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 منوذح املرشوع امشريص

كوميي)ت( )ت( مسيصنورتحش مشغل منطب  كوميية امخابؼة اؤ  لأاكدميياث اجليوية نورتبية وامخكوينابملسيصايث الؤ

 

 نومرشوع امس ياق امؼام .1

 

 نومرتخ)ت( مجموػة من امؼنارص اميت متزي امس ياق احلايل مخسبري منظومة امرتبية وامخكوين:امشريص بأن يس خحرض املرشوع يخؼني 

 وذاضة ما يخؼوق منو برتس يخ احلاكمة اجليست، وثيسري بأس باة الاس خفادت امؼادةل موكة مثفؼيل بأحاكم ادلس خور اجلسيس نو

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

 الأرست وادلوةل؛

  2112، وذاضة دعايب ذكصى زورت املكل وامشؼب مؼايم امرتبية وامخكوينامخوجهياث املوكية امسامية ذاث الارثباط بلضية 

 مؼيس امؼصش اجمليس؛ 16، واذلكصى 2114، وافذخاخ ادلورت امدرشيؼية اخلصيفية نوؼام 2113و

  ضسار ثلصيص حتويل حول ثليمي ثعبيق امليثاق  اجملوس الأػىل نورتبية وامخكوين وامبحرثفؼيل بأدوار امؼومي اذلي كام ابؤ

ػساد امصؤية الاسرتاثيجية ملؤضلخ امرتبوي   ؛2131-2115اموظين نورتبية وامخكوين، وابؤ

  خسابري اميت جتسس الاهسماح وامخاكمل يف وزارت واحست، وثفؼيل مجموػة من ام جتميع كعاغي امرتبية اموظنية وامخكوين امليين

 بني ىشين امنظامني؛

  ضلخ ددول املنظومة امرتبوية مصحةل جسيست يف مسار ثعورىا، حصوم ثأأىيل املسرسة املغصبية وفق منظور شامل ملؤ

 امرتبوي؛

  الأوموية؛اخنصاط اموزارت يف سريورت نوخزنيل الأويل نوصؤية الاسرتاثيجية من ذلل ثفؼيل امخسابري ذاث 

  ،جيابية يخؼني ثثبيهتا حصس يخ جتصبة املمصكزية واملمتصكز يف ثسبري امشأأن امرتبوي، مبا بأفصزثو ىشه امخجصبة من مكدس باث اؤ

كصاىاث وهواكص يخؼني جتاوزىا؛  ومن اؤ

  ،حو ومتكينو من واذلي يشلك كعاع امرتبية وامخكوين بأحس الأمعست الأساس ية لؤجناامرشوع يف ثفؼيل ورش اجليوية املخلسمة

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

مبوجب بأحاكم  مسيصايث الؤكومييةبشلك ػام، يخؼني بأن يس خحرض املرشوع امشريص نومرتحش)ت(، امليام والادذطاضاث املس نست نو

ماكهية ثضمني ىشا  امنطوص امدرشيؼية وامخنظميية اجلاري هبا امؼمل، وبأن يمتحور حول جاهب جشرييص وجاهب اسدرشايف، مع اؤ

 املرشوع بؼظ املصفلاث اميت يصاىا املرتحش)ت( رضورية لؤغناء املرشوع.

 . اجلاهب امدشرييص1.2

كوميية املؼنية من امناحيخني اممكية وامكيفية، ػرب جشريص اموضؼية امصاىنة يمت فيو امرتكزي ػىل  نوواكع امخؼوميي ػىل مس خوى املسيصية الؤ

كوميية، وامرتكزي ػىل املؤرشاث امرتبوية الأكرث دلةل بصاز هلط املوت وهلط امضؼف اميت متزي املسيصية الؤ دماح اخلطوضياث اؤ ، مع اؤ

كوميية افيةة واملؼعياث الاجامتغية والاكذطادية وامثلياجلغصاف   ، واس خحضار املس خجساث اميت يؼصفيا احللل امخؼوميي.الؤ

 الاسدرشايف. اجلاهب 2.2

كومييةحتسيس امؼنارص الأساس ية مربانمج امؼمل واملهنجية اميت يلرتهحا املرتحش يف شأأن ثسبري امليمت فيو  وثعويصىا وامصفع من  سيصية اؤ

ههيا بأػله . ويمت امرتكزي يف ىشا اجملال، بطفة ذاضة، بأداهئا، ابس خحضار املوهجاث الاسرتاثيجية نومنظومة امرتبوية واميت متت الؤشارت اؤ

 ػىل احملاور امخامية:

مرتبوي وثنويؼو، وحتليق املساوات مبا يف ذكل ثطور املرتحش)ت( لؤغعاء دفؼة كوية جمليود امخؼممي وحتسني امؼصض ا ثؼممي اهمتسرس، . بأ 

ىل جاهب مؼاجلة بؼظ الؤشاكلث  والؤهطاف يف وجل امخؼومي، وثعويص امخؼومي الأويل، وجشجيع امخؼومي املسريس اخلطويص، اؤ

 املوحة يف ىشا اجملال، وذاضة مهنا اميسر املسريس والاكخظاظ؛

من ذلل امرتكزي ػىل  جاػة والابخاكر وحتسني جودت امخؼوامث،مبادئ امخنوع والاهفذاخ وامنثعويص اهمنوذح امبيساغويج وفق  . ة

امخسابري اميت من شأأهنا ثعويص اموظيفة امرتبوية نومؤسساث امخؼوميية والارثلاء ابحليات املسرس ية وحتسني جودت امخؼوامث يف خمخوف 

 هسماح؛الأسلك امخؼوميية، وملءمة امخؼوامث حلاجاث امبلد وهمن املس خلبل واهمتكني من الا

وحصش يس اس خؼامميا، ، وهمننة بأداهئامبا يف ذكل ثطور املرتحش)ت( من بأجل حمنية املوارد امبرشية  الارثلاء بخسبري املوارد امبرشية، . ث

 وحتفزيىا، والارثلاء بخكويهنا، وحصس يخ زلافة احلق وامواجب يف همن امرتبية وامخكوين؛

 امصؤية الاسرتاثيجية وامخسابري ذاث الأوموية، مبا يف ذكل اجلواهب امخامية:يف ػلكهتا بخحليق بأىساف  الارثلاء ابحلاكمة، . ج

  معل اموزارت ػىل امطؼيس الؤكوميي من حير امللارابث والآمياث وثنظمي امؼمل وامصفع من املسراث ثيجية اكيفية جتس يس اسرت

 امخسبريية؛
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  ،آمياث احلاكمة اجليست، وربط املسؤومية ابحملاس بة يف الاس خفادت من  واجلودت وامشفافية وحاكفؤ امفصصثفؼيل كواػس وب

 ذسماث املنظومة امرتبوية ػىل امطؼيس الؤكوميي؛

 غرصهة وحتسير الؤدارت، واس خؼامل امخكنوموجياث احلسيثة ملؤػلم والثطال يف امخسبري؛ 

 ىل مس خوى املؤسسة امخؼوميية؛  اس خكامل مسوسل املمصكزية واملمتصكز وادلفع بو اؤ

  دماح ذكل يف ثسبري امشأأن امرتبوي الؤكوميي؛ثفؼيل  بأىساف وملذضياث اجليوية املخلسمة واؤ

 هفاق؛ كوميية، وثنويع مطادر اهمتويل، وغلونة الؤ  حصش يس املوارد املامية واملادية املخوفصت نومسيصية الؤ

 .الارثلاء ابمرشااكث وامخواضل، وحتليق امخؼبئة اجملمتؼية حول املسرسة 

ههيا نمن احملاور املشكورت بأػله.ىشا، وميكن نومرت  حش)ت( امخعصق جلواهب بأدصى يصاىا بأساس ية و م ثمت الؤشارت اؤ

 

 ثوجهياث ػامة .3

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

 ابمدشريص، وخيطص امبايق نوجاهب الاسدرشايف؛

  ىل ذكل مكصاجع نمن امفلصاث يف حاةل ضساراث بأو دراساث بأو حبوج منجزت، ثمت الؤشارت اؤ اكذباس بؼظ الأفاكر من اؤ

 املؼنية؛

  ػساد املرشوع يف هظائص، من بيهنا وسزة حتمل امس وثوكيع املرتحش)ت( يف لك ضفحة من ضفحاهتا، يف حني ينبغي بأن  16اؤ

شارت ثسل ػىل ىوي  ة وضفة املؼين)ت( ابلأمص.حكون ابيق امنسخ ذامية من بأية اؤ


