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 منوذج املرشوع امشريص

كوميية امخابؼة ميا مطوحةنورتش يح مشغل منطب رئيس)ة(   ابلأاكدمييات اجليوية نورتبية وامخكوين وابملسيصايت الإ

 

 نومرشوع امس ياق امؼام .1

 

 نومرتح)ة( مجموػة من امؼنارص اميت متزي امس ياق احلايل مخسبري منظومة امرتبية وامخكوين:امشريص أأن يس خحرض املرشوع يخؼني 

 وذاضة ما يخؼوق منو برتس يخ احلاكمة اجليسة، وثيسري أأس باب الاس خفادة امؼادةل موكة مثفؼيل أأحاكم ادلس خور اجلسيس نو

امخؼومي الأسايس حق نوعفل وواجب ػىل من احلق يف احلطول ػىل ثؼومي غرصي ميرس اموموج وذي جودة، واغخبار 

 الأرسة وادلوةل؛

  2112، وذاضة دعايب ذكصى زورة املكل وامشؼب مؼايم امرتبية وامخكوينامخوجهيات املوكية امسامية ذات الارثباط بلضية 

 مؼيس امؼصش اجمليس؛ 16، واذلكصى 2114، وافذخاح ادلورة امدرشيؼية اخلصيفية نوؼام 2113و

  ضسار ثلصيص حتويل حول ثليمي ثعبيق امليثاق  اجملوس الأػىل نورتبية وامخكوين وامبحرثفؼيل أأدوار امؼومي اذلي كام ابإ

ػساد امصؤية الاسرتاثيجية ملإضلح امرتبوي   ؛2131-2115اموظين نورتبية وامخكوين، وابإ

  خسابري اميت جتسس الاهسماج وامخاكمل يف وزارة واحسة، وثفؼيل مجموػة من ام جتميع كعاغي امرتبية اموظنية وامخكوين امليين

 بني ىشين امنظامني؛

  ضلح ددول املنظومة امرتبوية مصحةل جسيسة يف مسار ثعورىا، حصوم ثأأىيل املسرسة املغصبية وفق منظور شامل ملإ

 امرتبوي؛

  الأوموية؛اخنصاط اموزارة يف سريورة نوخزنيل الأويل نوصؤية الاسرتاثيجية من ذلل ثفؼيل امخسابري ذات 

  ،جيابية يخؼني ثثبيهتا حصس يخ جتصبة املمصكزية واملمتصكز يف ثسبري امشأأن امرتبوي، مبا أأفصزثو ىشه امخجصبة من مكدس بات اإ

كصاىات وهواكص يخؼني جتاوزىا؛  ومن اإ

  ،حو ومتكينو من واذلي يشلك كعاع امرتبية وامخكوين أأحس الأمعسة الأساس ية لإجناامرشوع يف ثفؼيل ورش اجليوية املخلسمة

 أأىسافو املصثبعة بخحليق امخمنية الاكذطادية والاجامتغية احملوية واملنسجمة.بووغ 
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 نومرشوع امشريصامييلكة امؼامة  .2

مبوجب أأحاكم امنطوص  حةوطمبشلك ػام، يخؼني أأن يس خحرض املرشوع امشريص نومرتحش)ة(، امليام والادذطاضات املس نسة نو

ماكهية ثضمني ىشا املرشوع بؼظ  امدرشيؼية وامخنظميية اجلاري هبا امؼمل، وأأن يمتحور حول جاهب جشرييص وجاهب اسدرشايف، مع اإ

 املصفلات اميت يصاىا املرتحش)ة( رضورية لإغناء املرشوع.

الاسرتاثيجية اجلسيسة نووزارة، يف ضوء رافؼات ويف ىشا امطسد، يخؼني أأن يأأذش املرشوع امشريص بؼني الاغخبار امخوهجات 

ضلح امرتبوي  ، وابس خحضار امخسابري ذات الأوموية اميت ثؼمل 2131-2115ومس خوزمات امخجسيس املضّمنة يف امصؤية الاسرتاثيجية ملإ

ىل جاهب دمج كعاغي امرتبية ام ظار امخزنيل الأويل نوصؤية الاسرتاثيجية، اإ وظنية وامخكوين امليين يف كعب اموزارة ػىل أأجصأأهتا يف اإ

 واحس. وثؼخرب ىشه احملسدات مبثابة مصجؼيات أأساس ية يخؼني أأن ثؤظص املرشوع امشريص نومرتحش)ة(، وأأن ثربز بشلك واحض يف زناايه.

 . اجلاهب امدشرييص1.2

بصاز هلط املوة وهلط امضؼف من يمت فيو امرتكزي ػىل املؤرشات امرتبوية الأكرث  دماج دلةل واإ امناحيخني اممكية وامكيفية، مع اإ

 ة واملؼعيات الاجامتغية والاكذطادية وامثلافية، واس خحضار املس خجسات اميت يؼصفيا احللل امخؼوميي.ياخلطوضيات اجلغصاف 

 الاسدرشايف. اجلاهب 2.2

وثعويصىا وامصفع من  طوحةثسبري معل املحتسيس امؼنارص الأساس ية مربانمج امؼمل واملهنجية اميت يلرتهحا املرتحش يف شأأن يمت فيو 

ههيا أأػله  .أأداهئا، ابس خحضار املوهجات الاسرتاثيجية نومنظومة امرتبوية واميت متت الإشارة اإ

 

 ثوجهيات ػامة .3

  ػساد املرشوع امشريص يف حسود ضفحات ػىل الأكرث نوجاهب املخؼوق  15ضفحة ػىل الأكرث، ختطص مهنا  21يمت اإ

 امبايق نوجاهب الاسدرشايف؛ابمدشريص، وخيطص 

  ىل ذكل مكصاجع مضن امفلصات ضسارات أأو دراسات أأو حبوث منجزة، ثمت الإشارة اإ يف حاةل اكذباس بؼظ الأفاكر من اإ

 املؼنية؛

  ػساد املرشوع يف هظائص، من بيهنا وسزة حتمل امس وثوكيع املرتحش)ة( يف لك ضفحة من ضفحاهتا، يف حني ينبغي أأن  16اإ

شارة ثسل ػىل ىوية وضفة املؼين)ة( ابلأمص.حكون ابيق   امنسخ ذامية من أأية اإ


