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 انحدرت ذاوإ الوطن، معها يرتقي ارتقت فإذا الوطن، كل هي عملياا  يعني اختصاص، كل وهي عائلة، كل وهي بالمجتمع فرد كل هي التربية إن

 من يهرب ل التحديات يواجه جيل إلنشاء بحاجة نحن صحيحة، تفكير منظومة يمتلك جيالا  ننشئ أن يمكن كيف نفكر أن علينا الوطن، معها ينحدر

 ووسائل الحديثة التقنيات على يسيطر لجيل بحاجة نفسها، تلقاء من تأتي لكي ينتظرها ل الحلول عن يبحث فاعل مبادر لجيل بحاجة التحديات،

 .ولفائدته لخدمته ويحولها الجتماعي التواصل

 

 األسد بشار الرئيس السيد                                                                                                              

 السورية العربية الجمهورية رئيس                                                                                                           
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 الـ الدورة هامش على م2022 أيلول في نيويورك في ستعقد الّتي تحويل التّعليم لقمة السورية العربية الجمهورية عمل ورقة
 : المتّحدة، تتناول موضوع مهّم حول لألمم العمومية للجمعية 77

 والكوارث الحروب ظل في التّعليم تحويل

 "مثالا  السورية العربية الجمهورية في والتعليم التربية"

 

؛  19-برامج الوقاية الصحية من مخاطر كوفيد ) 1): تتناول هذه الورقة ثالثة موضوعات رئيسية تتعلق بتحويل التعليم
متطلبات الشباب لتطوير التعليم في ) 3)؛ و موضوعات التعليم التحويلي وتحدياته في حالت الكوارث والحروب) 2)

 . الجمهورية العربية السورية

ومدى انسجامها مع الوطنية في التعليم،  اتأما الموضوع الثاني المتعلق بتحويل التعليم، فيتناول قضايا مثل السياس

ا مؤشرات التعليم في سورية وارتباطها مع أهداف للتنمية المستدامة  .التعليممتطلبات التحول في  يشمل الموضوع أيضا

المنصف الذي  عالي الجودةوبرامج الطفولة المبكرة في سورية وتحسين البيئة المدرسية لتعزيز التعليم السبعة عشر 

كما يتناول الموضوع . مسارات تعليمية متعددة مدى الحياة من خاللالتعلم ويعزز  عاقةحقوق األطفال ذوي اإل راعيي

 .الوطني وسوق العمل اتجالنمع بط التعليم ارتم الحديثة ويطرق التعل
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 كلمة الّسيّد الّرئيس

 عن بعيدين لنزال أنّنا إلّ  والعشرين الحادي القرن من األّولين العقدين خالل التعليم في التقّدم بعض إحراز من الرغم على  
 يزال ول .2030عام  في للجميع جيّد تعليم على الحصول المتضّمن المستدامة التنمية أهداف من الرابع الهدف إلى الوصول
 تنقصهم ولتزال المدرسة إلى بالفعل يذهبون الذين من الكثير وهناك المدرسة، خارج العالم حول األطفال من الماليين
 .العمل سوق إلى بقّوة والدخول حياتهم وتحسين مجتمعهم خدمة في التعليم من الستفادة على القدرة

 التحّولت لتعزيز والسياسيّ  الجتماعيّ  اللتزام تحفيز بهدف التعليم تغيير قّمة عقد إلى المتحدة لألمم العامّ  األمين دعوة إنّ 
 ليس ذلك كلّ  المستدامة للتنمية الرابع للهدف وفقاا  كافة للمتعلّمين جيّد تعليم ضمان من جميعها العالم دول لتمكين الضروريّة

 أهداف تحقيق لضمان المشترك الدوليّ  العمل في متميّزاا  موقعاا  التعليم إيالء ألهميّة الدوليّ  المجتمع تفهّم عن هاّماا  إعالناا  إّل 
 لكتشاف ممنهجة عاطفيّة عمليّة إلى وتحويله التعليم تطوير أجل من هاّمة تحّول نقطة تعدّ  فالقمة .جميعها المستدامة التنمية
 لالزدهار الفرص أفضل على طالب كلّ  يحصل حتّى بها والهتمام الجماعيّة البنية على وللتعّرف ولتطويرها الفرديّة الذات

 .واإلبداع والتفّوق

 في وهي اختصاصّي، وكلّ  عائلة، كلّ  وهي المجتمع في فرد كلّ  هي التربية فإنّ  السوريّة العربيّة للجمهوريّة وبالنسبة
 أولينا لذلك .الوطن معها انحدر انحدرت وإذا الوطن، معها ارتقى ارتقت فإذا الوطن، كلّ  العمليّة النظر وجهة من المحّصلة
 األساسيّات وهذه .العلميّ  والتفكير والحساب والكتابة القراءة معرفة ضرورة على ورّكزنا خاّصاا  اهتماماا  والتعليم التربية

 غير أو الزائفة الُحجج   أو اآلراء و الصحيحة الُحجج   بين التمييز على طاّلبنا قدرة ولتحسين النقديّ  التفكير لتطوير ضروريّة
 على قدرتنا تطوير في التعليم خالل عليها تربّينا التي قيمنا نرّسخ أن نحاول إنّنا .الّصحة من لها أساس ل التي أو الصالحة
 واحترام اإلنسان؛ وحقوق والديمقراطيّة المدنيّة المسؤوليّة تفهّم مع والعدالة؛ والمساواة باألخالق التمتّع حيث من معاا  العيش
 .استدامته متطلبات وتأمين البشريّ  التنّوع

 وهذا .بنّائين فاعلين كأفراد جيّدة بصّحة الوطن في والعيش بالحياة الستمتاع على طالبنا قدرة لتطوير جاهدين نعمل نحن
 الحياة بجمال الستمتاع على وقدراتنا اإلبداعية؛ إمكانيّاتنا إظهار إلى نسعى حيث البشريّة المساعي جوانب أسمى من يعدّ 

 رياضيّة وألعاب   بدنيّة أنشطة عبر صحيّة حياة لعيش استعداداتنا تدعيم إلى إضافةا  المتنّوعة؛ الفنون عبر أنفسنا عن والتعبير
 .الفرصة هذه اآلخرين مشاركة في الرغبة وامتالك التّرفيه تحفيز إلى إضافة  

 حقيقيّة، جعلها على والعمل أحالمهم لتوسيع الطموح نحو وشابّة شابّ  لكلّ  المجال فسح إلى التعليم عبر نطمح إنّنا
 وصحيّة وآمنة شاملة تعلّم أماكن إلى المدارس تحويل عبر وذلك فيه، العيش يريدون الذي العالم بناء في الفّعالة والمشاركة
 عبر سورية كانت كما البشريّ  للتكامل متاحاا  مكاناا  بها المحيط التعليميّ  والمجتمع المدرسة تصبح أن لبدّ  كما ومحفّزة،
 .الطويل تاريخها

 حّراس الوطن، أجيال مستقبل على المؤتمنون أولئك والمعرفة، العلم رسل جهود عبر بالتأكيد يأتي التعليم في التحّول هذا
 مع التأقلم على الكاملة قدرتهم أثبتوا الذين المعلّمون بقائها، وأساس حضارتها وجوهر أّمتنا هويّة تشّكل التي والقيم المبادئ
 .به يُحتذى مثالا  أصبحوا حتّى كلّها الظروف

 مثالا  السوريّة العربيّة الجمهوريّة لتكون التعليم في الفعليّ  بالتحّول الكامل التزامنا عن ونعرب النجاح للقّمة نتمنّى أخيراا 
ا  لكوكبنا حمايةا  المستدامة التنمية وتحقيق العقبات تجاوز في به يُحتذى  .لشعوبنا وحبّا

 

 األسد بشار الرئيس السيد                                                                                                              
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 المقّدمة والخلفيّة 

وحرب  1967تحديات جسيمة تتمثل باإلحتالل اإلسرائيلي للجولن السوري منذ عام  السورية العربية الجمهورية تواجه  

ارهابية وإجراءات قسرية أحادية الجانب فروضة عليها وصلت لحد الحصار  القتصادي عالوة على احتالل أجنبي 

فاقمت من الحتياجات أمريكي وتركي ألجزاء من أراضيها وسرقة ونهب لثرواتها ومقدراتها كان لها تداعيات كارثية 

اإلنسانية للسوريين المتضررين بشكل غير مسبوق وأدت لنزوح قسري داخل وخارج البالد، وإلى دمار واسع للبنية 

وبنتيجة ذلك يعيش . التحتية للخدمات المدنية والجتماعية بسبب اإلرهاب الذي تعرضت له، واآلثار المدمرة على القتصاد

تأمين أمنهم  أو أمورهم تدبير على قادرين غير معظمهم، جداا أوضاع اقتصادية معيشية قاسية  اليوم غالبية السوريين في

 اإلمدادات ونقص األسعار، في الهائل والرتفاع العمل، فرص محدودية مع العائالت موارد استُنفدت كما .الغذائي
 تحدياا  وأكثرها الظروف أقسى من بعضاا  الناس لمعظم بالنسبة الحالية والقتصادية الجتماعية التحديات وتمثل األساسية،

 المساعدة إلى شخص مليون 14.6 احتاج 2022 عام ففي . عاماا  12 قبل سورية على الحرب بداية منذ واجهوها التي
 المحتاجين األطفال عدد زاد وقد . 2011 عام منذ سورية في يُسجل المحتاجين األشخاص من عدد أكبر هو وهذا .اإلنسانية

 .والبطالة الفقر وتفاقم المسبوقة غير القتصادية واألزمة  .وحده 2021 العام في بالمائة سبعة بنسبة - مليون 6.5 من أكثر -
اإلجراءات القصريّة  وتأثير العام العالمي القتصادي الوضع عن الناجم السلع أسعار وارتفاع ،19-جائحة كوفيد أتت كما

 .السوري للمواطن السيء الوضع تفاقم من تزيد ملكعوا أحاديّة الجانب

 واألحباء األصدقاء وفقدان العنف من الخوف بالخوف، مليئة حياة الحرب نتيجة يعيشون سورية في األطفال يزال ول
 صدماتهم تركت وإذا .ونفسية جسدية إصابات من أيضاا  يعانون إنهم .الحرب مخلفات من والمتفجرات األرضية واأللغام

 .ومستقبلهم صحتهم على وخيمة عواقب مع الحياة، مدى هاب متأثرين يبقوا أن المحتمل فمن عالج دون

 الكثيرون ولد فقد والدمار، الحرب سوى شيئاا  يعرفون ل فكثيرون الماضي، العقد خالل سورية في األطفال حياة تغيرت لقد
 نتيجة عليهم فرضت التي السيئة األوضاع وطأة من معاناتهم ظل في غامض األطفال جميع ومستقبل .الحرب زمن في منهم

. ةالمدرس خارج عاماا  17و 5 بين أعمارهم تتراوح طفل مليون 2.4 حوالي سورية وخارج داخل ويتواجد .والدمار الحصار
 لعمالة فريسة لألسف األطفال هؤلء ويقع. الدراسة سن في طفل مليون 5.52 حوالي نصف من يقرب ما يمثلون وهم

 بعض في موجودة لتزال التي المسلّحة اإلرهابية الجماعات من والتجنيد والتجار والقسري المبكر والزواج األطفال
 فكلما .الدائم التسرب لخطر عرضة ويكونون التعليم عن األطفال من المزيد يتخلف أن المرجح ومن. في سوريّة مناطق
 .دراستهم من سنوات 10 بالفعل األطفال بعض فقد ولقد .بهم اللحاق صعوبة زادت المدرسة خارج األطفال بقاء مدة طالت

 األجل طويلة اآلثار بعض على وترتب. ومعقدة متنوعة السوريين األطفال تعليم على التحديات هذه تأثيرات أتت وقد
 التعليم لتعطل المدى قصيرة اآلثار أما. القتصادية واإلنتاجية البشري المال رأس وخسارة المتوقع العمر متوسط انخفاض

 طفرات إلى األحيان من كثير في المدرسة إلى الوصول فقدان وسيؤدي السوريين، األطفال ورفاهية سالمة على أثرت فقد
  .ةبالحماي المتعلقة الرئيسية الشواغل من وغيرها األطفال، وزواج األطفال، عمالة في

 الترحيب تم حيث الحرب، قبل ما إلمكانيات كامالا  انعكاساا  كان ونتائجه التعليم إلى الوصول في الحاد النخفاض هذا
 .اإليجابي والجتماعي والقتصادي السياسي للتغيير كمصدر العربيةالمنطقة أنحاء جميع في مرة ذات واستقطابهم بالشباب
 معرفة ومعدلت األولى الحلقة األساسي التعليم مرحلة في ٪98بلغت  حضور بنسبة الحرب قبل تتباهى الدولة وكانت
 على الحرب من األول العام في المولود الطفل سيقترب واليوم والنساء، الرجال من لكل ٪90بحوالي  والكتابة القراءة
 .الرسمي التعليم من عديدة سنوات فاتته وربما عشر، الثاني ميالده عيد من سورية

 في استمرارها أو إتالفها أو تدميرها نتيجة التعليمية لألغراض تستخدم تعد لم سورية في مدارس ثالث كل من واحدة أن كما
 وصول إعاقة من يزيد تأهيلها أعيد التي المدارس عدد فانخفاض .أخرى ألغراض استخدامها أو النازحة العائالت إيواء

 مجال في العاملين من وغيرهم المعلمين من اآللف عشرات البالد وغادر مكتظة، الدراسيةوالفصول . مالتعل إلى األطفال
 .التعليم

 

، وكون وزارة التربية في الجمهورية العربية التحديات الجسيمة وتداعياتها الكارثية على السوريينعلى الرغم من هذه 

ب هذه على أتّم إدراك بخطورة فقدان التعلّم وأهمية البدء في التعليم التحويلي لجعل الشباب قادرين على تجاوز مصاع
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بالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف بجمع خبراء في التعليم من  2015الحرب وآثارها الخطيرة على الجيل، بدأت منذ العام 

أجل التنمية المستدامة، وتعليم المواطنة العالمية والتعليم من أجل الصحة والرفاهية لمناقشة الممارسات الجيدة، والتقدم، 

 الوطنية التعلم معايير بتحديد أولا  الخبراء هؤلء وقام. 4.7يلي نحو هدف التنمية المستدامة ورصد وتعميم التعليم التحو
الكفايات الوطنيّة األساسيّة وفقاا لإلطار العام  1الشكل يمثّل   .المحلية الكفايات وفق الوطنية وللمتطلبات للمواطنة المحققة

وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ، )للمنهاج التربوي الوطني 

2018( 

 

 الكفايات الوطنيّة األساسيّة وفقاا لإلطار العام للمنهاج التربوي الوطني 1الشكل 
وفي المرحلة الثانية، قامت وزارة التربية بالتعاون مع الخبراء، بوضع فلسفة المنهاج والتوجهات التربويّة في مستند 

العربية السورية الذي يشكل دليل مرجعّي لوضع معالم الطريق الصحيح الطار العام للمنهاج الوطني في الجمهورية 

 على والتربية المستدامة، التنمية أجل من التعليم أسس على الوطنية التربوية المناهج بناء إعادة بعدها وتم .للتعلم التحويلي
 .والرفاهية الصحة أجل من والتعليم العالمية، المواطنة

ا لعملية . ّي متمحور حول المتعلم ويعزز التعلم النشطتّم تصميم المنهاج الوطن وبذلك، وضع المنهاج الجديد المتعلّم محورا

ا على تعديل مفاهيمه وسلوكياته وقيمه   بماتعلم تفاعلية بحيث يتوفر للمتعلم  مساحة للنمو وتطوير الذاتي مما يجعله قادرا
 فيه يستطيع سليماا  بناء مجتمعه وبناء بسالم، والعيش حوله من ياةوح حياته تحسين على قادراا  ويصبح يتعلمه، ما مع ينسجم

 .العالمية المواطنة إلى تقوده التي والعمل الحياة مهارات ممارسة

 تحديد في المتحدة األمم في المعتمدة عشر السبعة األهداف جميع بمراعاة المستدامة التنمية أجل من التعليم مناهج بناء تم وقد
 مهارات تعزيز خالل من المواطنة على التربية المناهج تضمنت كما .المجتمعية والسلوكيات الطبيعة مع التعامل مهارات
وفق عجلة متّصلة تبدأ بالتمكين الذاتي، ثم مهارات التعلم ومن ثم التوظيف وصولا الى مهارات  المتعلم لدى والعمل الحياة

 :المهارات الحياتيّة والمواطنة إطار 2الشكل يظهر . المواطنة الفعالة
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 إطار المهارات الحياتية والمواطنة المعتمد في المنهاج السوري 2الشكل 

 هذه سبّبتها التي التحديات مواجهة على المتعلّمين يساعدسورية  على الحرب أثناء تطويره تم الذي الجديد السوري والمنهاج
 تحدي مواجهة إلى إضافةا  والفقر، والتمييز، والتطّرف، والعنف، واألمراض، البيئي، التدهور :مثل ،اإلرهابيّة الحرب
 اإلرث أثر إبراز على يقوم كما .القرائيّة والحسابيّة :مثل األساسية، المجالت بعض في التربوية والنتائج المعايير تراجع

 .المتقّدم التفكير مفاهيم لتعزيز فرص إلى األزمات ويحّول .إحيائه على والعمل العربي الوطن في العريق السوري التربويّ 
 .والتقنيّة والتربويّة العلميّة المستجّدات حدث اومواكب

بت التربوي، للنظام التحتية البنى فيها اإلرهاب ضرب سورية على دائرة حرب ظل في تتمّ  األعمال هذه كل  معظم فتخر 
 السورية، الجتماعية البيئة تعتده لم مقيت طائفي بشكل المجتمع وتفرقة التعليم، تعطيل متطّرفونال وحاول سورية مدارس

 وفهم ورموزه، للوطن والولء النتماء وعدم والعنف التطرف على تعتمد المجتمع في أفكار وممارسات ترسيخ حاولوا كما
 من السكان ماليين حونز إلى أدى ذلك كل .عشوائي بشكل المجتمع أوراق ترتيب تعيد خالقة فوضى أنها على الديمقراطية

 باقي إلى أو المجاورة الدول إلى هجرتهم أو الدولة، عليها تسيطر التي اآلمنة المناطق إلى اإلرهاب هددها التي مناطقهم
 .العالم دول

 الحرب مفرزات مع التعامل على قدرتها كان من المهّم معرفة .السورية بالمناهج النظر إعادة من لبد كان أيضاا  هنا من
 المواطن تعليم أن معتبرةا  المجتمع، أفراد كل لتالئم فتّم وضع المعايير. الوطنية المعايير وفق اإلنسان وبناء ،على سورية

 عن بعيداا  ومتحد ومتماسك ومعافى سليم مجتمع بناء لضمان الدولة واجب من هو وضعه كان ومهما كان أينما السوري
 .على سورية الحرب مخرجات

لجميع الكتب المدرسية التي تم  على موقعها عالوة على ذلك ، قدمت وزارة التربية والتعليم نسخة قابلة للتنزيل مجاناا

 .رة حديثاانة من الكتب المدرسية الوطنية المطوّ عيّ  3الشكل يعكس . تطويرها في إطار المنهج الجديد
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 (moed.gov.sy)الكتب المدرسية الوطنية الموجودة على موقع وزارة التربية  3الشكل 

 وصل حيث اإلرهاب بفعل المخربة المدارس وتأهيل للمدارس التحتية البنى تحسين على العمل بدأ المناهج بناء جانب فإلى
 عدد أن علماا  مدرسة، 2000 من أكثر ترميم تم أن بعد مدرسة 13600 إلى 2021 عام بالخدمة وضعت التي المدارس عدد

 .مدرسة 22000 تجاوز الحرب قبل 2010 عام في المدارس

 ما إلى التعليم من المتسربين الطالب أعداد قدرت حيثعلى سورية  الحربشك نتيجة نشأ الذي التعليمي بالفاقد الهتمام وبدأ
 .سورية وخارج داخل وطالبة طالب مليون 2,5 على يزيد

. على أنّه مرشد وميّسر لعمليّة تعلّم األطفالان المناهج الجديدة التي تهدف الى تحقيق التعلم التحويلي حّددت  دور المعلّم 
وبحسب المنهاج الجديد، تتضّمن  .الضعف نقاط على التغلّب وفي لديهم القوة نقاط على البناء في يساعد المعلّمون المتعلّمين

 والعمليّة والحركيّة والجتماعيّة ةوالعاطفيّ  واألخالقيّة والفكريّة المعرفيّة الجوانب فيه بما ومتكامالا، شامالا  نهجاا  عمليّة التّعلّم
 بإتباعهم المشاركة على المتعلّمين ويحثّون الصفيّة، الغرفة ضمن التفاعل المعلّمون ويشجع. الواقعيّة بالحياة المرتبطة
 والمجتمع المتعلّمين أمور أولياء مع المعلّمون يعمل كما. المختلفة واهتماماتهم وبيئاتهم تجاربهم على وببنائهم فّعالة طرائق
 الوقت في ويعملون المختلفة، المتعلّمين حاجاتل المعلّمون ستجيبوي. للمتعلّمين وتمكينيّة آمنة تعلّميّة بيئة لتوفير بأكمله
 .للجميع المتوفّرة الجودة ذات المشتركة األساسيّة المنهاج موارد على بالعتماد األساسيّة كفاياتهم تطوير على نفسه

ا أساسياا في عمليّة التّعلّمللكتب  . ال انها تعتبر أدوات تعلّم تفاعليّة للمتعلّمين. المدرسيّة والموارد التعليميّة األخرى دورا
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وتستثمر الكتب وتشير الى وسائل وتقنيات جديدة توفّرها شبكة النترنت ووسائل التواصل الجتماعي واألدوات الرقميّة 

 . كيف تعزز التكنولوجيا الجارب التعلمية لدى األطفال 4الشكل  يظهر .والمنّصات
 تتخطى الموارد التعلمية الكتب المدرسية وتعزز استخدام التكنولوجيا 4الشكل 
 المجال في والتصالت المعلومات تقنيات باستعمال المرتبطة الجديدة اإلمكانات التقويمأدلّة و المعلّم أدلّة تراعي كذلك

ع .التربويّ   كوسيلة التعلّم موارد من متنّوعة مجموعة وتكييف استعمال على األمور وأولياء والمتعلّمون المعلّمون ويُشجَّ
 .والتعلّم التعليم في اإلبداع لتعزيز

 الجمهورية حكومة لكن خصوصاا، التربوي النظام وتشل عام بشكل العالم تهدد جديدة بكارثة لتبشر كورونا جائحة أتت وقد
 أكثر التعليم عن النقطاع تجاوزي ولم الظروف، جميع رغم بالتعليم الستمرار قررت التربية بوزارة ممثلة السورية العربية

 محكماا  صحياا  بروتوكول التربية وزارة في المدرسية الصحة مديرية وضعت حيث الجائحة، انتشار بداية في شهرين نم
 صحية توعية وبرامج للتعقيم ومواد أدوات من البروتوكول هذا تطبيق مستلزمات كافة تأمين وتم الجائحة بانتشار للتحكم

 من العديد وأجريت. التربوية والمراكز المدارس لكافة حرارية ماسحات تأمين تم كما .تنظيفية ومواد تلقيح ومستلزمات

 .الجائحة انتشار من للوقاية التوعية حمالت
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 الشباب ومستقبل تحويل التّعلّم

 المناخي التغير ويسيطر والنكبات، بالكوارث مليء عالم وسط والعشرين الحادي القرن من األول الربع نهاية اليوم نعيش
 تدعو عريضة عناوين تحت والعشرين عشر التاسع القرنين طوال وتطويرها لبنائها طويالا  كافحنا التي أنشطتنا معظم على

 أن التقني والتطور العلم خالل من استطعنا وقد والعشرين الواحد القرن ندخل أن أحالمنا كانت .اإلنسان رفاهية إلى جميعها
 الموائل وتراجع الغابات، وتدمير التلوث، مظاهر من الصناعية، الثورة علينا فرضتها التي الحياتية مشكالتنا معظم نحل
 .السكاني النفجار نتيجة الناس احتياجات لتغطية المكثف والنتاج الزراعية، الثورة بحجة

 بهـــا، الغـرب بشرنا التي الديمقراطية عصر والواجبات، الحقوق في المساواة عصر القرن هذا في نعيش أن أحالمنا كانت
 بؤسنا يزداد القرن هذا في أنفسنا فوجدنا اإلنسان، وسعادة رفاهية أجـــل من الطبيعيـة للثروات العادل التوزيـع تعـني يوالت

 في المعمورة أرجاء معظــــم فــــي النــاس جــميــع حيـــاة جــعلـــت متعددة أسماء تحت الطبيعية مواردنا سرقة وتزداد
 .خطر

 عرضة المواطن وبات حقيقية، تنمية تعيش كانت التي الدول قدرات معظم وتراجعت وتنـوعــت، الحــــروب ازدادت
 الغرب إلى النامية الدول معظم من الكفؤة البشرية الموارد سحبت حيث الماهرة، األيدي رقيق وهو الجديد، الرقيق لمافيات
 كفاءاتـها هجـــرت وقد فقـــراا، أشد والمتوسطة الفقيرة الدول معظم وأصبحت والنزوح، واللجوء الهجرة مسميات تحت

 .للهجرة الشباب من الجديدة األفواج وتســــــتعــــد

 والطالب والمعلمين بالمدارس مليء عالم .المنطق تعليم العصور عبر حاولت التربوية نظمه أن رغم فيه المنطق انعدم عالم
 الماضي القرن تسعينيات من المستدامة التنمية عن يتحدث عالم .مخيف بشكل اجتماعياا  وبالتالي وتقنياا  اقتصادياا  ينحدر لكنه

 انحداره في يستمر أن فإما طريق، مفترق أمام اليوم يقف عالم .جائراا  استنزافاا  يوم كل والبشرية الطبيعية موارده وتستنزف
 يمكنه عالم ناجح، مجتمع إلى مجتمعه تحويل على قادر ويجعله ينقذه الحياة في جديد أسلوب عن يبحث أن أو الهاوية نحو
 له كان الذي التقليدي التعليم من النتقال عبر اليوم، العالم تفكير محور هو وهذا حياتهم، وتحسين مواطنيه احتياجات تلبية

 النظم يميز أن ينبغي الذي التحويلي التعلم إلى والعشرين، عشر التاسع القرنين خالل الصناعي العصر في ملحة ضرورة
 .والعشرين الواحد القرن في التربوية

 بدور يقوم كما الناس، أمام والحريات الخيارات توسيع أنها على عرفت التي البشرية التنمية في األساس حجر التعليم شكل
 العقل وتطوير والواجبات والحقوق المواطنة على األجيال تربية في أساسية مهمة ويؤدي منتجة، عمل قوة بناء في رئيسي
 هو التعليم أن به المسلم من. واإلنتاجية باإلنتاج والنهوض المجتمعي والتغيير والتطوير البناء عملية في يساعد الذي النقدي
 بالشكل الموارد استخدام يتم عندما المجتمع بأداء ويرتقي ،والثقافي والجتماعي القتصادي التقدم لتحقيق األساسية القاعدة
 التي األلفية أهداف في تبنيه تم أيضاا  المنظور وهذا للجميع، التعليم حق وبإقرار التحول بعملية التعليم ربط طريق عن األمثل
 التنمية أهداف محلها ليحل 2015 عام سنواتها وانقضت المتحدة، األمم منظومة ضمن 2000 عام الدولي المجتمع تبناها

 على والحفاظ والجتماعية القتصادية األهداف مع ترابطاته على يركز شمولي منظور من التعليم تناولت التي المستدامة
من قبل جميع اتخاذ اجراءات عاجلة هي دعوة التي  17أهداف التنمية المستدامة الـ 5الشكل يلخص  .البيئية الستدامة

 . في شراكة عالمية -المتقدمة والنامية  -البلدان 

إن الجهود الوطنية المبذولة في تحقيق أهداف العملية التربوية في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها سورية تعكس 

هذا اإلطار على أن توفير الموارد المالية الكافية التزام الدولة السورية بالحق بالتعليم لجميع األطفال السوريين، ونؤكد في 

مسألة محورية لمواصلة هذه الجهود الوطنية ولضمان توفير جميع شروط نجاحها، كما نؤكد على أهمية التعاون الدولي 

 .في هذا اإلطار لدعم الجهود الوطنية القائمة
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 في قمة المم المتحدة التاريخية 2015التي أقّرها قداة العالم في العام  17ـأهداف التنمية المستدامة ال 5الشكل 

 من التي والقيم والمعارف المهارات لتعكس التعليمية المنظومة وراء من الهدف تحديد إعادة تتطلب التعليم أزمة معالجة إن
 من يتمكنوا لكي التوجيه وذاتية وتعاونية فاعلة بطرق التعلم الى بحاجة األطفال فإن لذلك النقدي، التفكير تعزيز شأنها

 منهجية في جذرية تغييرات إحداث يتطلب المستدامة التنمية أجل من التعليم إن .وتطويرها مجتمعاتهم بناء في المساهمة
 على والتدريب النوعي التعليم وتوفير الجتماعية العدالة تحقيق وضمان التعليم في الحق على التأكيد لتشمل التعليم

 القتصادي للنمو محركا يشكل أن يمكن التعليمي النظام فإن وبالتالي .الحياة مدى التعليم لستمرارية الالزمة المهارات
  :عبر والتنمية

 السياسات بتعديل إل هذا يكون ول المختلفة، وروافدهما والتدريس للمناهج النوعية الجودة تحسين هو األول العامل
 من الستقاء وليس والجتماعي القتصادي المحيط من والطرائق واألدوات المناهج وتطوير بتصميم لتنطلق واألنظمة
 اكثر متطور بشكل بالمناهج فالذهاب والقتصاد، المجتمع تطور بمدى تترافق ل غالباا  والتي فقط، اآلخرين ودروس تجارب

 درجة عن والطرائق المناهج هذه تخلف إن كما والطاقات، للموارد هدراا  يعد والستيعاب الستفادة على القتصاد قدرة من
 أو كّمه في سواء) اإلنفاق بأن علماا  .التوليد الممكنة المضافة القيم ويحبط القتصاد نمطية يعزز والمجتمع القتصاد تطور
 .السياق هذا في السياسات ضمن من يكون )النوعي والتركز الكمي النتشار بين المتوازن توزيعه في

 التنمية محرك هي تكون أن لها يستشرف والتي المخرجات من الستفادة أو التعليم توظيف بيئة فهو الثاني العامل أما
 وظائف إحداث مجرد يعني ل فهذا بيئة نقول وعندما مستقبالا، والعالمي اإلقليمي بل الوطني المستوى على ليس التنافسية

 والجتماعية والتكنولوجية القانونية البيئة تهيئة وإنما سورية، في التنمية مسيرة على المتعاقبة الحكومات دور هذا يكون فلن
 إحداث ناحية من التقليدية البيئة في بعد تفلح لما وهي الحكومات، تتمكن ولكي التقليدية، تلك غير جديدة لمهن والقتصادية

 راجعة تغذية ويبنى والترقية التوظيف في الخريجين مسارات يعرف من) التقليدية التعليم مسارات تغيير في نوعية خروق
 فمن ،)...ةالتعليمي والطرائق واألدوات ومالئمتها جدواها على والحكم المناهج  لتطوير التعليمية والصروح للجامعات
 .التغيير تبعات تتحمل والتي الحالية التقليدية البيئة في ذاتها بتهيئة فوراا  تبادر أن المنطقي

 ولذلك جداا  معقداا ا تشخيصه يجعل مما المركزية اإلدارية بيئتنا في وزارات عدة بين متقاطعة املوالع هذه فإن تقديرنا وفي
 هيمنة من والنظم القوانين تحرير على يركز الذي العليا المجالس أحد مثل واحد كيان هال يتصدى أن الضروري فمن

 عن بعيداا  البيئة هذه صياغة ويعيد والتنمية، التعليم أدوار لتنازع التاريخي التراكم فرضها التي والتقاطعات التداخالت
 .مسبق بشكل والنتائج المصير معروفة غير المشتتة المبادرات

 هو المطلوبة الخطوات وأول 2011 عام في السائدة تلك عن مغايرة جديـــدة مرحلــة أعتاب عـلـى ســـوريـــــة تقـــــــف
 إيجاد يتم أن على 19 كوفيد ومنها المتتالية واألزمات الحرب عمقتها والتي المختلفةـ التنمية وممارسات بقصور العتراف
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 األعمال أن هام استنتاج عند يقف المختلفة الوزارات لسياسات المتتبع إن أفضل، مستقبل نحو منه لالنطالق حقيقي تقييم
 عليه كانت ما إلى السورية التنمية بمفردات الرجوع هو المطلوب وكأن نمطي منهج وفق تسير المستقبلية التنمية وسياسات

 يحتم هذا كل. السوري والمجتمع لالقتصاد بالنسبة واألفضل المثالية هي تلك التنمية مسارات أن يوحي بشكل األزمة قبل
 أي بشرياا، استثماراا  التعليم في تستثمر أن وخاصة حكومية ومنظمات تعليمية وأنظمة دول من التربية، بقطاع المعنيين على

 التخطيط في والشبابية والتقنية واألكاديمية التربوية الطاقات جميع إلشراك باإلضافة. العصر بمواصفات متعلم صناعة
 دون من التربوية التطوير برامج في الستثمار وزيادة المعلومات، لتكنولوجيا األمثل الستخدام أجل من التعليم، لمستقبل
 لدينا يبقى بعد عن التعليم أهمية من وبالرغم ذلك على وعالوة التربوية، العملية في الزاوية حجر المعلم يبقى أن إهمال
 المتكاملة اإلنسان شخصية وصقل لتكوين باإلضافة بعد، عن التعلم في اإلنساني الجانب غياب يخص بما المحاذير بعض
 .رفاقه مع والمتعلم، المعلم بين التفاعل خالل من المباشر التعلم هايقدم التي
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 المستدامة والتنمية الحياتي للعمل والمهارات التعلّم

 الحياة مدى التعلّم منظور من التأسيسي عليمالتّ  :أولا 

 السورية العربية الجمهورية في المجتمعي للتطوير التعليمية السياسية في الحياة مدى التعلّم مفهوم منهجية اعتماد 1

 التعليم في التحّول مع ينسجم بما

 بكلّ  التعلم هذا يسهل بشكل   مجمله في التعليمي النظام وتصميم الحياة، مدى التعلم مهارات لدعم التعليمية السياسة تسعى 
 من والشامل الجيد التعليم نحو الفرص وإتاحة للواقع، المتغيرة الحتياجات مع تتوافق جديدة تربوية أساليب واتباع أبعاده،
 التعلم تطوير أولويات من يعدّ  والذي الشخصيّ  النمو أجل من التعلم إلى المعارف نقل على القائم التعليم من النتقال خالل
 يستمرّ  حيث للمناهج العامة األهداف أحد الحياة مدى التعلم كما تعتبر السياسة التعليمية. العام اإلطار) عامة وثيقة وإعداد
 أسرهم رفاهية في إسهامهم خالل من بالكامل، حياتهم يعيشوا حتى وللعمل للحياة المتعلّمون ويُهيّئ الحياة مدى التعلّم

 الكفايات من سيفيدون كما الجديدة الفرص من والستفادة التحّديات لمواجهة الالزم بالدعم وسيحظون ومجتمعاتهم،
 المعلومات وتقنيات والرياضيّات، العلوم، فيها بما تطّوراا  األكثر والكفايات) والحساب والكتابة  القراءة )األساسيّة

 .المشتركة /المستحدثة المجالت وكذلك واإلعالميّة، الجتماعية والدراسات والرياضة، والفنون، والقتصاد، والتصالت،
  السوريّ  التربوي النظام في األساسيّة الوطنيّة الكفايات أحد التعلم، مبدأ جعل 2

 تطوير واحتياجات الفرديّة المتعلّمين احتياجات يوفّر كما .كافّة الشخصي والتطّور التعلّم جوانب المنهاج تطوير اعتمد
 .بالمجتمع المدرسة بين فّعال لربط السعي خالل من المشاركة على المعنيّة األطراف ويشّجع .سواء حدّ  على كلّها المجتمع
 ويزّود األكاديمّي، التميّز عليها يُبنى التي األساسية الركيزة السوريّ  الوطنيّ  المنهاج ويوفّر والشمولية المالءمة مبدأ ويعتمد

 المتعلّمين لحاجات ومراع   الستخدام وسهل محّدث المنهاج أنّ  إلى اإلشارة وتجدر المفيدة، والعمل الحياة بمهارات المتعلّمين
 والتصالت المعلومات تكنولوجيا – والحساب والكتابة القراءة) التعلم وكيفية تكاريةالب المهارات تحديد خالل من وبيئاتهم

 :من المتعلّمون يتمّكن إذ ،)واإلبداع التميّز – الحياة مدى التعلّم –

 أساسيّة أدوات ألنّها ومهاراتها والتصالت المعلومات تقنيات ومعارف والحساب والكتابة القراءة معارف إتقان ▪
 .متنوّعة مجالت في التعلّم لتطوير

 يناسب بما ومعالجتها، والّرقميّة التقليديّة الموارد مجموعة في المتوفّرة المناسبة والمعارف المعلومات تحديد ▪
 .وفّعال ومسؤول وأخالقيّ  مستقل بشكل   المحيطة والظروف الخاصة التعلم احتياجات

 .ومبدعة وشخصيّة دقيقة بطريقة   المختلفة الطبيعة ذات المشكالت حلّ  ألجل الكفايات تطبيق ▪

 تقوية أو انتباه إلى تحتاج التي المجالت وتحديد عليها، والبناء القوة نقاط تحديد خالل من التعلّم لمسار الذاتي التقييم ▪
 .تعويض أو

 والمجتمع، المعرفة على الطارئة التطورات يوافق بما واستكشافها واحتياجاته للتعلّم الجديدة المجالت تحديد ▪
 .الشخصي التطور وحاجات

 .جديدة هيكليّة لتشّكل بينها والربط المختلفة العناصر تحديث ▪

 .األخطاء فيها بما السابقة، التجارب من والستفادة التعلميّة /المعرفية المرتكزات على البناء ▪

 .للمهام ومنطقي منصف توزيع على بناءا  اآلخرين مع العمل ▪

 .والحركيّة والعاطفيّة الجتماعيّة المهارات تنمية وفي األكاديمّي، المجال في بداعواإل التميّز نحو السعي ▪

واعتماد سلوكيات  ،وتعزيز التعايش السلمي ،، من خالل ضمان تقديرهم للتنوعبيئةالباآلخرين ووالهتمام بتقدير  ▪

 . بيئةمستدامة لحماية الطبيعة وال

 وتمكينيّة آمنة تعلّميّة بيئة لتوفير بأكمله والمجتمع األمور أولياء مع بالتعاون المعلمين دور تطوير استوجب وهذا 
 حسب وتكييفها والتعلّم التعليم في اإلبداع لتعزيز كوسيلة التعلّم موارد من متنّوعة مجموعة استعمال مع للمتعلّمين،
 التقويمات أو التعلّم تقويمات ربط) 2)؛ التعلّم لتقويم كبيراا  اهتماما يولي) 1) :الذي التقويم أساليب وتغيير احتياجاتهم
 تفهم) 3)، المتعلّمين كفايات تطوير نظر وجهة من الجديد بالمنهاج والمتحانات، الختبارات خالل من الختامية التحصيليّة

 .وبنّاء فّعالة تعلّم خبرات أنّها على جميعها التقويم أشكال
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 .والمواقف المهارات بتقويم الهتمام المعارف تقويم إلى إضافة يتم .للتعلّم التقويم :تُسّمى أدق وبعبارة

 
 فرص لتعلم مدى الحياة  3

تبنّى النظام التعليمي السوري مفهوم عدم قصر اكتساب المعرفة والمهارات على عمر معين، وذلك من خالل إيجاد فرص 

ومن شأن هيكل معايير المناهج السورية . ةتعليمية منصفة رسمية أو غير رسمية للمستفيدين في كافة الفئات العمري

المتماسك أن يعزز رسم خرائط واضحة وقابلة للقياس الكمي عبر الموضوعات والمستويات في كل ما يقدمه من عروض 

تعليمية رسمية وغير رسمية، سواء كان ذلك في المناهج الوطنية أو مناهج التعليم السريع أو غيرها من الخيارات غير 

عالوة على ذلك، فإن التحديد الواضح والشفاف لمعايير المناهج الدراسية يخلق تماسكاا في خيارات . لتعلم عن بعدالرسمية ل

 .تعلم األطفال ويضمن انتقالهم السلس إلى التعلم الرسمي العام عندما يصبح الوصول إليه ممكناا 

سم خرائطها لتناسب معايير المناهج الدراسية باإلضافة إلى ذلك، يسمح الهيكل الواضح لمعايير المناهج الوطنية بر

والتي هي مبادرة عالمية قائمة على البحث تصف ) GPF)األخرى والمعايير العالمية مثل إطار الكفاءة العالمي لليونسكو 

كما  .معرفة الحساب والقراءة والكتابة والمهارات التي يجب على المتعلمين تطويرها في المدارس البتدائية واإلعدادية

يوفر وصفات لما يجب على المتعلمين إثباته إذا كانوا يستوفون أو يلبون أو يتجاوزون الحد األدنى العالمي من مستوى 

والغرض الشامل من إطار الكفاءة العالمية هو تزويد البلدان ومنظمات التقييم بمقياس مرجعي ). 2019اليونسكو، )الكفاءة 

) ب)، 3/2في الصفوف ) أ)نسبة األطفال والشباب " 4.1.1ف التنمية المستدامة مشترك إلصدار تقارير عن مؤشر أهدا
في نهاية المرحلة اإلعدادية، وتحقيق الحد األدنى على األقل من مستوى الكفاءة في ) ج)في نهاية المرحلة البتدائية، و 

 )UNSTATS ،2022)القراءة والرياضيات 

تتبنى معايير المناهج العربية السورية نهجاا قائماا على حقوق اإلنسان، وتمتد إلى ما هو أبعد من رسم نطاق التخصصات 

األكاديمية وتسلسلها لتشمل تعميم قضايا النوع الجتماعي وسالمة الطفل ودمج التعلم العاطفي الجتماعي ومهارات الحياة 

 . تعزيز بيئة التعلم التمكينيةضمن مظلة الدعم النفسي والجتماعي ل

التعليم األساسي والتعليم الثانوي العام والتعليم )تمت الموافقة على المناهج الرسمية الوطنية لجميع المستويات التعليمية 

هو والمنهاج . بناءا على معايير ومؤشرات أداء صارمة) المهني الثانوي والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم

عالوة على ذلك، تم تصميم مسارات تعلم إضافية . برنامج التعلم المنتظم المطبق في جميع المدارس الحكومية والخاصة

وتتضمن هذه المسارات المنهج . استناداا إلى معايير المناهج نفسها، وذلك للتخفيف من تأثير األزمات الممتدة على التعليم

 .غير الرسمي المصمم للتعلم عن بعد) ELP)وبرنامج التعلم المدعوم ) الفئة بالمعروف باسم منهاج )الرسمي المكثف 

ل كيفية تعميم ويعكس الشك. نظرة عامة على العديد من فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية المقدمة لألطفال 6الشكل يقدم 

مبادئ حقوق اإلنسان ومبادئ التعلم الجتماعي والعاطفي والدعم النفسي والجتماعي باإلضافة إلى القضايا المتعلقة 

وكذلك يعكس الشكل تماسك جميع البرامج إذ تسترشد بمعايير المناهج . بالنوع الجتماعي والسالمة عبر برامج التعلم

ه تم تصميم مجموعة من مؤشرات األداء ضمن معايير المناهج لالستجابة لخصوصيات كل وتجدر اإلشارة إلى أن. الوطنية

 .ونهايةا فإن هذا التساق الذي تم تحقيقه والبرامج المتبعة تسمح بانتقال سلس للمتعلمين حسب الحاجة. برنامج تعليمي
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 فرص تعّلم متعددة منصفة وعالية الجودة 6الشكل 

 )ب) الفئة منهاج ▪

يهدف المنهاج المسّرع إلى توفير فرص التعلم لألطفال الذين تسربوا من التعليم األساسي لمدة عام دراسي أو أكثر، أو 

وهذا المنهاج مسّرع بمعدل عامين دراسيين في . الذين لم يتم تسجيلهم سابقاا في المدارس وتجاوزوا عمر مستواهم الدراسي

 .مصممة لتغطية الصفوف من األول إلى الثامن من التعليم األساسي خالل أربعة مستوياتسنة واحدة، وهي 

يتم تنفيذ المناهج الدراسية المسّرعة في المدارس العامة لمساعدة األطفال على تعويض سنوات التعليم التي فاتتهم بسبب 

وقامت وزارة التربية باختيار السياسة . يم الرسميوهذه المناهج مصممة إلدماج األطفال بعد ذلك في التعل. استمرار األزمة

الستراتيجية لعتبار المناهج الدراسية المسّرعة خياراا تعليمياا رسمياا وفقاا ألحكام مواد النظام الداخلي لمرحلة التعليم 

 .األساسي

العمرية، وفي ذلك الوقت يعود يتبع المتعلمون هذا المسار التعليمي مؤقتاا حتى يصلوا إلى صفوف أقرانهم من نفس الفئة 

 .المتعلم إلى صفوف التعليم العام الرسمي

، وتمت الموافقة على ستة 2022تتوافق مع المنهاج الوطني الجديد في العام ) ب)تم إعداد نسخة محدثة من منهاج الفئة 

ية الموسيقية واللغة اإلنجليزية اللغة العربية والرياضيات والعلوم العامة والدراسات الجتماعية والترب)مواد تعليمية 

 ).والفرنسية
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مدرسة من  116متعلماا في  2612يتم تنفيذ دورة تجريبية للمنهاج الدراسي المسرع، وتضم هذه الدورة عينة تمثيلية من 

لدورة كما تتيح هذه ا. وتم تصميم هذه الدورة التجريبية وفقاا ألساليب بحث علمي دقيقة. 2022جميع المحافظات في العام 

 .الفرصة للحصول على تغذية راجعة موثوقة

إضافةا إلى ذلك، تتيح الدورة التجريبية الفرصة لتجريب أدوات التقييم واستراتيجية التقييم الوطنية المنقحة، وتكمن أهميتها 

فريد  جديد  لتحديد  في أنها خلقت الفرصة لختيار أدوات التقييم الموثوقة ومواءمتها في نفس الوقت ولتصميم اختبار  وطني  

 .المستوى مع توفير نسخ معدلة لألطفال ذوي اإلعاقة، وكذلك لتعزيز أداتي رصد المعلم وتقييم المعلم الوطنيتين

ويجدر بالذكر أن الدورة التجريبية أتاحت الفرصة لبرمجة جميع أدوات تقييم المتعلمين والمعلمين واستراتيجياته على 

ويُنتظر أن ينتج عن هذه ). SIMIS)لومات الطالب نظام إدارة معلومات المدرسة المتكامل النظام المتكامل إلدارة مع

الدورة التجريبية إمكانية استخالص التوصيات وتعميمها على مستوى النظام مع ما يترتب على ذلك من آثار على المناهج 

تقييم وفقاا للمعايير الوطنية وكذلك إطار ورسم خرائط جميع أدوات ال SIMISوكذلك من شأن رقمنة . الدراسية الوطنية

 .من أهداف التنمية المستدامة للجمهورية العربية السورية 4.1.1الكفاءات العالمي لليونسكو أن توفر بيانات حول المؤشر 

 :التمكيني التعلم برنامج ▪

إذا لزم األمر، ويتم تنفيذها في المناهج  الذاتيلدعم التعلم، بما في ذلك التعلم  نظاميغير مسار تعليمي  التمكينيمواد التعلم 

على وجه التحديد األطفال خارج  التمكينيوتستهدف مواد التعلم . 9إلى  1السورية في تسع مستويات مقابلة للصفوف من 

ناهج بما يتماشى مع معايير الم التمكينيويتم إعداد مواد التعلم . المدرسة الذين ل يستطيعون الوصول إلى التعليم الرسمي

 .الوطنية لتيسير انتقال الطالب إلى التعليم الرسمي أو لدعمهم لتقديم المتحانات الوطنية

على مبادئ التصميم التعليمي وتستجيب لتحليل  شامل  للسياق والحتياجات لضمان مالءمتها  التمكينيترتكز مواد التعلم 

نهجاا تعليمياا مبتكراا مصمماا للتعلم عن بعد،  التمكينيلتعلم وتتبنى مواد ا. لالحتياجات التعليمية لألطفال خارج المدرسة

ويُنتظر من هذا النهج أن يتيح إدراج محتوى محايد يعتمد نهجاا قائماا على حقوق اإلنسان ويراعي الفوارق بين الجنسين 

 .ويعزز طرق التدريس المالئمة لألطفال وأن يقدم األطفال ذوي اإلعاقة بصورة لئقة

الجديدة بوثيقة مواصفات قائمة على اإلجماع، ويلتزم هذا التصميم بمبادئ التصميم  التمكينيصميم مادة التعلم ويسترشد ت

 .التعليمي وطرائق التدريس في التعلم النشط

، وهي مصممة لكتب التعلم عن بعد 9إلى  1تشكل أداة التعلم الذاتي المحتوى األساسي للمنهاج الوطني للصفوف من 

وبالتالي وباإلضافة إلى الستجابة لحتياجات األطفال خارج . ذلك ليتم تحويلها رقمياا إلى محتوى تفاعليالمستقل وك

هي تنسيق تفاعلي يركز على إشراك  التمكينيالمدرسة الذين ل يستطيعون الوصول إلى المدارس، فإن أدوات التعلم 

قد تدعم أيضاا استمرار التعلم إذا كانت المدارس مغلقة بسبب  الطفل في المحتوى األساسي للمناهج الدراسية الوطنية والتي

 .جائحة أو غيرها من القوى القاهرة

 .مشروٌع رائد ومبتكر يوفر نسخة تفاعلية من المناهج الدراسية الوطنية التمكينيإن مواد التعلم 

 :الثالثة الفئة ألطفال بالمدرسة لاللتحاق استعدوا مشروع ▪

في الجمهورية العربية السورية من خالل المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة إلى الهدف الرابع تطلعت وزارة التربية 

من أهداف التنمية المستدامة كهدف أساسي لتحسين جودة التعليم ولمواجهة التحديات التي أفرزتها األزمة السورية التي 

ا الهدف أساسي كذلك لضمان التحاق أكبر عدد من األطفال وهذ. طال أمدها والظروف القتصادية والجتماعية المتردية

ف ) الفئة الثَّالثة)في عمر رياض األطفال  ين لالنتقال إلى الصَّ بالمدرسة، وتزويدهم بالمهارات الالزمة، ليكونوا مستعدِّ

ل األساسّي بسالسة فة صفية من وتم إطالق هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسف من خالل تخصيص غر. األوَّ

مدارس التعليم األساسّي، وإعداد خطة متكاملة للمشروع قائمة على التوسع برياض األطفال وفق معايير الجودة في التعليم 

وبلغ عدد الغرف الصفية . والتعلم مدى الحياة وإعداد حقيبة تدريبية لتدريب مربيات هذه الفئة وبناء مناهج مناسبة لهم

 .976وع المفتتحة منذ بداية المشر

 

 األعمال وريادة التوظيف مهارات :ثانياا 
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على هذا النحو، . تثّمن فلسفة المنهاج الوطني التطور الشخصي واألداء الناجح في المدرسة والعمل والحياة بشكل عام

ارة التربية وبالتالي، عملت وز. يسعى المنهاج إلى تلبية متطلبات اقتصاد المعرفة ومواكبة التقدم السريع في عالمنا اليوم

على إثراء التعلم الرسمي بالبرامج التعليمية التي تركز على الكفاءات وتعزز مهارات القرن الحادي والعشرين وتعلِّم كيفية 

أعدت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية برامج المهارات الحياتية بما يتماشى مع المهارات المتوخاة . التعلم

هداف التنمية المستدامة واستناداا إلى األبعاد أو المحاور األربعة إلطار عمل اليونيسف لتعليم من أ 4.7في الهدف 

تعلم المرء ليكون أو محور التمكين : المهارات الحياتية والمواطنة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهي

أو " التعلم للعيش مع اآلخرين"حور األهلية للعمل، وأو م" التعلم للعمل"أو محور التعلم، و " التعلم للمعرفة"الشخصي، و

وبالتالي، يسعى المنهج ). 2017المكتب اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، )محور المواطنة الفعالة 

مية القتصادية الدراسي المعزز بمواد بناء المهارات إلى إحداث تأثير ملموس على نتائج التعليم والتماسك الجتماعي والتن

 .لتحسين األهلية للعمل وريادة األعمال

 
 الثانوي الثالث وحتى األّول من للصفوف الجتماعي الوجداني التعلم منهاج إعداد 1

ويشكل التعلم . طورت وزارة التربية منهاج التعلم الوجداني الجتماعي والعاطفي بهدف إدماجه في تجربة تعلم األطفال 

ومنهاج التعلم الجتماعي والعاطفي . إحدى القنوات التي تدعم مهارات التعلم مدى الحياة وتعززهاالجتماعي والعاطفي 

، CASEL)مبني على ركائز مثبتة علمياا ومستمدة من إطار المنتدى التعاوني للتعلم الجتماعي والعاطفي األكاديمي 

اعي والعاطفي، حيث إنها فرصة لبناء وعي وتم تخصيص فترة ضمن برنامج األسبوع لمنهاج التعلم الجتم). 2020

 .المتعلم لذاته وتعزيز استعداده لممارسة التعلم

. 
 لتعزيز بناء المهارات الحياتية المهارات أدلة إعداد 2

بدعم من اليونيسف، قامت وزارة التربية بإعداد سبعة أدلة للمهارات الحياتية تتماشى مع إطار اليونيسف اإلقليمي لتعليم 

. نشاط يركز على الطفل ويعزز التعلم النشط 200وتتضمن أدلة المهارات الحياتية أكثر من . المهارات الحياتية والمواطنة
أدلة عامة يمكن تنفيذها في أي موضوع تعليمي، وأدلة قائمة على الموضوع  وتشتمل األدلة التي تم إعدادها على

واألدلة المتخصصة موجهة . متخصصة لتتماشى مع الموضوعات األكاديمية، وأدلة المهارات الحياتية لرياض األطفال

 . للوحدات أو الفصول المناسبة في المناهج الدراسية وإطار المنهاج الوطني

المركز الوطني لتطوير المناهج الدراسية، تعزيز منهاج التعلم الجتماعي والعاطفي ليشمل و التربية واآلن تدرس وزارة

 .نهج الدعم النفسي والجتماعي ومكوناته

تم تصميم األدلة لبناء قدرات المتعلمين وتعزيز المهارات وتطويرها نوعياا ومنهجياا وإعداد المتعلم ليكون إيجابياا ونشطاا 

ل هادف في بناء مجتمعه وتنميته وليكون قادراا على تلبية متطلبات الحياة، وذلك من خالل األنشطة التي تتناول ليسهم بشك

 .7الشكل  كما هو موضح في" المهارات الحياتية وتعليم المواطنة"أربعة محاور رئيسية موضحة في 
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 المهارات الحياتية بحسب المكتب القليمي لليونيسف إطار  7الشكل 

 السالم ثقافة تعزز التي التربية وكتب الطفل حقوق ودليل القانونية الثقافة أدلة إعداد 3

يعني التعليم كذلك اكتساب القيم . والكتابة والحسابل يمكن وصف التعليم في الوقت الحاضر بأنه مجرد تعلم القراءة 

ويسهم ذلك في زيادة اإلبداع والبتكار ). نبذ العنف، التسامح، التعاون، تقبل اآلخر، وغير ذلك)وتطوير المفاهيم اإليجابية 

 .اللذان يحتاجهما التعلم مدى الحياة وهما جزء من التنمية المستدامة

أما عن أدلة حقوق الطفل والكتيبات . لة لتعزيز ثقافة احترام القانون للتعليم األساسي والثانويلذلك أعدت وزارة التربية أد

المتعلقة بتعليم السالم فتستهدف مرحلة الطفولة المبكرة إذ أنها مرحلة حاسمة في تنمية القيم والحقوق والواجبات، وذلك 

ليمها لمدى الحياة وبالتالي تشكيل الحلول الوقائية التي تحميهم لغرس هذه القيم في عقول األطفال وحياتهم اليومية بهدف تع

 .من النزاعات المستقبلية المحتملة، وتزودهم بمهارات التعايش اإليجابي في المجتمع

 
 لنشر الحياتية المهارات مع… ) التقنية المهارات والكتابة، القراءة) لألفراد األساسية القدرات لدمج أسس اعتماد 4

 :الحياة مدى التعلم مفهوم

ويستهدف البرنامج . وهو برنامج يطور المعرفة الالزمة للقراءة والكتابة وإجراء العمليات الحسابية األساسية األربع

ويتم تنفيذه بالتعاون . األطفال والشباب الذين ل يستطيعون القراءة والكتابة وليس لديهم فرصة لاللتحاق بالتعليم الرسمي

تعليم الكبار تحت مظلة واسعة لتعليم الكبار أو اكتساب المؤهالت الرسمية للعمل والمهارات  -رة الثقافة والشراكة مع وزا

 :يشمل البرنامج ما يل. الحياتية مدى الحياة

 بناء المعرفة في مكان العمل، والذي يشمل التنمية المهنية والتدريب أثناء العمل  ▪

 .الذاتي التعلم ▪

 .تاح اآلن لألفراد الذين يتعلمون بشكل فردي ومستقلالتعلم اإللكتروني، وهو م ▪
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 :الرسمي غير المهني والتدريب التعليم برنامج اعتماد 5

حيث أنهم مرشحون رئيسيون للتعلم . إن برنامج التعليم والتدريب المهني غير الرسمي موجه للشباب والكبار في سورية 

المهارات لسوق العمل والندماج الجتماعي ويساهم في محو أمية الشباب ويساعد مثل هذا البرنامج على بناء . مدى الحياة

الذين ل تتاح لهم الفرصة لاللتحاق بالتعليم الرسمي، ويزودهم بالمهارات العملية واإلدارة والمعرفة الالزمة للدخول 

ذه البرامج بنجاح إلى الحصول على عادةا ما يؤدي إكمال ه). أو فئة من المهن أو الحرف)المباشر في مهنة أو تجارة معينة 

مؤهل مهني ذي صلة بسوق العمل ومعترف به من قبل السلطات الوطنية المختصة، مثل وزارة التربية والجمعيات 

 .المهنية وغيرها

 

 البيئية التربية ذلك في بما المستدامة التنمية أجل من التعلم :ثالثاا 

 التعليم ويتصّدر السوري الدستور في ومكّرس اإلنسان حقوق من أساسي حقّ  التعليم أن التربويّة السياسة توّجهات تتمثل
 2030 أعمال لجدول وتأييداا  السورية العربية الجمهورية التزامات مع وتماشياا  السورية الحكومة أعمال جدول أولويّات
 لتطوير الشامل الهدف جعلت التي المطور الوطني للمنهاج )العام اإلطار) تربوية وثيقة إعداد تم المستدامة التنمية ألجل

 الرابع الهدف على المناهج إعداد يقتصر ولم المستدامة، التنمية هو السورية التربوي النظام في األساسية الوطنية الكفايات
 .المستدامة للتنمية عشر السبعة األهداف على وإنما فقط )التعليم جودة)

 مهارات الستدامة البيئيةيتضمن اإلطار العام للمنهاج الوطني  1

 الكفايات الوطنيّة األساسيّة في النظام التربوي السوري 8الشكل 

 الرشيدة واإلدارة البيئي كالوعي البيئية الستدامة مهارات، 8الشكل ، كما هو مبيّن في الوطني للمنهاج العام اإلطار يتضمن
 :من المتعلمون يتمكن حيث والبيئة، للحياة المستدامة والجودة للموارد

 .عليها الحفاظ ألهمية اإلنسان، قبل من المستحدثة والبيئات للطبيعة الذاتي وعيهم تطوير ▪

 .بحكمة الموارد استعمال على القدرات إظهار ▪

 واألرض، والغذاء والماء الهواء فيها بما البيئة بجودة الهتمام) البيئية الهتمامات على بناء صحي حياة نمط تعزيز ▪
 .)النباتات مملكة حياة وجودة

 .وتعزيزها للبيئة الصديقة األنشطة في المشاركة ▪

 لحل التعاون على مبنية بيئية مشاريع في المشاركة بها، الصلة ذات القضايا وتحديد بيئية أبحاث في اإلسهام ▪
 التدوير: وهي البيئي للترشيد الثالثة المفاهيم سياق في والحديثة التقليدية التقنيات تطبيقات بواسطة المشكالت،
 .المناخ تغيّر ومعالجة الحرب، مخلفات من وغيرها األلغام مخاطر من والتخفيف الستخدام وإعادة والخفض
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 من آخر نمط أي أو التلوث مكافحة ذلك في بما والمهنية، الذاتية للتنمية خططهم ضمن البيئية القضايا تضمين ▪
 .أفضل مستقبلي منظور على بناءا  البيئي التدهور

 
 والعالمية والوطنية المحلية المواطنة مهارات الوطني للمنهاج العام اإلطار يتضمن 2

 والتنمية والشمولية والمشاركة والمسؤوليات والحقوق كالهويةيتناول اإلطار العام للمنهاج الوطني مفاهيم أساسية  
 :من المتعلمون يتمكن حيث المستدامة،

 .وعاداتهم اآلخرين لدى الثقافي التنويع وتقدير احترام مع وتقاليدهم الوطنية هويتهم إبراز ▪

 .الديمقراطية العمليات في المشاركة ▪

 .والتطرف والعنف والتميّز النحياز تجنب ▪

 .التطرف وإيديولوجيات والجهل والفقر الهشاشة فيها بما ومعالجتها الظواهر هذه انتشار أسباب تحديد ▪

 اإلنتاجية التبادل عمليات في والنخراط الثقافات بين والتفاهم والتضامن العالمية والمواطنة العالمي الوعي إظهار ▪
 .والعالمية والوطنية المحلية المستويات على

 .والعمل الحياة مهارات التفكير، مهارات البتكارية، والمهارات التعلم كيفية مهارات العام اإلطار يتضمن كما

 
 مرنة تفاعليّة أنشطة شكل على لتكون التربويّة المناهج تأليف 3

 عليها والبرهان الفرضيّات ووضع وتحليلها، المشكالت وتحديد األفكار تجميع خاللها من يستطيع للمتعلّم، وممتعة وشائقة 
 المناهج هذه إلثراء الفرصة وإعطاء والمتعلم، المعلم من لكلّ  المرونة من كبير قدر توفير مع العلميّة، الحقائق إلى للوصول

 من عشر السبعة لمستدامةا التنمية أهداف تدعم المناهج فقرات فكانت .والطرائق المحتوى في الشخصية إبداعاتهم وفق

 .الثانوي الثالث وحتى األّول الصف من الكتب كلّ  في ووجودها الفقرات تنوع خالل

 
 المستدامة التنمية أجل من التعلم لتعزيز تعليمية مشاريع 4

 الريفي التعليم على التركيز مع جودة ذي تعليم إلى الجميع وصول السورية العربية الجمهورية في الشاملة السياسات توفر 
 .الخاصة الحتياجات ذوي وتعليم والتدريب المهني والتعليم

 والعلمية، التطبيقية الجوانب على بالتركيز والتقاني، المهني التعليم كفاءة رفع في السورية الحكومة التزامات مشاركة تمت
 التعليمية الكوادر وتأهيل المهني، التعليم في الحديثة األساليب على والعتماد المطلوبة، بالتقانات المعاهد وتجهيز

 التنمية لعملية الالزمة والختصاصات بالمهارات العمل وسوق القتصاد لرفد وذلك والتقني، المهني بالتعليم المتخصصة
 الالئق العمل إلى والنتقال الجتماعي والندماج المهارات واكتساب الشباب تعلم حول اإلقليمية القمة في المشاركة خالل

 األمم صندوق - اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) المنظمات نظمتها التي ،24/5/2022-23 الفترة في عمان في المنعقدة
 متضمنة بلد لكل الوطنية واللتزامات التوصيات على الحصول بهدف )الدولية العمل منظمة - اليونيسيف - للسكان المتحدة

 والتنمية والعمل الحياة أجل من والمهارات التعلم" TES2 الركيزة في الخصوص، وجه وعلى ،TES  مدخالت في
 ".المستدامة

 استراتيجية دعم من يمكن بما LMIS سوق معلومات نظام بإنشاء) 1) :باآلتي التزامها السورية الحكومة أكدت حيث
 العمل، احتياجات مع والتدريب التعليم مخرجات بربط ويساهم العمل لسوق الشباب وصول من ويسهل سورية في التشغيل

 نظام مخرجات من المستفيدين أنهم اعتبار على الصلة ذات المنظمات عبر الشباب بمشاركة اللتزام أهمية على أكدت كما
 الشباب تمكين خالل من العمل سوق إلى الجدد للداخلين القدرات وبناء التدريب برامج تعزيز) 2)، العمل سوق معلومات

YEP المحلي للمجتمع التابعة التدريب مراكز عبر. 

ا 24 و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين للشباب العام األداء يُظهر ،2021 عام في اليونسكو أجرتها لدراسة وفقاا   أن عاما
 في (52.37 والحساب )المائة في (54.4 األمية محو في المتوقعة الكفاءة مستويات من األدنى الحد يستوفون الشباب غالبية
 على واعدة السوري الشباب حققها التي الدنيا الكفاءة مستويات تبدو حيث ،)المائة في (58.45 الحياتية والمهارات )المائة
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 المستهدفة للبرامج يمكن  .القتصادي ووضعهم الريفية المناطق في خصوصاا  يواجهونها، ربما التي التحديات من الرغم
 خارج الشباب مساعدة في طويالا  شوطاا تقطع أن األخرى النظامي غير التعليم ومبادرات البديلة التعلم مسارات مثل

ا لهم سيوفر بدوره وهذا  .أكبر بشكل مهاراتهم تحسين أو الضرورية األمية محو مهارات اكتساب على المدرسة  فرصا
 في الكفاءة مستويات من األدنى الحد يحققون الذين الشباب أداء ظهريُ  .أفضل حياة وعيش لئق عمل على للعثور أفضل
 حاجة هناك أن إلى يشير مما ، والحضرية الريفية الدرجات بين واضحة فجوة الحياتية والمهارات والحساب األمية محو

 .الريف شباب بين أكبر بشكل التدخالت لستهداف

 الهاتف إشارات في ومشاكل الطاقة، غياب يليه لبتوب، أو شخصي كمبيوتر جهاز وجود عدم أن إلى الشباب وأشار 
 حضور لعدم الرئيسة األسباب كانت ، التلفاز أجهزة توفر وعدم الذكية، الهواتف توفر وعدم المالية، والصعوبات المحمول،
 عالقة ل التي األخرى األسباب من العمل إلى والضطرار المنزلية باألعمال الهتمام إلى باإلضافة.اإلنترنت عبر الدروس

 يجب التي العناصر من المرنة والفصول والتصال األجهزة بإشارات األخذ يجب هنا ومن  .والتصال باألجهزة لها
 .البديلة التعلم لبرامج كطريقة بعد عن التعلم في التفكير أثناء العتبار في وضعها

ا العيش تعلم / النشطة بالمواطنة المتعلقة األساسية المهارات تعد  ا عليها التأكيد تم والتي - معا  من   4.7 الهدف في أيضا
 .األهمية بالغة - المستدامة التنمية أهداف

 أن إلى يشير وهذا  .والعاطفية الجتماعية للمهارات الشباب من عالية نسبة استجابة مع للغاية، مشجعة الدراسة نتائج كانت 
 على إيجابي تأثير لها ، سوريا في الرسمية وغير الرسمية التعلم برامج من كل في الحياتية، المهارات تعليم مكونات
 .عمل عن الباحثين بالمدارس الملتحقين غير للشباب بالنسبة خاصة أكبر، بشكل ذلك تعزيز ويمكن  .المتعلمين

 الصناعة، الزراعة،) محاور خمسة وفق )التاسع الصف لغاية الرابع الصف من) المهنية التربية كتب إعداد يتم ▪
 المستدامة التنمية أجل من والتعلم األعمال وريادة الحياة مدى التعلم يعزز بما )النسوي التعليم السياحة، التجارة،
 .والكوكب اإلنسان برفاهية المساهمة من المتعلمون ليتمكن

 الدول في للتربية اإلقليمي اليونسكو ومكتب اليونسكو مع وبالتعاون التربية وزارة وضعت :الستلحاق برنامج ▪
 فصول خالل من المدرسة من المتسربين لألطفال التعليم حق يضمن عالجياا  تعليمياا  برنامجاا  يروت،ب – العربية
 .الوطنية المتحانات إلى الوصول في ومساعدتهم التعليمية الفجوات وسد التعليمي الفاقد تعويض من تمكنهم سريعة

 الثامن حتى األول الصف) النتقالية الصفوف في المواد بعض في الراسبون الطالب فيها ينتظم :اإلكمال دورات ▪
 إلى الطالب ويخضع .الصيفية العطلة خالل شهرين لمدة مكثفة دروس تقديم ويتم )األساسي التعليم مرحلة من

 تعديل في فرصة على بذلك فيحصلون )فيها رسبوا) بها الُمكمل المواد في تطورهم مدى لقياس رسمي امتحان
 .الدراسية سنتهم في رسوبهم أو نجاحهم وتحديد المؤجلة، الدراسية نتائجهم

 الشهرين بين تتراوح دراسية ُمدداا  فقدوا الذين المتعلمين يستهدف الذي :المدرسية األندية ودروس التعويضي التعليم ▪
 الرسمي، الدوام أوقات خارج المدارس في تقوية بدورات المتعلمون هؤلء يلتحق حيث دراسي، فصل إلى

 بالمدارس الملتحقين األطفال يستهدف كما .األساسية المواد في التعليمية الفجوة وسد التعليمي الفاقد لتعويض
 .بأقرانهم مقارنة دراسياا  التأخر أو التسرب لخطر المعرضين الرسمية

 وإعداد  2013  عام القراءة على التشجيع مشروع المبكرة للطفولة اإلقليمي المركز إطالق :المبكرة الطفولة برامج ▪
 عملية يعزز خياله وتحفيز الطفل فضول إثارة بهدف المبكرة الطفولة مرحلة في المختصين لغير األنشطة كتيّب
 في النجاح لتحقيق إليها سيحتاج التي والمهارات المعارف من المزيد وإكسابه كفاءة، أكثر بشكل   الحياة مدى التعلم

 ،)المحلي المجتمع – للطفل الرعاية مقّدمي – األهل) المختصين لغير األنشطة كتيّب كان لذلك والحياة، المستقبل
 لتمكين واألسئلة والقصص اللعب على مبنية المبكرة الطفولة لمرحلة هادفة تربوية تفاعلية أنشطة يقدم الذي

 الحياة تحديات ومواجهة مشكالتهم لحلّ  تؤهلهم التي الالزمة والجتماعية والعقلية الجسدية قدراتهم بناء من األطفال
 .وفعالة وسليمة صحية بطريقة

  - اإلرشادية الثقافة - التقني التعليم - المهني التعليم)  منها للتعليم أشكال عدة مديرياتها وعبر الثقافة وزارة اعتمدت ▪
 تراثي :مشروع) :المث .) وغيرها اإلنمائية والتربية اإلنمائية المهارات وتعليم األسرية الثقافة - الصحية الثقافة
 )الجندرية حقوقي العدالة المحلية والتنمية الجتماعي التماسك مسؤوليتي، بيئتي وقلم، نغم هويتي، ولغتي
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 الحياة مدى التعلّم مفهوم لتعزيز المستقبلية الخطة :رابعاا 

 :المجتمع في الرفاه لتعزيز الحياة مدى التّعلّم :العامة الرؤية 1

 إلى تؤدي ومهنياا، واجتماعياا  علمياا  الحياتية السوري المواطن مهارات تطوير إلى يهدف شخصي ذاتي بدافع دائم تعلم
 .الحياة مدى التعلم مفهوم في ونوعي كمي لتوسع تؤسس شاملة تعليمية نهضة

 
 :األهداف 2

 .متعلم مواطن بناء ▪

 .واستمراريتها الحياة جودة أجل من مجتمعه قضايا في بإيجابية مشارك مواطن ▪

 .الحياة مدى التعلم فرص لتوفير نظامية غير أو نظامية، أكانت وأشكاله التعليم مستويات جميع في حولالت ▪

 والندماج العمل، سوق في لالندماج وتسخيرها البتكار إمكانات إلبراز الفرصة وإعطاء المهارات اكتساب ▪
 .والقتصادي الجتماعي

 .العام النظامي للتعلم رديف تعليمي كنظام الذاتي التعلم اعتماد ▪

 .والعمل الحياة مهارات يتضمن المدرسي العام المنهاج مع يتواءم الكبار لتعليم منهاج اعتماد ▪

 .لألداء دائم تقويم إجراء ▪

 .الحياة مدى التعلم أثر لدراسة الموثوقية عالية تقويم أدوات من يتاح ما كلّ  استثمار ▪

 تحديد في للمساهمة مختلفة، عمرية شرائح على المتعددة والذكاءات المهنية الميول مقياسي تطبيق في التوسع ▪
 .معينة رسمية بجهة الملتحقين غير أولئك حتى األفراد لجميع والتجاهات المهنية الميول

 من ممكنة شريحة أكبر لتشمل وتطبيقها البديل، التقويم أساليب على تعتمد الكبار تعلم لمنهاج تقويم أدوات بناء ▪
 .المواطنين

 أمثلة في الحياة مدى التعلم مبادئ يطبق أن المتدرب من فيها يطلب التي األدائية والمهام التدريبية الدورات تطبيق ▪
 .المهارات نشر على قادراا  ويكون الممارسات أفضل ليتعلم متنوعة، وموضوعات

 .األّول للصف استعدوا شعب افتتاح في التوسع ▪

 .المبكرة الطفولة لمرحلة إقليمية قصة مسابقة إطالق العمل ▪
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 وصحية وآمنة ومنصفة شاملة مدارس

 كافّة اتخاذ على التربية وزارة عملت وقد )المنهاج – المتعلّم – المعلّم – الماّدية البيئة) أسس عّدة على التعليمي النظام يقوم
 :خالل من وذلك بالمدارس اللتحاق معدلت وزيادة التعليم سويّة لرفع الالزمة اإلجراءات

 المدرسية البيئة :أولا 

 من األساسية الخدمات حيث من مريح دراسي جوّ  تأمين للطالب تكفل والتي للطالب المناسبة المدرسية البيئة تأمين يعتبر
 الكافية واإلضاءة المناسبة التهوية حيث من للطالب الراحة عوامل كافة فيها تتوفر والتي النظامية الدراسية للقاعات تأمين

 من دراسي مقعد كل في طالبين وبمعدل للطالب المريحة المدرسية المقاعد وتوفير الصيف في والبرودة الشتاء في والدفء
 الطالب تجذب زاهية بألوان الجدران وتلوين المناسبة الصفية والتجهيزات السورية، التربية وزارة في المعتمد النموذج
 توفر والتي والنظيفة المضاءة الواسعة الممرات توفير إلى باإلضافة فيها، تواجدهم خالل بالسعادة وتشعرهم للمدرسة
 المناسبة األدراج توفير وكذلك والنصراف، الستراحات وقت الصفوف من خروجهم عند للطالب السالمة شروط

 تضمن التي الواسعة الباحة توفير وكذلك استخدامها، عند اآلمنة الطالب حركة لضمان والعريضة للطالب والمريحة
 خالل من للشرب الصالحة المياه بصنابير والمزودة الستراحات خالل واللعب الرياضية نشاطاتهم كافة ممارسة للطالب
 كافة تراعي أن يجب والتي الشرب لمياه مخصصة خزانات خالل من أو المدينة تغذية خزانات من المباشر التزويد
 تأمين و داخلها، إلى الغبار أو الطيور أو الحشرات تسلل لمنع المحكم وإغالقها للمياه، الدوري والتعقيم النظافة متطلبات
 .للطالب الشخصية النظافة ومواد فيها المياه صنابير وتأمين والمريحة النظيفة المياه دورات

 المدارس تصبح واألسرة، الطبيعية، والبيئة وللثقافة المحلي المجتمع لصورة انعكاساا  للمدارس المعمارية البيئة تكون عندما
 التعليم عملية المعلمون فيها ييسر أماكن أي والتعليم، للتعلم تفاعلية أماكن لتكون مادية بنى أو هياكل مجرد من أكثر

 متكامالا  نظاماا  المدرسة وتصبح .وإمكانياتهم قدراتهم مع تتطابق جديدة إمكانيات ويكتشفون الطالب فيها ويتعلم ويديرونها،
 .ما هوية ويمنحها المحيطة العناصر من رجعي بأثر نفسه يغذي وشامالا 
 :إلى تصميمها في الحديثة المدارس تتوجه  1

 التعليم ربط النماذج هذه خالل من ويتم المتعلم قبل من للتخصيص قابلة التعلم لمساحات جديدة تصميم نماذج توفير ▪
  .المستقبلية وحياتهم المتعلمين بمصالح

 .وعشرين الحادي القرن مهارات إلى استناداا  واسعة تعلم إمكانيات للمتعلمين الجديدة النماذج هذه توفر ▪

 .األطفال ورياض المدارس مشاريع لوظائف والتكلفة الجودة حيث من فّعالة تصميمات توفير ▪

 .الصلة ذات األطراف لمختلف الفعلية الحتياجات وتعكس المحلية بالمتطلبات تفي تصاميم على الحصول ▪

 .المطّور الحديث المنهاج طبيعة يواكب ومتطور ذكي نموذج ▪

 .للجميع الفّعال التعلّم تدعم محفّزة صفية غرف خلق ▪

 بما ككل الطفل احتياجات تدعم والتي بيئياا  والمستدامة بالغرض تفي التي والتجهيزات والخدمات المرافق توافر ▪
 .الحركية اإلعاقة ذوي األطفال فيهم

 .والمالئمة للتكيّف وقابلة ومرنة للطفولة صديقة نماذج ▪

 .التعليمية /والحسية الجسدية اإلعاقات ذوي لألطفال المالئمة البيئات ذلك في بما تمكينية، تعليمية بيئات توفر ▪

 معها األطفال يتفاعل كما والبيئة المدرسية، والساحات المباني، بين التوافق من نوع ايجاد ▪

 
 :التعليمية المرافق وتصميم لتخطيط األساسية المعايير 2

 .الطبوغرافية الخصائص ▪

 .اآلمنة المياه مصادر ▪

 )البديلة الطاقة - الكهرباء) الطاقة مصادر ▪



31 
 

 .والصناعية الطبيعية المناخية النواحي ▪

 السالمة شروط ▪

 الصحة شروط ▪

 .المحلي المجتمع إشراك ▪
 

  نماذج عبأر وفق المتطورة الحديثة المدرسية النماذج اعتماد تمّ  اإلطار هذا وفي 3

 ذلك أثر وقد المدارس له تعرضت الذي الكلي أو الجزئي التدمير خالل من باألزمة خاص بشكل التعليم قطاع تأثر ▪
 ضمن) والبيئة المحلية اإلدارة وزارة مع بالتعاون التربية وزارة قامت حيث بالكامل التعليمية العملية على سلباا 
 .السورية المحافظات مختلف في المدارس تأهيل بإعادة الدولية المنظمات مع بالتعاون وأيضاا  )اإلعمار إعادة خطة
 . اكما يظهر عدد المدارس التي تم تأهيله المحافظات في المتضررة المدارس عدد 1جدول  يظهر

 1جدول 

 احصائيات حالة المدارس في سورية

 ي عدد المدارسلإجما نوع الضرر

 8625 مدارس ضرر جزئي

 555 مدارس ضرر كلي

 4192 مدارس ل يمكن الوصول إليها

 2490 مدارس جاهزة ولم تُفّعل

 27 مدارس إيواء
 احصائيات حالة المدارس في سورية 1جدول 

  2جدول 

 المدارس التي تم تأهيلها في سوريةاحصائيات حول 

 22500  2011إجمالي عدد المدارس قبل عام 

 3000 مدارس تم تأهيلها

 13660 إجمالي عدد المدارس الحكومية المستثمرة حالياا 

 %33 إجمالي نسبة تأهيل المدارس
 المدارس التي تم تأهيلها في سوريةاحصائيات حول  2جدول 

 .للدولة الستثمارية الموازنة من للمدارس الدورية الصيانة بإجراء التعليم أبنية مديرية – التربية وزارة تقوم ▪

 التعليم ألبنية العامة والهيئة الهندسية للدراسات العامة والشركة اليونيسف منظمة مع بالتنسيق التربية وزارة قامت ▪
 :3جدول كما يظهر  للمدارس الضرر توياتمس بتصنيف

 

 

 

 3جدول 

 احصائيات مستويات الضرر للمدارس
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 .إزالته ويجب تأهيله يمكن ول كلياا  متضرر البناء   (%100-%90) : األول المستوى

 متضررة إما اإلنشائية العناصر من %85 إنّ  حيث كبير بشكل متضرر بناء  (%90-%75) :  الثاني المستوى
 .للتدعيم بحاجة أو كلياا 

 تدعيم إلى بحاجة اإلنشائية العناصر من %90 حوالي جزئياا  متضرر بناء    (%75-%50) :الثالث المستوى
 .وترميم

 .تدعيم إلى بحاجة اإلنشائية العناصر من %30 حوالي جزئياا  متضرر البناء  (%50-%25) :  الرابع المستوى

 إلى بحاجة %10 حوالي اإلنشائي الضرر ونسبة جزئياا  متضرر البناء  (%25-%10) :  الخامس المستوى
 .تقوية

  .متضررة إنشائية عناصر يوجد ول خفيف تأهيل إعادة إلى بحاجة البناء  (%10-%0) : السادس المستوى

 احصائيات مستويات الضرر للمدارس 3جدول 

 اآلمن الوصول بهدف )كم (1 بـ الواحدة المنطقة في المدارس بين التباعد المدرسية الخريطة معايير حددت كما ▪
 .سكنهم مكان من مدرسة أقرب في والتسجيل مدارسهم إلى للطالب

 الصنع مسبقة صفية بغرف األزمة مناطق من الوافدين الطالب من العالية الكثافة من تعاني التي المدارس تزويد ▪
  التعليمية العملية مستلزمات وكافة

 .الالزمة والتعلم التعليم ومواد التعليمية الوسائل وتوفير إنتاج ▪
 

 المعلّم :ثانياا 

 الطرائق التعليميّة 1

التركيز المستمر على تبني األساليب التعليمية في تقديم المحتوى، وتيسير التعلم النشط والتعلم التعاوني والمالئم للسياق، 

لحياتية، كأساس للعملية التعليمية، والبتعاد عن األساليب القديمة ليس للمهارات األساسية وحسب ولكن أيضاا للمهارات ا

ويتم التركيز أيضاا على األساليب التعليمية التي تدعم إنشاء بيئة صفية آمنة جسدياا . التي قد تبعد المتعلمين عن المشاركة

 ."النضباط اإليجابي"ونفسياا، وإدارة الغرف الصفية المكتظة وضمان 

 
 المعلمينتدريب  2

دورات منتظمة للمعلمين لتدريبهم وتعريفهم بأحدث طرائق التدريس والتعليم، وذلك لتوفير التعلم النشط والمنهجية 

التي تركز على الطفل للحفاظ على مشاركة الطالب وحسن سلوك أثناء المهمة، مما يجعل المدارس أماكن صديقة 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمشرفين التربويين المتخصصين دعم . هملألطفال تلبي احتياجات األطفال المتعلقة برفاه

كما أن بناء قدرات المعلم إلجراء تقييمات التعلم البنائية والختامية أمر ضروري . المعلمين ومراقبة جودة التدريس

  .لرصد تقدم الطفل وضمان جودة التعلم

 

 

 
 التدريس في المناطف النائية 3
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باإلضافة إلى دعم بالقرطاسية والكتب المدرسية لألطفال خارج المدرسة أو األطفال الذين تقديم خدمات متخصصة 

 .يحتاجون إلى اللحاق بالتعليم

 

  المتعلّم :ثالثاا 

 التّسجيل 1

 معلومات سبر بموجب المدارس في  )مدرسية ثبوتية وثائق أي يمتلكون ل ممن) الطالب والتحاق قبول عملية تسهيل
 .العمرية لفئتهم المناسب الصف في ووضعهم

 الوصول لألطفال الذين ل يملكون وثائق شخصية 2

 الرعاية فاقدي مجهولين، ،القيد مكتومي) من شخصية وثائق يمتلكون ل لمن األعمار بتقدير الخاصة الوثيقة إصدار
 .)األسرية

 العودة الى المدرسة 3

 .عليهم المدرسية الحقائب وتوزيع الدراسية والكتب المدرسي اللباس وتوفير المدرسة إلى العودة على التالميذ تشجيع
 دعم التعلم لألطفال خارج المدرسة  4

تقديم خدمات متخصصة باإلضافة إلى دعم بالقرطاسية والكتب المدرسية لألطفال خارج المدرسة أو األطفال الذين 

 .يحتاجون إلى اللحاق بالتعليم
 تمديد العام الدراسي 5

 الثاني الدراسي الفصل محصلة واعتماد مناطقهم، في التربوية العملية توقف نتيجة محافظات عدة في يالدراس العام تمديد
 .الرسوب أو للنجاح معياراا 
 وصول آمن الى المدرسة 6

 إنارة مصابيح وتركيب المشاة وممرات الطرق تأهيل إعادة خالل من أماناا  أكثر بطريقة المدارس إلى األطفال وصول
 .للشوارع

 أنشطة لتعزيز الممارسات الديمقراطية  7

 في المشاركة .القرار وصنع النتخاب عملية في لالنخراط األطفال تهيئة بهدف )الطليعي البرلمان) األنشطة من العديد تنفيذ
 .والعالمي المحلي المستوى على تجرى التي والمناظرات المسابقات

 الدعم النفسي الجتماعي 8

 إلصابة تعرضوا أو واجتماعية نفسية ومشاكل صعوبات من يعانون الذين والطالب للتالميذ والجتماعي النفسي الدعم تقديم
 .األزمة نتيجة لصدمة أو

 البدنية التعلم المبني على اللعب واألنشطة  9

  .للألطفا المناسبين والوقت المكان توفير مع األلعاب ممارسة خالل من العضلي نشاطهم عن للتعبير لألطفال فرصة إتاحة
 مستوى تفكير عالي المستوى 11

 والجمعي التعاوني التعلم أسلوب باستخدام والستنتاج والكتشاف المشكالت وحلّ  الناقد التفكير مهارات التالميذ تعليم
 .والتنافسي

 مهارات التواصل والمشاركة 11

 الدراسي وتفوقهم مواهبهم إلظهار األطفال جميع أمام الفرصة وإتاحة بالنفس والثقة والحوار المشاركة مهارات تفعيل
 .البعث طالئع منظمة تقيمها التي كافةا  الختصاصات في الرواد مسابقات ضمن لتمكينهم واإلبداعي والتربوي

 األنشطة الترفيهية  12

 كافة المحافظات في دةوالمتعد المتنوعة األنشطة بإقامة وذلك وترويحياا  نفسياا  )إناثاا  - ذكوراا ) األطفال بدعم الكبير الهتمام
 .الفنية والمعارض الرياضية والمباريات الفنية الحفالت شملت والتي
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 المهارات الفنية 13

 .لديهم المواهب وإبراز الطالب لدى الفني والذوق الموسيقية المهارات بتنمية الهتمام

 المدرسة ادارة :رابعاا 

 .األقران بين العنف من المدارس خلو ضمان 1

 .منتظم بشكل EMIS و SIMIS بيانات قواعد الى المدرسة بيانات رفع 2

 .والطالب للمدرسين اليجابية السلوكيات لمكافئة آليات انشاء 3

 مجموعات حاجات احترام ضمان الى اضافة منها والتخفيف النزاعات حل في تسهم التي الطالب مجالس انشاء 4

 .العاقة ذوي الطفال احتياجات الى اضافة وإناثاا  ذكوراا  الطلبة

 ومقدمين األساتذة بين بناء وتفاعل تعاون لضمان )اآلمنة المدارس مجالس) والمعلمون األمور أولياء مجالس دعم 5

 .الرعاية
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 التدريس ومهنة المعلمون

 المدرسين نقص :أولا 

 الموارد في ونوعي كمي نقص الى )المدرسة من والتسرب والهجرة والعاقة والخطف الموت) وتداعياتها الحرب تسببت
 :وبالتحديد  النقص هذا لمعالجة سياسات عدة ووضعت خطوات عدة التربية وزارة اتخذت وقد التعليم، قطاع في البشرية

 -5/4/20221 في 3/443 رقم الوزاري القرار 1

 الموارد تأهيل في الفاعل لدورها المتوسطة المعاهد فتح بإعادة 05/4/2022 بتاريخ 443/3 / رقم الوزاري القرار صدر
 أربعة وفي ، الثانية الحلقة في وخاصة ، التعليم نظام في البشرية الموارد في النقص من جزء يغطي أن يمكن وهذا .البشرية

 .الفرنسية واللغة اإلنجليزية واللغة والعلوم الرياضيات ؛ تخصصات
 الجامعي قبل للتعليم معلمين تأهيل 2

ا 24،694 ذلك في بما .الجامعي قبل للتعليم المعلمين من عدد تأهيل على والتعليم التربية وزارة عملت  102،516 و معلما
ا 3628 لـ متقدم تدريب توفير إلى باإلضافة ، معلمة  العمل أثناء التدريب توفير يتم .2021 عام في معلمة 19876 و معلما
 .المهنية احتياجاتهم على بناءا  المعلمين لجميع متاح وهو

 الخدمة قبل للمعلم الجامعي التدريب من كجزء العملي التدريب 3

 تدريباا وتلقوا ، الثانوي التعليم من النتهاء بعد الجامعة في سنوات 4 درسوا الذين الجامعات لخريجي التدريس تعيين يتم
ا أشهر 6 لمدة عملياا  ، الرابعة السنة في أشهر وأربعة ، الثالثة السنة من الثاني الفصل في شهرين ؛ التالي النحو على مقسما

 .التوظيف قبل والمعلمات للمعلمين تدريب يوم 120 يعادل ما أي
 المادة لمعلمي الخدمة قبل متخصص تدريب 4

 من النتهاء بعد سنوات 4 لمدة الجامعة في التخصص نفس درسوا الذين المعلمين قبل من التخصصية المواد تدريس يتم
 التأهيل دبلوم عام في تدريبية أيام 210 يعادل ما أي ، واحد عام لمدة التربوي التأهيل دبلوم ودرسوا ، الثانوي التعليم

 .التوظيف قبل ، التربوي
 المحددة التدريبية الحتياجات 5

 للصراع، نتيجة الزمن من طويلة لفترات التعليم فاتهم الذين لألطفال التربوية الحتياجات تلبية على المدربين المعلمين نقص
 تيسير في الخبرة ذوي المعلمين قلة .بنجاح الوطنية المتحانات واجتياز الندماج وإعادة بالركب اللحاق من يتمكنوا حتى

ا، .الحياتية المهارات منهج  .المبتدئين للمعلمين العمل أثناء التدريب تسهيل يمكنهم الذين الرئيسيين المعلمين نقص أيضا
 التدريس أصول – والمستمر األولي المهني التطوير :ثانياا 

 تداعيات مواجهة على المحلي، والمجتمع األهلية، والجمعيات الدولية، والمنظمات المعنية الوزارات مع الحكومة عملت
 والتعلم التعليم فرص وتوفير الحتياجات، لتوفير الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ التشريعات، إصدار خالل من الحرب
 الالزمة والمهارات المعارف وإكسابهم العاملين قدرات ورفع التعليمية، العملية استمرار يضمن بما سويته ورفع البديل
 :اآلتي وفق مراحل ثالث على المطورة المناهج على والمدرسين المعلمين تدريب تم إذ عملهم مجال لتطوير
 األولى المرحلة 1

 .معلماا  (22631) عددهم وبلغ )ثانوي أول-سابع - رابع - أول)الصفوف معلمي تدريب تمّ   2017 العام في
 الثانية المرحلة 2

 .معلماا  (43490) عددهم وبلغ )ثانوي ثاني - ثامن - خامس - ثاني) الصفوف معلمي تدريب تمّ  2018 العام في 
 الثالثة المرحلة 3

 فيها وتمّ  .معلماا  (25281) عددهم وبلغ )ثانوي ثالث - تاسع – سادس – ثالث) الصفوف معلمي تدريب تمّ  2019  العام في 

 .المدرسية اإلدارات في للعمل المؤهلين والمدرسين المعلّمين تدريب أيضاا 
 التحويلي التعلم في المعلم دور 4
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 المتعلّمين مساعدة أجل من التعلّم؛ لعملية وميّسرين مرشدين جعلهم على التحويلي التعلم تحقيق في المعلمين دور اعتمد 
 فيه بما ومتكامالا، شامالا  نهجاا  التعلّم عملية تتضّمن حيث الضعف، نقاط على والتغلّب لديهم القوة نقاط وتعزيز بناء على

 خالل من الواقعيّة، بالحياة المرتبطة والعمليّة والحركيّة والجتماعيّة والعاطفيّة واألخالقيّة والفكريّة المعرفيّة الجوانب
 األساسيّة المنهاج تجارب على بالعتماد األساسيّة كفاياتهم تطوير إلى إضافةا  المختلفة، المتعلّمين لحاجات المعلّمين معالجة

 .للجميع المتوفّرة الجودة ذات المشتركة

 على والتربويين الختصاصيين والمشرفيين والمدرسين المعلمين لتدريب تدريبية برامج إعداد على حالياا  العمل ويتم
 والنتماء للمواطنة عال   بحس يتمتعون أفراد وإعداد الفّعال، التعلم استراتيجيات على والتركيز للتعلم األساسية الكفايات
 واإلبداع العالية اإلنتاجية على وبالقدرة وحلّها بالمشكالت والتحكم المبادرات وأخذ الجتماعية، بالمسؤولية والشعور
 إلكسابهم للمعلمين فعالة تدريبية برامج تصميم على العمل كان األمر  وكذلك .كافةا  والمجتمعات الثقافات على والنفتاح
 وفق  والمتدربين والمدربين للمعلمين والمكافآت الحوافز نظام وتطوير الدعم وتأمين الالزمة،  والكفاءات المهارات

 التدريب هذا وربط مهاراتهم وتطوير كفاياتهم رفع يحقق بما التربوي القطاع في للعاملين الفعلية الميدانية الحتياجات
 األطر، لهذه المستدامة المهنية التنمية تحقيق في إيجاباا  يؤثر مما عليه العمل يجري الذي الوظيفية الترقية نظام بمشروع

 إلى التقليدي التعليم ظل في عليها المتعارف المعلم أدوار من جذرياا  تحولا  الحديثة التعليم أنظمة في  المعلم دور تحول حيث
 فيما األدوار هذه توضيح ويمكن بوظائفها، واإللمام إتقانها المعلم على ينبغي الحديث التعلم ظل في جديدة ووظائف أدوار
 :يلي

 هو ما كل عن البحث خالل من المعلم، بها يقوم أن ينبغي التي الوظائف مقدمة في الوظيفة هذه تأتي: باحث ▪
 .الشبكة عبر المقررات تقديم بطرائق متعلق هو ما وكل لطالبه، يقدمه الذي بالموضوع ومتعلق جديد

 ألنّ  لطالبه، يقدمها التي التربوية والنشاطات الخبرات تصميم في مهم دور للمعلم: التعليمية للخبرات مصمم ▪
 التعلم بيئات تصميم عليه أن كما الصفية، القاعات خارج أو داخل المتعلم يكتسبه لما مكملة الخبرات هذه

 .الطالب واهتمامات يتناسب بما النشطة اإللكترونية

 والتجهيزات العنكبوتية الشبكة استخدام من للتمكن المعلم يتقنها أن يجب التي المهارات من الكثير هناك: تقني ▪
 الملفات، حماية برامج واستخدام المواقع، تصفح وبرامج الحاسوب، قيادة إتقان مثل التعلم، عملية في الحاسوبية

 .غيرهاو التكنولوجية والمستحدثات

 المحتوى نقل وظيفته تعد ولم للمعرفة، الوحيد المصدر هو المعلم يعد لم: التعليمية للعملية وميّسر مرشد ▪
 أثناء في المتعلمين وإرشاد وتوجيه للمعلومات، الوصول تسهيل في األكبر دوره أصبح وإنما للمتعلمين،
 .المعلم مع أو المقرر، دراسة في بعضا بعضهم مع تعاملهم خالل من أو الشبكة، خالل من المحتوى مع تعاملهم

 لديه تكون وأن طالبه، لتقويم مختلفة أساليب على والتعرف المتابعة مسؤولية المعلم عاتق على يقع: مقّوم ▪
 .المطلوبة العالجية أو التشخيصية اإلثرائية البرامج وتحديد طالبه، لدى والضعف القوة نقاط تحديد على القدرة

 األكبر العبء عليه يقع حيث التعليمي، للموقف مديراا  يعد التعلم نظم في فالمعلم :التعليمية للعملية وقائداا  مديراا  ▪
 التقويم وأساليب المحتوى عرض أساليب وتنويع بالتعليم التقنية دمج خالل من سيما ول المقررات إدارة في

 .معاا  المتعلمين تحاور وطريقة
 التحويلي للتعلم المعلم مهارات 5

 تنفيذ خالل من وذلك قدراتهم بناء على العمل من بدّ  ل الحديثة التعلم طرائق استخدام على قادرين معلمين إعداد أجل ومن
 طرائق من كل تطبيق آلليات وشرح عملي تطبيق خاللها يتم المتدرب، حول تتمركز تطبيقية وأنشطة تفاعلية عمل ورشات
 برامج في التركيز من بدّ  ل الحديثة التعلم بطرائق التخصصي العملي التدريب إلى وباإلضافة بالتفصيل، الحديثة التعلم

 :لديهم اآلتية المهارات تنمية بهدف وذلك المتدربين المعلمين سوية رفع على التدريب

 .الصفية القاعة في الحديثة التعلم طرائق تطبيق مهارات ▪

 .المقلوب الصف قيادة مهارات ▪

 .الرقمي التعليم قيادة مهارات ▪

 .والتعلم التعليم عمليتي في وتوظيفها بأنماطها الرقمية التعلم بيئات استخدام مهارات ▪

 .الوسائط متعدد تفاعلي محتوى إلى التقليدي الدراسي المحتوى تحويل مهارات ▪
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 .والتعلم التعليم عمليتي في المحمولة الهواتف تطبيقات توظيف ▪

 .المختلفة بأنماطه الرقمي المحتوى تطوير مهارات ▪

 .والتعلم التعليم عمليتي في ودمجها الوزارة توفرها التي والمصادر األدوات استخدام مهارات ▪

 .التعليمية العملية عناصر جميع مع الرقمي التواصل مهارات ▪

 – وبالمقل الصفّ  – الرقمية األلعاب – التكيفي التعلم) الرقمي التعليم في الستراتيجيات أحدث تنفيذ مهارات ▪
 .الويب في والتقصي والبحث المشكالت بحلّ  التعلم – الرقمية بالمشروعات التعلم – الشخصي التعلم

 .الويب على القائمة التعليمية األنشطة بناء مهارات ▪

 .األنترنت ومواقع الرقمية المصادر في الفّعال البحث مهارات ▪

 .والتعلم التعليم عمليتي في المتعددة الوسائط توظيف مهارات ▪

 .رقمي أسئلة بنك إنتاج مهارات ▪

 .وأساليبه الرقمي التقييم مهارات ▪
 :اآلتية اإلجراءات خالل من وذلك التعلم، صعوبات معلمي وتدريب تأهيل 6

 لكل القطر محافظات كافة في "سنويا دورات ثالث إلى دورتين بمعدل مستمرة عمل وورشات دورات إقامة ▪
 المدارس خطط وضع وكيفية الدمج دليل على للدمج المختارة المدارس في والتدريسية اإلدارية األطر من

 . المدارس في المعوقين مع التعامل كيفية و الدامجة

 المدارس في المصادر غرف معلمي و العادية الصفوف لمعلمي التعلم صعوبات حول مستمرة دورات إقامة ▪
 .الدامجة

 وكيفية برايل ولغة البصرية اإلعاقة حول الصف ومعلمي المصادر غرف ومعلمات لمعلمي دورات إقامة ▪
 . الدامجة المدارس في البصرية اإلعاقة مع التعامل

 وذوي المدمجة اإلعاقات أنواع كافة مع المصادر غرف في للعمل والمعلمات المعلمين لتأهيل دورات إقامة ▪
  . كافة التالميذ ودعم التعلم صعوبات

 دائرة أعضاء قبل من الفردية الخطة ووضع المصادر وغرف التعلم وصعوبات الدمج دليل حول دورات إقامة ▪
 .الوزارة في الخاصة التربية

 يخضع التي الدورات في التعلم وصعوبات الخاصة الحتياجات ذوي مع التعامل وكيفية الدمج بمفهوم التوعية ▪
  .المدارس في والجتماعيين النفسيين المرشدين لها

 حول والجتماعيين النفسيين والمرشدين والفرعية المركزية اإلدارات مستوى على الدمج في للعاملين دورات ▪
 جميع على السلوك مدونة تعميم و الخاصة الحتياجات ذوي وخاصة واإليذاء اإلساءة من األطفال حماية
 .الثانوي التعليم إلى الرياض مرحلة من التعليم مراحل

 القتصادية واللجنة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج منظمة مع نبالتعاو التدريبية الدورات من سلسلة إطالق ▪
  .الدامجة المجتمعية التنمية مجال في بالمعاهد العاملين كفاءة لرفع )اإلسكوا (آسيا لغرب الجتماعية

 ذوي رعاية معاهد في للعاملين اليونسكو منظمة مع بالتعاون 2022 الثاني كانون شهر في تدريب تنفيذ ▪
 لذوي البدنية التربية جودة مجال في )الفيزيائيين والمعالجين الرياضية التربية مدربي) الخاصة الحتياجات
 .الخاصة الحتياجات

 

 العمل وظروف المهني الوضع :ثالثاا 

 :اآلتي وفق التربية وزارة في للعمل الناظمة والقرارات المراسيم من مجموعة إصدار تم 1

 لمجموعة %40 تعويض منح المتضمن 19/2/2022 تاريخ 452/542 رقم 2020 لعام /27/ المرسوم إصدار ▪
 .اإلداريين للعاملين %10 و التربوية الفئات من
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 بالوكالة للتكليف ألية لوضع لجنة تشكيل المتضمن 8/4/2022 تاريخ (4/10)843/543 رقم القرار إصدار ▪
 التعليمية الختصاصات من تقني أو مهني معهد شهادة أو جامعية إجازة يحمل من تعيين تعني والتي الختصاصية

 .فئته ألجر األدنى الحد بأجر كامل تدريسي بنصاب للتدريس وكيل كعامل التربية وزارة لدى المقبولة

 التربوية العملية استقرار على حرصاا  وذلك 21/10/2021 تاريخ (4/6)2245/543 رقم القرار إصدار ▪
 والتعليم الثانية الحلقة األساسي التعليم مرحلة في التدريسية األطر في النقص ومعالجة جودتها وضبط والتعليمية
 . اختصاصية بوكالة الجامعات طالب من وكالء معلمين بتعيين والمهني، العام الثانوي

 استقرار دعم على العمل أجل من لجنة تشكيل المتضمن 5/7/2021 تاريخ (4/10)1419/543القرار إصدار ▪
 والمدرسين المعلمين للزمالء مناسبة بيئة وتوفير توطين خالل من للجميع التعليم وتوفير والتعليمية التربوية العملية

 .األصلية محافظاتهم خارج عملهم رأس على القائمين المالك داخل من

 . اناتالمتح بأعمال القائمين العاملين تعويضات المتضمن م4/12/2014 تاريخ /388/ المرسوم إصدار ▪

 .التنفيذية وتعليماته المعلمين تقاعد خزانة المتضمن م3/3/2016 تاريخ /9/ رقم القانون إصدار ▪
 

 والبتكار التربوية القيادة  :رابعاا 

  القدرات وبناء التربوية القيادة 1

 و المركزي التدريب خالل من التربوية، القيادة قدرات تطوير بهدف المدارس مديري تدريب من األولى المرحلة إطالق تم
 .مديراا  4146 و البرنامج على مدرباا  172 تدريب تم حيث المحافظات في المحلي

 لم ومن المدارس مديري معاوني تدريب تستهدف والتي الثانية المرحلة المدارس مديري تدريب من األولى المرحلة ويتبع
 .المدارس مديري من يتدرب
 والبيئة ياجاتالحت تحليل على بناءا  التدريب تصميم 2

 نقاط) SWOT مقاربة باستخدام التعلم الى التعليم من التحول الى يهدف والذي التربوية القيادة على التدريب تصميم استرشد
 :اآلتي وفق والتدريبية، التعليمية المؤسسات في القائم للواقع متكاملة )التحديات – الفرص – الضعف نقاط – القوة

 .المناسب األكاديمي بالتأهيل تتمتع بشرية أطر وجود: القوة نقاط ▪

 الميدان في البشرية الكوادر ومهارات كفايات رفع إلى والحاجة تربوياا  األطر هذه تأهيل إلى الحاجة :فالضع نقاط ▪
 .األطر لهذه الفعلية الحتياجات وفق التربوي

 .البشرية األطر هذه كفايات ترفع تدريبية برامج ووضع التربوي الميدان في التدريبية الحتياجات دراسة :الفرص ▪

 .التغيير مقاومة أو ورفض التدريب عملية على سلباا  تنعكس المعيشية الظروف صعوبة: التحديات ▪

 في الجامعي قبل ما التعليم مرحلة في والمدرسين للمعلمين التدريبية الحتياجات رصد مشروع بتنفيذ التربية وزارة قامت إذ
 من وطني فريق تدريب وتم ومعلماا، مدرساا  /4683 / عليها الدراسة تطبيق تم التي العينة على السورية العربية الجمهورية
 .الدراسة لجراء باحثاا  /60/ وعددهم الباحثين

 برامج محتوى اختيار في الدراسة وخدمت الثانوية المرحلة ومن الثانية والحلقة األولى الحلقة من مدرسين البحث وشمل
 .الخدمة وأثناء الخدمة قبل ما التدريب
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 التعليم تمويل

 البلد لحتياجات المطابق والمستدام الكافي التمويل :أولا 

 الستثمارات، أربح من وهو البشرية الثروة في المدى طويل استثمار التعليم وإنّ  إنتاجاا، أكثر تكون تعليماا  األكثر العمالة إنّ 
 الوطني الدخل زيادة في يسهم أنه كما المجتمع، أفراد بين ولجتماعية القتصادية الفروق تخفيض في التعليم أي يسهم وهو

    .عللمجتم والجتماعية القتصادية التنمية معدلت وزيادة

 أعلى يدرّ  التعليم من األولى المراحل في الجودة عالي التعليم أن إلى البشري المال رأس بتراكم المتعلقة األدبيات تشير
 تكلفة من ويقلل مرتفع عائد عنه ينتج المعرفية وغير المعرفية المهارات في المبكر فالستثمار .سواء حدّ  على العائدات
 المراحل في المقّدمة المهارات نوعية تكون وعندما .كفاءة أكثر الالحقة األعمار في التعلّم بجعل الالحق، التعليمي الستثمار
 .أيضاا  منخفضة الالحقة التعليمية لالستثمارات واإلنتاجية األساسية المهارات ستكون منخفضة، التعليم من المبكرة

 
 الجامعي قبل ما التعليم على اإلنفاق حجم 1

 4جدول كما هو مبيّن في  )سورية ليرة ألف) 2021-2011 األعوام بين التعليم على واإلنفاق العامة الميزانية ▪
 .9الشكل و

 4جدول 

 2021-2011الميزانية العامة واإلنفاق على التعليم بين األعوام 

 % المئوية النسبة التعليم على النفاق مةالعا الدولة موازنة العام

2011 835,000,000 122,531,860 14.67 

2012 1,326,550,000 124,604,815 9.39 

2017 2,660,000,000 219,837,608 8.26 

2018 3,187,000,000 264,556,907 8.30 

2019 3,882,000,000 242,257,743 6.24 

2020 41,500,000,000 390429645 9.50 

2021 8.500.000.000 487.755.906 5.74 

 2021-2011الميزانية العامة واإلنفاق على التعليم بين األعوام  4جدول 
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 النفاق على التعليم قبل الجامعي نسبة إلى الموازنة العامة للدولة 9الشكل 

 على للحفاظ التربية وزارة على تحديات فرض الذي األمر 2012 العام منذ التربوي القطاع على الحكومي اإلنفاق تراجع
 تأهيل إعادة المثال سبيل على منها الطارئة الحالت مع تتالءم عالجية حلول إليجاد فيه تسعى الذي الوقت في التعليم جودة

 الساخنة، بالمناطق للطالب خاصة مناهج إدخال أنواعها، اختالف على تعليمية مستلزمات تأمين المتضررة، المدارس
 .إلخ ...اآلمنة المناطق إلى الوافدين والطالب

 2011 من عليها واإلنفاق الستثمارية المشاريع لتنفيذ المخصصة العتمادات 10الشكل و 5جدول  نيبيّ  ▪
 .2021  ةولغاي

 5جدول 

 2021-2011تتبع تنفيذ المشاريع الستثمارية في 

 مئوية نسبة نهائي إنفاق معدل اعتماد أصلي اعتماد العام

2011 13,171,500 11,921,500 8,378,594 70% 

2012 12,788,000 9,318,503 8,916,504 96% 

2013 6,000,000 6,000,000 5,664,126 94% 

2014 6,746,400 6,746,400 6,242,270 93% 

2015 8,651,000 11,655,500 11,354,016 97% 

2016 13,942,500 15,942,500 15,785,420 99% 

2017 28,375,000 28,375,000 28,039,574 99% 

2018 33,927,000 35,957,000 35,628,982 99% 

2019 50,000,000 28,000,000 9,242,355 33% 

2020 54,667,975 54,667,975 45,910,811 84% 
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2021 41,525,000 44,865,376 44,087,207 98.3% 
 2021-2011تتبع تنفيذ المشاريع الستثمارية في  5جدول 

 تتبع تنفيذ المشاريع الستثمارية في وزارة التربية 10الشكل 

 : 11الشكل و 6جدول كما ياظهر  2020-2011 األعوام بين )س.ل) الواحد التلميذ كلفة رتطوّ  ▪

 6جدول 

 2020-2011بين األعوام ( س.ل)تطور كلفة التلميذ الواحد 

 المهني الثانوي التعليم الثانوي التعليم ابتدائي التعليم العام

2011 18.600 30.027 51.535 

2017 38.185 87.690 314.423 

2020 78.385 158.361 451.933 

2021 162.780 85.764 517.189 

 2020-2011بين األعوام ( س.ل)تطور كلفة التلميذ الواحد  6جدول 
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 تطّور تكلفة الطالب حسب المرحلة التعليمية 11الشكل 

 المادية الموارد من التربوي القطاع احتياجات 2

 الكفاءة مستويات وتحسين التعليم وجودة الوصول محور في التحسينات بعض وإدخال التعليم نظام استقرار تأمين هدف
عب وتوفير البسيطة والصيانة التأهيل إعادة تكلفة فيها بما .للتعليم الداخلية  .والتعلم التعليم ومواد الصنع، مسبقة الصفية الش 

 على اإلدارية والمكاتب المدارس إلدارة العادية النفقات ول المعلمين وأدلة الدراسية والكتب الموظّفين تكاليف دون من)
 وتختلف .المتعلمين أو المدارس من مستهدف لعدد التكاليف هذه حساب تم حيث ،)والمديريات والمحافظات المركز مستوى
 .األخرى واألطر المعلمين من لالحتياجات المستهدفة والقيم اللتحاق، معدلت لختالف وفقاا  الكلفة

 في المدرجة التكاليف إلى وإضافتها سورية في التعليم محاكاة نموذج باستخدام التكاليف هذه حساب تمّ  ذلك، على بناءا  
 .سورية في التعليم تطوير خطة لتنفيذ المطلوبة اإلجمالية الكلفة مجموع لتمثل التشغيلية الخطة

 .ما يقارب العشرة مليار دولر التربوي للقطاع المادية لالحتياجات اإلجمالية القيمة تبلغ

 

 التعليم على اإلنفاق وكفاءة العدل :ثانياا 

 في المانحة الجهات من أو للحكومة العامة الميزانية من) التربية وزارة خطط لتنفيذ المتوفرة الموارد مراقبة إلى الحاجة إن
ا  عنصراا  تمثل )الخاص القطاع أو سورية  استثمار وكفاية كفاءة من التأّكد بهدف الخطط في والتقييم المراقبة نظام في أساسيّا
 ترشيد أيضاا  يستهدف كما التربية وزارة خطط في إدراجها تم والتي إلحاحاا  األكثر باألولويات وربطها المالية الموارد

 )المانحة والجهات الحكومي) التمويل في الزدواجية عدم يضمن بشكل الموارد وتوجيه تنسيق طريق عن استخدامها
 .المحافظات بين الموارد توزيع في واإلنصاف العدالة من قدر أكبر وتحقيق

 لتحقيق المطلوبة العدالة وفق المحافظات على يةالمال وزارة من المخصصة العتمادات توزيع على التربية وزارة وتعمل
 وفق للتعليم الالزمة والتجهيزات الحتياجات تأمين يضمن مما المحلي المستوى على التعليم على اإلنفاق في كفاءة

 .الوطني المستوى على التعليم جودة تحقيق في ويساهم األولويات
 التعليمية الوسائل تأمين 1

 كما هو ُمبيّن 2021-2011 بين المحافظات في السورية العربية الجمهورية لمدارس تأمينها تم التي التعليمية الوسائل ددع
 . 12الشكل و 7جدول 



43 
 

 7جدول 

 تأمين الوسائل التعليمية

 العام
 تم التي التعليمية الوسائل عدد

 توزيعها
 المئوية النسبة
 للتنفيذ

 التعليمية للوسائل المئوية النسبة
 المدارس في المتوفرة

2011 529524 100% 

50% 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2012

2013 114764 100% 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2014

2015 65696 100% 

2016 18245 100% 

2017 34542 100% 

2018 43481 100% 

2019 33647 100% 

2020 80080 100% 

2021 23465 100% 

 تأمين الوسائل التعليمية 7جدول 

  

 2021-2011عدد الوسائل التعليمية التي تم توزيعها خالل األعوام  12الشكل 
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 القوة انخفاض إلى يُعزى ،2021-2011 أعوام بين توزيعها تم التي التعليمية الوسائل أعداد في انخفاضاا  7جدول  يظهر
 لوزارة تخصص التي الستثمارية الموازنة) الحكومي التمويل من احتياجاتها بتأمين الوزارة تقوم حيث لليرة الشرائية
 وسائل من التربية لوزارة التعليمية الحتياجات تأمين في التمويل نقص إلى أدى التعليم على اإلنفاق انخفاض وإن ،)التربية
 .المهني التعليم فيها بما التعليمية المراحل لجميع وتقنية معلوماتية وتجهيزات تعليمية
 المدرسي الكتاب تأمين 2

 توقيف تم حيث للطباعة العامة المؤسسة تأثرت  برزة، منطقة في اإلرهابية األعمال تصعيد وبسبب ،2013 عام بداية مع
 عبر المدرسي الكتاب تأمين وتم .تاريخه حتى والفروع المؤسسة مديريات على العمال وتوزيع نهائي بشكل المطبعة
 في يطبع العامة المطابع طاقة عن زاد وما منها، جزء طباعة في اليونيسيف مساهمة إلى إضافة العامة المطابع في طباعته
 .ةالخاص المطابع

 مبنى ترميم يتم وحالياا  وتأهيله، ترميمه تم أن بعد العام هذا من تشرين الثاني شهر بداية منذ برزة بناء إلى المؤسسة عادت 
 .لها التابعة والمستودعات المطبعة

 وعقود رول ورق من األولية المواد لتأمين المبرمة العقود بتنفيذ الطباعية خطتها تنفيذ للطباعة العامة المؤسسة تابعت
  :اآلتي وفق العامة المطابع مع الطباعة

 8جدول كما يبيّن  2021-2011عامي  بين والطالب للتالميذ وتأمينها طباعتها تمت التي المدرسية الكتب أعداد ▪
 .13الشكل و

 8جدول 

 2021-2011التي تمت طباعتها وتأمينها للتالميذ والطالب بين عامي أعداد الكتب المدرسية 

 المئوية النسبة منفذ مخطط العام

2011 94,860,200 96,622,525 102% 

2012 100,000,000 79,590,200 80% 

2013 30,221,634 28,920,634 96% 

2014 44,314,000 42,156,326 95% 

2015 2,262,200 24,058,149 106% 

2016 12,275,000 11,896,739 97% 

2017 31,385,500 29,546,504 94% 

2018 51,019,300 48,668,800 95% 

2019 33,119,000 33,119,000 100% 

2020 40,000,000 39,000,000 97.5% 

2021 40,000,000 39,000,000 97.5% 
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 2021-2011التي تمت طباعتها وتأمينها للتالميذ والطالب بين عامي أعداد الكتب المدرسية  8جدول 

 

 تطّور خطة طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي 13الشكل 
 قيصر قانون بسبب عروضهم تقديم عن المستوردينمنوهين إلى المعاناة في تأمين المواد األولية بسبب تقلبات أسعار الصرف وإحجام 

 .الستيراد عملية في والصعوبات

 والصعوبات التحديات 3

 .التعليم على اإلنفاق انخفاض ▪

 .للوزارة التابعة المنشآت استثمار فرص تدني ▪

 .العمل سوق في التعليم مخرجات توظيف ضعف ▪

 .الخدمة عن المدارس خروج ▪

 .التربوي القطاع في للعاملين واألجور الرواتب قيمة تدني إلى أدى مما السورية لليرة الشرائية القوة انخفاض ▪

 .التربوي للقطاع الخاص التعليم من المتاحة الموارد ضعف ▪

 .المعلمين رواتب انخفاض ▪

 .المدارس في المعلمين أداء لمراقبة الموجهين لدعم المواصالت تامين على القدرة ضعف ▪
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 للصحة المعززة المدارس خالل من بالتعليم النهوض

 :للصحة معززة مدرسة هي السورية العربية الجمهورية في مدرسة كل لجعل الالزم الحكومي التمويل تأمين :أولا 

 المدرسية للصحة المخصصة الميزانية 1

 في المقدمة الصحية الخدمات تطوير خاللها من ويتم التربية وزارة ميزانية ضمن من المدرسية الصحة ميزانية تحديد يتم
 2021 العام خالل الميزانية هذه رفع تم وقد .المختلفة الطبية واألجهزة باألثاث المدرسية المستوصفات تجهيز مثل المدارس

 .2022 للعام مليون وسبعمائة مليارين وإلى سورية ليرة مليون وخمسمائة مليار إلى
 المحيطة المدرسية للبيئة المخصصة الميزانية 2

 التربية لمديريات العامة الميزانية خالل من يتم )صحية مرافق) الفيزيائية المدرسية البيئة وضع لتحسين الالزم التمويل
 ضمن من يندرج ولكن المدارس في البيئي واإلصحاح بالمياه خاص تمويل يوجد ل بأنه علماا  ، التعليم ألبنية العامة والهيئة

 .المدارس لصيانة العامة الميزانية

 . المناسبة واألدوية الطبية المعدات ببعض وتجهيزها مدرسة كل في طبية نقطة لستحداث تمويل تأمين على العمل

 والتي حديثاا  والمحررة البعيدة المناطق في الصحية الرعاية خدمات لتقديم متنقلة طبية عيادات لزوم تمويل تأمين على العمل
 .مدرسية مستوصفات فيها يوجد ل

 في للصحة المعززة الخطط بدعم المدارس في العاملين واإلداريين والمعلمين والمسؤولين المشرفين جميع التزام :ثانياا 

  :مدارسهم

 الصحيون والمنسقون المشرفون 1

 وتدريبهم مهامهم وتحديد البسيطة الصحية الخدمات بعض لتقديم المدارس كافة في صحيين منسقين أو مشرفين تكليف 
 .دائم بشكل ومتابعتهم عليها

 األساسي التعليم مدارس عموم من %66 العدد هذا غطى حيث 5994 والمدربين المكلفين الصحيين المشرفين عدد بلغ وقد
 .مدرسة 9068 والبالغ القطر في والثانوي

 والصحي المدرسي للكادر الصحي التدريب 2

 سيما ول المدرسية الصحية البرامج على والموجهين التعليمية الكوادر تدريب إلى إضافة صحيين مثقفين وتأهيل تدريب
 .الصحي بالتثقيف المتعلقة

 المشرفين من 2950 و المدارس في المعلمين من 15000 و اإلداريين من 2538 و صحي مثقف 1178 تدريب تم وقد
 الطالب لدى الصحية المعرفة ولنشر كورونا فيروس من للوقاية الصحية الوقائية اإلجراءات على المتحانية المراكز على
 .م2021 عام الجائحة خالل السليمة الصحية السلوكيات لتبنى

 :وتشجيعها للصحة المعززة للمدارس الداعمة المحلي المجتمع مبادرات قبول :ثالثاا 

 لدعم الرازي جمعية و  األسرة تنظيم جمعية مثل العامة بالصحة تعنى التي األهلية والجمعيات التربية وزارة بين التعاون
 منظمة مع والتنسيق الثورة، شبيبة واتحاد البعث طالئع منظمة مثل الشعبية المنظمات إلى إضافة وغيرها اإلعاقة ذوي

 الستضافة مراكز في للطالب والنقل الوجبات وتأمين العامة المتحانات خالل خاصةا  السوري العربي األحمر الهالل
 األهلية الجمعيات تقوم كما ، اآلمنة المناطق في النهائية امتحاناتهم بتقديم والراغبين المستقرة غير المناطق من القادمين
 .الطالب لهؤلء والجتماعي النفسي والدعم التثقيف وجلسات العينية المساعدات بتقديم

 :ورفاهيتهم العاطفية والجتماعية والنفسية الجسدية األطفال صحة يدعم مدرسي بمنهاج اللتزام :رابعاا  

 الصحي التثقيف برنامج 1

 النشاط التغذية، التثقيفية الصحية المواضيع أهم المتضمن م2020 العام في وضعه تم الذي الصحي التثقيف برنامج تطوير
 دمج المعدية، األمراض للمواد، المؤذي والستخدام التدخين البدني، للمواد النشاط المؤذي والستخدام التدخين البدني،
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  -منه والوقاية 19-كوفيد وباء اللكترونية، واأللعاب الذكية األجهزة الصحية، الحياة أنماط واألمان، السالمة المعاقين،
 .المدرسية الجولت خالل من له تنفيذي برنامج ووضع المدارس في الصحي التثقيف أنشطة ضمن وإدراجه

 .تلميذاا  1765252 لـ تثقيف جلسة 17700 تنفيذ م2021-2020 الدراسي العام خالل وتم 
 الصحي المنهج مشاريع 2

 :وهي األولى الحلقة األساسي التعليم مدارس في المدرسي الصحي المنهج مشاريع تطبيق

 واألمان، السالمة منها، والوقاية المعدية األمراض الهضم، جهاز وصحة التغذية واألسنان، الفم صحة الشخصية، النظافة
 والنوم، واللعب الرياضة بالضجيج، التلوث التدخين، الجلدية، األمراض العين، أمراض الهواء، وتلوث التنفسية األمراض

 اإلنجابية، الصحة باإلنسان، وعالقتها بالحيوانات العناية البيئة، بنباتات العناية األولية، اإلسعافات اإلطراح، جهاز صحة
  .والمناعة اللقاح بالمسنين، العناية
 الصحي البرنامج على التدريب 3

 مشاريع على التربويين والموجهين األولى الحلقة معلمي لتدريب المحافظات في محلية ورشات تنفيذ سنويا يتم ▪
 2021 عام خالل تم حيث األساسي للتعليم والسادس والخامس والرابع الثالث للصفوف المدرسي الصحي المنهج
 .تربوياا  وموجهاا  معلماا  1260 تدريب

 المهمة التثقيفية المواضيع على المحافظات جميع في الصحيات والمثقفات للمساعدات سنوية محلية ورشات تنفيذ ▪
 .صحياا  مثقفاا  420 تدريب 2021 عام خالل وتم الحتياجات وفق التدريبية الحقيبة وتحديث

 .معا المحلي والمجتمع المدارس تشمل والتي الصحية والتوعية الصحي للتثقيف فرق تشكيل ▪

 عن الدوري للكشف إضافة الزور ودير وإدلب وحلب حماه ريف في الاليشمانيا حول تثقيف فرق تشكيل تم ▪
 ودير وإدلب وحماه والقنيطرة دمشق وريف دمشق محافظات في الترصد فرق خالل من المدارس في الاليشمانيا

 الزور دير في حالة 14 – دمشق ريف في حالة 65 – حلب في حالة 400 رصد تم حيث .والرقة وحلب الزور
 .م2021-2020 الدراسي العام خالل

 المنهاج في الصحي التثقيف دمج 4

 مع يتوافق بما فيها الصحية للمعلومات المستمر التحديث مع الصحي والتثقيف التوعية تدعم مطورة تربوية مناهج اعتماد
 .العلمي التطور
 الصحية للقضايا اإلعالمي الترويج 5

 التواصل وسائل على والتركيز الصحي التثقيف في إلعالما وإشراك المجتمع في المهمة الصحية للقضايا اإلعالمي الترويج
 المراهقين لدى الصحي بالتثقيف الفجوة ردم بهدف الشباب فئة بها تهتم التي الجتماعي

 التنسيق بين الوزارات حول القضايا الصحية 6

 .المحلي والمجتمع والدولية الشعبية والمنظمات الوزارات من الشركاء مع التشبيك
 :والجتماعية النفسية الناحية من وداعمة آمنة مدرسية بيئة تأمين :خامساا 

 كافة في واجتماعيين نفسيين مرشدين فرز خالل من نفسياا  وداعمة أمنة مدرسية بيئة تأمين على التربية وزارة عملت
 برامج على المدرسية الصحة في العاملين تدريب تم كما  متنوعة تدريبية لورشات بإخضاعهم مهاراتهم وتطوير المدارس
: استهدف التدريب اآلتي. والطالب التالميذ ألبنائنا الجتماعي النفسي والدعم النفسية الصحية الرعاية لتقديم النفسية الصحة

أطباء  300 تدريب )2)؛ 2017منذ العام  .المدرسية العقلية الصحة برنامج على مرشد نفسي واجتماعي 413 تدريب) 1)

مساعد ومثقف  419تدريب ) 3)؛ 2019منذ العام  الصحة المدرسية على برنامج رأب الفجوة بالصحة النفسية والعقلية

 . 2019منذ العام  األساسية النفسي الدعم مهارات برنامج علىصحي 
 

 :وآمنة صحية مادية فيزيائية بيئة تأمين :سادساا 

 المدرسية والمستوصفات المدارس من كبير عدد دمار إلى السورية العربية الجمهورية على فرضت التي الحرب أدت
 .الموجودة المدارس معظم في واإلصحاح المياه خدمات في ملحوظ وتراجع
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  :الصحي والصرف الماء 1

 اعتمادها تم 2021 عام وخالل المدرسية الصحة خالل من العامة المدارس في الفيزيائية البيئة لرصد بطاقة اعتماد يتم
 مدارس في البيئي اإلصحاح واقع تفقد وتم .19-كوفيد آلثار الستجابة خطة ضمن المدارس في البيئي اإلصحاح لرصد
 خزانات) 3)، الشرب مياه مصدر )2)؛ الشرب مياه توفر) 1) :حول البيانات وجمع مدرسة (9068) الحكومية القطر
 . المياه دورات )5)، المياه صنابير) 4)؛ المياه

 نتائج رصد البيئة الفيزيائية في المدارس 9جدول يبيّن 

  9جدول 

 نتائج رصد البيئة الفيزيائية في المدارس

 %20.1  الشرب مياه فيها تتوافر ل التي المدارس نسبة

 %26.5  الصهاريج أو اآلبار من المياه على تحصل التي المدارس نسبة

 %47.4  النوع أو العدد حيث من مناسبة غير فيها المياه خزانات كانت التي المدارس نسبة

 %41.1  كافية غير المياه صنابير فيها كانت التي المدارس نسبة

 %27.4  كافية غير المياه دورات فيها كانت التي المدارس نسبة
 نتائج رصد البيئة الفيزيائية في المدارس 9جدول 

 :واألمان السالمة 2

عدد  10جدول يظهر . 2021، و2020، 2019في  الحرب مخلفات مع التعامل طرق حول تدريبية ورشات إقامة

 . المتدّربين

  11جدول 

 ورشات تدريبية حول طرق التعامل مع مخلفات الحرب

 المحافظة  عدد المتعلمين المتدربين عدد المعلمين المتدربين السنة

 جميع المحافظات 30,000 1,771 2019

 جميع المحافظات 20,000 1,935 2020

 درعا 10,000 200 2021
 ورشات تدريبية حول طرق التعامل مع مخلفات الحرب 10جدول  

 والنفسية الجتماعية والعاطفية الجسدية احتياجاتهم تلبي الطالب لجميع شاملة صحية خدمات وتقديم تأمين :سابعاا 

 :والعالجية الوقائية الصحة مفاهيم وتحقق

 رغم التعليم استمرارية تضمن والتي السارية األمراض من وغيرها 19- كوفيد ظل في الصحية اإلجراءات 1

 :جودته على تؤثر ول الجائحة

 السريعة الستجابة .19 – كوفيد ومنها بالمدارس انتشارها من للحد لها والتصدي الوبائية األمراض رصد على العمل
 للوقاية صحي بروتوكول واعتماد الجائحة، لظهور سابق ومدرب قوي صحي نظام ووجود التربية وزارة قبل من للجائحة

 .بالتربية خاص ساخن وخط طوارئ مراكز وتفعيل المدارس في كورونا فيروس من

 المرض على التعرف خالل من 19- كوفيد حالت رصد على المدرسية الصحة في العاملة الطبية الكوادر تدريب ▪
  .والمؤكدة المشتبهة والحالت

 .وعالجها الحالت ومتابعة PCR تحاليل إجراء في الصحة وزارة مع التنسيق ▪
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  المدرسية الصحة مستوصفات في المسحات وإجراء اختبار 70.000 كورونا لمستضد السريعة الختبارات تأمين ▪
 .مستوصفاا   143

 الصحة مستوصفات كافة في السريعة الختبارات إجراء على )صحية مساعدة – طبيب) صحياا  عامالا  297 تدريب ▪
 .المدرسية

 اإليجابية PCR الـ مسحات عددبلغ : 2021-2020في خالل العام الدراسي  المدارس في كورونا إصابات رصد ▪
 أطباء 5معلّم، و 18 – ، واحد طالب ؛  وفاة حالة 24 الوفيات عدد بلغ . معلم 1765طالب،  1030حالة،  2795
 المجتمع ضمن مسحة 8269 الكلية المسحات عدد ، بلغ2022-2021وفي خالل العام الدراسي . مدرسية صحة

ا ).  RT 541و PCR 2752)حالة  3293بلغ عدد الحالت اليجابية  -المدرسي حالة وفاة وتم  14كان هناك أيضا

للطالب  1587) 6088 المدارس في كورونا وباء بداية منذ اإليجابية المسحات عددبلغ . شعبة صفية 48إغالق 

 . اةوف حالة 38 منها ) للمعلمين 4501و

 طبية كمامات إنتاج خط واعتماد القماشية الكمامات إنتاج في النسوية المدارس في المهني التعليم مشاغل استثمار ▪
 .المهني التعليم طالب مناهج ضمن من

 :اللقاحات 2

كما هو موضح في % 95هو  2030للعام  الهدف :المدرسة عمر في واألطفال سنوات 5 الـ دون لألطفال التلقيح نسبة

 12جدول و 11جدول 

  11جدول 

 سنوات 5نسبة التلقيح لألطفال دون الـ 

 
2020 2021 

 النسبة العدد النسبة العدد

 %68 387,252 %69 400,878 /جرعات 3/ األطفال شلل

/MMR/حصبة  وحيدة جرعة + 
  ألمانية حصبة

 نكاف +

440,312 76% 435,170 76% 

 )4و3) ثالثي

 ديكي سعال - دفتريا - كزاز
378,411 68% 382,780 67% 

 سنوات 5نسبة التلقيح لألطفال دون الـ  11جدول 

  12جدول 

 التلقيح المدرسي

 
 2022-2021  الدراسي العام 2021-2020  الدراسي العام

 النسبة الملقح المستهدف النسبة الملقح المستهدف



50 
 

 األول الصف

 طفلي ثنائي
  )دفتريا+كزاز)

 أطفال شلل

521696 398656 76.4% 400290 379273 94.70% 

   السادس الصف

 كهلي ثنائي
 )دفتريا+كزاز)

424088 329962 77.80% 318528 308179 96.75% 

 التلقيح المدرسي 12جدول 

  .كورونا جائحة عن الناجم المدارس إغالق بسبب 2021-2020 عام التلقيح نسبة انخفاض :الحظةم

 )جرعتين) الملقحين عدد وبلغ 22.923.000 السورية العربية الجمهورية سكان عدد فيبلغ 19 – كوفيد للقاح بالنسبة وأما
  م30/4/2022 لغاية %10 تحقق لم بنسبة 1334638 كورونا بلقاح

 .م30/4/2022 لغاية %33 بنسبة 81438 منهم الملقحين عدد وبلغ 250004 التربية لوزارة التعليمية الكوادر عدد يبلغ
 :المدارس في والطفيليات الديدان مكافحة خطة 3

 لدى والطفيليات الديدان على للقضاء حملة (2019-2018 / 2018-2017 / 2017-2016) الدراسية األعوام خالل نفذت
 الديدان بمكافحة الخاص الدواء تقديم تم حيث العالمية، الصحة منظمة مع بالتعاون عاماا  (6-14) عمر من المدارس تالميذ

 الدراسي العام في الحملة تنفذ لم .األمراض هذه من للوقاية المختلفة الصحية التوعية رسائل لنشر باإلضافة )مبيندازول)
 .كورونا جائحة بسبب 2019-2020

 .النّتائج  13جدول يبيّن .  م2021-2020  الدراسي العام في الحملة استئناف تم

 13جدول 

 الديدان والطفيليات في المدارسنتائج مكافحة 

 15-13  ثانية حلقة 12-6  أولى حلقة

 النسبة المعالجين المستهدفين النسبة المعالجين المستهدفين

2,075,047 1,900,479 91.6% 915,119 834,434 91.2% 

 الديدان والطفيليات في المدارسنتائج مكافحة  13جدول 

 :المدرسية التغذية 4

 بهدف واليونيسف العالمي الغذاء برنامج مع بالتعاون المدارس في التغذوية البرامج من عدد تنفيذ المدرسية التغذية تتضمن
 المنقطعين للتالميذ التعليم ودعم المدرسي التسرب من والحد األساسي التعليم من األولى الحلقة لتالميذ الغذائي الدعم تقديم
برنامج التغذية  14جدول  يبيّن. ب للفئة التعليم برنامج خالل من المدرسي المجتمع في دمجهم وإعادة الدراسة عن

 : والمستفيدين

 14جدول 

 احصائيات حول البرنامج الغذائي في المدارس

 والمعادن بالفيتامينات مدعم بالتمر بسكويت
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 كافة في أولى حلقة األساسي التعليم مرحلة من تلميذاا  /826271/ المستفيدين عدد 2021-2020العام الدراسي 
 %.28 بنسبة المحافظات

 كافة في أولى حلقة األساسي التعليم مرحلة من تلميذاا  /454757/ المستفيدين عدد 2022-2021العام الدراسي 
 %15 بنسبة مدرسة 1586 المحافظات

 السندويش المدرسية الوجبات

 .حلب محافظة في األساسي التعليم مرحلة من تلميذ /30.000/ المستفيدين عدد 2021-2020العام الدراسي 

 .حلب محافظة في األساسي التعليم مرحلة من تلميذ /30.615/ المستفيدين عدد 2022-2021العام الدراسي 

 دمشق ريف محافظة في تلميذاا  11000 المخطط 2023-2022العام الدراسي 

 س.ل 35.000 ب فئة طالب لكل :اإللكترونية القسائم

 السويداء  –الرقة  –محافظة عدا إدلب  11طفالا في  44039 2021-2020العام الدراسي 

 السويداء -محافظة عدا إدلب  12طفالا في  63000 2022-2021العام الدراسي 

،  واحدة أسرة من لطفلين 80000،   واحد لطفل 50.000 القسيمة قيمة* 
 .واحدة أسرة من أطفال ثالثة 100000و

 بالمجمل المدرسية التغذية برنامج من نوالمستهدف

 %30، بنسبة 900,310 2021-2020العام الدراسي 

 %18.5، بنسبة 548,372 2022-2021العام الدراسي 
 احصائيات حول البرنامج الغذائي في المدارس 14جدول 
-2021 الدراسي العام خالل سنة 12-6 العمرية الفئة ضمن المدارس تالميذ لدى بالتغذية خاصين مسحين إجراء تم

 للتالميذ الدم وخضاب والطول الوزن تناول تغذوي مسح الثاني .األطفال بول في اليود نسبة عيار األول .م2022
 .قريباا  وستصدر التدقيق قيد النتائج تزال وما .المستهدفين

 
 :النفسية الصحة 5

 على والجتماعيات النفسيات والمرشدات الصحيات والمثقفات والمساعدات لألطباء أجريت التي التدريبات استثمار تم
 وطالب تالميذ لدى المتحاني القلق وإدارة النفسية الصحية التوعية بحملة القيام خالل من المختلفة النفسية الصحة برامج

 .2022 العام من نيسان شهر خالل نفذت والتي )وثانوي أساسي تعليم) المدارس

 :المحافظات جميع في مدرسة 2715 في الحملة نفذت

  عام 12-6 من أولى حلقة مدرسة  1233 ▪

 عام 15-13 من ثانية حلقة مدرسة  683 ▪

 عام 18-15 من ثانوية 560 ▪

 عام 18 – 6 من مجمعة مدرسة  237 ▪

 . اناث 573597ذكور و 538641متعلم بما فيهم  1111109ة بالحمل المشمول الكلي الطالب عدد
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 في 19-كوفيد حول صحية توعية – المراحل كافة في الجتماعي النوع على القائم العنف) اآلتية المواضيع الحملة تناولت
 الثانوي والتعليم األساسي للتعليم الثانية الحلقة في المتحاني القلق – سنة 12-6 من األولى الحلقة في التنمر – المراحل كافة
 )سنة 18-12 من

 .واجتماعيين نفسيين ومرشدين ومثقفات وممرضات أطباء بين موزعين التربية وزارة في عامالا  715 قبل من الحملة نفذت
 .اجتماعي نفسي دعم أو نفسية معالجة سواءا  التداخل تتطلب حالة 8267 رصد الحملة خالل وتم

 التدخين مكافحة 6

 طالب حماية بهدف الصحة ووزارة التربية وزارة بين بالتعاون م2019 للعام التدخين من خالية مدارس مبادرة تنفيذ
 .السلبي والتدخين التدخين من المدارس

 الفئة من1220 المستهدفين الطالب وعدد محافظة 11 في الثانية الحلقة األساسي التعليم مدارس من مدرسة 22 استهدف
 .نفسها العمرية الفئة  ضمن المدارس في بالتدخين خاص مسح إلجراء حالياا  التحضير ويتم عام 15-13 العمرية

 :الدوري الطبي الفحص 7

 األول والصف األساسي السادس والصف األساسي األول الصف في المستجدين للتالميذ الدوري الطبي الفحص إجراء يتم
 .الثانوي

 يتم حيث. 2019 العام في تعديلها تم والتي بالطالب الخاصة المدرسية البطاقة من الصحي الجزء على البيانات تسجيل ويتم
 سن قبل واللقاحات العائلية والسوابق للطفل المرضية بالسوابق تتعلق )األول الصف) مرة ألول التسجيل عند البيانات ملء

 على الطارئة والحوادث لألمراض سجل وجود مع ،)السادس الصف-األول الصف) المدرسة سن في واللقاحات المدرسة
 الفحص-والحواس والتطور النمو فحص) المتنوعة والفحوص القياسات إجراء يتم كما الدراسة، سنوات خالل التلميذ
 الذهنية الحالة تقييم إلى إضافة .المدارس على المدرسية الصحة كوادر جولت خالل من الدراسة سنوات خالل )الطبي

 يمبتقي تقوم التي الدمج لجان إلى اإلحالة تتم صحية مشاكل أي وجود حال وفي سنوات 6 بعمر المستجدين للتالميذ والعقلية
 .الدامجة المدارس في وتسجيلهم اإلعاقة لذوي العالمية المعايير وفق األطفال هؤلء

  :2021-2020 الدراسية السنة في فحصهم تم الذين التالميذ عدد

 المسجلين المتعلمين من %78 يمثلون متعلم 320744 :األساسي التعليم في األول الصف ▪

 المسجلين المتعلمين من %82 يمثلوم متعلم 303754 :ياألساس التعليم في السادس الصف ▪

 المسجلين المتعلمين من %60 يمثلون متعلم 129000 :األساسي التعليم في التاسع الصف ▪

 والنفسية الفموية صحتهم لتعزيز الطالب لجميع الشاملة واألسنان الفم صحة رعاية وبرامج خدمات وتقديم ضمان :ثامناا 

 الوقائية البرامج أولويات وتحديد ودعم .واألسنان الفم أمراض عن الناتجة النطق مشاكل تصحيح على والعمل .والجسدية

 :والتعليمية

 للطالب واألسنان الفم صحة بين الوثيقة للعالقة العميق الفهم من للطالب واألسنان الفم بصحة التعليم وزارة اهتمام ينبع
 أن يمكن واألسنان الفم لصحة السيئة الحالة أن العالم حول واألبحاث الدراسات من العديد أثبتت .والعقلية العامة وصحتهم

 التربية وزارة في الفم طب مديرية تقدم ذلك، على وبناءا  .المناعي الجهاز بأمراض اإلصابة على كبير تأثير لها يكون
 ذات الحكومية غير الدولية المنظمات مع بالتعاون العامة، الصحة خدمات لستكمال الفم صحة وبرامج خدمات والتعليم
 التالية البرامج خالل من الصلة،
 واألسنان الفم صحة حفظ وأدوات وسائل استخدام على العملي والتدريب الفموي الصحي التثقيف برنامج  1

 تالميذ لدى الخاطئ السلوك وتصحيح المبكرة، العمرية المرحلة لتالميذ وبيئي صحي سلوك إكساب الى البرنامج هذا يهدف
 أن يمكن معلومات وإكسابهم )المعلمين - المديرين )والتعليم التربية مجال في العاملين وتثقيف المتأخرة، العمرية المرحلة

 الحلقة األساسي التعليم تالميذ من تلميذاا  371383 لـ الفموي الصحي التثقيف خدمات وقدمت خاللهم، من للتالميذ تنقل
 .2022  العام من األول والربع 2021 للعام دمشق وريف دمشق محافظتي في األولى
  الشامل الدوري الفحص برنامج 2
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 للظروف وفقاا  المناسبة الحلول وضع واألسنان، الفم أمراض انتشار وضبط اإلصابات تقصي إلى البرنامج هذا ويهدف
 غير الفكية والعالقة اللسان أمراض عن الناتجة النطق سوء مسببات كامل وتحري ،.المرض بانتشار المؤثرة والعوامل
 46909 لـ الدوري الفحص خدمات وقدمت ،.الدائمة األمامية األسنان وكسور اللبنية لألسنان المبكر والسقوط الصحيحة

 العام من األول والربع 2021 للعام دمشق وريف دمشق محافظتي في األولى الحلقة األساسي التعليم تالميذ من تلميذ
2022. 
 :الوقائي العالج برنامج 3

 إصابات كانت سواءا  الفحص خالل من تشخيصها تم التي اإلصابات لكل الالزمة العالجات تقديم إلى البرنامج هذا يهدف
 الفم بأمراض المرتبطة النطق سوء مسببات إزالة على التالميذ أهالي مع والعمل واللثة المخاطي الغشاء أو األسنان
 .واللسان واألسنان

 الوقائي البرنامج 4

 ويتم اللثة التهابات أو األسنان بنخر إصابتهم دون والحيلولة لألطفال الفموية الصحة على الحفاظ إلى البرنامج هذا يهدف
 . والميازيب للشقوق السادة المواد واستخدام المختلفة، وبطرقها أنواعها بكافة الفلوريدات استخدام خالل من ذلك

 التقويمية والبحوث الوبائية الدراسات 5

 : بهدف واألبحاث الدراسات من مجموعة دوري بشكل الفم طب مديرية نفذت 

 . عام 16 - 13 بعمر و سنوات 9- 7 بعمر المدارس لتالميذ الفموي الصحي التقصي متابعة ▪

 .تطبيقها من سنتين بعد التالميذ على الفم صحة برامج أثر وتقييم تتبع ▪

  .للتالميذ المنفذة الوقائية البرامج فعالية وتقييم تتبع ▪

 التالميذ عند الصحي السلوك على التربوي البرنامج أثر متابعة ▪
 المستمر التدريب برنامج 6

 أطباء البرنامج هذا ويشمل واألسنان الفم صحة مجال في للعاملين عام كل في التدريبية الدورات من مجموعة المديرية تقيم
 .والمعلمين المدارس مديري إلى باإلضافة الصحيات والمثقفات األسنان أطباء ومساعدات األسنان

 في بما ، صحية رعاية خدمة مليوني من أكثر 2022 عام من األول والربع 2021 عام في واألسنان الفم طب مديرية قدمت
 :التالية اإلحصائيات بحسب ، والمتنقلة العادية العيادات خالل من الفم صحة رعاية وبرامج خدمات ذلك

 .األساسي التعليم مرحلة فيمتعلم  1985000 منه استفاد الذي الصحي التثقيف برنامج ▪

 .متعلم 195.800 منه استفاد الذي الشامل المتحان برنامج ▪

 .متعلم 87950 منه استفاد الذي الوقائي العالج برنامج ▪

 متعلم 675850 منه استفاد الفلورايد باستخدام وقائي برنامج ▪

 .متعلماا  54670 منه استفاد لألسنان التسرب منع مادة باستخدام الوقائي البرنامج ▪

 90 من أكثر الدورات هذه من استفاد وقد .المجموعات ولجميع مختلفة مواضيع في تدريبية دورة 12 عقد ذلك إلى يضاف
ا طبيباا 150 و طبيباا ا مساعدا  .مدرسة ومدير مدرس 500 من وأكثر صحياا ومعلما

 السورية العربية الجمهورية حكومة من المقدم الدعم يزداد أن والتعليم التربية وزارة في واألسنان الفم طب مديرية تأمل
 المستهدفة الفئة لزيادة عمل أدوات توفير أجل من ، المدني المجتمع وجمعيات الحكومية غير الدولية المنظمات ومن

 جميع لتغطية وذلك ، مستمر وبشكل عام كل % 10-5 بنسبة الفم صحة رعاية وخدمات برامج تنفيذ وزيادة .)المتعلمين)
 المستهدفة للفئات الفم صحة وخدمات برامج تحويل في وللمساعدة ، البعيدة والقرى الريفية المناطق في وخاصة ، الطالب
 الوضع وتدهور الحصار بسبب والعوز الفقر نتيجة اإلعاقة وذوي المتضررين المتعلمين فئة على التركيز بهدف

 . المجتمع في اليوالم القتصادي
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 والتحول الرقمي التعلم

 :التعليم ألنظمة الرقمي التحول
 من التعليم في الحديثة المعلومات تقانات استخدام يتم .المساعدة التقنيات /الشاملة الرقمية الفجوة تضيق /التوصيل 1

 :خالل

 .الالزمة التعليم وتقنيات الحاسوبية البرامج توفير ▪

 .الذكية الصفوف تقنيات استخدام تطوير ▪

 .التعليم وتقنيات المعلومات تقانة باستخدام والمدرسين للمعلمين التعليمية المواقف تصميم مسابقة تنفيذ ▪

 .الدراسية للمناهج إثرائي تفاعلي موقع بناء ▪

 .المناهج لجميع تفاعلية الكترونية تعليمية برامج إعداد ▪

 .المناهج في الحديثة التقانات استخدام فعالية زيادة ▪

 وفيس يوتيوب من لها المقابل الرقمي والمحتوى التربوية الفضائية عبر وتربوية تعليمية تفاعلية برامج إعداد ▪
 .بوك

 .التربوية للفضائية البرامجي المحتوى دروس في المعلومات تقانة تفعيل ▪

 :خالل من التقنية والمدرسين المعلمين مهارات تطوير

 تكافؤ ومبدأ والفاعلية التأثير لتحقيق بعد عن التعلم وأدوات بالتعليم التقانة دمج من والمعلمين المدرسين تمكين 1

 .الفرص

 .المتعلمين تقدم ومتابعة بعد عن التعلم في الحديثة التقنيات استخدام من المدرسين تمكين 2

 والفضائية التفاعلية والمواقع إلكتروني واختبار افتراضي صف كإنشاء بعد عن بالتعلم الخاصة المحاور تعزيز 3

 .التربوية

 .وخارجها الصفية الغرفة داخل النشط التعلم استراتيجيات تعزز جديدة تقنيات عن الدائم البحث 4

 

 :بعد عن التّعلم مشروع

 وتصميم والخاص، الرسمي الفتراضي التعليم عم د إلى التربية وزارة في الفتراضي والتعليم بعد عن التعلم نظام يهدف
 - اإللكتروني) الفتراضي التعليم أغراض لخدمة تعليمية بوابة وبناء ، .الوطنية المناهج مع يتوافق بما إلكتروني محتوى
 اإللكتروني، التعليم يخدم بما التحتية البنية وتطوير والتربوية، التقنية مهاراتهم وتطوير العاملين وتدريب ،)الرقمي

 في ستعرض محاور خالل من بعد عن التعلم مشروع إنجاز ويتم النترنت، عبر الوطنية لالمتحانات نماذج واستكشاف
 .التالية الفقرة

 :بعد عن التعلم في المعلمين مهارات تنمية دورات :أولا 

 :لآلتي وفقاا  بعد عن التعلم آليات لتفعيل خطوات بعدة كورونا جائحة ظل في التربية وزارة قامت 1

 .التوقف فترة بعد الجائحة أثناء بعد عن للتعلم مركزي فريق تشكيل تم ▪

 .اليونسكو منظمة بدعم دوليين خبراء قبل من تدريبية ورشة طريق عن الفريق تدريب تم ▪

 .المعلمين لتدريب خطة وضع تم ▪

 :المحاور من مجموعة تتضمن مستويات ثالثة من مؤلفة تدريبية حقيبة إعداد تم ▪

 انشاء برامج، بعد عن التعلم في مقدمة على واشتمل بعد عن التعلم أساسيات على متدرب 900 فيه تدرب :األول المستوى
 مهارات، . mentimeter  - padlet :تفاعلية الكترونية أنشطة تصميم، .google meet – zoom افتراضي صف
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،  google form اإللكترونية والختبارات الستبيانات،  MS Word وبرنامج Adobe Acrobat برنامج في متقدمة

  google site    المواقع إنشاء،  السحابي التخزين

 تفاعلية إلكترونية أنشطة تصميم على واشتمل الإكتروني المحتوى تصميم على متدرب 500 فيه تدرب :الثاني المستوى
thinglink site -  learning apps ،برنامج باستخدام التقديمية العروض تصميم في متقدمة مهارات MS 

PowerPoint  ،شاشة تسجيل وتطبيقات برامج واستخدام تعليمية دروس تحضير obs - avs. ،موقع على قناة إنشاء 
 .يوتيوب

 المحتوى تضمين على واشتمل اإللكترونية المحتوى وتضمين تطوير على متدرب 300 فيه تدرب :الثالث المستوى
 مونتاج، liveworksheet تفاعلية عمل أوراق تصميم، plotagonكرتون أفالم تصميم،  googlesiteاإللكتروني
 snagit شاشة وتسجيل صور تحرير، kinemasterالموبايل باستخدام

 :الفتراضية المدارس :ثانياا 

 لمدة موافقة منح مثل الفتراضي التعليم مجال في رائدة تجربة السورية العربية الجمهورية في والتعليم التربية لمنظومة إن
 شمس مدرسة - الفتراضية الذكية السورية مدرسة - الفتراضية المستقبل مدرسة) افتراضية مدارس لثالث تجريبي عام

 عشرات دراسة حاليا يتم ذلك الى اضافة .التعليمية المراحل كافة من طالب 2600 المسجلين الطالب عدد .)الفتراضية
 .تراخيص لمنح الطلبات

 :التربوية الفضائية :ثالثاا 

 يتميز لعالم أفراد إعداد وفي الزمانية الحدود وتالشي العولمة ظل في اإلعالمية التربية بأهمية التربية وزارة إيمان ظل في
 المضامين بين الختيار على قادرين وجعلهم الختراق من وحمايتهم والمسموعة، والمكتوبة المصورة الرسائل بقوة

 الفضائية أهمية جاءت .. يتلقوه ما كل مع للتعامل النقدي الحس وليمتلكوا يتلقوها وكيف لماذا وعارفين  لمعانيها ومدركين
 لتحصين األهل لدى ووثوقية مصداقية ذي آمن محتوى وبث التعليمية العملية في تفاعلية اتصالية عالقة لبناء التربوية
 .المختلفة التصال وسائل على المضامين لطبيعة  وواعين مدركين وجعلهم  أبنائهم

 األفراد وإدماج والصحية السياسية األوبئة ظل في وخاصة وتعليمي تربوي تمكين مشروع التربوية الفضائية وكانت
 .الطلبة لدى حواسيب وجود عدم أو النترنت انقطاع ظل في وخاصة .. بالمحتوى التشاركية في والمتعلمين المعلمين

 الشرائح لمختلف التعليمية الدروس بث على وعملت كورونا جائحة ظل في بعد عن التعلم في  مهّماا  دوراا  لعبت وقد
 للشرائح المناسب الوقت في اإلرهاب، من الحصار من تعاني التي تلك حتى السورية األراضي كامل على التعليمية
 البصري بالمحتوى بتزويدهم أسهل بطريقة أفكارهم إيصال على المعلمين وساعدت مشوقة بطريقة العرض و المستهدفة
 تلقي عبر تفاعلية بطريقة محتوى عرض وكذلك الكبير الصورة بتأثير إيمانا إثرائي ومحتوى تعليمية دروس عبر المرافق

 .للقناة بوك الفيس صفحة على استفساراتهم  تلقي حتى أو الهاتفية التصالت عبر مباشرة وتساؤلتهم الطالب استفسارات

 وكذلك .مدارسهم عن انقطاعهم فترة في النفسي والدعم كورونا وباء يخص فيما الفضائية للقناة التوعوي للدور إضافة
 دروس عبر وذلك التعليمي الفاقد لتعويض )ب) المنهاج يخص فيما المحتوى ونشر نوعي تعليم بتقديم األزمة ظل في دورها
 عبر الطالب مع المباشر التفاعل وأيضا واليوتيوب الفيس مواقعها على الرقمي البث مع بالتوازي الفضائية على مباشرة
 والتركيز والتربوي التعليمي المحتوى بإيصال الطالب إشراك عبر األقران عبر التعلم مساعدة وأيضا .المباشر التصال

  .متسارع رقمي زمن في اإلعالمية التربية على التركيز على والعمل للطالب اإلبداعي الجانب على

 :بعد عن والتعليم التعلم لعميلة المرافقة التحديات

 :التكنولوجية الجاهزية 1

 .والمعلمين الطلبة لدى األجهزة توافر ▪

 ومعلمين طلبة، من باإلنترنت التصال ▪

 الكهرباء انقطاع ▪
 :الرقمي التعليمي المحتوى 2

  .المباحث جميع في التعلم نتاجات يغطي رقمي تعليمي محتوى توافر ▪
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 .العملية المهارات الطلبة يكسب رقمي تعليمي محتوى توافر ▪
 :واقتصادية اجتماعية تحديات 3

 .األسر دخل انخفاض ▪

 .بعد عن التعلم دعم على األسرة قدرة ▪

 .للفتيات بالنسبة خاصة المحمولة والهواتف المعلومات تقانة أجهزة الى الوصول ضعف ▪

 :بالتعليم التقانة دمج

 على الضوء تسليط خالل من التربوية الناحية ومن التقنية الناحية من والمعلمين المدرسين مهارات لتطوير المشروع يهدف
 المقلوب والصف المشكالت وحل التعاوني كالتعلم التعليمية العملية وفي الطالب دور تعزز التي المتنوعة الستراتيجيات

  .الستراتيجيات هذه تطبيق في الالزمة التقنيات واستخدام

 :يأتي كما التعليم في ةالتقان دمج لدورات سنوية التدريب خطة وضع تم وقد
 :المركزية الدورات 1

 .متدرب (120) التعليم في التقانة دمج مدربو :المستهدفة الفئة ▪

 .دورات أربع :الدورات عدد ▪

 .أيام ثالثة: الدورة أيام عدد ▪

  .تدريبية ساعة 20: الساعات عدد ▪
 :المحلية الدورات 2

 .التربوي الميدان من والموجهون والمدرسونالمعلمون : المستهدفة الفئة ▪

 .)وعشرون أربع) 24: الدورات عدد ▪

 .أيام 10 :الدورة أيام عدد ▪

 .تدريبية ساعة 60: الساعات عدد ▪

 .متدرب 1500: المتدربين عدد ▪

  :اآلتية المحاورتناولت  التدريبية المادة

 بعد عن تعلم +تقني األول المحور 1

 المبادئ - التعلمية التعليمية العملية في المحسوسة التقنيات استخدام - الفيروسات ، الضارة البرامج - المعلومات أمن 
 - الشــــــبكات - مهاراته وأهم معه التعامل وأساسيات  Windows10التشغيل نظام - ومكوناته الحاسوب في األساسية
 - الجتماعي التواصل مواقع - اإللكترونية الملفات رفع -والتصفح البحث مهارات - والتواصل )اإلنترنت) الشابكة

 Acrobat pro  ببرنامج اإللكتروني الكتاب استثمار - Power Point برنامج - Excel برنامج - الموضوعية الختبارات
 الملفات رفع -(google form) الختبار وتصميم خطوات - (mentimeter) بعد عن التعليم وسائل - Snagit برنامج -

   (google meet) افتراضي صف إنشاء - Dropbox و  Drive على السحابي والتخزين
  :تربوي الثاني المحور 2

 تطبيق مراحل - التعاوني التعلم - والتدريس التعليم استراتيجيات – الدراسي التخطيط - اإلدارة - التواصل - الشخصية
 بناء كيفية )وأدوات استراتيجيات) التقـــويم - التعليمية الوسائل - )الذاتي التعلم - بالمناظرة التعلم) التدريس طرائق بعض

 .الختبار بناء طريقة - األهداف مستويات - والحسية الفكرية المهارات - الختبارات

 :سابقة أعوام لثالثة التدريب إحصائية

 15جدول 

 احصائيات التدريب في السنوات الثالث األخيرة
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 الدورة اسم

 نوعها
 تاريخ
 التنفيذ

 المستهدفة الفئة
 عدد

 المدربين
 المتدربين عدد

 محلية مركزية

 في التكنولوجية دمج
 التعليم

3 13 2019 
 والمدرسون المعلمون

 والموجهون
118 1016 

 في التكنولوجية دمج
 التعليم

3 13 2020 
 والمدرسون المعلمون

 والموجهون
111 1090 

 في التكنولوجية دمج
 التعليم

3 13 2021 
 والمدرسون المعلمون

 والموجهون
117 945 

 احصائيات التدريب في السنوات الثالث األخيرة 15جدول 

 : EMIS التربية بوزارة الخاص الوطني التربوي المعلومات إدارة نظام

 .التربوي القرار لصناعة وقت أي في الدقيقة المعلومات يقدم مركزي نظام

 .التربوي البيانات بمركز التربوي القطاع أبنية كافة ربط خالل من التربوي بالقطاع خاصة معلومات شبكة تطوير

  .المستويات كافة على التربوية والمؤشرات التقارير يوفر

 .العمل مستجدات حسب والتطوير للتعديل قابل مرن نظام
 :على ويحتوي اليونسكو، منظمة بدعم الوزارة في SIMIS المتكامل المدرسة معلومات إدارة نظام تطوير 1

 .الطالب عن تفصيلية بيانات ▪

 .المدرسي والبناء المدرسة عن تفصيلية بيانات ▪

 .للمدرسة واإلداري التدريسي الكادر عن تفصيلية بيانات ▪

 .األمور وأولياء والطالب والمدرس المدرسة بين التواصل يتيح ▪

 .ووزارة تربية مديرية مختلفة مستويات على التقارير يؤمن ▪

 بهذه الخاصة البيانات إدخال وتم بدمشق مدرسة 25 في م2019-2018 الدراسي العام بداية مع إطالقه مت ▪
 .العالمات واحتساب المدرسي الجالء تغيير بسبب األمثل بالشكل يستثمر لم ولكن المدارس

 .الوزارة مع شبكياا  ربطها من نتمكن لم التي المدارس جميع تغطية يتم بحيث offline نسخة تطوير تم ▪

 ب الفئة نظام يخص بما التعليمي النظام على طرأت التي التعديالت لتغطي offline الـ نسخة تطوير حالياا  يتم ▪

 :تم اليونسف منظمة بدعم

 .مدارس 2406 لـ داخلية بشبكة تزويدنا ▪

 .المحافظات جميع على موزعة مدرسة 1500 في الداخلية الشبكة تركيب ▪

 .المحافظات جميع على موزعة مدرسة 1500 في مدرس كل من عاملين 3 تدريب ▪
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 :الشبكي الربط

 سرعة على يساعد بما التربوية القطاعات أبنية لكافة عالية وسرعات /الضوئية/ السريعة التحتية البنية تأمين طريق عن يتم
 .المرئي والتصال البيانات نقل

 

 :األتمتة أنظمة

 :برامج استخدام طريق عن التربية وزارة في العمل أتمتة يتم 1

 الفرعية وإداراتها التربية وزارة في الذاتية العاملين بطاقات وطباعة أتمتة فيه يتم الذي الذاتية برنامج ▪
 .اإلحصائية التقارير واستخراج

 اللوائح وطباعة للرواتب الطباعية الجداول وطباعة العاملين رواتب أتمتة فيه يتم واألجور الرواتب برنامج ▪
 .األجور وقسائم الراتب بيانات طباعة والحسميات، بالتعويضات واإلجمالية السمية

 .والسري العام التربية وزارة ديوان أتمتة فيه يتم الديوان برنامج ▪

 ث مّ  ومن المعلوماتية مديرية لمواد التربية وزارة عقود معلومات أتمتة فيه يتم ةالمعلوماتي تجهيزات برنامج ▪
 .المواد من األرصدة استخراج

 وصول الفكرة من مراحلها بكل التربوية الفضائية قبل من المبثّة التلفزيونية البرامج وأتمتة سبق ما كل أتمتة ▪
 .الشاشة على لظهورها

 

 :الجودة وعالي ومفتوح مجاني رقمي تعليمي محتوى

  الهجين التّعلم 1

 مصادر بجانب التقليدية التدريس طرائق بوجود يسمح الذي اإللكتروني التعلم من هجيناا  نموذجا استخدام على تعتمد طريقة
  .واحد مقرر في الحديثة اإللكتروني التعلم وأنشطة

 المتمازج التعلم 2

 (LMS) نظام على يعتمد .الدرس في معاا  اللكتروني والتعلم التقليدي التعلم بين مزيج تعلم :بأنه المتمازج التعلم يُّعرف
Learning Management System     

 التعليم ادارة نظم 3

 علىMoodle mobile تطبيق استخدام إمكانية يتيح الذي Moodle التعلم بيئة من الحديثة اإلصدارات استخدام وتم
 التواصل بسهولة تسمح التي اإلشعارات لخاصة باإلضافة للطالب وبسيط وسريع سهل تصفح على يساعد مما الهواتف
 محافظات أربع في حاليا التطبيق ويتم ومواعيدها، واألنشطة ودرجاتها بالمتحانات والتذكير والرسائل باإلشعارات وتنبيه

 أجهزة توزيع وتم الثانوي، الثالث حتى األساسي السابع صف من شعبة 16 وفي ،)حلب - الالذقية – حماة - السويداء)
 .الطالب معظم على لوحية

 

 

 

 :الرقمي المحتوي تصميم

 تحويل تم حيث 12 إلى 7 من للصفوف الدراسية للمناهج العالمي التعليمي مودل موقع على رقمي محتوى تصميم تم
 كل يتضمن ,والفنية والتقنية التربوية الناحية من مدروس بشكل تفاعلية الكترونية دروس إلى المدرسي الكتاب في الدروس
ل مهمات األنشطة تتضمن , واختبارات وأنشطة مقدمة درس  بعملية خاللها من الطالب ويقوم العليا التفكير مستويات تفع 
 المدرس يصممها تفاعلية ومواقع وفيديوهات صور خالل من المهمات في به كلف عّما واستقصاء وبحث وتطبيق تحليل
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 ليمرح بتقويم مهمة كل تُتبع , المطلوبة المعلومات خاللها من الطالب يستخلص واسعة معلومات تتضمن علمية ومواقع
 على حصل وهل الطالب استيعاب مدى يبين ,الصحيحة المعلومة نحو الطالب لتوجيه الفورية الراجعة بالتغذية غني

 على خالله من يحصل  اختباراا  يقّدم ثم معلوماته لتثبيت مؤجلة راجعة تغذية له تقدم ثم المهمة خالل من المطلوبة المعلومة
 الدرس من المكتسبة المعلومات فيه يوظف العلمي البحث عن بموضوع الدرس يُختم ثم للدرس فهمه مدى تقيّم عالمات
 .زمالئه مع فيه يتشارك

 في يتوزعون واإلداريين التقنيين والمشرفين المدرسين من وفريق وزاري فريق من يتألف واسع فريق العمل بهذا يقوم
 عليهم ويوزع المواد اختصاصات حسب المدرسين فريق يقسم ,التربية وزارة في المعلوماتية مديرية بإشراف المحافظات

 المدرسين لفريق الوزاري الفريق قبل من محلية دورات أُقيمت وقد , الوزاري الفريق عليهم ويشرف العمل مهمات
 .العمل بهذا للقيام لتوجيههم

 التعليمي والمحتوى الفضائية في المنتجة الدروس إدراج عبر التربوية الفضائية لعمل موازي رقمي محتوى تصميم أيضا
  المختصين عبر عليها والرد الطالب تساؤلت وضع عبر وتفاعل فيه والتربوي

 

 :المتمازج التعلم مميزات

 :للموارد والمجدي الفعال الستخدام 1

 أداء وتقييم وقياس وقت، بأسرع للمتعلمين المعلومات ايصال خالل من والتكلفة، والجهد الوقت اختصار ▪
 .المتعلمين

 :والتعلم التعليم عملية تعزيز 2

 .الدراسي للتحصيل العام المستوى تحسين ▪

  .جذابة تعليمية بيئة توفير ▪

 .والطالب المدرس بين فعالة مشاركة خالل من التقليدي للتعليم السلبية المظاهر من التخلص ▪

 .المناطق شتّى من اآلخرين مع المشاركة يتيح ▪

 .الخاصة واحتياجاتهم المتعلمين بين الفردية الفروق يراعى ▪

 .والبدائل األنشطة وفرة حيث من مرن تعلم ▪

 .الطلبة بين التعاون فرص فيه تتاح جوّ  وتكوين توفير على يساعد ▪

 وبذلك الدرس، في تقدمهم مدى عن بسرعة الراجعة التغذية على بحصولهم بالتقدير الطالب يشعر ▪
 .عناء وبدون تدريجي بشكل تحصيلهم مستوى يرتفع

 

 :المتمازج التعلم تحديات

 :التحتية البنى 1

 .البيئات جميع في التكنولوجيا توفر عدم ▪

 .الطريقة لهذه المتعلم تقبل عدم ▪
 :البشرية الموارد 2

 .باحتراف التكنولوجيا مع التعامل على المعلم /المدرب مقدرة عدم ▪

 .الستراتيجية هذه من النفور تسبب النترنت مشاكل ▪
 

 :16جدول كما هو مبيّن في  م2022-2021 الدراسي للعام وتوزعهم المتمازج التعلم طالب أعداد تبين إحصائية

  16جدول 
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 م2022-2021إحصائية تبين أعداد طالب التعلم المتمازج وتوزعهم للعام الدراسي 

 المدرسين عدد الطالب عدد الشعب المدارس المحافظة
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 69 234 ثانوي10

 مدرس130 طالب 479 شعبة 19

 م2022-2021إحصائية تبين أعداد طالب التعلم المتمازج وتوزعهم للعام الدراسي  16جدول 

 :المتفوقين مدارس في الروبوتيك مادة تعليم

 خالل من الطالب أمام التطور آفاق وتفتح العالم في مؤخراا  انتشرت التي الحديثة التعليمية المجالت أهم من الروبوتيك يعد
 البتكار على قدراتهم بتنمية للطالب الفراغ أوقات استثمار في يساهم كما يكتسبها، التي العلمية والمبادئ المهارات تطبيق

 .والعالمية الدولية المسابقات في للمشاركة

 – دمشق ريف – دمشق :المحافظات في مدرسة /22/ دهاوعد المتفوقين مدارس في الطالب بتدريب التربية وزارة تقوم
 .مدرباا  /44/ تأهيل تم طرطوس، – الالذقية – حلب – حماه – حمص – السويداء

 :اآلتية المحاور وفق اإلبداعية مهاراتهم وتطوير الروبوت وبرمجة تركيب على التدريب 1

 .ومتطلباته وأنواعه للروبوت المادية المكونات ▪

 .الروبوت تحريك برمجيات بناء ▪

 .الحساسات استخدام برمجيات ▪

 .المحركات استخدام برمجيات ▪

 .المصفوفات ▪

 يمكن أنه كما دفعة، كل في طالباا  20 بمعدل السابع الصف من ابتداءا  المتفوقين مدارس لطالب الروبوت تدريب يتم حيث
 على العلمية المواد مدرسي تدريب ويتم الروبوت، على المتفوقين بمدارس المحيطة المدارس من المتفوقين الطالب تدريب

 .والعالمية المحلية التربية بوزارة الخاصة المسابقات في للمشاركة الروبوتيك

 .واألمن والخصوصية والرفاهية الرقمية المواطنة

  :وهي مبادرات مجموعة خالل من الرقمية المواطنة تعزيز يتم
 تعلمية تعليمية 1

 .عالمية تنافسية معايير وفق والبتكار العلمي البحث قدرات تعزيز ▪

 .العلمي البحث مجال في الشراكات وبناء القدرات تعزيز ▪

 .العلمي البحث قطاع تطوير ▪

 .الكفاءة عالية إلكترونية تحتية وبنية تعليمية وحلول موارد توفير خالل من للمتعلمين نوعي أكاديمي دعم تقديم ▪
 وتكنولوجيا ابتكار حاضنات

   .التعليمية والمجمعات المحافظات مستوى على المدارس مجموعة بين الناجحة التجارب تعميم ▪

 ومصورة مشوقة بطريقة والدروس المنهاج تقديم التربوية الفضائية عبر وتفاعلية تعليمية دروس تقديم ▪
 التكنولوجيا لتعليم وبرامج التكنولوجيا على بالعتماد جذابة بطريقة تعليمية وفيديوهات

 التطور استمرار مع المستمر التعلم على والحث آمن بشكل التكنولوجيا استخدام لتمكين الرقمية األمية محو ▪
  التربوية الفضائية في وبرامج تعليمية دروس عبر الرقمي التيكيت وتعليم التكنولوجي

 النتهاكات من دوالح الفكرية الملكية على والحفاظ البيانات خصوصية وحماية الرقمية بالقوانين التعريف ▪
 التربوية الفضائية على وتربوية تعليمية برامج عبر الحتيال وحالت

 مجتمعية 2

 مسابقات الجامعة ومشاركة وتعليمية إدارية ومنظمات هيئات من البشرية الموارد إدارة في األمثل الستثمار ▪
 وأولمبيادات برمجية
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 المدرسة نطاق خارج الطالب تدرب خالل من المستمر للتدريب المهني التعليم مجتمعات وفاعلية كفاءة تعزيز ▪
 .صنعي وذكاء روبوت

 والبرمجة التكنولوجيا في وابتكار إبداع معارض البتكار ثقافة وترسيخ المجتمعية والتنافسية التشاركية تفعيل ▪
 .والروبوتات

 لتربية التربوية للفضائية والتعليمي التربوي المحتوى عبر آمن رقمي مجتمع لتحقيق الرقمية والتوعية التربية ▪
 الجتماعية والشبكات للتكنولوجيا مسؤول مستخدم

 التربوية الفضائية من إعالمي محتوى عبر البتكار مجال في المبدعين على التركيز ▪
  مادية 3

 الدوام أوقات خارج تعليمية نوادي مناسب بمردود التقنية والتجهيزات المدرسي للمبنى األمثل الستثمار ▪
 .وغيرها والشبكات والبرمجة التصميم على للتدريب

 والذكاء الروبوت على التدريب أو التكنولوجيا حاضنات في التدريب مجال في للمعلمين مناسب إضافي مردود ▪
 .سبق مما غيرها أو الصنعي

  .فقط فكري برأسمال العمل لسوق المتعلمين تمكين خالل من البشري للعقل األمثل الستثمار ▪

 .التربوي والمجتمع المدارس تفيد برمجيات في المتميزين الطالب على مادالعت ▪

 تخص التربوية الفضائية القناة عبر وتوعوي تعليمي بمحتوى برامج بث عبر والجهد للوقت األمثل الستثمار ▪
 .الرقمية المواطنة


