إداري في المدارس

٥٢٢ 



 ١٦

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠

٥ 

 المؤشرات االستجابة
  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

صفوف ألكثر من 
مرحلة في المناطق 

 .المعزولة

   

 PSقطاع المشروع 

تشير اإلحصائيات إلى 
درسة م) ٦٤٦(أن 

 .بنيت كل سنة

٢٠,٣٤٩ 

تدريب المدرسين لمدة 
 يوما على تدريس ٢٥

 .وإدارة تلك المدارس

   

قطاع المناهج 
 CGSوالموجهين 

) ١٩٣٨(تم تدريب 
مدرس على التدريس 
وعلى إدارة صفوف 

 .بمراحل متعددة

٥١١  

 

  

االمتصاص 
الرسمي في 
المرحلة 
 .األولى

  

زيادة نسبة 
االمتصاص 
الرسمي 

للمرحلة األولى 
 %.٤٠إلى 

تشجيع دور المجالس 
المحلية لتوفير وسائط 

النقل من والى 
 .المدرسة

   
 ب محافظات التربيةمكت

PEO ومكتب مناطق 

 DEO التربية

تشير تقارير مكتب 
محافظات التربية 

PEO  إلى أن بعض
المناطق الريفية توفر 
وسائل نقل من والى 

 .المدارس

١٠ 

  

استخدام 

  

االستخدام 
) ٥٠٢١(إعادة توزيع 
 .مدرس

   

GES 

ى تشير اإلحصائيات إل
أن جميع المدرسين قد 

 .شاركوا بالتدريس

٦  

 



 ١٧

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠

٥ 

 المؤشرات االستجابة
  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

التأكد من أن جميع 
المدرسين يدرسون 
النصاب الرسمي كل 

 .أسبوع

   

مكتب مناطق التربية 
DEOوالمدارس     

 

 ٢٠٠٥بحلول عام 
تشير إحصائيات وزارة 

التربية بأن جميع 
المدرسين يدرسون ما 

 حصة ٢٠ال يقل عن 
 .في األسبوع

٦  

 

مصادر 
 .التعليم

األمثل للمصادر 
 .المتوفرة

ن تكلفة وحدة التقليل م
 .البناء للصفوف

   

 PSقطاع المشروع 

معدل تكلفة الوحدة 
لبناء الصف قد تراجعت 

)  دوالر١٣,٠٠٠(من 
 ١٠٠٠٠إلى أقل من 
 .دوالر

١٨  

 

  

تسوية التعليم 
للطالب 

  

دعم الطالب 
الفائضين لتنفيذ 

تأسيس نظام تسوية 
التعليم وترقية الطالب 

 .لفائضينا

   CGS          
قطاع المناهج 

 والموجهين

نظام تسوية التعليم 
وتعزيز الطالب 

 .الفائضين

١٢ 



 ١٨

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠

٥ 

 المؤشرات االستجابة
  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

 مراحل ٦ .الفائضين
.بالوقت المحدد

تدريب الموجهين لمدة 
   PEO يومين في 

مكتب محافظات التربية 
و مكتب مناطق التربية 

DEO لمراقبة تقييم  
 .النظام

   

O   PE  مكتب
 محافظات التربية و

مكتب مناطق التربية 
DEO 

تشير كشوفات الدورات 
التدريبية على أن 

من ) ١٤٠٨(
الموجهين قد تدربوا 
على مراقبة وتقييم 

 .النظام

٢٥ 

تدريب فرق محلية 
  أيام٥ووطنية لمدة 

على طرق دعم الطالب 
الذين المعرضين 

 .للمخاطر

   
CGS          

قطاع المناهج 

 والموجهين

تشير كشوفات الدورات 
التدريبية على أن 

من األفراد قد ) ٧٢٤٠(
تدربوا على طرق دعم 

الطالب المعرضين 
 .للمخاطر

٦٣ 

  

 –طالب تحت 
 .التجهيز

  

التأكد من أن ما 
ال يقل عن 

من % ٩٥
الطالب في كل 
فصل قد ارتفع 
إلى المرحلة 

 .التالية
ربط تقييم أداء 

المدرسين بمستوى 
 .الطالب

   
O   PE  مكتب

محافظات التربية و 
مكتب مناطق التربية 

DEO 

تشير تقارير تقييم 
المدرسين إلى أن 

تنجيز الطالب أصبح 
عنصر مهم في تقييم 

 المدرسين

٦ 



 ١٩

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠

٥ 

 المؤشرات االستجابة
  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

تدريب مجالس اآلباء   
واألمهات لتشجيع 

األسر على تتبع ودعم 
 .أطفالهم

   

مكتب مناطق التربية 
DEOوالمدرسة  

تشير تقارير المدارس 
 أن زيادة عدد إلى

األهالي الذين يراقبون 
 .ويدعمون أوالدهم

١١ 

 ٢١٥٥٣        اإلجمالي

  



 ٢٠

  )٦-١(خطة إنجاز استراتيجية تطوير مستوى عدالة التعليم على المرحلة 

  .٢٠٠٥ بحلول عام ٦-١ قد التحقوا بالمرحلة ١١-٦من البنات في سن %) ٦٠(التأكد من أن : الهدف

  

 الفترة
 ةاألنشط الهدف البرنامج

٠٠٣٠٠٤٠٠٥
 المؤشرات االستجابة

  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

تحديد األسباب الثقافية 
واالجتماعية التي تؤدي 

تحول دون تعليم 
 .الفتيات

   
ERDC         

مركز بحوث التربية 
 والتطوير

 ١٨ .صورة من الدراسة

  

الوعي بتعليم 
 .الفتيات

تغيير الموقف 
باتجاه تعليم 
 الفتيات

تحضير وتبني حملة 
توعية واسعة على 
المستوى المحلي 
والمركزي لتغيير 
االتجاه نحو تعليم 

 .الفتيات

   

  MOEوزارة التربية 

 MIو

تشير التقارير زيادة 
حملة التوعية في 
التلفزيون والراديو 
والمساجد واألماكن 

 .العامة

٣٦٠ 

  

المدرسات 
 .الريفيات

  

ناطق تجهيز الم
الريفية بعدد   

)١٠٤٠٠ (

جذب وتوظيف الفتيات 
الالئي يحملن الدبلومات 
الثانوية في المناطق 

 .الريفية

   
  MOEوزارة التربية 

و المجالس المحلية 
)LC( 

تشير كشوفات 
المرتبات بأنه قد تم 

)  ١١٠٠٠(توظيف 
من اإلناث كمدرسات 

 .يةفي المناطق الريف

٢٠  

+  

 )مكرر(



 ٢١

بناء خمسة معاهد 
للمدرسات لتدريب 

المدرسات في المناطق 
 .الريفية

   

 PSقطاع المشروع 

 معاهد ٥تم بناء 
مدرسات في المناطق 
الريفية بحلول عام 

٢٠٠٥. 

٦٠٠ 

بناء صفوف جديدة 
للفتيات فقط في 
 .المناطق الريفية

   

 PSقطاع المشروع 

تشير اإلحصائيات بأنه 
) ١١١٣٧(ناء تم ب

صف جديد للفتيات فقط
١١٦,٩٣٩ 

مدرسة وضمان 
 .بقائهم هناك

توفير السكن المؤثث 
والمجهز لتشجيع 

الفتيات على العمل في 
 .المناطق الريفية

   DEO مكتب مناطق 
  التربية

و المجالس المحلية 

)LC( 

تشير التقارير بأنه قد 
تم توفير سكن مؤثث 

من ) ٦٦٤(ومجهز ل 
مدرسات المناطق 

 الريفية

١,٠١٨ 

  



 ٢٢

  

 الفترة
 األنشطة الهدف برنامجال

٠٠٣٠٠٤٠٠٥
 المؤشرات االستجابة

  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

التنسيق بين جميع 
المانحين والمنظمات 

للعمل في المناطق التي 
يقل فيها التحاق 

 .الفتيات

   
  MOEوزارة التربية 

 والمانحين

االتفاق بين المانحين 
ووزارة التربية على 

معيار إلعطاء األولوية 
للمناطق التي يقل فيها 

 التحاق الفتيات

٦ 

وضع خطة على 
المستوى المحلي 
لتشغيل المدارس 

الموجودة بفترتين ، 
 .واحدة منها للفتيات

   

DEO مكتب مناطق 
التربية والمدارس 
 والمجتمع المحلي

 DEOقارير تشير ت
مكتب مناطق التربية 
أن بعض المدارس 
الموجودة بفترتين 
 .تكون واحدة للفتيات

٢٠ 

  

مدارس 
تجذب 
 .الفتيات

  

التأكد من أن 
المدرسة 

أصبحت أكثر 
 .جذابة للفتيات

إضافة التسهيالت التي 
تؤثر على تعليم الفتيات 

الحمامات وتأثيث (
 ).الجدران

 PSقطاع المشروع    

التسهيالت التي تؤثر 
على تعليم الفتيات قد 

) ٦٠٠٠(أضيفت على 
 .مدرسة

٣٧٢ 



 ٢٣

إعفاء الفتيات والفتيان 
من األسر الفقيرة 
واألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة من 
أي متطلبات مالية 

 .مدرسية

 MOEوزارة التربية    

قرار وزاري يعفي 
 من أي هؤالء الطالب

 متطلبات مدرسية

---- 

  

يات تعليم فت
وفتيان األسر 

 الفقيرة

  

زيادة نسبة 
االلتحاق من 
فتيان وفتيات 
األسر الفقيرة 
واألطفال ذوي 
االحتياجات 
 .الخاصة

التنسيق مع المجالس 
والمجتمعات المحلية 
والمنظمات األخرى  

لتجهيز الفتيان والفتيات 
من األسر الفقيرة 
واألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة 
بالمواد المدرسية التي 

مشروع (يحتاجها 
 )الحقيبة المدرسية

   

) LC(المجالس المحلية 

 L( والمجتمع المحلي

Com.( 

 DEOتشير تقارير 
مكتب مناطق التربية 

أن الفتيان والفتيات من 
األسر الفقيرة واألطفال 
من ذوي االحتياجات 

الخاصة قد تم تجهيزهم 
بالمواد المدرسية 

 .المطلوبة

١٦٦ 

 ١١٨,٩١٨        اإلجمالي

  



 ٢٤

  ).٦-١(خطة إنجاز إستراتيجية تطوير المستوى النوعي التعليم على المرحلة 

  .٦-١تحسين نوعية التعليم في المرحلة : هدفال

  

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠٥

 المؤشرات االستجابة

  المالية

)٠٠٠ (
 دوالر

تحديد معايير لقبول 
 .المدرسين الجدد

   CGS          
قطاع المناهج والموجهين 

ومركز بحوث التعليم 
 ERDCوالتطوير 

يشير تقرير مكتب محافظات 
 بأن قبول PEOالتربية 

المدرسين الجدد يتبع معايير 
 .وأنظمة

٣ 

بناء أفكار جديدة للمدرسين 
برقابة تنظيمية وتأثيرها 

 .على الفصل

   CGS          
ناهج والموجهين قطاع الم

ومركز بحوث التعليم 
 ERDCوالتطوير 

صورة نهائية من طريقة التدريب 
مرفقة بالرقابة النظامية لتدريب 

 .المدرسين

١٥ 

تدريب المدربين على 
المستوى المركزي وعلى 

 .مستوى المحافظات

   
CGS          

قطاع المناهج والموجهين

 تم تدريب   تبين لتقارير أنه
مدرس ومدرسة وفقا ) ٨٤٠(

 .لحاجتهم في التدريب

٢٠٩ 

  

أداء 
المدرسين 
 .في الفصل

  

للتأكد من 
تطوير أداء 
المدرسين 
 .بالفصل

توفير تدريب للمدرسين في 
 يوما ٢٥الخدمة بمعدل 

 .وفقا لمتطلبات التدريب

   
O   PE  مكتب محافظات

التربية و مكتب مناطق 
 DEOالتربية 

تشير إحصائيات وزارة التربية 
MOE من ) ٤٥,٠٠٠( بأن

ا المدرسين قد تدربوا وفق
 .لحاجتهم للتدريب

٩,٧٨٣ 



 ٢٥

توسيع تقييم أداء المدرسين 
موجه ) ١٠,٠٠٠(وتدريب 
 . أيام عليها٧لمدة 

   CGS          
قطاع المناهج والموجهين 

ومركز بحوث التعليم 
 ERDCوالتطوير 

موجه على ) ١٠,٠٠٠(تدرب 
 .تقييم أداء المدرسين

٨٧٠ 

تدريب إداريي المدارس 
على الطرق الحديثة في 
اإلدارة والتخطيط ودعم 
 .ومتابعة أداء المدرسين

   
O   PE  مكتب محافظات

التربية و مكتب مناطق 
 DEOالتربية 

، تشير ٢٠٠٥بنهاية عام 
 MOEإحصائيات وزارة التربية 

إداري قد تم ) ١٠,٠٠(بأن 
 .ا للبرنامجتدريبه وفق

١,٢٤٢ 

التخطيط لمشروع اإلشراف 
والدعم الفني للمدرسين 
وفقا للمؤشرات أصول 

التدريس وتدريب الموجهين 
 .على تنفيذ المشروع

   

CGS          
قطاع المناهج والموجهين

موجه على ) ٣٠٠٠(تدرب 
اإلشراف والدعم الفني للمدرسين 

طرق وفقا لمؤشرات أصول 
 .التدريس

٥٦٠ 

  

دعم مستمر 
 .للمدرسين

  

ضمان الدعم 
المنظم 
 .والمتابعة

مدرسة في ) ٤٥٠(صيانة 
حاجة إلى صيانة صميمية 
من قبل المجالس المحلية 

LC ومساعدة من مكتب 
 .DEOمناطق التربية 

   

 LCالمجالس المحلية 
ومساعدة من مكتب 

 DEOمناطق التربية 

يشير تقرير مكتب محافظات 
) ١٥٠( بأن PEOالتربية 

.مدرسة قد تمت صيانتها كل سنة
١٨٨ 

  



 ٢٦

  

 الفترة
  األنشطة الهدف البرنامج

٠٠٣٠٠٤٠٠٥
 المؤشرات االستجابة

  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

تطوير كفاءة التعليم لكل 
مرحلة ومادة في التعليم 

 .األساسي

   

CGS        
قطاع المناهج 

والموجهين ومركز 
بحوث التعليم 

 ERDCوالتطوير 

نسخة من المؤهالت 
التعليمية لكل مرحلة 
وموضوع تم االتفاق 

 .عليه

٧٦ 

تشكيل مناهج جديدة 
 وفقا ٦-١للمرحلة   

 .لكفاءة كل فصل ومادة

   

O   PE  مكتب
محافظات التربية و 
مكتب مناطق التربية 

DEO 

ية جديدة مقررات دراس
 قبل ٦-١للمرحلة 
 .٢٠٠٥سبتمبر 

٣,٢٤٠ 

تدريب المدرس على 
 .المناهج الجديدة

   

CGS        
قطاع المناهج 

والموجهين ومركز 
بحوث التعليم 

 ERDCوالتطوير 

مدرس ) ١٠٤٥٠٠(
 .ابتدائية تم تدريبهم

٧,٨٠٢ 

  

تطوير مناهج 
التعليم 

األساسي 
-١مرحلة (

٦.( 

  

تعزيز التعليم 
األساسي 
 .والتدريبي

تجهيز المدرسة بأجهزة 
 مع سمعية بصرية مرتبطة
 .المناهج الجديدة

 PS قطاع المشروع   

 ٢٠٠٥قبل نهاية عام 
تتوفر أجهزة سمعية 

بصرية مرتبطة 
بالمناهج الجديدة في 

 .المدارس

٦٢ 



 ٢٧

 وفقا LAMإدخال اختبار  
لكفاءة لمراقبة إنجازات 

 و ٤الطالب في المرحلة 
٦. 

   

CGS        
قطاع المناهج 
مركز والموجهين و

بحوث التعليم 
 ERDCوالتطوير 

تم االتفاق على إدخال 
 .LAMاختبار  

٤٥ 

تجهيز الطالب ب 
مقرر ) ٤٢,١٤٩,٠٠(

 .دراسي

PS قطاع المشروع    
نسبة مقرر الطالب 

١/١. 

للتذكير فقد تم 
تمويله من 
ميزانية 
 الحكومة

تجهيز المدرسين ب 
 دليل مدرس) ٧٥٢٦٦٧(

 PSقطاع المشروع    
 مقرر المدرس نسبة

١/١. 

للتذكير فقد تم 
تمويله من 
ميزانية 
 الحكومة

 ٢٤,١٠٥        اإلجمالي

  



 ٢٨

  .خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير مستوى قدرة مبنى المؤسسة

  .تحسين الكفاءات المهنية واإلدارية وكذلك اإلمكانيات لجميع الكادر التعليمي: الهدف

  

 الفترة
 األنشطة الهدف البرنامج

٠٠٣٠٠٤٠٠٥
 المؤشرات بةاالستجا

  المالية

 دوالر) ٠٠٠(

تعريف مهام ومسئوليات أفراد 
وزارة التربية  بوضوح  على 
 .مستوى المحافظة والمناطق

   

 MOEوزارة التربية 

ئوليات وثيقة مهام ومس
أفراد وزارة التربية 
 .بجميع المستويات

٧ 

إجراء تقييم احتياجات التدريب لـ 
 . منطقة١٥ محافظات و ٥

   CGS                
              قطاع 

المناهج والموجهين و 
مكتب محافظات 
 PEOالتربية

كشف بمتطلبات التدريب 
 ١٥لخمسة محافظات و

 .منطقة

٦٣ 

  

كفاءات كادر 
اإلدارة 
 .التعليمية

  

تشجيع 
الكفاءات 
اإلدارية 
والمهنية 
وكفاءات 
الكادر 
 .التعليمي

ة على مستويات تطوير خطة تدريبي
 .مختلفة

   CGS                
              قطاع 

المناهج والموجهين و 
مكتب محافظات 
 PEOالتربية

صورة من خطة التدريب 
 .٢٠٠٣بنهاية عام 

٢٣ 



 ٢٩

تدريب قيادات وكوادر وزارة 
 على التخطيط MOEالتربية 

والمراقبة والتقييم وعلى استخدام 
نسيق طرق حديثة معتمدة على الت

واالتصال وكذلك اإلدارة وتدريب 
المدربين المحليين على استخدام 

 ١٥. ( الكومبيوتر في اإلدارة
*  أيام ١٠ * WSورشة عمل 
 *). مشارك٣٠

   

CGS         
قطاع المناهج 
 والموجهين

تقارير توضح التحسن 
في أداء أفراد وزارة 

 .MOEالتربية 

٧٠ 

 O  PEات وكوادر تدريب قياد
مكتب محافظات التربية  على 

التخطيط والرقابة والتقييم واإلدارة 
والتنظيم وتدريب المتدربين على 
. الطرق الحديثة للتنسيق واالتصال

 ٢٠ * WS ورش عمل ٧(
 *) مشارك٢٠*  أيام١٠* محافظة

   
CGS 

قطاع المناهج 
والموجهين و مكتب 

محافظات 
 PEOالتربية

تحسن تقارير توضح ال
في أداء أفراد مكتب 
 محافظات التربية

PEO. 

٢٤٤ 

 DEOتدريب مكتب مناطق التربية 
على التخطيط والتقييم والتنسيق مع 

  .المجلس المحلي والمجتمعات

 ٣٣٢ * WS ورش عمل٤(
 *) مشارك٢٠*  أيام ١٠* منطقة

   

مكتب محافظات 
 PEOالتربية

 ٢٠٠٤بنهاية عام 
تقارير توضح التحسن 

 أفراد مكتب في أداء
 .DEOمناطق التربية 

٢,٣١٠ 



 ٣٠

  



 ٣١

  

 الفترة

 األنشطة الهدف البرنامج
٠٠٣٠٠٤٠٠٥

 المؤشرات االستجابة

  المالية

)٠٠٠ (
 دوالر

إجراء تقييم باحتياجات 
 المدرسة التدريب إلداريي

على التخطيط والرقابة 
وبيان عمليات التدريس 
. والتعليم والتطوير المهني

 * WS ورشة عمل   ٢٠(
 *). مشارك٣٠*  أيام ٥

   

O   PE  مكتب محافظات
التربية و مكتب مناطق 

 DEOالتربية 

كشف بمتطلبات التدريب إلداريي 
 .المدارس

٢٦ 

توسيع خطة التدريب وفقا  
 .مؤهالتلالحتياجات وال

   O   PE  مكتب محافظات
 التربية

نسخة من الخطة التي تم االتفاق 
 .عليها

١٥ 

  

القدرة 
المهنية 

للمدرسين 
وإدارة 
 .المدرسة

  

تحسين 
القدرة 
المهنية 

للمدرسين 
وإداريي 
 .المدرسة

تدريب إداريي المدرسة 
على التخطيط والرقابة 
وبيان عملية التدريس 
 .والتعليم والتطوير المهني

   
O   PE  مكتب محافظات

التربية و مكتب مناطق 
 DEOالتربية 

 ٢,٩٢٢ . إداري وفقا لالحتياجات١٢٠٠

  

برنامج نظام 

  

زيادة كفاءة 

تطوير المؤشرات واآلليات 
لجمع المعلومات لمراقبة 

 نظام التعليم

  قسم التخطيط واإلحصاء   

P &SD 

نسخة من المؤشرات واآللية التي 
 .تم االتفاق عليها

٢٥ 



 ٣٢

تطوير المناهج واإلجراءات 
إلنجاز نظام معلومات إدارة 

 EMISالتربية 

  قسم اإلحصاء والتخطيط   

P &SD 
 ٤٢ .نسخة من المناهج

تجهيز قسم التخطيط في 
مكتب محافظات التربية 

PEO بأجهزة كومبيوتر 
وشبكة اتصال وبرمجيات 

 .الزمة

   

 PS قطاع المشروع 
تجهيزات مكتب محافظات 

 .PEOتربيةال
٢٤٠ 

تجهيز قسم التخطيط في 
مكتب مناطق التربية 

DEO بأجهزة كومبيوتر 
وشبكة اتصال وبرمجيات 

 .الزمة

   

 PS قطاع المشروع 
تجهيزات مكتب مناطق التربية 

DEO. 
٩,٣١٢ 

 من أقسام ٧٦٨٠تدريب 
التخطيط بكافة مستوياتها 

 يوم على إدخال ١٥لمدة 
 وتحليل والعمل بالمعلومات

   

O   PE  مكتب محافظات
 التربية

تقارير توضح بأن كادر التخطيط 
يمكنه إدخال وإجراء وتحليل 

 .المعلومات

١٠٠ 

معلومات 
إدارة التربية 

EMIS. 

التخطيط 
التعليمي 
والتنفيذ 
والرقابة 

والتقييم لنظام 
 .التعليم

ربط شبكة اتصال الكترونية 
بين ومكتب محافظات 

مكتب  / PEO التربية
 DEOمناطق التربية 
 .MOEووزارة التربية 

   

 PS قطاع المشروع 

إجراء نظام معلومات إدارة 
 على مختلف EMISة التربي

 .المستويات

٢٥ 



 ٣٣

 ١٥٤٢٤        اإلجمالي
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