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  -:تمھید 

بتشكیل فریق عمل ، بدأ ھذا العمل بناًء على تكلیف من قبل مجلس التخطیط الوطني 
وطني متخصص یقوم بإعداد مقترح للسیاسات الوطنیة للتعلیم وخطة عمل لتنفیذھا، 

  :وضع ھذا الفریق خطة عملھ كاآلتي وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف والواجب الوطني

 
لدراسات واألبحاث التي أجریت في لیبیا، أو التي االطالع على بعض ا: أوالً 

  :توفرت للفریق سواًء من البالد العربیة أو األجنبیة، ومنھا على سبیل المثال
  .الدراسات التي أعدھا المركز الوطني لبحوث التعلیم في لیبیا -
 .دراسات الھیئة الوطنیة للبحث العلمي في لیبیا -
 .لت موضوع التعلیم بالبحث والدراسةتقاریر اللجان وفرق العمل التي تناو -
  

تم مراجعة التشریعات الوطنیة والقوانین واللوائح المنظمة لقطاع التربیة : ثانیاً 
ني، كذلك أھم  والف التقني العالي والبحث العلمي، والتعلیموالتعلیم، والتعلیم

الكثیر من التشریعات العربیة للتربیة والتعلیم، وقد تم االستفادة في ھذا المیدان ب
خبرات أعضاء الفریق فمنھم من ھم متخصصون وعاملون في ھذا القطاع بكل 
مراحلھ ، وبعضھم من عمل أو الزال یعمل كخبیر مع منظمات تربویة وتعلیمیة 

  .إقلیمیة وعالمیة
  

تم تقسیم العمل بین أع�ضاء الفری�ق بحی�ث ق�ام ك�ل م�نھم بدراس�ات تحلیلی�ة : ثالثاً 
 م�ن خ�الل سل�سلة م�ن االجتماع�ات واللق�اءات الدوری�ة وتقییمیة عرضت ونوقشت

  . أشھرثمانیةالتي عقدھا ونظمھا فریق العمل طوال فترة التكلیف في حدود 
إن الھدف األساسي لھذا التقریر ھو تط�ویر سیاس�ة التربی�ة والتعل�یم ف�ي لیبی�ا ف�ي 

، ض��وء واق��ع المجتم��ع اللیب��ي االجتم��اعي واالقت��صادي والثق��افي والعلم��ي الی��وم
  :وتنفیذاً لطموحات وتوجھات ثورة السابع عشر من فبرایر لبناء لیبیا الجدیدة  

  .كدولة مستقلة آمنة نظامھا دیمقراطي حر)  أ 
  .تقوم على  مبدأ التداول السلمي على السلطة) ب
  .تضمن حقوق مواطنیھا وأجیالھا القادمة) جـ
  .واطنیھامتطورة اجتماعیاً تسودھا العدالة والمساواة بین م) د 
متفاعلة إیجابیاً مع محیطھا العربي واإلسالمي والعالمي لبن�اء ال�سالم الع�المي ) ھـ

  .وتحقیق التنمیة المستدامة
تتبن��ى الح��وار وم��شاركة جمی��ع أبن��اء وش��رائح المجتم��ع اللیب��ي ف��ي التخط��یط ) و

والتنفی���ذ والعم���ل، بم���ا ف���ي ذل���ك التخط���یط للتربی���ة والتعل���یم والبح���ث العلم���ي 
  . البشریة المستدامةوالتنمیة

بناء لیبیا الجدیدة بع�د ث�ورة ال�سابع ع�شر م�ن فبرای�ر ب�الجمیع وم�ن أج�ل خی�ر ) ز
  .ورفاھیة الجمیع
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عتم��د عل��ى نوعی��ة الم��دخالت ت العملی��ة التعلیمی��ة ـ��ـ ك��أي نظ��ام  ــ��ـ ولم��ا كان��ت

لتحقیق النتائج المستھدفة عند مستویات مناسبة من الجودة والكف�اءة ، فلق�د رأى 

ی��ق أن ی��ضع ف��ي اعتب��اره وض��من أولوی��ات عمل��ھ متطلب��ات تحقی��ق الج��ودة الفر

ال��شاملة لك��ل عن��صر م��ن عناص��ر العملی��ة التعلیمی��ة م��ن خ��الل اقت��راح جمل��ة م��ن 

الوسائل واألسالیب للمعالجة والتطویر ، ابتداًء من مراحل التنشئة األولى بری�اض 

كأح��د  بالبح��ث العلم��ي  ، وانتھ�اءً األطف�ال م��روراً بمختل��ف مكون�ات ال��سلم التعلیم��ي

  .الركائز الداعمة للعمل التربوي والتعلیمي 

فإن أوراق العمل المرجعیة التي ق�ام بإع�دادھا أع�ضاء الفری�ق تمث�ل  وفي الختام

خالص���ة معمق���ة واجتھ���ادات متع���ددة ال���رؤى والم���داخل ح���ول النظ���ام الترب���وي 

لى ھیاكل�ھ وم�ضامینھ والتعلیمي ، بدءاً من فلسفتھ وأھدافھ وسیاساتھ ، وانطالقاً إ

وأدوات���ھ ، عل���ى أم���ل أن ت���دفع ھ���ذه الدراس���ات بم���ا تطرح���ھ م���ن أفك���ار وب���دائل 

واقتراحات ، إلى إقامة ح�وار مجتمع�ي موس�ع بھ�دف تحقی�ق أكب�ر ق�در ممك�ن م�ن 

اإلجماع الوطني حول التعلیم الذي ننشده وأھدافھ وبنیت�ھ ونوعیت�ھ ومتطلبات�ھ بم�ا 

  .یزیده وضوحاً وثراءً 

  
  راسة  فریق الد
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  الفصل األول 

  تطویر سیاسات التعلیم والفلسفة التربویة

  

  :تمھیــــد

ورثت لیبیا نظاماً تعلیمیاً متدنیاً في ك�ل مكونات�ھ ب�سبب سیاس�ات النظ�ام المنھ�ار ، 

وم��ن الب��دیھي ف��ي ظ��ل ث��ورة ال��سابع ع��شر م��ن فبرای��ر أن ی��شھد النظ��ام التعلیم��ي 

دول الع��الم المتق��دم ، وھ��و أم��ر ل��یس تط��وراً یرق��ى إل��ى الم��ستویات الت��ي حققتھ��ا 

  .بالمستحیل إن صدقت النوایا وتوفرت العزیمة 

  :إن تطویر سیاسات التعلیم یستوجب أمرین أساسیین 

 إدخ���ال تغیی���رات جذری���ة وأساس���یة عل���ى النظ���ام التعلیم���ي لع���الج الم���شكالت –أ 

و المزمن��ة الت��ي أض��عفت كفایت��ھ ، وح��ّدت م��ن قدرت��ھ عل��ى االنط��الق بفاعلی��ة نح��

  .األفضل 

 إرساء قواعد بنیة النظ�ام التعلیم�ي وھیاكل�ھ األساس�یة لی�صبح مھی�أ للتواف�ق –ب 

م���ع خ���صائص المرحل���ة الحالی���ة واالس���تجابة لمطالبھ���ا ، واس���تثمار اإلمكانی���ات 

  :المعرفیة والمادیة المتوفرة ، مع األخذ في االعتبار ما یلي 

 ھ��و ج��زء م��ن نظ��ام سیاس��ي  أن النظ��ام التعلیم��ي ل��یس قائم��اً بذات��ھ ، إنم��ا– 1

واجتماعي واقتصادي وثقافي ، وأن التحوالت السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

التي تعیشھا لیبی�ا الجدی�دة تتطل�ب إح�داث التغیی�ر المطل�وب للنظ�ام التعلیم�ي بكاف�ة 

  .مستویاتھ ومراحلھ 

لی�ة الت�ي  تجدید النظام التعلیم�ي وتحدیث�ھ مطلب�اً ملح�اً ف�ي ظ�ل التط�ورات الحا– 2

یمر بھا المجتمع اللیب�ي سیاس�یاً واجتماعی�اً واقت�صادیاً ، وم�ا یح�دث م�ن تط�ورات 

  .علمیة وتقنیة على المستوى الدولي 

 أن العالم یمر بمرحلة من التطور والتغیر السریعین ، وأن محرك ھذا التطور – 3

 تعمل ف�ي حق�ل والتغیر لم یعد مجرد الثروة المادیة أو الثروة البشریة العددیة التي

التنمی��ة، ب��ل أص��بحت الخب��رة النوعی��ة العلمی��ة والتقنی��ة عالی��ة الكف��اءة ، ھ��ي أداة 

الح�سم والتط��ور ال�سریع ، وإح��راز التق�دم المتمی��ز ف�ي مج��االت العل�وم المختلف��ة ، 
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وأن ھذه المعطیات المدعوم�ة بالدراس�ات الم�ستقبلیة ومنھجیتھ�ا وط�رق بحثھ�ا ال 

  .یمیة التقلیدیة ورتابتھا تنسجم مع ثبات النظم التعل

 إن العصر ال�ذي نعی�شھ یتمی�ز بكون�ھ ع�صر التفج�ر المعرف�ي ، ع�صر الث�ورة – 4

التقنیة، عصر تقنیة المعلومات ، عصر تحدیات العولمة ، وال مكان لتعلیم في ھ�ذا 

  .العصر ال یأخذ في حسبانھ مضامین ھذه التحوالت 

راس�یة بم�ا یجعلھ�ا تواك�ب الع�صر  ـ ضرورة إحداث تغییر نوعي في المن�اھج الد5

وتتجنب اإلسھاب والتك�رار غی�ر المب�رر ، وت�ستخدم التقنی�ات الحدیث�ة وتبتع�د ع�ن 

األس��لوب التقلی��دي ف��ي ط��رق وأس��الیب التق��ویم ، كم��ا یراع��ى م��ن خاللھ��ا تب��این 

  .القدرات والفروقات الفردیة ، مع احتوائھا على المصطلحات والمفاھیم الشاملة 

 بأن أي إصالح للتعلیم البد وأن یبدأ بإعادة النظر في فلسفة التربی�ة ویمكننا القول

وأھ����دافھا العام����ة، ونق����صد ھن����ا بفل����سفة التربی����ة مجموع����ة المف����اھیم واآلم����ال 

والطموحات العلیا للمجتمع، والتي من خاللھا تحدد صیغة اإلن�سان ال�ذي ی�راد م�ن 

 القادر على تحقیق التقدم التعلیم أن یسھم في بنائھ بصورة تبرز نوع ذلك اإلنسان

  .والرقي لذاتھ ولمجتمعھ

ونظراً ألھمیة ھذه الفلسفة في صیاغة األھ�داف العام�ة للتعل�یم وال�سیاسات   

التربوی��ة والتعلیمی��ة، ف��إن فری��ق العم��ل اقت��رح ص��یاغة رؤی��ة واض��حة للتوجھ��ات 

العام��ة لفل��سفة التربی��ة ف��ي لیبی��ا، ت��ستمد م��ن عقی��دة المجتم��ع وأص��التھ، وتواك��ب 

الحاضر، وتستوعب النظرة الجدیدة للتربیة والتعلیم، وتعبر عن نظرتھا ال�شمولیة 

  .للوجود والحیاة

وعلیھ فإن الفریق االستشاري قام بالتركیز عل�ى من�اطق االختن�اق والح�رج   

ف��ي العملی��ة التربوی��ة والتعلیمی��ة والت��ي ی��شكو منھ��ا المی��دان والمجتم��ع، إلع��ادة 

خ��ذ ف��ي االعتب��ار الفع��ل الممك��ن ول��یس التحلی��ق ص��یاغة فل��سفة ورؤی��ة تربوی��ة تأ

المنظ��ر، فالھ��دف ف��ي النھای��ة رؤی��ة ت��ضيء الطری��ق أم��ام اس��تنباط حل��ول تربوی��ة 

  .وتعلیمیة أكثر مالءمة لھویتنا ومجتمعنا في سعیھ المستقبلي لمواكبة عالمھ

وف��ي ض��وء مراجع��ة التق���اریر والدراس��ات الوطنی��ة واإلقلیمی��ة والعالمی���ة   

لتعرف على أوج�ھ التط�ابق والتب�این بینھ�ا وب�ین النظ�ام التعلیم�ي ف�ي وتحلیلھا، وا

لیبیا، ومن خالل ما تم تناولھ من قضایا ومناق�شات م�ن قب�ل فری�ق العم�ل ، وعل�ى 

ض��وء أوراق العم��ل المقدم��ة م��ن أع��ضاء الفری��ق أمك��ن بإیج��از إب��راز معوق��ات 

  .ومشكالت النظام التعلیمي في لیبیا
  

  :التي تواجھ النظام التعلیميالمعوقات والمشكالت / أ
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تشیر معظم دراسات التقویم والعمل المیداني إل�ى أن النظ�ام التعلیم�ي الزال   

  :یواجھ مجموعة من المعوقات في كفاءتھ الداخلیة، والتي من أھمھا

  .عدم وضوح فلسفة التربیة والتعلیم وتوثیقھا -1

 .عدم توثیق السیاسات التعلیمیة -2

ھداف العامة للتربی�ة وال�سیاسات التعلیمی�ة م�ن جھ�ة، عدم تأكید الصلة بین األ -3

وب���ین ال���سیاسات التعلیمی���ة والتخط���یط للتعل���یم م���ن جھ���ة أخ���رى، حی���ث أن 

ال��سیاسات التعلیمی��ة ت��صدر ف��ي ال��سابق ب��صورة متفرق��ة عل��ى ش��كل ق��رارات 

وتشریعات، كما تبین أن ھناك ضعفاً في تفعی�ل م�ا انتھ�ت إلی�ھ الدراس�ات وف�ي 

لتشریعات للتأك�د م�ن بل�وغ األھ�داف الت�ي وض�عت م�ن أجلھ�ا ثبات القرارات وا

 .واستمرار االلتزام بتنفیذھا

عدم االھتمام ب�التخطیط الترب�وي والتعلیم�ي م�ن حی�ث تنظمی�ھ ودع�م أس�الیبھ،  -4

وت����وفر تقنی����ات متقدم����ة تت����یح ل����ھ التواص����ل م����ع حاجت����ھ م����ن المعلوم����ات 

بط الخط�ة التعلیمی�ة واإلحصاءات الدقیقة من البحوث التربویة والدراسات، ور

بمطالب التنمیة الشاملة وتوفیر حاجتھا إلى الق�وى العامل�ة، وبن�اء نظ�م ت�ؤدي 

إلى تعزیز االستفادة من اإلمكانیات المتاحة الستیعاب عدد أكب�ر م�ن المتعلم�ین 

 .وتقدیم تعلیم أفضل

عدم االھتمام باإلدارة التربویة، حیث لوحظ أنھا تعاني نقص الكف�اءات ونق�ص  -5

افز للمج���دین كم���ا أنھ���ا ت���شكو خل���الً ف���ي بنیتھ���ا الھیكلی���ة والتنظیمی���ة الح���و

وتقسیماتھا اإلداریة، وغموضاً في تحدید االختصاصات والتوص�یف ال�وظیفي، 

والحاج��ة إل��ى مزی��د م��ن الدراس��ات لمع��اییر التق��ویم ال��شامل ل��ألداء، حت��ى ال 

ض یقتصر التقییم عل�ى م�صدر واح�د ھ�و م�دى الت�زام الموظ�ف بالح�ضور، بغ�

النظر عن اإلنتاج، كما تمیزت الل�وائح واألنظم�ة بالتعقی�د ف�ي اإلج�راءات، مم�ا 

وب���الرغم م���ن مح���اوالت اإلص���الح اإلداري، . أوج���د مؤس���سة نمطی���ة تقلیدی���ة

والتوسع في استخدامات الحاسوب ومیكنة العمل، إال أنھ�ا ال ت�زال بحاج�ة إل�ى 

ھیل اإلجراءات وم�نح إصالح أوسع یحقق الربط بین اتخاذ القرار وتنفیذه وتس

 . صالحیات أكثر لإلدارة التربویة في المیدان، وباألخص اإلدارة المدرسیة

الزال��ت المن��اھج یغل��ب علیھ��ا الجان��ب النظ��ري، والزال االس��تمرار ف��ي تبن��ي  -6

األسالیب التقلیدیة في تطویر المناھج وإعداد الكت�ب والم�واد التعلیمی�ة ،والت�ي 

لومات ألجل االمتحانات، دون تشجیع الم�تعلم تركز على الحفظ واسترجاع المع

على التفكیر والبحث واالت�صال بم�صادر المعرف�ة المختلف�ة م�ن بینھ�ا المعرف�ة 

كم��ا أنھ��ا ال ت��ربط ب��ین جوان��ب المنظوم��ة وتطبیقاتھ��ا . وغیرھ��ا) اإللكترونی��ة(
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المدرس��ین، (وم��دلوالتھا العملی��ة ف��ضالً ع��ن ع��دم تك��اثف الجھ��ود م��ن الجمی��ع 

عل��ى نح��ٍو ك��اٍف ) دراء الم��دارس، أولی��اء األم��ور، المتخص��صینالم��وجھین، م��

 .للمساھمة في إعداد المناھج

قل�ة االھتم��ام بالمھ��ارات التعلیمی�ة، وأھمھ��ا مھ��ارات التعل�یم ال��ذاتي، واكت��ساب  -7

الق��درة عل��ى مواجھ��ة ح��ل الم��شكالت والتم��اس س��بل حلھ��ا، والت��شجیع عل��ى 

تخدامات الحاس�وب ق�د أدخل�ت المبادرة وتحمل المسؤولیة، وبالرغم من إن اس�

ف��ي بع��ض مراح��ل التعل��یم الع��ام، إال أن االس��تفادة الفعلی��ة م��ن ھ��ذه التقنی��ات 

الزال��ت مح��دودة ف��ي المج��ال الترب��وي والتعلیم��ي بجمی��ع مراحل��ھ بم��ا ف��ي ذل��ك 

 .التعلیم الجامعي

الزال��ت نظ��م التق��ویم والقی��اس تقلیدی��ة ف��ي أغلبھ��ا، وتعتم��د عل��ى اس��ترجاع  -8

اب��ة ف���ي أوراق االمتحان��ات، مم���ا ح��دَّ م���ن اس��تخدام المعرف���ة المعلوم��ات لإلج

وتطبیقاتھ��ا ف��ي مواجھ��ة متطلب��ات الحی��اة، وأوج��د نوع��اً م��ن االتكالی��ة، وذل��ك 

باإلضافة إلى ظھور سلبیات سلوكیة مثل ظاھرة الدروس الخصوصیة والغ�ش 

 .في االمتحانات وغیرھا

رش��اد االجتم��اعي اإل(ھن��اك حاج��ة ماس��ة إل��ى إیج��اد م��ا یمك��ن أن نطل��ق علی��ھ  -9

بھدف اكتشاف قدرات الطالب منذ البدای�ة، وإتاح�ة الفرص�ة ل�ھ ف�ي ) والتربوي

سیاس�ات وب�رامج التعلیم حسب ما تكشف عنھ دراسة قدراتھ، مع توجیھھ إلى 

التقابل إحتیاجاتھ  وتت�یح ف�رص متع�ددة دون ف�رض م�سارات عل�ى أن یراع�ي 

 .التطویر في سبل التعلیم وأدواتھ 

 المعلم وتط�ویره، حی�ث ت�شیر الدراس�ات المیدانی�ة الت�ي تناول�ت ضعف إعداد - 10

جھ��ود مؤس��سات إع��داد المعلم��ین إل��ى أن المخرج��ات لی��ست عل��ى الم��ستوى 

المنشود، وقد یرجع ذلك إلى نوعیة الم�دخالت والعملی�ات والمخرج�ات لھ�ذه 

المؤسسات في ظل نظام ال یعتمد كلیاً على اختبار ق�درات ومی�ول مقنن�ة، ب�ل 

على درج�ات ال�شھادة الثانوی�ة العام�ة، وأحیان�اً م�ا ی�وزع الف�ائض م�ن یركز 

الطلبة على مختلف الكلیات، كما أنھ بالرغم م�ن الجھ�ود المبذول�ة ف�ي مج�ال 

تدریب المعلمین أثناء الخدمة إال أن أسالیب التدریب مازالت ت�شكو م�ن ع�دم 

، إل��ى جان��ب االس��تمرار، وق��صر الم��دة وأنھ��ا ال ت��رتبط بالترقی��ات أو الح��وافز

 .عدم توفر سبل فاعلة لتشجیع المعلم على تطویر معلوماتھ ومھاراتھ

الزال اإلنفاق من الموارد المالیة المتاحة مرك�ز عل�ى المھای�ا والمرتب�ات بم�ا  - 11

ال یت���یح ت���وفر الم���وارد المالی���ة الالزم���ة لل���صرف عل���ى التط���ویر والتنمی���ة، 

 .ن في الحقل التربويوتوفیر التقنیات التربویة، وتطویر كفاءة العاملی
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الزال االھتمام بالنشاطات التربوی�ة الالص�فیة دون الم�ستوى المن�شود، رغ�م  - 12

أن تلك الن�شاطات ال تق�ل أھمی�ة ع�ن الن�شاطات ال�صفیة والت�ي تت�یح للطال�ب 

استثمار قدراتھ، وتنمی�ة میول�ھ، والت�رویح ع�ن نف�سھ بم�ا ی�سھم ف�ي إش�باع 

 .حاجاتھ النفسیة وتنمیة شخصیتھ

  :ح فلسفة التربیة وتوجھاتھا األساسیةمالم/ ب

  

ی��ربط المؤس��سة التعلیمی��ة بمجتمعھ��ا عق��د اجتم��اعي متع��ارف علی��ھ، ی��ودع   

المجتمع بموجبھ أمانة إعداد أجیالھ وتنشئتھم إلیھا، وفق التوجھ�ات الكب�رى الت�ي 

  .تقود نھج الحیاة في المجتمع وتتحدد في ضوئھا اختیاراتھ ونوعیة استجابتھ

متغی�رات المجتمعی�ة الت�ي تواج�ھ التعل�یم، ھ�ي توجھ�ات اس�تقاھا إن جملة ال  

 وتقالیده، فھي تمثل حصاد تجارب أجیالھ وممارساتھم، وتعبر وثراتھ من عقیدتھ 

  .عن تطلعاتھم لنوعیة المستقبل الذي یستشرفھ

ویقع على ع�اتق فل�سفة التربی�ة، ترجم�ة ومناق�شة ھ�ذه التوجھ�ات الكب�رى   

علیمی���ة وتحدی���د المف���اھیم الرئی���سیة والق���یم األساس���یة، إل���ى منطلق���ات تربوی���ة وت

وإج���راء التحلی���ل النق���دي لم���شكالت التعل���یم، ومناق���شة االفتراض���ات المطروح���ة 

  .للنظریات المتداولة في العمل التربوي

وتقدم السیاسة التعلیمیة التي یتم تبینھا في ض�وء فل�سفة التربی�ة م�سارات   

منفذی��ھ، ول��ذلك تك��ون سیاس��ة التعل��یم مقترح��ة وتوجھ��ات توض��ع أم��ام المی��دان و

معرضة للتغییر من فترة ألخرى، بعكس فلسفة التعلیم التي تتمیز بقدر م�ن الثب�ات 

  .النسبي

وبالت���الي ف���إن فل���سفة التربی���ة المن���شودة ینبغ���ي أال یك���ون ھ���دفھا التنظی���ر   

المحلق في المثالیة ، بل یجب أن تسعى إل�ى فھ�م الواق�ع عل�ى نح�و یرك�ز عل�ى أن 

 المعرفة الناجمة عن ذلك حیة ووظیفیة، وأن تساعد على مواجھ�ة متطلبات�ھ تكون

بكفاءة وقدرة مركزة عل�ى است�شراف الم�ستقبل لتوج�ھ الجھ�ود إل�ى تنمی�ة بدایات�ھ 

  .وانطالقھا وتقدم الرؤیة الواضحة للعمل التربوي 

وھك��ذا ف��إن فل��سفة التربی��ة یج��ب أن ت��شتمل عل��ى الفك��ر ال��ذي یق��ود حرك��ة   

لمیداني وممارساتھ، وتستقي منھ المعاییر التي یتم عل�ى ض�وئھا التف�ضیل الواقع ا

ب��ین الب��دائل والخی��ارات المطروح��ة لتط��ویره نح��و الم��ستقبل ال��ذي تست��شرفھ لیبی��ا 

الجدی��دة ألجیالھ��ا، عل��ى أال ینح��صر ف��ي ظ��روف مجتمعھ��ا، وینغل��ق ع��ن التجرب��ة 

  .انتمائنا وھویتنا وتطلعاتناالعالمیة وثمارھا، طالما تناغمت نتائجھا وأسالیبھا مع 

وینبغي أن تتضمن فلسفة التربیة تحدیداً واضحاً للمع�الم واألص�ول الكب�رى   

لمنطلقات توجیھ وتنمیة النشيء في رؤیتھم للك�ون والحی�اة وأس�لوب التع�اون م�ع 
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رفاقھم في اإلنسانیة، وترجمة ذلك ف�ي س�لوكھم العقل�ي والعمل�ي المعب�ر ع�ن ھ�ذه 

 عل��ى أال یق��ف ذل��ك عن��د الفك��ر المحل��ق ف��ي الخی��ال والتنظی��ر الرؤی��ة م��ع التأكی��د

والتجرید، بل یكون منح األولویة في تلك الرؤیة للممارسة الواقعی�ة ف�ي مجتمعن�ا، 

ق حركة التنمی�ة یمع التركیز على مواطن الحرج واالختناق في األداء، تلك التي تع

لتعلیمی�ة أن تنطل�ق ویقت�ضي ذل�ك م�ن المؤس�سة ا. والمواكبة لمتطلبات عالم جدی�د

 م��ن التوجھ��ات – ف��ي مفاھیمھ��ا وبرامجھ��ا وكاف��ة ن��شاطاتھا -حرك��ة منظومتھ��ا 

  :األساسیة التالیة

  :التوجھات األساسیة في العمل التربوي والتعلیمي ) ج 

  

  :التأكید على أن اإلسالم نھج حیاة ) 1

 فلیبیا مجتمع عربي إسالمي یستمد من ھ�دى اإلس�الم ذاتیت�ھ ونھ�ج حیات�ھ،  

وم��ن تعالیم��ھ فھم��اً واعی��اً متفتح��اً لدین��ھ، ی��دعو إل��ى التواص��ل والتع��ارف، وس��لوكاً 

س�محاً یلت��زم بالع��دل ف��ي تعالیم�ھ ، وتق��بالً لنعم��ة التن��وع ب�ین الب��شر، وتح��اوراً م��ع 

اآلخر بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة، واعتزازاً بھ�دى هللا وی�سره ف�ي ش�ؤون 

 للن�شئ، إل�ى الق�یم والمب�ادئ الت�ي تؤك�د المحب�ة حیاتھ، ویتوجھ في التربیة الدینیة

والتعاون والشورى والتكافل ف�ي ال�شدة والرخ�اء، منطلق�اً ف�ي إدارة ش�ؤون حیات�ھ 

  .بالتشریعات التي یحددھا المجتمع

  

  :ترسیخ مبدأ الحفاظ على الھویة) 2

للیبیین أصول عربی�ة عریق�ة ات�صفت بال�شھامة ونج�دة الم�ستغیث وحمای�ة   

الم�سارعة إل�ى الب�ذل والعط�اء، عقی�دتھم اإلس�الم والعروب�ة وجھ�تھم الجار وطیب 

والع���الم الرح���ب س���احة ح���ركتھم من���ذ ن���شأتھم، ثق���افتھم عربی���ة إس���المیة عالمی���ة 

معاص���رة، ینھل���ون م���ن العل���وم والمع���ارف المختلف���ة م���ا یفی���د وط���نھم وع���المھم، 

ف�ي مقوم�ات محتفظین بھویتھم في الع�الم المتغی�ر، ی�سود بی�نھم التكاف�ل والتكام�ل 

ھویتھم الوطنیة وانتماؤھم العربي وانفتاحھم على الحضارة العالمیة التي ی�سعون 

إلى المساھمة بھا على أسس من العدال�ة االجتماعی�ة وحق�وق اإلن�سان، یتف�اعلون 

مع متغیرات العصر ومع الثورة المعلوماتیة، ینبذون العنف واإلرھاب  والتط�رف، 

الشرعیة والمكاسب التي تم تحقیقھا، ینخرط�ون ف�ي یعتدون بالثوابت المتمثلة في 

الن���شاطات التطوعی����ة اإلن����سانیة، یرف���ضون االنحراف����ات العقائدی����ة والت����شوھات 

  .الفكریة

  

  :االعتزاز بالعروبة إنتماء وتكامل) 3
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یعت��ز المجتم��ع اللیب��ي بانتمائ��ھ تاریخ��اً ولغ��ًة وح��ضارًة إل��ى األم��ة العربی��ة،   

ھا وتك��امالً وعم��الً م��شتركاً ب��ین أقطارھ��ا لخی��ر وحرص��اً عل��ى التع��اون ب��ین ش��عوب

  .مجتمعاتھا واإلنسانیة جمعاء
  :االنفتاح على الثقافات والتواصل مع العالم) ـ4

إن من م�سؤولیة النظ�ام التعلیم�ي تك�وین الشخ�صیة المتفتح�ة عل�ى ثقاف�ات   

الع��الم، والمتقبل��ة لآلخ��رین كم��ا ھ��م، حت��ى ی��تمكن األف��راد وال��شباب م��ن التفاع��ل 

یج��ابي ف��ي ع��الم الی��وم ال��ذي ھ��و قری��ة ص��غیرة، یعتم��د ك��ل ج��زء منھ��ا عل��ى اإل

اآلخ��رین، إذ ال یوج��د ف��ي ع��الم الی��وم مك��ان لم��ن ال یقب��ل ویتعام��ل م��ع اآلخ��رین 

  .بإیجابیة

إن تك���وین الشخ���صیة المتقبل���ة لآلخ���رین بثقاف���اتھم وع���اداتھم وتقالی���دھم،   

وب��رامج إع��داد المعل��م قب��ل ی��ستدعي إع��ادة النظ��ر ف��ي المن��اھج الدراس��یة الحالی��ة، 

  .وأثناء الخدمة، مستفیدین من خبراتنا السابقة
  

  :ربط النظریات والمفاھیم بصور استخدامھا ) 5

ینبغ���ي التركی���ز ف���ي ع���رض وتن���اول جوان���ب المعرف���ة والق���یم والمف���اھیم   

والنظریات، على جوانبھا التطبیقیة وصور االستخدام الفعلي في الحی�اة، فالمعرف�ة 

 .عندما تكون واقعیة وتطبیقیة، یقتنع الطالب بأھمیتھا لحیاتھ الیومیةالمدرسیة 
  

 :تكافؤ الفرص في االنتفاع بالتعلیم) 6
  

إن مب��دأ العدال��ة ف��ي تك��افؤ الف��رص ل��م یع��د یقت��صر بالن��سبة للمؤس��سات   

التعلیمیة على مجرد تكافؤ الف�رص ف�ي االلتح�اق ب�التعلیم، ب�ل أص�بح یمت�د لی�صبح 

نتف��اع الفعل��ي ب��التعلیم واجتی��از مراحل��ھ، مم��ا یف��رض عل��ى تك��افؤ الف��رص ف��ي اال

المؤسسة التعلیمیة توفیر التعلیم المالئم للف�رد وفق�اً لقدرات�ھ وإمكانیات�ھ، ومراع�اة 

الف��روق الفردی��ة، والتأكی��د عل��ى ح��ق التعل��یم واالن��دماج للفئ��ات الخاص��ة، وت��وفیر 

ب لم�ن ل�م یتمكن�وا م�ن فرص جدیدة مرنة مستمرة للتعلم والتدریب، وإعادة التدری

استكمال التعلیم المدرسي، وذلك من خالل توفیر البرامج التعویضیة لكل م�ستوى، 

واس��تخدام تقنی��ات ال��تعلم الت��ي تت��یح تفری��د التعل��یم ل��یالئم ق��درات الم��تعلم بم��ا یت��یح 

لم��ستویات الق��درات المختلف��ة م��ن المتعلم��ین الف��رص المالئم��ة إلمكان��اتھم زمان��اً 

من وص��ولھم ف��ي النھای��ة إل��ى الم��ستوى التعلیم��ي المطل��وب، وطریق��ة، بم��ا ی��ض

واعتب��ار ذل��ك حق��اً للم��تعلم تخط��ط لمراعات��ھ الب��رامج وط��رق الت��دریس وأس��الیب 

 .التقویم
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  :اعتبار الیوم المدرسي حیاة وتفاعل) 7

الجدول الدراس�ي ال�ذي یت�رجم ھ�ذه التوجھ�ات ھ�و حی�اة زاخ�رة تجم�ع ب�ین   

جتماعي ال�ذي یتحق�ق ب�ھ النم�و الم�ستھدف للف�رد بم�ا التعلم والترویح والتفاعل اال

ی��ستثمر الطاق��ات وینم��ي المھ��ارات الت��ي تتج��اوز الم��نھج المدرس��ي أو أن تك��ون 

ض��منھ، والطال��ب مح��ور النظ��ام المدرس��ي ی��ساھم ف��ي اإلدارة المدرس��یة لیتحم��ل 

 .المسؤولیة ویدرك تبعاتھا

  

  :المتعلم ویمنع الھدرالتأكید على أن التوجیھ واإلرشاد یستثمر طاقات ) 8

التوجیھ واإلرشاد التربوي شریان حیاة للنظام التعلیم�ي، وص�ّمام أم�ان ف�ي   

التعام��ل م��ع الم��شكالت الت��ي ی��صادفھا الم��تعلم ف��ي مھ��دھا، وت��وفیر خ��دماتھا یت��یح 

توجیھ الطلبة حسب إمكاناتھم، ومیولھم المھنیة على أس�س علمی�ة، ویمك�نھم م�ن 

ج دراس��یة، وم��سارات نف��سیة اجتماعی��ة، ف��الفروق اختی��ار م��ا یالئمھ��م م��ن من��اھ

 الفردیة واستثمارھا ومراعاتھا سواء في مستویات اإلب�داع أو انخف�اض التح�صیل

 ق��ضیة أساس��یة یق��وم التوجی��ھ واإلرش��اد الترب��وي باكت��شافھا أو ص��عوبات ال��تعلم 

  .وتحدید مساراتھا
  :تنمیة الوعي البیئي اإلیجابي) 9

ك��وین ق��یم واتجاھ��ات ومھ��ارات وم��دركات الزم��ة التربی��ة البیئی��ة عملی��ة ت  

لتقدیر العالق�ة ب�ین اإلن�سان ومحیط�ھ الطبیع�ي، وص�یاغة ال�نمط ال�سلوكي ال�واعي 

بأھمیة البیئ�ة، وكیفی�ة العم�ل عل�ى جعلھ�ا عن�صراً مكم�الً لك�ل المق�ررات الدراس�یة 

ح��سب طبیعتھ��ا وعالقتھ��ا بالبیئ��ة والن��شاطات خ��ارج ال��صف تت��یح للطال��ب مج��االت 

ی��ة للتفاع��ل م��ع مكون��ات ھ��ذه البیئ��ة بم��ا یت��یح ل��ھ ف��رص الكت��ساب اتجاھ��ات عمل

إیجابیة ومھارات سلوكیة وعادات حیاتیة ھادفة تجاه ھ�ذه البیئ�ة، وترس�خ وس�ائل 

اإلع���الم ج���ذور االتجاھ���ات اإلیجابی���ة والق���یم المثل���ى ف���ي المحافظ���ة عل���ى البیئ���ة 

  .الطبیعیة
  :تنمیة الحس الجمالي) 10

لجمالي وتذوق اإلبداع ف�ي الك�ون وف�ي ك�ل تعبی�ر إن�ساني إن تنمیة الحس ا  

جمی��ل، ھ��و أح��د المقوم��ات األساس��یة ف��ي الشخ��صیة اإلن��سانیة یعم��ل التعل��یم عل��ى 

  .إذكائھ وتوفیر الفرص الكتسابھ وتوظیفھ في حیاتھ العملیة
  :تعزیز دور النظام التعلیمي وبناء مجتمع دائم التغیر ) 11

وم بدایتھ بات یفرض واقعاً جدی�داً عل�ى المؤس�سة إن عالماً جدیداً نعیش الی  

التعلیمیة في مجتمعنا، وی�دعوھا أن تعی�د ف�ي ض�وئھ مراجع�ة رؤیتھ�ا لممارس�اتھا 

وأولویاتھ��ا، ف��التركیز الح��الي عل��ى الجان��ب التح��صیلي وح��ده ف��ي إع��داد الم��تعلم 
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 وتوجیھ طرق التدریس ونظم التق�ویم والقی�اس والحی�اة المدرس�یة، جع�ل األولوی�ة

للتردی��د والتلق��ین للمعلوم��ة الت��ي ق��دم الحاس��وب وتقنیات��ھ حالی��اً ال��سبل الفوری��ة 

الس��ترجاعھا والح��صول عل��ى أح��دثھا م��ن م��صادرھا الموثوق��ة، وھ��و أم��ر یف��تح 

السبیل أمام جھود التعلیم للتركیز على إتقان المتعلم ألدوات الوصول إل�ى المعرف�ة 

رة ال����شغف الفك����ري للف����رد، والفھ����م ومھ����ارات اكت����سابھا، والعم����ل عل����ى اس����تثا

وم��ساعدتھا عل��ى ت��ذوق متع��ة المعرف��ة لیواص��ل ال��تعلم بنف��سھ عل��ى م��دى رحل��ة 

حیاتھ، وحفز حسھ النقدي لما یرى ویسمع تأمالً وتحلیالً ومقارنًة واس�تنتاجاً، بم�ا 

یعینھ على اكتساب القدرة على الحكم المستقل عل�ى األم�ور، لك�ي یق�رر بنف�سھ م�ا 

ن یفعل���ھ بم���سؤولیة وإن���صاف ف���ي مواجھ���ة أش���كال الدعای���ة ی���راه واجب���اً علی���ھ أ

  .واإلعالن المتسلطة

على أن یؤخذ في االعتبار أن االھتمام بف�تح ھ�ذه اآلف�اق الرحب�ة ف�ي تنمی�ة   

الجوان��ب المتكامل��ة للشخ��صیة اإلن��سانیة ال یعن��ي االن��صراف ع��ن ت��دریب ال��ذاكرة 

ن�ذ الطفول�ة، ف�التعلم ینبغ�ي والحفظ، فالبحوث الحدیثة تؤكد أھمیة تمرین الذاكرة م

أن یشمل كیفیة التعلیم باالنتباه وتدریب ال�ذاكرة وأعم�ال الفك�ر، م�ن خ�الل األلع�اب 

  .والرحالت واالھتمام بالجانب التطبیقي في العلوم
  :االلتزام بمعاییر ضبط الجودة) 12

تعتمد التربیة التنمویة للمجتم�ع عل�ى ت�وفیر من�اخ ثق�افي ترب�وي اقت�صادي   

لإلبداع واالرتقاء، وھي ضرورة وطنیة تفرض�ھا الظ�روف والم�ستحدثات، مناسب 

تل��ك الم��ستحدثات الت��ي تف��رض م��سؤولیات متزای��دة عل��ى النظ��ام التعلیم��ي لت��أمین 

تعلیم یتضمن تطویر التقنیات وتوظیفھا وتطویرھ�ا واالس�تفادة م�ن المعلوم�ات ف�ي 

  .نمو المعارف والمھارات

ضمنة التقنی���ات والتجدی���دات ووس���ائل ولتحقی���ق تعل���یم متمی���ز ومن���اھج مت���  

االتصاالت، ینبغي تطویر أسالیب مراقبة الجودة في العملیة التعلیمیة وااللتزام بھا 

س��واء ف��ي مع��اییر اختی��ار المعل��م أو تق��ویم آدائ��ھ، أو مع��اییر اختی��ار الم��وجھین 

  .التربویین ومدراء المدارس

 الحقیقي للنظام التعلیمي فتجوید عملیة التعلیم والتعلم تعتبر جوھر التطویر  

كل��ھ، فھ��ي ف��ي تكاملھ��ا تح��دد كف��اءة النظ��ام وارتق��اء م��ستواه، وال تتحق��ق أھ��داف 

التربی���ة التنموی���ة إال بتحدی���د الكفای���ات، وتحدی���د آلی���ات ت���شخیص األداء للوص���ول 

بالمتعلم إلى أقصى درجة یمكنھ الوصول إلیھا من خالل إمكاناتھ العمری�ة والعقلی�ة 

فاظ على معاییر ضبط الجودة بمستوى متمیز یضمن الحفاظ عل�ى والجسدیة، والح

جودة المدخالت، وبالتالي االرتقاء بمستوى المخرجات والمحافظة عل�ى الم�ستوى 

  .التعلیمي المنشود
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  :اإلعداد لعالم العمل والقدرة على التكیف) 13

إن تراجع فرص العمل واستمرار ظھور مھن جدیدة واختفاء أخ�رى نتیج�ة   

ع وتیرة االنفجار المعرفي وتطبیقاتھ التقنیة، وانفتاح التجارة العالمی�ة، وم�ا لتسار

یصاحب ذلك من آثار اجتماعی�ة وثقافی�ة واقت�صادیة، ق�د ب�ات یف�رض عل�ى التعل�یم 

أن یجعل اإلعداد للعمل وامتالك القدرة على التكیف والتحول لمھ�ن جدی�دة، ركی�زة 

برامج�ھ، وتن�صح التوجھ�ات الجدی�دة من ركائزه األساسیة الت�ي تبن�ي ف�ي ض�وئھا 

لمنظم��ة الیون��سكو واأللیك��سو واألیس��سكو ب��أن ی��صبح ال��تعلم للعم��ل أح��د األعم��دة 

ال��تعلم للمعرف��ة، وال��تعلم : (األربع��ة لمھ��ام التعل��یم ف��ي مواجھ��ة ع��الم جدی��د وھ��ي

للعمل، والتعلم للعیش م�ع اآلخ�رین، وال�تعلم لیك�ون اإلن�سان روح�اً وج�سداً وذك�اء 

ح��ساً جمالی��اً وم��سؤولیة شخ��صیة وروحی��ة ص��انعاً لق��راره وم��سئوالً وح��ساسیة و

، وأن ینصب االھتمام في ضوء ذلك على مزید من الثقافة العام�ة الت�ي تت�ابع )عنھ

الجدید في عالمھ بم�ا یت�یح للم�تعلم تفھم�اً وتف�اعالً أكب�ر للتغی�ر واتجاھات�ھ، وق�درة 

ا المج�ال رؤی�ة تن�ادي على مواجھ�ة مواق�ف بع�ضھا غی�ر المتوق�ع، ویب�رز ف�ي ھ�ذ

بتبني األسالیب الممكنة للتناوب بین الدراسة والعمل وإشراك فعالیات المجتمع في 

تخط��یط أولوی��ات إس��تراتیجیة التعل��یم وخطط��ھ وبرامج��ھ العملی��ة، وف��تح مؤس��سات 

سوق العمل للمساعدة ف�ي اكت�ساب الم�تعلم إدراك�اً ب�المھن المطلوب�ة ف�ي مجتمع�ھ، 

وم��شاھدة ص��ور تطبی��ق م��ا تعلم��ھ تطبیق��اً عملی��اً، ومعاونت��ھ ووعی��اً بقیم��ة الوق��ت، 

على أن یتفھم میدانیاً نوعیة الكفایات التي علیھ اكتسابھا للنجاح ف�ي ع�الم العم�ل، 

وقد ال یتیح ضیق سوق العم�ل ف�ي بالدن�ا الف�رص لتحقی�ق ھ�ذه التوأم�ة عل�ى نح�و 

ج�دیرة ب�أن یخط�ط واسع بین التعلیم والعمل، ولكن صوراً ممكنة وتدریجی�ة منھ�ا، 

  .لتحقیقھا في قطاع الخدمات وغیرھا

  :التأكید على التعلیم من أجل حیاة تمارس ال نصوص تحفظ) 14

إن التعل�یم م��ن أج��ل ترس��یخ الدیمقراطی��ة وحق��وق االن��سان والت��ي اختارتھ��ا   

لیبی��ا الجدی��دة أس��لوباً نلت��زم ب��ھ ف��ي إدارة ش��ؤون حیاتن��ا، ومعی��اراً نرج��ع إلی��ھ ف��ي 

عالقاتن��ا، ال یع��د لھ��ا الم��واطن م��ن خ��الل المنظوم��ة التعلیمی��ة بمج��رد ت��شریعاتنا و

االقت��صار عل��ى ت��وفیر ن��صوص ت��شرح جوانبھ��ا وتطبیقاتھ��ا أو ش��عارات یرددھ��ا 

المتعلم تتضمنھا الكتب والمناھج، بل ینبغي أن یكون اإلعداد م�ن خ�الل نھ�ج حی�اة 

، وص�ور التعام�ل یعیش ممارساتھ، ویعتاده ف�ي الف�صل وفن�اء المؤس�سة التعلیمی�ة

المختلفة م�ع اآلخ�رین، وال�رأي وال�رأي اآلخ�ر م�ع ح�رص أولی�اء األم�ور عل�ى أن 

ت��سود ممارس��اتھا حی��اة األس��رة، ویق��وم المعل��م ب��سعة ص��دره واھتمام��ھ بإف��ساح 

المجال ألبنائھ للحوار والتعبیر، وأن یكون القدوة المؤثرة والنم�وذج الح�ي للتعل�یم 

اإلن��سان، وال�وعي بح��دود حریت�ھ وبدای��ة حق��وق ال�ذي یرس��خ ف�ي النف��وس احت�رام 
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اآلخ��رین، م��دركاً ب��أن ال��تعلم م��ن خ��الل الت��سلط والقھ��ر یخب��و ف��ي مناخ��ھ اإلب��داع 

ویختفي التجدید، وتضمر في المرء إرادة المبادرة والعم�ل التط�وعي، ویمت�د األث�ر 

ال��سلبي ل��ذلك ف��ي حی��اة الم��تعلم وم��سلكھ فیح��رم المجتم��ع م��ن الم��شاركة الحقیقی��ة 

بنائ��ھ ال��ذین ل��م یحظ��وا بتعل��یم یح��رر عق��ولھم ویطل��ق إرادتھ��م ویرع��ى حرم��ة أل

  .كرامتھم

  :األخذ في االعتبار متطلبات االنتقال من دولة االقتصاد الریعي إلى دولة اإلنتاج) 15

یمر الع�الم حالی�اً بمرحل�ة م�ن التراج�ع االقت�صادي والتقل�یص ف�ي الم�وارد،   

لع��الم كل��ھ وت��ضاعف ت��أثر بالدن��ا بتواب��ع ھ��ذا وتف��اقم للبطال��ة ترك��ت آثارھ��ا عل��ى ا

التراج��ع عل��ى إمكاناتھ��ا االقت��صادیة ومواردھ��ا، وب��ات علیھ��ا أن تواج��ھ تح��دیات 

  .ومتطلبات مرحلة جدیدة في نھج حیاتھا على وجھ العموم

وبالت��الي یق��ع عل��ى المجتم��ع بأس��ره وعل��ى المؤس��سة التعلیمی��ة عل��ى وج��ھ   

اد اإلن�سان، مھم�ة اس�تیعاب متطلب�ات ھ�ذا الخصوص باعتبارھا المسؤولة عن إعد

التغییر وترجمتھ إل�ى خط�ة ش�املة، وبرن�امج تعلیم�ي ینتق�ل بأجیالن�ا فك�راً وم�سلكاً 

من حیاة الوفرة إلى مجتمع اإلنتاج ومتطلباتھ، لینتقل بالمواطن من مرحل�ة التلق�ي 

صبح واألخذ إلى العط�اء والب�ذل، وم�ن تراخ�ي ال�وفرة إل�ى جھ�د البن�اء والك�د، ولی�

التركیز في بناء شخصیة المتعلم على تعمیق وعیھ بمتطلبات ھذا التحول ورك�ائزه 

من أخالقیات التنمی�ة، فیتأك�د اإلص�رار عل�ى اإلتق�ان وال�سعي إل�ى م�ستوى الكفای�ة 

الت�ي تتحق��ق ب��الجمع ب��ین اكت��ساب المھ��ارة م��ن خ��الل اإلع��داد والت��دریب واكت��ساب 

لجم����اعي، واالنتق����ال م����ن التوج����ھ ال����سلوك االجتم����اعي والق����درة عل����ى العم����ل ا

  .االستھالكي المتطلع إلى المباھاة إلى المبادرة لإلنتاج والعمل التطوعي

إن ھ��ذه الق��یم والتوجھ��ات والت��ي تمث��ل رك��ائز التنمی��ة ال��شاملة المطلوب��ة   

للفرد، تتحقق من خالل توفر مواقف حیاتیھ تمارس في المجتمع المدرس�ي وق�دوة 

  .علم من معلمیھ ومشرفیھتضرب المثل یتشربھا المت

  :التأكید على أن المعلم ھو روح التعلیم ووسیلة المجتمع للتغییر) 16

المعلم ھو الوسیلة األساسیة الت�ي یعتم�د علیھ�ا المجتم�ع والنظ�ام التعلیم�ي   

ف��ي مھم��ة تنفی��ذ األھ��داف العام��ة للتعل��یم ف��ي المجتم��ع، أي م��ساعدة الم��تعلم عل��ى 

 سلوكھ، تنمیة لمعرفتھ وعلمھ، وتسدیداً التجاھات�ھ، إحداث التغییرات المطلوبة في

واكتساباً لمھاراتھ المستھدفة، فك�ل تغیی�ر ف�ي ھ�ذه األھ�داف نتیج�ة للتغی�رات الت�ي 

یمر بھا المجتمع البد أن یتبعھ�ا تغی�رات وتنمی�ة للمعل�م لیكت�سب الق�درة والفاعلی�ة 

  .ةللقیام بأدواره الجدیدة، فحیاة المعلم المھنیة متجددة نامی

وفي ضوء ھذه الرؤیة لدور التعلیم في لیبیا الجدی�دة ی�صبح التعل�یم مطالب�اً   

بإع��داد وتخ��ریج نوعی��ة جدی��دة م��ن المتعلم��ین ال تمتل��ك المعرف��ة وأدواتھ��ا فح��سب 
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وإنم��ا تمتل��ك أی��ضاً الق��درة الذاتی��ة عل��ى مواص��لة ال��تعلم م��دى الحی��اة، والمھ��ارة 

 –ك م�ا یتیح�ھ ویی�سره مجتم�ع ال�تعلم لتطویر معارفھا وكفایاتھا، مستخدمًة في ذل�

 م��ن ف��رص ھیأھ��ا للنم��و، اس��تثماراً ل��ذلك –داخ��ل المؤس��سات التعلیمی��ة وخارجھ��ا 

داخل كل إنسان، لینتقل المجتمع من نظام تعلیمي نمطي ساد فیھ " الكنز المكنون"

التلقین واالسترجاع، وتوقف عند مجرد العلم بالمعرفة دون استخدامھا وتطبیقھ�ا، 

ام تعلیم��ي یع��ده لتح��دیات ع��الم تفج��ر المعرف��ة وحتمی��ة التمی��ز، ف��ي س��باق إل��ى نظ��

المنافسة الح�ادة الت�ي تفرض�ھا العولم�ة، ویق�ود المعل�م ھ�ذا التغیی�ر وی�وفر فرص�ة 

المالئمة ویثري نتائجھ، ویق�دم الق�دوة ف�ي الفك�ر العلم�ي والم�سلك األخالق�ي، فھ�و 

ه وثقافت�ھ العام�ة، ونم�وه المھن�ي معلم المرحلة الجدیدة لمجتمعنا، متمیز في إعداد

المستمر الم�صاحب لحیات�ھ، وھ�و معل�م ھی�أت ل�ھ ظ�روف وظیفی�ة یراع�ى فیھ�ا أن 

تسمح لھ بعیش كریم ومكانة اجتماعیة واقتصادیة تمنح�ھ االحت�رام الالئ�ق بمھنت�ھ 

وم��شاركة إیجابی��ة ف��ي ص��ناعة الق��رار المت��صل بعمل��ھ، ألن��ھ معل��م معن��ى بتغیی��ر 

ملقن أو ناقل للمعرفة تتوقف مھمت�ھ عن�د تعل�یم تالمی�ذه، وال السلوك ولیس مجرد 

تمتد لمساعدتھم عل�ى أن یتعلم�وا بأنف�سھم، وھ�و معل�م یق�دم بك�ریم م�سلكھ وث�راء 

فك���ره وم���ستوى ح���واره، والتزام���ھ ب���المنھج العلم���ي، ووعی���ھ المتج���دد بحاج���ات 

اق�اً جدی�دة مجتمعة وتطور عالمھ، الق�دوة الحی�ة لتالمی�ذه، ویف�تح بتفاعل�ھ معھ�م آف

للمعرف���ة، ت���ستثیر إب���داعھم وتطل���ق طاق���اتھم ومب���ادراتھم للبح���ث ع���ن المعرف���ة 

ومعالجتھا واستخدامھا في شؤون حیاتھم، وتقع على المؤس�سة التعلیمی�ة ترجم�ة 

ھذا القصور لمعلم التطویر إلى خطوات إجرائی�ة وآلی�ات ت�شمل كاف�ة المعلم�ین ف�ي 

لم إعداداً وعمالً وظیفی�اً وأداء ف�ي موق�ع المیدان، إن مطلب االرتفاع بمستوى المع

التعلم ینطلق من مب�دأ ین�ادي ب�ھ المرب�ون یؤك�د أن�ھ ال یمك�ن ألي نظ�ام تعلیم�ي أن 

یرتقي إلى أعلى من مستوى المعلمین ف�ي ھ�ذا النظ�ام، أي أن مفت�اح تح�سین أداء 

  .المتعلم یكمن في االرتفاع بنوعیة المعلم

صر الفاع�ل ال�ذي یم�نح الموق�ف التعلیم�ي فالمعلم من ھذا المنظور ھ�و العن�  

الحیاة الزاخرة المتجددة التي تستثیر ال�شغف للمعرف�ة وت�وقظ م�واطن اإلب�داع ف�ي 

المتعلم وتربط الموقف التعلیمي واآلفاق المتجددة في المعرفة وتطبیقاتھا أو یشیع 

  .الركود والرتابة إذا توقف عند نھجھ التقلیدي

 التي تترجم الفلسفة التربویة اتجاھاتھا الكب�رى إن عملیة التغیر االجتماعي  

وتتحمل المؤسسة التعلیمیة تحقیقھا والتي یمثل المعلم وسیلتھا األساس�یة، س�وف 

یتوقف نجاحھ�ا عل�ى م�دى اس�تجابة مؤس�سات إع�داد المعل�م لھ�ذا التغیی�ر، إلع�داد 

وى سائر المعلم لھذه األدوار الجدیدة وفي مقدمتھا أن یصبح التعلیم مھنة في مست

المھ���ن كالھندس���ة والط���ب، تحكمھ���ا ض���وابط ص���ارمة ف���ي م���ستوى ونوعی���ة م���ن 
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یلتحق���ون بھ���ا، وف���ي نظ���م اإلع���داد وتقنیات���ھ المتقدم���ة، وف���ي ت���وازن الجوان���ب 

التخصصیة والتربویة في برامجھا، وعمق التدریب المیداني التطبیقي الذي یل�تحم 

  .الطب وغیرھافیھ المعلم بالمیدان ومشكالتھ كالمعمول بھ في مھنة 

وإذا كنا نتحدث عن معرفة متواصلة في تفجرھا وعالم مت�سارع ف�ي تغی�ره   

وتطبیقات تقنیة متالحقة تتأثر بھ�ا ك�ل جوان�ب الحی�اة، ف�إن ف�ي مقدم�ة م�ن یتطل�ع 

إل��یھم قی��ادة ال��وعي ب��التغیر والتھی��ؤ ل��ھ، معل��م األجی��ال ال��ذي علی��ھ أن ی��ؤمن أن 

، إنما ھو محط�ة بدای�ة )یات التربیة والعلوم كل( تخرجھ من كلیات إعداد المعلمین 

ال نقطة نھایة في إعداده المھني، ال�ذي الب�د أن یخط�ط لتواص�لھ واس�تمراره عل�ى 

نح��و منھج��ي ل��ضمان مواكبت��ھ للجدی��د ف��ي تخص��صھ، وف��ي ط��رق تدری��سھ، وف��ي 

رعایتھ النفسیة واالجتماعیة والتربویة للنمو المتكامل لطالبھ، وإسھامھ في تنمیة 

  .عھ المدرسي والمحليمجتم

وعلى المجتم�ع أن یت�ذكر دائم�اً أن المعل�م إن�سان یأس�ره االحت�رام والمحب�ة   

ویتعاظم جھده بالتقدیر والرعایة، وینطلق عطاؤه بالحریة والمسؤولیة والمتابعة، 

وترجمة ذلك كلھ ف�ي منح�ي التعام�ل مع�ھ، وإن ك�ان أعظ�م ج�زاء یلق�اه المعل�م ھ�و 

  .ى قدر استطاعتھ قد كرس جھده لمھنتھ ووطنھإحساسھ الداخلي بأنھ عل

  :نجاح إصالح التعلیم وتجدیده مسؤولیة المجتمع ولیس المؤسسة التعلیمیة وحدھا) 17

إن مراجعة حركات إصالح التعلیم بوجھ عام وفي بلدان الع�الم الثال�ث عل�ى   

وجھ الخ�صوص ت�شیر إل�ى أن ھن�اك جھ�ات فاعل�ة ف�ي تحقی�ق التغیی�ر الم�ستھدف 

  :ح یأتي في مقدمتھالإلصال

 ).األسرة وقیادات المؤسسات التعلیمیة ووسائل اإلعالم(المجتمع المحلي  -1

 .القیادة السیاسیة -2

 مؤسسات المجتمع المدني -3

 .المجتمع الدولي واإلقلیمي بمؤسساتھ المعنیة بالتربیة والعلوم والثقافة -4

 

یم من كما تشیر ھذه الحركات اإلصالحیة إلى أن فرض إصالحات على التعل

أعلى وحده ل�م یحق�ق نجاح�اً ی�ذكر، وأن عملی�ات اإلص�الح الت�ي ص�ادفت ق�دراً م�ن 

النجاح ھي التي ت�ضافرت مؤس�سات المجتم�ع المحل�ي عل�ى مؤازرتھ�ا بالم�شاركة 

ف��ي الح��وار حولھ��ا واس��تطاعت أن تجت��ذب أش��كاالً م��ن الم��ساعدة الخارجی��ة س��واء 

  .أكانت مھنیة أو تقنیة

ذاب المشاركة الواسعة من المجتمع المحلي ف�ي إن رسم خطة متكاملة الجت

تبن���ي أولوی���ات ھ���ذا اإلص���الح، وم���ن ث���م ف���ي تحم���ل م���سؤولیات تط���ویره فكری���اً 

واجتماعیاً ومالیاً، ھي المنطلق األول لنجاحھ، فتوسیع دائرة الحوار حولھ، وخل�ق 
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وتحفی��ز الم���شاركة الواس���عة م��ن قطاع���ات المجتم���ع وقیادات��ھ باس���تخدام اإلع���الم 

یاتھ، تجع�ل اإلص�الح مطلب�اً وطنی�اً ال عم�الً وظیفی�اً ی�سند إل�ى قط�اع التربی�ة وإمكان

والتعلیم وحده، ألن ھذه المشاركة المجتمعیة ھي الضمان لتقب�ل نتائج�ھ ومواص�لة 

  .دعمھ والوقوف بجانب ما قد یتطلبھ من تضحیات باعتباره مطلباً لحیاة أفضل

 ب��سیاسة حكیم��ة ح��ذرة ف��ي ولتحقی�ق التجدی��د واإلص��الح تب��رز أھمی��ة األخ�ذ

االنتق��ال إل��ى الالمركزی��ة، وھ��ذا م��رتبط بت��وفیر الكفای��ات الق��ادرة، وتنمی��ة ال��وعي 

وروح الم���سؤولیة لتحقی���ق الالمركزی���ة ف���ي الجھ���از التعلیم���ي، ولك���ن اإلص���الح 

سیتوقف على مدى اقتن�اع المعلم�ین ب�ھ وخاص�ًة إذا ش�مل اإلص�الح رعای�ة ق�ضایا 

الوس��ائل الالزم�ة لنج��اح عملھ�م، ب��دًء م�ن الم��ستوى المعلم�ین وظ��روفھم، وت�وفیر 

االقت�صادي الالئ��ق، وت��وفر الكت�اب الجی��د واألجھ��زة الحدیث�ة لالت��صال، إض��افًة إل��ى 

  .المناخ اإلداري الذي یعزز التعاون والتقدیر

  

  

  الفصل الثاني

   الرؤیة المقترحة للفلسفة التربویة

  ) األھداف – المبادئ –األسس ( 

  

 الت�ي أش�رنا إلیھ�ا ف�إن الرؤی�ة المقترح�ة لفل�سفة التربی�ة ف�ي لیبی�ا وفقاً للتوجھ�ات

  :الجدیدة تتمثل في األسس التالیة 
  :األسس الفكریة والروحیة: أوالً 

  . اإلیمان با� سبحانھ وتعالى– 1

 اإلسالم نظام قیمي متكامل یوفر الق�یم والمب�ادئ ال�صالحة الت�ي ت�شكل ض�میر – 2

  .الفرد والجماعة

م نظام فكري سلوكي یحترم اإلنسان ویعل�ى م�ن مكان�ة العم�ل، ویح�ض  اإلسال– 3

  .على العلم والعمل والمبادرة

  . العالقة بین اإلسالم والعروبة عالقة عضویة– 4
  :األسس الوطنیة والقومیة واإلنسانیة: ثانیاً 

 لیبی��ا ج��زء م��ن ال��وطن العرب��ي، وال��شعب اللیب��ي ج��زء ال یتج��زأ م��ن األم��ة – 1

  .العربیة
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 الشعب اللیبي وحدة متكاملة، وال مكان فیھ للتعصب العنصري أو الط�ائفي أو – 2

  .القبلي

 اللغ��ة العربی��ة رك��ن أساس��ي ف��ي وج��ود األم��ة العربی��ة، وعام��ل م��ن عوام��ل – 3

  .وحدتھا ونھضتھا

 التوازن بین مقومات الشخصیة الوطنیة والقومی�ة م�ن جھ�ة، واالنفت�اح عل�ى – 4

  .خرىالثقافات العالمیة من جھة أ

  . التكیف مع متغیرات العصر، وتوفیر القدرة الذاتیة لتلبیة متطلباتھ– 5

  . المشاركة اإلیجابیة في الحضارة العالمیة وتطویرھا– 6

  . التفاھم الدولي على أساس العدل والمساواة والحریة– 7
  :األسس االجتماعیة: ثالثاً 

الجتماعی�ة واالقت�صادیة اللیبیون متساوون في الحقوق والواجبات السیاسیة وا) 1

  .ویتفاضلون بمدى عطائھم لمجتمعھم وانتمائھم لھ

  .احترام حریة الفرد وكرامتھ وحقوقھ) 2

تماس���ك المجتم���ع وبق���اؤه م���صلحة وض���رورة لك���ل ف���رد م���ن أف���راده، دعائم���ھ ) 3

األساس��یة الع���دل االجتم��اعي، وإقام���ة الت��وازن ب���ین حاج��ات الف���رد وحاج���ات 

افلھم بما یحق�ق ال�صالح الع�ام، وتحم�ل الم�سئولیة المجتمع وتعاون أفراده وتك

  .الفردیة واالجتماعیة

  .تقدم المجتمع رھن بتنظیم أفراده بما یحفظ المصلحة الوطنیة والقومیة) 4

المشاركة السیاسیة واالجتماعیة في إطار دیمقراط�ي ح�ق للف�رد وواج�ب علی�ھ ) 5

  .إزاء مجتمعھ

للجمی���ع ، عل���ى أن تتماش���ى خط���ط التربی���ة ض���رورة اجتماعی���ة والتعل���یم ح���ق ) 6

  .وبرامج التعلیم مع احتیاجات وقدرات جمیع المتعلمین 

  :األھداف العامة للتربیة

تنبثق األھداف العامة للتربیة في لیبیا الجدی�دة م�ن فل�سفة التربی�ة، وتتمث�ل   

ف��ي تك��وین الم��واطن الم��ؤمن برب��ھ، المنتم��ي لوطن��ھ وأمت��ھ، المتحل��ي بالف��ضائل 

امي ف��ي مختل��ف جوان��ب الشخ��صیة الج��سمیة والعقلی��ة والروحی��ة اإلن��سانیة، الن��

والوجدانی��ة واالجتماعی��ة بحی��ث ی��صبح الطال��ب ف��ي نھای��ة مرحل��ة التعل��یم مواطن��اً 

  :قادراً على

االس��تیعاب ال��واعي للحق��ائق والمف��اھیم والعالق��ات المت��صلة بالبیئ��ة الطبیعی��ة ) 1

اً وعالمی��اً، واس��تخدامھا والجغرافی��ة وال��سكانیة واالجتماعی��ة والثقافی��ة محلی��

  .بفاعلیة في الحیاة العامة
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وبن��اء العب��رة لفھ��م الحاض��ر وتط��ویره اس��تیعاب عناص��ر الت��راث، واس��تخالص ) 2

  .المستقبل 

  .استیعاب اإلسالم عقیدة وشریعة والتمثل الواعي لما فیھ من قیم واتجاھات) 3

ع اآلخ��رین بی��سر اس��تخدام اللغ��ة العربی��ة ف��ي التعبی��ر ع��ن ال��ذات، واالت��صال م��) 4

  .وسھولة

  .االنفتاح على ما في الثقافات اإلنسانیة من قیم واتجاھات حمیدة) 5

التفكیر الریاضي واستخدام األنظمة العددیة، والعالقات الریاضیة في المج�االت ) 6

  .العلمیة وشئون الحیاة العامة

اس�تخدامھا استیعاب الحقائق والمفاھیم والمبادئ والنظریات والتعام�ل معھ�ا، و) 7

في تفسیر الظواھر الكونیة وتسخیرھا لخدمة اإلن�سان وح�ل م�شكالتھ وت�وفیر 

  .أسباب رفاھیتھ

االستیعاب الواعي للتكنولوجیا، واكتساب المھارات في التعام�ل معھ�ا وإنتاجھ�ا ) 8

  .وتطویرھا وتسخیرھا لخدمة المجتمع

ا ف��ي تف��سیر جم��ع المعلوم��ات وتخزینھ��ا واس��ترجاعھا ومعالجتھ��ا واس��تخدامھ) 9

الظ��واھر وتوق��ع االحتم��االت المختلف��ة لألح��داث واتخ��اذ الق��رارات ف��ي ش��تى 

  .المجاالت

التفكیر النقدي الموضوعي، واتب�اع األس�لوب العلم�ي ف�ي التفكی�ر والم�شاھدة ) 10

  .والبحث وحل المشكالت

مواجھ��ة متطلب��ات العم��ل واالعتم��اد عل��ى ال��نفس، باكت��ساب مھ��ارات مھنی��ة ) 11

  .متخصصةعامة أخرى 

استیعاب القواعد الصحیة وممارسة العادات المتصلة بھا، والنشاط الریاض�ي ) 12

  .لتحقیق نمو جسمي متوازن

  .تذوق الجوانب الجمالیة في الفنون المختلفة، وفي مظاھر الحیاة) 13

  .التمسك بحقوق المواطنة، وتحمل الواجبات والمسئولیات المترتبة علیھا) 14

  .ن وتكریس وحدتھاالعتزاز بالوط) 15

اس��تثمار الق��درات الخاص��ة واألوق��ات الح��رة ف��ي تنمی��ة المع��ارف، وجوان��ب ) 16

  .اإلبداع واالبتكار، وروح المبادأة بالعمل واالستمرار فیھ والترویج البريء

  .احترام االنسان وتقبل اآلخر ، والتعامل مع االختالفات بقیم إنسانیة ) 17

د ال��سلوك االجتم��اعي واألخالق��ي، وتمثلھ��ا التكی��ف الشخ��صي واكت��ساب قواع��) 18

  .في التعامل مع اآلخرین ومتغیرات الحیاة

  .المساواة بین الجنسین وإتاحة الفرصة للمرأة لتحمل المسئولیة) 19
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  :مبادئ السیاسة التعلیمیة

  : اآلتي في  تتمثل مبادئ السیاسة التعلیمیة

 الف�رد والمجتم�ع، وإقام�ة توجیھ النظ�ام التعلیم�ي لیك�ون أكث�ر مواءم�ة لحاج�ات) أ

  .التوازن بینھما

توفیر الفرص لتحقیق مبدأ التعلیم الم�ستدیم واس�تثمار أنم�اط التعل�یم الم�وازي ) ب

  .بالتنسیق مع الجھات المختصة

تأكید أھمیة التربیة السیاسیة ف�ي النظ�ام التعلیم�ي، وترس�یخ مب�ادئ الم�شاركة ) ج

  .والعدالة والدیمقراطیة وممارستھا

  .ید أھمیة التربیة البیئیة في النظام التعلیمي في ترسیخ مبادئ التنمیةتأك) د

توجی��ھ العملی��ة التعلیمی��ة توجیھ��اً یط��ور ف��ي شخ��صیة الم��واطن الق��درة عل��ى ) ھ��ـ

التحلیل والنقد والمبادرة واإلبداع والحوار اإلیجابي وتعزیز القیم الم�ستمدة م�ن 

  .التراث الوطني العربي واإلسالمي واإلنساني

ترسیخ المنھج العلمي في النظام التعلیمي، تخطیط�اً وتنفی�ذاً وتقویم�اً، وتط�ویر ) و

  .نظم البحث والتقویم والمتابعة

  .توسیع أنماط التعلیم في المؤسسات التعلیمیة لتشمل مختلف البرامج الحدیثة ) ز

  .التأكید على أن التعلیم رسالة ومھنة لھا قواعدھا الخلفیة والمھنیة) ح

تزاز بمكانة المعلم العلمیة واالجتماعیة، لدوره المتمیز في تكوین اإلن�سان االع) ط

  .والمجتمع

التأكید على أھمیة برامج التربیة الخاصة ، لتشمل تعلیم وإندماج الط�الب ف�ي ) ي 

  .جمیع مراحل التعلیم بالمؤسسات التعلیمیة 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  تطویر التعلیم في لیبیا

   )العملیة التعلیمیة والبنیة التنظیمیةالسیاسات ومكونات ( 

  
  

إن تطویر النظام التعلیمي یجب ان یعتمد على مفاھیم وسیاسات جدیدة تأخ�ذ بع�ین 

االعتب��ار التط��ورات العلمی��ة والتربوی��ة الحدیث��ة وتن��امي الث��ورة العلمی��ة والتقنی��ة 

ى إل��ى العالمی��ة والتوج��ھ إل��ى ال��تعلم ب��دل التعل��یم والتفكی��ر ب��دل التلق��ین وأن ی��سع

  :تحقیق الغایات التالیة 
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 .إعداد وتكوین اإلنسان للحیاة  .1

تكوین اإلنسان المؤمن بثقافتھ األص�یلة ، والق�ادر عل�ى تطویرھ�ا ، لتواك�ب  .2

 .وتتفاعل مع الحضارات األخرى بكل ثقة واعتزاز 

إعداد اإلنسان الواعي المرتبط بوطنھ ، والمؤمن بق�ضایاه ، والم�تمكن م�ن  .3

 .علمي والتقني مواكبة التطور ال

إعداد المتخ�صص ف�ي مج�ال علم�ي أو تقن�ي مح�دد وف�ق برن�امج متكام�ل ،  .4

 .یمكن الطالب من االلتحاق بسوق العمل بفاعلیة وإتقان 

إعداد الفني في أحد مجاالت الحرف المختلفة ، والقادر على الم�ساھمة ف�ي  .5

 إل��ى إح��دى المج��االت اإلنتاجی��ة والخدمی��ة ، لل��دفع بعجل��ة البن��اء والتنمی��ة

 .األمام

إكساب الطالب مھ�ارات التفكی�ر العلم�ي ، بم�ا یجعل�ھ ی�سھم ف�ي نم�و وتق�دم  .6

المجتمع ، وبما یدفعھ إلى طلب المعرف�ة س�واء بمف�رده أو م�ن خ�الل ن�شاط 

علم���ي مب���رمج ، وبم���ا یمكن���ھ م���ن اس���تیعاب المعلوم���ات والتقنی���ات الت���ي 

 .ستواجھھ في مستقبلھ الدراسي أو أثناء العمل 

ملی�ة التعلیمی�ة ، والعم�ل عل�ى تح�سین م�ستوى التح�صیل العلم�ي تطویر الع .7

التخصصي ، بما یجعلھ یواكب التطور العلمي والتقني في الع�الم ، وی�ساھم 

 .في تحقیق أھداف المجتمع المادیة والثقافیة 

اإلسھام في تكوین وتطویر الم�وارد الب�شریة الق�ادرة عل�ى س�د االحتیاج�ات  .8

ب���ة إلدارة مؤس���سات العم���ل والم���شروعات م���ن العناص���ر الب���شریة المطلو

  .التنمویة المختلفة، وإلنشاء وتشغیل المشروعات الصغرى والمتوسطة 
  

وھ��ذا یتطل��ب إع��ادة النظ��ر ف��ي ك��ل مكون��ات العملی��ة التعلیمی��ة الت��ي س��یتم س��ردھا 

  :وإعطاء مقترحات لتطویرھا وفق اآلتي

  :بنیة النظام التعلیمي ومراحلھ / أوالً 

  ساسي والثانوي یم األالتعل -أ 
لم یحظ السلم التعلیمي في لیبیا خالل األربع عقود الماض�یة باالس�تقرار ب�ل 

ت��م تح��ویره ب��شكل م��شوه، حی��ث ألغی��ت ری��اض األطف��ال وت��م إدخ��ال نظ��ام التعل��یم 

التخص�صي ب��دالً م�ن نظ��ام الثانوی�ة العام��ة، ل�ذلك الب��د م�ن إع��ادة النظ�ر ف��ي ال��سلم 

 م��ع ال�نظم العالمی��ة، وف�ي ھ��ذا ال�شأن یقت��رح أن التعلیم�ي ف��ي لیبی�ا لیك��ون متم�شیاً 

یكون السلم التعلیمي ال�ذي یعتب�ر م�ن المكون�ات األساس�یة للنظ�ام التعلیم�ي ، عل�ى 

  :المراحل الدراسیة التالیة 
  : مرحلة ریاض األطفال– 1
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م�دتھا س�نتان ویلتح�ق بھ�ا األطف�ال ال�ذین أتم�وا ال�سن الرابع�ة م�ن عم��رھم 

باریة، وفي حالة عدم التحاق الطفل بالروضة یمكن أن وتكون اختیاریة ولیست إج

  .تتولى األسرة مسؤولیة إعداده للمرحلة االبتدائیة
  :أھداف ریاض األطفـــال

  غ��رس عقی��دة اإلیم��ان ب��ا� ل��دى الطف��ل، وترس��یخ العب��ادات والع��ادات الحمی��دة

 .المستمدة من القیم اإلسالمیة

 لیاً ونفسیاً واجتماعیاً وروحیاً تحقیق التنمیة الشاملة لألطفال حسیاً وعق. 

  اكت��ساب الطف��ل مھ��ارات لغوی��ة تتجل��ى ف��ي اإلب��داع والفھ��م والتعبی��ر م��ن خ��الل

 .أنشطة تفاعلیة مناسبة تراعى وتعزز برامج األطفال من الفئات الخاصة

  تنمیة النشاط الحركي المعظم وتوجیھھ للمحافظ�ة عل�ى ص�حة الطف�ل وس�المتھ

 .واكتساب الخبرات اإلیجابیة

  تنمیة حواس الطفل بما یساعده على التفاعل وكذلك یحدد ص�عوباتھ ان وج�دت

 .لوضع البرامج المناسبة لمعالجة ھذه الصعوبات

  اكتساب الخبرات العلمیة والتعلیمیة في مجال القراءة والكتابة ومعرف�ة األرق�ام

 .واللعب واألناشید

  الج�و المدرس�ي ونقلھ�م تھیئة األطفال لمرحلة التعلیم النظامي، وتعویدھم عل�ى

 .تدریجیاً إلى الحیاة االجتماعیة في المدرسة

  اكت���شاف ورعای���ة أطف���ال الفئ���ات الخاص���ة م���ن الموھ���وبین ، واألطف���ال ذوي

  .اإلعاقة من خالل برامج التدخل المبكر 

  :  التعلیم األساسي ، ویتكون من مرحلتین ھما– 2

  : المرحلة االبتدائیة –أ 

رحلة ست سنوات ویلتحق بھ�ا التالمی�ذ ال�ذین أنھ�وا  مدة التعلیم في ھذه الم

یؤدي تالمیذ . سنوات من عمرھم ، وھو تعلیم إلزامي ومجاني لجمیع اللیبیین) 6(

ھ��ذه المرحل��ة امتح��ان ال��شھادة االبتدائی��ة عل��ى م��ستوى من��اطقھم وتح��دد الق��وانین 

ل�یم جمی�ع واللوائح تنظیم ھذه المرحلة، وتشكل ھذه المرحلة القاع�دة العری�ضة لتع

الناشئة الذین أتموا سن السادسة وھي مرحلة مفتوح�ة عل�ى المرحل�ة اإلعدادی�ة ، 

حیث تجمع بین النواحي النظریة والعلمیة ، وتوثق العالقة ب�ین م�ا یدرس�ھ التلمی�ذ 

  .في المدرسة وما یتوفر لھ في بیئتھ 

  : المرحلة اإلعدادیة–ب 
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ن تح��صلوا عل��ى ال��شھادة م��دتھا ثالث��ة س��نوات، یلتح��ق بھ��ا التالمی��ذ ال��ذی

االبتدائیة، وھي مرحلة إلزامی�ة ومجانی�ة أی�ضاً، وینبغ�ي أن تت�ضمن ھ�ذه المرحل�ة 

مق��ررات دراس��یة تع��د التلمی��ذ وتؤھل��ھ لل��دخول وااللتح��اق إم��ا إل��ى مرحل��ة التعل��یم 

  .الثانوي العام أو التعلیم الثانوي التقني والمھني 
  

  ):ابتدائي وإعدادي(األھداف العامة لمرحلة التعلیم األساسي 
  

  تمك��ین التالمی��ذ م��ن اكت��ساب ق��در مناس��ب م��ن المف��اھیم والحق��ائق والمع��ارف

 .األساسیة وفق قدراتھم ومستویات نموھم

  تعزیز حب اللغة العربیة وتمكین التالمیذ من اكت�ساب أساس�یات اللغ�ة وام�تالك

 .مھارات التواصل بھا

 تمدة من القرآن الك�ریم وال�سنة مساعدة التالمیذ على فھم القیم اإلسالمیة المس

 .النبویة

  توفیر فرص التعلیم لجمی�ع التالمی�ذ وف�ق ق�دراتھم وحاج�اتھم وت�شجیعھم عل�ى

 .اكتساب المعرفة عن طریق التعلیم الذاتي

  تمك��ین التالمی��ذ م��ن اكت��ساب المھ��ارات األساس��یة وتنمی��ة االتجاھ��ات اإلیجابی��ة

 .ینالتي تساعدھم على التواصل والتعایش مع اآلخر

  تنمیة الشعور الوطني لدى التالمی�ذ وتب�صرھم بأھمی�ة وط�نھم ودوره ف�ي بن�اء

 .الحضارة اإلنسانیة

  م���ساعدة التالمی���ذ عل���ى تحقی���ق نم���وھم المتكام���ل ف���ي الجوان���ب الج���سمانیة

 .والعقلیة، والنفسیة واالجتماعیة

  تمك���ین التالمی���ذ م���ن اكت���ساب المھ���ارات والع���ادات الح���سنة وت���دریبھم عل���ى

 .ممارستھا

  ترسیخ قیمة العمل الیدوي لدى التالمیذ وتمكینھم م�ن إب�راز ق�دراتھم المختلف�ة

 .وتنمیتھا

  تنمی��ة مھ��ارات التفكی��ر ف��ي ح��ل الم��شكالت واقت��راح الحل��ول واتخ��اذ الق��رارات

 .المسئولة تجاه القضایا المختلفة

  تمكین التالمی�ذ م�ن معرف�ة المف�اھیم البیئی�ة وتنمی�ة ق�دراتھم عل�ى فھ�م العالق�ة

 .ین اإلنسان والبیئة وتھیئتھم لممارسة دورھم في المحافظة علیھاب

  م���ساعدة التالمی���ذ عل���ى تحقی���ق الت���وازن ب���ین المع���ارف النظری���ة والتطبیق���ات

 .العملیة

  تنمی��ة ق��درة التالمی��ذ عل��ى تنظ��یم الوق��ت واحترام��ھ وح��سن اس��تخدام أوق��ات

 .الفراغ
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 لجماعيالكشف عن میول التالمیذ وتنمیة قدراتھم على العمل ا. 

  : مرحلة التعلیم الثانوي ، وتتكون ھذه المرحلة من - 3

 التعلیم الثانوي العام -أ 

  التعلیم الثانوي التقني والمھني -ب 

م��دتھا ثالث��ة س��نوات، ویلتح��ق بھ��ا التالمی��ذ ال��ذین تح��صلوا عل��ى ال��شھادة 

  .اإلعدادیة وھي مرحلة غیر إلزامیة وتكون مجانیة للطلبة الراغبین في دراستھا

  : التعلیم الثانوي العام–أ 

  :األھداف العامة للتعلیم الثانوي العام 

  تعمی��ق وتنمی��ة مھ��ارات الط��الب واتجاھ��اتھم بم��ا ی��ستجیب لمتطلب��ات المجتم��ع

 .ومستجدات العصر

  تعزیز حب اللغة العربیة واالعتزاز بھا واإلیمان بقدرتھا على مواكب�ة تط�ورات

المجاالت م�ع االھتم�ام باللغ�ات األجنبی�ة العصر وتقنیاتھ واستخدامھا في جمیع 

 .للتواصل مع العالم

  تمك��ین الط��الب م��ن فھ��م وتمث��ل الق��یم اإلس��المیة الم��ستمدة م��ن الق��رآن الك��ریم

 .والسنة النبویة

  تنمی���ة ال���شعور باالنتم���اء ال���وطني والق���ومي وتعمی���ق اإلح���ساس واالعت���زاز

 .بالعروبة واإلسالم

 ن التعل��یم وت��شجیع الط��الب عل��ى ت��وفیر ف��رص متنوع��ة ومج��االت متع��ددة م��

 .تحصیل المعرفة عن طریق التعلیم الذاتي

  مساعدة الطالب على اختیار التخصص الذي یتفق مع میولھم وقدراتھم ویلب�ي

 .حاجات المجتمع في تحقیق التنمیة البشریة المستدامة

  مساعدة الطالب على تنمیة ملكات التفكی�ر والبح�ث العلم�ي لمواكب�ة م�ستجدات

 .العصر

  م��ساعدة الط��الب عل��ى تحقی��ق نم��وھم ال��شامل م��ن الن��واحي الج��سمیة والعقلی��ة

 .والنفسیة واالجتماعیة بما یتالءم مع خصائص نموھم

  تعمی��ق ال��وعي البیئ��ي ل��دى الط��الب وت��شجیعھم عل��ى المحافظ��ة عل��ى بیئ��تھم

 .وتنمیة مواردھا

 ھ��ا م��ساعدة الط��الب عل��ى تحقی��ق الت��وازن ب��ین المعلوم��ات النظری��ة وتطبیقات

 .العملیة
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  تمكین الطالب من االرتقاء ب�الحس الجم�الي وص�قل ال�ذوق الفن�ي وتنمی�ة روح

 .اإلبداع واالبتكار لدیھم

  إعداد جیل مستنیر مدرك لحقوقھ وواجباتھ قادر على تحمل م�سؤولیاتھ وعل�ى

 .  اإلسھام في بناء مجتمعھ
      

  :ویكون نظام الثانویة العامة وفق الخیارات التالیة
  

  :خیار األول ال-
یبدأ التخصص من السنة األولى في القسم األدبي أو العلمي، بحی�ث ی�درس 

  .الطالب مقررات في مجال التخصص ومقررات داعمة

  :  الخیار الثاني-

تك��ون الدراس��ة بال��سنة األول��ى عام��ة ، بحی��ث ی��درس الطال��ب مق��ررات ف��ي 

ف�ي ال�سنة الثانی�ة م�ن العلوم التطبیقیة والعلوم اإلنسانیة ، ومن ثم یبدأ التخصص 

شعبة العلوم التطبیقیة وشعبة العلوم اإلنسانیة ی�درس الطال�ب م�ن : خالل شعبتین 

  :خالل كل شعبة المقررات التالیة 

اللغ���ة العربی���ة ، التربی���ة اإلس���المیة ، الحاس���وب ، اللغ���ة :   مق���ررات إلزامی���ة– 1
  .اإلنجلیزیة ، الریاضیات 

  : مقررات اختیاریة – 2

  .أحیاء ، كیمیاء ، فیزیاء ، ریاضیات تخصصیة :  التطبیقیة  العلوم–أ 
الت��اریخ ، الجغرافی��ا ، الفل��سفة ، عل��م االجتم��اع بحی��ث :  العل��وم اإلن��سانیة –ب 

  .یختار الطالب ثالثة مقررات في كل شعبة 
 )ال��خ .... فرن��سیة ، ألمانی��ة ، إیطالی��ة ( لغ��ات  : مق��ررات اختیاری��ة تخص��صیة – 3

قانون والعلوم السیاسیة ، دراسات أدبی�ة ، رس�م ھندس�ي ، تربی�ة العلوم األرض ،

  .بحیث یختار الطالب مقرر واحد من بین ھذه المقررات . موسیقیة 
  ) :المھني (  التعلیم  الثانوي الفني –ب 

 ، وم���ن اإلعدادی���ةیلتح���ق الطال���ب بھ���ذه المرحل���ة بع���د أن ینھ���ي المرحل���ة 

فنیین ف�ي مج�االت مھنی�ة مختلف�ة للح�صول المتوقع أن یتم في ھذه المرحلة إعداد 

أو مھن�ي ، وم�دة الدراس�ة ث�الث س�نوات باإلض�افة إل�ى س�نة م�ن فن�ي على مؤھ�ل 

  .التدریب المیداني 
  -:ویعتمد التعلیم في ھذه المرحلة على ما یلي 

 .تأھیل الطالب الكتساب مھنة لھا مكانة في سوق العمل إنتاجیة أو خدمیة  .1
اس���یة بحی���ث تك���ون م���دة ك���ل ف���صل دراس���ي                 اعتم���اد خط���ة الف���صول الدر .2

، وتختلف متطلبات التخرج ح�سب ن�وع التخ�صص ، بحی�ث )  أسبوعاً 16( 
 .ال تقل عن ستة فصول دراسیة 
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اعتم�اد الت��دریب المی�داني لم��دة س�نة  واعتب��اره مكم�الً لمتطلب��ات التخ��رج ،  .3
عات العام�ة بحیث یقضي الطالب ھذه المدة في المصانع والورش والمشرو

والخاص��ة  تح��ت إش��راف م��دربین ، لك��ي یكت��سب المھ��ارات العملی��ة قب��ل 
 . العلیا التقنیةالتحاقھ بسوق العمل أو مواصلة دراستھ بأحد المعاھد 

ینبغي التركیز على التدریبات العملیة في المقررات الت�ي یدرس�ھا الطال�ب ،  .4

 الزمن�ي لك��ل م�ن الوع��اء% 60بحی�ث ال تق�ل ن��سبة الت�دریبات العملی��ة ع�ن 

 .مقرر 
  

  

  

  األھداف العامة للتعلیم الفني المتوسط 

تط���ویر المن���اھج والب���رامج التعلیمی���ة والتدریبی���ة وفق���اً لمتطلب���ات الج���ودة  .1

المعتمدة واستحداث تخص�صات جدی�دة لتمك�ین ال�شباب م�ن ش�غل الوظ�ائف 

 .المشغولة حالیاً بالعمالة الوافدة 

مھارات الق�رن الواح�د والع�شرین استحداث مواد تمكن الطالب من اكتساب  .2

 .وفقاً ألعمارھم وتخصصاتھم 

نشر الوعي المجتمعي حول أھمیة ودور التعلیم الفني المتوسط في التنمی�ة  .3

 .االجتماعیة واالقتصادیة وتشجیع االنخراط في ھذا النوع من التعلیم 

تح��سین البنی��ة األساس��یة لمؤس��سات التعل��یم الفن��ي المتوس��ط وتحفی��ز بیئ��ة  .4

 .لیم بھا لتطویر القدرة االستیعابیة كماً وكیفاً التع

دعم التعلیم الفني كأداة أساسیة للتعلم مدى الحیاة ، واالعتراف ب�المؤھالت  .5

 .الفنیة المتوسطة والمؤھالت التدریبیة المعتمدة 

تعزیز تكافؤ فرص االلتحاق بالتعلیم الفني المتوسط للجمیع دون تمیی�ز م�ع  .6

 .االھتمام بذوي االحتیاجات الخاصة والفئات األقل حظاً 

تمكین الطالب من االطالع واالستفادة من البرامج المماثلة بالدول الصدیقة  .7

 .والشقیقة ذات اإلمكانیات المتمیزة في التعلیم الفني المتوسط 

 واس��تخدام التقنی�ات الحدیث��ة واللغ�ات األجنبی��ة ل�دعم التعل��یم وال��تعلم تطبی�ق .8

 .بكافة مؤسسات التعلیم الفني المتوسط 

ت���دریب وإع���ادة تأھی���ل الم���دربین والمدرس���ین والفنی���ین بالمعاھ���د الفنی���ة  .9

 .المتوسطة داخلیاً وخارجیاً 

تطبیق برامج اإلرشاد والتوجیھ المھن�ي ل�ضمان تمك�ین الط�الب م�ن  . 10

 .ر مساراتھم في التعلیم والعمل اختیا
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بن��اء إط��ار الم��ؤھالت التعلیمی��ة والتدریبی��ة وربط��ھ ب��األطر المعتم��دة  . 11

 .دولیاً 

 

  :المعلـــم/ ثانیاً 

یعتبر التدریس فن ومھ�ارة ویخ�ضع لنظری�ات وأس�الیب متط�ورة، ول�م یع�د 

ت ھناك مكاناً لطریقة الحفظ والتلقین بل االعتماد بشكل أساسي على استثارة ق�درا

الم��تعلم باعتب��اره األس��اس ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة، ل��ذلك ف��إن المعل��م ھ��و الركی��زة 

  .األساسیة في العملیة التعلیمیة

ولو نظرنا إلى واقع المعلم الحالي، فإن كل المؤشرات تدل على وجود خل�ل 

كبی��ر ف��ي إع��داده وتدریب��ھ وت��دني م��ستوى أدائ��ھ وحرمان��ھ م��ن حقوق��ھ المادی��ة 

  .سیاسات الفاشلة للنظام المنھاروالمعنویة بسبب ال

وخالل العقود األربع الماضیة ت�م التركی�ز عل�ى الك�م دون الكی�ف ف�ي إع�داد 

ح�سب إح�صائیات ع��ام (المعل�م حی�ث بل�غ ع�دد المعلم�ین بمرحل��ة التعل�یم األساس�ي 

معلماً یشكل  46585 معلماً وعدد معلمي مرحلة التعلیم الثانوي 289170) 2011

 معل�م 1طال�ب /  من ھذا العدد، وبل�غ مع�دل معل�م 85%نسبتھ العنصر النسائي ما 

 ط��الب تقریب��اً، ولك��ن ب��الرغم م��ن وج��ود ھ��ذا الع��دد ال ت��زال بع��ض المن��اطق 4لك��ل 

وبن�اء عل�ى م�ا تق�دم یقت�رح اتخ�اذ اإلج�راءات تعاني من عجز في بع�ض التخص�صات 

  :التالیة

یج��ب ال��تخلص م��ن  تط��ویر ب��رامج إع��داد المعلم��ین بكلی��ات التربی��ة والعل��وم و– 1

األنماط التقلیدیة إلعداد المعلمین وتغییرھا إلى واق�ع یح�اكي الحداث�ة والتجدی�د ف�ي 

طرق التدریس والتح�ول م�ن التعل�یم ال�ذي یرك�ز عل�ى الحف�ظ والتلق�ین إل�ى التعل�یم 

المتمح��ور ح��ول الق��درة عل��ى التفكی��ر واإلب��داع واالبتك��ار وح��ل الم��شاكل وإتاح��ة 

ویمك��ن لھ��ذه ھ��ذه الكلی��ات عل��ى الت��دریب المی��داني الفعل��ي، الفرص��ة أم��ام الطال��ب ف��ي 

  :الكلیات تطبیق البرامج التالیة

  : فتح أقسام إلعداد المعلمین في التخصصات التالیة–أ 

  معلم ریاض األطفال  

 معلم الفصل.  

  معلم فئات خاصة.  

 التربیة الفنیة.  

 التربیة البدنیة.  

 التربیة الموسیقیة.  
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ماجستیر لجمیع خریجي الجامعات ال�راغبین ف�ي مزاول�ة  منح دبلوم عالي أو –ب 

مھن��ة الت��دریس إذا انطبق��ت عل��یھم ش��روط القب��ول وتك��ون م��دة الدراس��ة س��نتین 

دراس�یتین ی�درس بھ��ا الطال�ب مق�ررات ف��ي التربی�ة وعل�م ال��نفس، ط�رق الت��دریس 

والتربیة الخاصة ، والحاس�وب ویخ�صص منھ�ا وق�ت للت�دریب المی�داني، ث�م یع�ین 

في مجال تخصصھ ال�دقیق، ویمك�ن أن ی�تم تعیین�ھ بمج�رد قبول�ھ للح�صول الخریج 

  .ذه الدرجة ھعلى

یج��ب إخ��ضاع المعلم��ین ال��ذین س��یتم اإلبق��اء عل��یھم :  الت��دریب أثن��اء الخدم��ة– 2

  :كاآلتيلمزاولة مھنة التدریس إلى دورات تدریبیة دوریة تكون 

لت�دریب المعلم�ین عل�ى  دورات تدریبیة مدتھا تمتد من شھر إل�ى أربع�ة أش�ھر –أ 

المناھج الجدیدة ورف�ع كف�اءة المعلم�ین ال�ذین ل�م یتح�صلوا عل�ى تق�دیر جی�د خ�الل 

  .تأدیة عملھم أثناء العام الدراسي

 دورات ق��صیرة تن��شیطیة للمعلم��ین ف��ي ك��ل مدرس��ة أو منطق��ة یلتح��ق بھ��ا –ب 

  .المعلمین بالتزامن مع أدائھم لمھامھم التدریسیة

رش عم��ل تن��شیطیة ف��ي مج��ال التعل��یم وان��دماج الفئ��ات  دورات تدریبی��ة وو–ج 

الخاصة ، إلعداد كوادر لتنفیذ رؤیة وسیاس�ة التربی�ة والتعل�یم ، م�ع إق�رار ح�وافز 

  .لمن یرغب في ھذه الوظیفة 

 إع��ادة تن��سیب المعلم��ین غی��ر الم��ؤھلین أو غی��ر ال��راغبین ف��ي مزاول��ة مھن��ة – 3

  .التدریس إلى وظائف أخرى

العاملین حالیاً في قطاع التربیة والتعلیم وال�ذي یزی�د ع�ن إن عدد المعلمین 

 معلماً یزید عن حاجة القطاع بمعدل الضعف األمر الذي سبب إرباكاً ف�ي 335000

اس��تحداث ب��رامج لت���دریب المعلم��ین ورف��ع ق���دراتھم العلمی��ة والمھنی��ة وتح���سین 

 م��ؤھلین أوض�اعھم المادی��ة، كم�ا أن ھن��اك أع�داد كبی��رة م�ن ھ��ؤالء المعلم�ین غی��ر

وف�ق ویمك�ن اتخ�اذ جمل�ة م�ن اإلج�راءات لمعالج�ة ھ�ذا الموض�وع  علمیاً أو تربوی�اً 

  :السیاق التالي

 تن��سیب المعلم��ین غی��ر الم��ؤھلین علمی��اً وتربوی��اً إل��ى وظ��ائف أخ��رى ب��وزارة –أ 

التربی�ة والتعل��یم الت��ي ت��دخل ض��من الم��الك اإلداري لل��وزارة أو نقلھ��م إل��ى وظ��ائف 

  .سب تخصصاتھم وخبراتھمبالوزارات األخرى ح

 منح ح�وافز مادی�ة للمعلم�ین ال�راغبین ف�ي التقاع�د المبك�ر م�ن ال�ذین أم�ضوا             –ب 

 عاماً في مزاولة مھنة التدریس ومنح امتی�ازات كامل�ة لتقاع�د المعلم�ین ال�ذین 20

  . عاماً في مھنة التدریس 30أمضوا مدة 

می��اً وتربوی��اً ال��ذین تنطب��ق عل��یھم  م��نح ح��وافز مادی��ة للمعلم��ین الم��ؤھلین عل– 4

شروط مزاولة المھنة وال�راغبین ف�ي العم�ل بالمن�اطق النائی�ة الت�ي تح�ددھا وزارة 



     نحو تطویر التعلیم في                                                               مجلس التخطیط الوطني    
 ) والسیاسات التعلیمیة الفلسفة والنظم(لیبیا

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         فریق السیاسات الوطنیة للتعلیم      
 29صفحة   2012أكتوبر 

 

وفي تخصصات محددة بحیث ال تقل المسافة التي یجب ان ینتق�ل إلیھ�ا التربیة والتعلیم 

  . كم200المعلم عن 

ل��ى دورات تدریبی��ة  إیف��اد المعلم��ین المتمی��زین ف��ي أداء مھ��امھم التعلیمی��ة إ– 5

  .بالخارج وذلك كعامل محفز لجمیع المعلمین

  :المناھج الدراسیة/ ثالثاً 

تطویر المناھج الدراسیة من األولویات الت�ي یج�ب ان تؤخ�ذ بع�ین االعتب�ار 

بسبب عدید من العوامل التي أدت إلى ت�دنیھا خ�الل األرب�ع عق�ود الماض�یة خاص�ة 

عربی�ة والتربی�ة اإلس�المیة الت�ي ت�م تكری�سھا مقررات التاریخ والجغرافی�ا واللغ�ة ال

لخدمة النظام المنھار، باإلضافة إل�ى دس�امة محت�وى ھ�ذه المن�اھج وع�دم ترابطھ�ا 

وعدم مالئمة  المحتوى مع الوعاء الزمني المخصص لك�ل مق�رر واعتمادھ�ا عل�ى 

یمك�ن اتخ�اذ ، ولتط�ویر المن�اھج الدراس�یة األسالیب التقلیدیة التي تعتمد على الحفظ والتلق�ین

  :اإلجراءات التالیة

   إع��داد فل��سفة وأھ��داف جدی��دة للنظ��ام التعلیم��ي الجدی��د یتناس��ب م��ع أھ��داف– 1

  . فبرایر17ثورة 

  . إعداد أھداف كل مرحلة دراسیة ثم أھداف كل مقرر دراسي– 2

  . مراجعة المقررات الدراسیة بحیث تكون متمشیة مع التطور العلمي– 3

 لمق�ررات الت�اریخ والجغرافی�ا واللغ�ة العربی�ة والتربی�ة  إعداد مق�ررات جدی�دة– 4

اإلسالمیة والتربیة الوطنیة ومراجع�ة بقی�ة المق�ررات الدراس�یة األخ�رى مث�ل 

العل���وم والریاض���یات واللغ���ة العربی���ة واللغ���ة اإلنجلیزی���ة واللغ���ة الفرن���سیة 

  .والحاسوب وغیرھا من المقررات األخرى

لدراس���یة یك���ون أع���ضاؤه م���ن الخب���راء  ت���شكیل فری���ق است���شاري للمن���اھج ا– 5

الم��شھود لھ��م ب��الخبرة والكف��اءة العلمی��ة م��ن ك��ل أنح��اء لیبی��ا، ویكل��ف ھ��ذا 

الفریق باعتماد اإلطار العام للمناھج الدراسیة وتقدیم االست�شارة العلمی�ة ف�ي 

  .ھذا الخصوص

 إعداد خطة زمنی�ة لتنفی�ذ المن�اھج الجدی�دة وت�شمل اعتم�اد المق�ررات، ت�ألیف – 6

  .كتب ومراجعتھا وإخراجھا بحیث ال تزید مدة التنفیذ عن خمس سنواتال

 االستفادة من خبرات الدول الشقیقة والصدیقة والمنظم�ات الدولی�ة ف�ي مج�ال – 7

  .المناھج الدراسیة

  :المرافق والمستلزمات التعلیمیة/ رابعاً 

  

  : المبنى المدرسي–أ 
  



     نحو تطویر التعلیم في                                                               مجلس التخطیط الوطني    
 ) والسیاسات التعلیمیة الفلسفة والنظم(لیبیا

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         فریق السیاسات الوطنیة للتعلیم      
 30صفحة   2012أكتوبر 

 

ي التعل��یم األساس��ي ت��دل اإلح��صائیات المت��وفرة ب��أن ع��دد م��دارس مرحلت��

 ف�صل دراس�ي ، إال أن 46000 مدرس�ة وع�دد ف�صولھا 4500والثانوي تزید ع�ن 

معظم ھذه المدارس غیر مناسبة للعملی�ة التعلیمی�ة وذل�ك ب�سبب افتقادھ�ا للمراف�ق 

ال��ضروریة مث��ل القاع���ات والم��سارح والمالع��ب والمختب���رات وغیرھ��ا ، كم���ا أن 

اس�یة ال یتناس�ب م�ع التط�ورات التعلیمی�ة تصمیم ھذه المباني خاص�ة الف�صول الدر

الحدیثة، یضاف إلى ذلك أن ھناك كثافة طالبیة عالیة بالف�صل الدراس�ي ف�ي معظ�م 

  :وفق الخطة التالیةالمدارس،لذلك من الضروري تطویر المبنى المدرسي 

 یجب دراسة الخریطة المدرسیة في كل مناطق لیبیا باستخدام نظم المعلومات – 1

تع���دیلھا حت���ى ت���تم االس���تفادة الق���صوى م���ن المب���اني المدرس���یة الجغرافی���ة و

والق���ضاء عل���ى الم���دارس القزمی���ة الت���ي ال تت���وفر فیھ���ا المواص���فات الفنی���ة 

للمؤس���سات التعلیمی���ة ویمك���ن اس���تخدام وس���ائل مواص���الت توفرھ���ا الدول���ة 

 ك�م 3للطالب خاصة للذین تبعد مدارسھم عن مقر سكناھم بمسافة تزی�د ع�ن 

  . یاً بالمدارس القزمیةوالدارسین حال

  . تقییم كل المدارس العاملة حالیاً وتجدید مرافقھا بشكل دقیق– 2

 ألف فصل دراسي جدید ف�ي ش�كل م�دارس جدی�دة أو 20 إنشاء ما ال یقل عن – 3

إض���افة ف���صول جدی���دة للم���دارس القائم���ة بحی���ث ی���تم إلغ���اء نظ���ام الدراس���ة 

یق الیوم الدراسي الكامل الذي بالفترتین الصباحیة والمسائیة وصوالً إلى تطب

س��یترتب ع���ن تطبیق���ھ زی���ادة الوع���اء الزمن���ي الفعل���ي للمق���ررات الدراس���یة، 

وتطویر برامج النشاط المدرسي، كما سیؤدي ذلك إلى تخفیض كثاف�ة الف�صل 

  . طالب بالفصل25الدراسي للوصول إلى معدل 

والمكتب��ات  إن�شاء مراف�ق تعلیمی��ة داعم�ة للم��دارس مث�ل المالع��ب والم�سارح – 4

المدرس���یة والمختب���رات ومط���اعم للط���الب والمعلم���ین، وقاع���ات الس���تراحة 

الطالب والمعلمین، وحدیقة صغیرة ف�ي ك�ل مدرس�ة، كم�ا یج�ب إن�شاء أق�سام 

داخلیة ف�ي بع�ض المؤس�سات التعلیمی�ة للط�الب ال�ذین ی�سكنون ف�ي المن�اطق 

  .النائیة وال یتوفر في مناطقھم التخصص الذي یرغبون في دراستھ

 تصمیم نماذج للمدارس تتناسب مع البیئ�ات ال�صحراویة والجبلی�ة وال�ساحلیة – 5

  .وتنفیذھا من خالل اإلنشاءات الجدیدة

للمؤس�سات التعلیمی�ة لت�سھیل وص�ول )) التصمیم الشامل ((  ضرورة اعتماد – 6

  .كافة الطالب بمن فیھم طالب الفئات الخاصة 

سة بالمیاه الصالحة لل�شرب ولالس�تعماالت  إنشاء خزانات للمیاه لتزوید المدر– 7

  .األخرى



     نحو تطویر التعلیم في                                                               مجلس التخطیط الوطني    
 ) والسیاسات التعلیمیة الفلسفة والنظم(لیبیا

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         فریق السیاسات الوطنیة للتعلیم      
 31صفحة   2012أكتوبر 

 

 إنشاء مباني لریاض األطفال في كل مناطق لیبیا وفق التصامیم الحدیث�ة الت�ي – 8

  .تراعي احتیاجات ھذه الفئة من األطفال
  : المستلزمات التعلیمیة–ب 

تشمل المستلزمات التعلیمیة كل الوسائل التي تدعم العملیة التعلیمیة س�واء 

ت تجھیزات أو وسائل إی�ضاح أو م�واد ت�شغیل وباإلض�افة إل�ى متطلب�ات أخ�رى كان

ولتط��ویر الم��ستلزمات مث��ل الك��وادر الفنی��ة المدرب��ة والبیئ��ة الداعم��ة لھ��ذه العملی��ة ،

  :التعلیمیة یقترح اآلتي

یج��ب تجھی��ز ك��ل الم��دارس بالمعام��ل وف��ق مواص��فات :  المختب��رات والمعام��ل-  1

دروس ب��شكل علم��ي وت��ساعد التالمی��ذ والط��الب عل��ى فنی��ة حدیث��ة ت��دعم تطبی��ق ال��

  :التطبیق العملي للتجارب العلمیة، ویقترح أن تزود كل مدرسة بالمعامل التالیة

  لمرحلة التعلیم األساسي) األحیاء، الكیمیاء، الفیزیاء(معمل العلوم. 

  معمل علوم بمرحلة التعلیم الثانوي العام. 

 اللغ����ة اإلنجلیزی���ة، العربی����ة، (غ���ات معم���ل حاس���وب الس����تعمالھ ف���ي تعل����م الل

 ).الفرنسیة

حاس�وب لك�ل (وأصبح من الضروري تزوید الطالب بالحواس�یب الشخ�صیة 

بحیث یمكن التلمی�ذ أو الطال�ب م�ن اس�تخدام ھ�ذا الحاس�وب ف�ي تخ�زین ك�ل ) طالب

وللتواصل م�ع المعل�م لح�ل ) الكتب في شكل إلكتروني(محتوى المقررات الدراسیة 

س�یة، ویمك��ن وض�ع مواص��فات خاص�ة لھ��ذا الحاس�وب، ویمك��ن أن الواجب�ات المدر

یتح��صل الطال��ب عل��ى حاس��وب ف��ي المرحل��ة االبتدائی��ة وحاس��وب آخ��ر بالمرحل��ة 

الثانویة والجامعیة مجاناً، مع األخذ في االعتبار تجھی�زات معام�ل ووس�ائل الفئ�ات 

  .الخاصة لتحقیق المشروع الوطني لالندماج التربوي 

المعامل والمختبرات س�تكون غی�ر مجدی�ة إن :  ووسائل اإلیضاح مواد التشغیل- 2

ل��م تت��وفر م��واد الت��شغیل مث��ل الم��واد الكیمیائی��ة الالزم��ة للتج��ارب والزجاجی��ات 

بالمعامل، أم�ا بالن�سبة لوس�ائل اإلی�ضاح فھ�ي ض�روریة أی�ضاً وت�شمل المج�سمات 

لت��ي تك��ون وال��صور والخ��رائط واألف��الم الوثائقی��ة وغیرھ��ا م��ن الوس��ائل األخ��رى ا

داعمة لتوصیل المعلومة للطالب بطریقة ُمی�سره، وی�تم تحدی�د مواص�فات وكمی�ات 

  . مواد التشغیل ووسائل اإلیضاح عن طریق خبراء المقررات الدراسیة

 ربط كل المدارس ب�شبكة المعلوم�ات الدولی�ة بحی�ث ی�تم تركی�ب خ�ادم لل�شبكة – 3

 في كل مدرسة ل�ربط الف�صول في كل مدرسة، كما یجب ان یتم توفیر شبكة داخلیة

والمعام��ل والمكتب��ة وغیرھ��ا م��ن الفراغ��ات األخ��رى، ویتطل��ب ھ��ذا ال��ربط ت��دریب 

  .عناصر فنیة في كل مدرسة لإلشراف على ھذه الشبكة
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 إن��شاء قن��وات تعلیمی��ة ف��ضائیة تب��ث برامجھ��ا لخدم��ة الط��الب ف��ي مختل��ف – 4

ج�ز ف��ي المعلم��ین التخص�صات ویمك��ن ان ت�ساعد ھ��ذه القن��وات ف�ي ح��ل م��شكلة الع

بالمناطق النائی�ة ، كم�ا ی�شمل دور تل�ك القن�وات تزوی�د التالمی�ذ بالمف�اھیم وتع�دیل 

االتجاھات السلبیة واعتبارھا أداة تعلیمیة تربویة ال تقل أھمیة عن دور المؤس�سة 

  .التعلیمیة 

 إن��شاء مكتب��ة ف��ي ك��ل مدرس��ة وتزوی��دھا بالكت��ب والمراج��ع وذل��ك لم��ساعدة – 5

القراءة واالطالع وإع�داد البح�وث وكتاب�ة التق�اریر خاص�ة بع�د ان ت�م الطالب على 

  .اعتماد حصة للمكتبة المدرسیة بالخطة الدراسیة

 تزوید كل فصل من الفصول الدراسیة بال�سبورات الذكی�ة الت�ي ت�ساعد المعل�م – 6

  .على شرح الدروس وتساھم في مساعدة الطالب لفھم الدرس بطریقة تفاعلیة

نظ��ر ف��ي مواص��فات المقاع��د والط��اوالت المدرس��یة الت��ي ی��ستخدمھا  إع��ادة ال– 7

الطالب بالفصل بما في ذل�ك الفئ�ات الخاص�ة، حی�ث ان مواص�فاتھا الحالی�ة تك�رس 

أسلوب تلقي المعلومة بالطریقة التقلیدیة، بل ان معظمھا تقی�د حری�ة الطال�ب ألنھ�ا 

لطاوالت بحیث یجل�س مثبتة بأرضیة الفصل لذلك البد من تغییر توزیع الكراسي وا

التالمیذ والطالب في ش�كل دوائ�ر ك�ل مجموع�ة عل�ى طاول�ة أو ف�ي ش�كل م�ستطیل 

ن��اقص ض��لع بحی��ث یك��ون المعل��م ف��ي الوس��ط ویح��یط ب��ھ الط��الب، وھ��ذا النم��وذج 

یساعد على تواصل الطالب مع المعلم، مع التأكید ان تنفی�ذه یتطل�ب التخف�یض م�ن 

  .كثافة الفصل الدراسي

  

  :ارة التعلیمیةاإلد/ خامساً 

ینبغ��ي ت��وفر إدارة تعلیمی��ة تخط��ط وت��نظم وتن��سق للتعل��یم ، وتت��ابع تنفی��ذ 

السیاسات التعلیمیة  من خ�الل المؤس�سات التعلیمی�ة ، عل�ى الم�ستوى اإلجرائ�ي ، 

. والمتمثل��ة ف��ي الم��دارس الت��ي تمث��ل العن��صر األساس��ي  لتحقی��ق  التعل��یم ألھداف��ھ

ي تحقی�ق التعل�یم ألھداف�ھ ألنھ�ا تح�دد وتی�سر وتعتبر المدرسة أھ�م وح�دة إداری�ة ف�

الطری��ق أم��ام الع��املین ف��ي المی��دان للوص��ول إل��ى تحقی��ق ھ��دف م��شترك ف��ي زم��ن 

محدد، ویعتبر عمل اإلدارة المدرسیة عمالً فنی�اً یتطل�ب اإلع�داد الم�سبق والت�دریب 

الم��ستمر وب��ذل الجھ��ود المتواص��لة، كم��ا تج��در اإلش��ارة إل��ى أن م��سؤولیة اإلدارة 

مدرس��یة بات��ت تتع��اظم یوم��اً بع��د ی��وم وذل��ك للتط��ور ال��ذي ی��شھده حق��ل التربی��ة ، ال

األم�ر ال�ذي یجع�ل القی�ام بأعب�اء .. عمقاً واتساعاً في شتى مجاالت العمل التربوي 

اإلدارة المدرس��یة م��سؤولیة م��شتركة ب��ین المعلم��ین والمتعلم��ین وأولی��اء األم��ور 

  .یین واالقتصادیینوالمسؤولین السیاسیین والمفكرین االجتماع
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وق���د عان���ت اإلدارة المدرس���یة خ���الل العق���ود األرب���ع الماض���یة، مث���ل بقی���ة 

  :مكونات العملیة التعلیمیة، من التدني وعدم االھتمام وذلك لألسباب التالیة

 انع��دام المع��اییر العلمی��ة والتربوی��ة الختی��ار القی��ادات عل��ى الم��ستوى ال��وطني – 1

  .والمحلي والتنفیذي

لمكلفین بإدارات المدارس غیر مؤھلین تربویاً وإداریاً، ویتم اختیارھم  أغلب ا– 2

  .على اعتبارات اجتماعیة غیر تربویة وغیر علمیة

 تمركز اتخاذ القرارات في ی�د م�سؤول التعل�یم بالمنطق�ة وم�دیر المدرس�ة مم�ا – 3

  .یؤدي إلى الوقوع في أخطاء إداریة تربویة فادحة

إدارة المؤسسات التعلیمی�ة حی�ث ال تتمت�ع الم�دارس  محدودیة الالمركزیة في – 4

باالس��تقاللیة المالی��ة أو اإلداری��ة الت��ي تمكنھ��ا م��ن إدارة ش��ؤونھا الیومی��ة، 

وانع�دام ش��بھ الكام�ل ل��دور المجتمع��ات المحلی�ة ف��ي اتخ�اذ الق��رارات والرقاب��ة 

  .على ھذه المؤسسات

ا یعی�ق اإلدارة س�واء  ضعف البنیة التحتیة التكنولوجیة في معظم المناطق مم�– 5

  .على المستوى اإلجرائي أو التخطیطي من تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة

  . تضخم أعداد العاملین باإلدارة التعلیمیة مع عدم فاعلیة الكثیر منھم – 6

 ال��ضعف الكام��ل ل��نظم المعلوم��ات التربوی��ة عل��ى الم��ستوى ال��وطني والمحل��ي – 7

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالت�صاالت والمؤسسة التعلیمیة ، ومحدودیة 

  .في ھذه النظم

  . عدم استقرار ھیكلیة التعلیم على المستوى الوطني– 8

 البیروقراطی����ة المفرط����ة ف����ي إدارة المؤس����سات التعلیمی����ة وطریق����ة اتخ����اذ – 9

  .القرارات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الوطني

فعیل دور اإلدارة التعلیمیة  للتخلص بناء على ما تقدم فإنھ من الضروري ت

  :من المشكالت والمعوقات، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات التالیة

  تطبیق مواصفات وشروط لم�ن یخت�ارون ل�إلدارة التعلیمی�ة یعتم�د عل�ى الق�درة

والكفاءة والخبرة خاصة بالنسبة لمدراء المدارس ویمك�ن وض�ع ھ�ذه ال�شروط 

جب أن یخضعوا المتحانات ومقابالت شخ�صیة وعرضھا على الراغبین الذین ی

  .أخذاً في االعتبار الوصف والتوصیف الوظیفي 

  اعتماد أسلوب اإلدارة التعلیمیة والمدرس�یة الع�صریة ال�ذي یعتم�د المواص�فات

العلمی��ة لمواكب��ة الجدی��د ، ف��اإلدارة الع��صریة ل��م تع��د إدارة ت��سییر وإنم��ا إدارة 

  .لشاملةتطویر لتحقیق األھداف التعلیمیة ا
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  تحقیق مبدأ مركزیة التخطیط وال مركزیة التنفیذ، وإعطاء الحریة واالستقاللیة

في ضوء فلسفة وأھداف المجتمع العامة وال�صالحیات للجھ�ات المحلی�ة لتنفی�ذ 

 .بعض ھذه السیاسات وفقاً إلمكانیاتھا البشریة والمادیة

  اتخ��اذ الق��رارات تفاع��ل اإلدارة التعلیمی��ة م��ع البیئ��ة المحیط��ة للم��ساھمة ف��ي

والرقابة على المؤسسات التعلیمی�ة م�ن خ�الل تفعی�ل دور مجل�س اآلب�اء وبقی�ة 

ش��رائح المجتم��ع خاص��ة مؤس��سات المجتم��ع الم��دني الت��ي لھ��ا عالق��ة بالعملی��ة 

 .التعلیمیة لتحقیق ھذا الھدف

  وض��ع ب��رامج ودورات تدریبی��ة عل��ى الم��ستوى ال��وطني والمحل��ي لم��ن ھ��م ف��ي

  .ماتھم والرفع من كفاءتھم اإلداریةالخدمة لتجدید معلو

  :التقویـــم/ سادساً 

إن االنتق��ال م��ن ثقاف��ة القی��اس إل��ى ثقاف��ة التقی��یم ال��شامل ألداء المتعلم��ین 

یتطلب تحریر النظم التعلیمیة من المح�ددات والقی�ود والتح�ول إل�ى التقی�یم األص�یل 

والنق��د واالس��تنتاج لتعزی��ز أداء المتعلم��ین وتمكی��نھم م��ن تعزی��ز التفكی��ر والتحلی��ل 

  .  وتوظیف المعرفة في إنتاج منتجات لھا قیمة أصیلة

إن واق�ع التق�ویم الح�الي ف�ي لیبی�ا م�ا ی�زال ی�شوبھ ق�صور وم�واطن ض��عف 

 ویقت�رح تط�ویرعدیدة خاصة في أنظمة االمتحانات المعمول بھ�ا حالی�اً ف�ي الم�دارس 

  :  التقویم من خالل تنفیذ البرامج التالیةنظم 

ث إدارة االمتحان��ات بحی��ث ت��صبح ق��ادرة عل��ى تط��ویر وس��ائل التقی��یم  تح��دی– 1

  .ومعاییر األداء

 األخذ بمبدأ التقییم البدیل ال�ذي ی�شمل ت�صمیم االختب�ارات المقالی�ة والمق�االت – 2

واألوراق البحثی��ة وتق��اریر الزی��ارات المیدانی��ة والع��روض ال��شفویة لقی��اس 

االس�����تماع، والمن�����اظرات الق�����درة عل�����ى االت�����صال والتخاط�����ب والق�����راءة و

  . الخ...الصغیة

 إع��داد س��جل لك��ل تلمی��ذ م��ن بدای��ة التحاق��ھ بالمدرس��ة وحت��ى نھای��ة المرحل��ة – 3

اإلعدادی��ة ت��سجل فی��ھ ك��ل المالحظ��ات الت��ي تتعل��ق بتح��صیل الطال��ب ون��شاطھ 

ومیول��ھ ورغبات��ھ ویمك��ن أخ��ذ متوس��ط المجم��وع التراكم��ي ل��درجات التلمی��ذ 

لمرحل��ة اإلعدادی��ة لیك��ون أساس��اً لتوجیھ��ھ إل��ى وتح��صیلھ العلم��ي م��ن خ��الل ا

المرحل��ة الثانوی��ة، كم��ا یمك��ن تطبی��ق نف��س البرن��امج عل��ى طلب��ة المرحل��ة 

  .الثانویة قبل توجیھھم للمرحلة الجامعیة
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 تحویل المدارس والفصول التقلیدیة إلى مدارس إلكترونی�ة بع�د تنفی�ذ برن�امج – 4

بكة المعلوم�ات حی�ث یمك�ن أو مشروع حاسوب لكل طالب وربط المدرسة ب�ش

  .إجراء االمتحانات بواسطة شبكة المعلومات

ونظراً لطول الوقت الذي تتطلبھ االمتحانات التقلیدیة خاص�ة ف�ي ال�شھادات 

العام��ة وال��ذي یحت��سب م��ن رص��ید األی��ام الدراس��یة الفعلی��ة فإن��ھ باإلمك��ان إج��راء 

مرحل��ة الدراس��یة ف��ي امتحان��ات ال��شھادات العام��ة للط��الب ال��ذین انھ��وا متطلب��ات ال

مواعی���د عدی���دة بال���سنة الدراس���یة ع���ن طری���ق االمتحان���ات اإللكترونی���ة بواس���طة 

الحاسوب حیث یتم اإلعالن عن موعد االمتحان ویجلس الطالب في قاعات متصلة 

ب��شبكة المعلوم��ات ث��م ی��تم توزی��ع االمتحان��ات عل��یھم ف��ي ذات الوق��ت باس��تعمال 

  .الحاسوب الشخصي

ل���وائح االمتحان���ات للق���ضاء عل���ى ظ���اھرة الغ���ش وتنفی���ذھا  تفعی���ل ق���وانین و– 5

ب��صرامة عل��ى المخ��الفین وم��ن ی��دعمھم لتحقی��ق ذل��ك، م��ع أھمی��ة اعتم��اد وتفعی��ل 

  .لوائح التیسیر على الفئات الخاصة في االمتحانات 

 اعتم��اد خط��ة التق��ویم الف��ردي ل��بعض الفئ��ات الخاص��ة م��ن الموھ��وبین وك��ذلك – 6

  .احة التعلیم للجمیع الطالب من ذوي اإلعاقة إلت

  : تنفیذ المشروع الوطني لالندماج التربوي لیشمل – 7

 إعداد قاعدة بیانات لح�صر الفئ�ات الخاص�ة ف�ي التعل�یم إلع�داد االس�تراتیجیات –أ 

  .والمیزانیات 

  . توفیر التجھیزات والمعدات لتعزیز اندماج الفئات الخاصة في التعلیم العام –ب 

تیة للمؤسسات التعلیمیة لتمكین ط�الب الفئ�ات الخاص�ة م�ن  تیسیر البنیة التح–ج 

  . الوصول 

  :اإلرشاديالتوجیھ الفني والتفتیش / سابعاً 

یعتب��ر التوجی��ھ الترب��وي م��ن أھ��م مكون��ات العملی��ة التعلیمی��ة ، حی��ث یق��وم 

الموج��ھ الترب��وي بمتابع��ة أداء المعل��م والتأك��د م��ن تنفی��ذ الخط��ة الدراس��یة وتق��ویم 

وتربوی�اً ، باإلض�افة إل�ى إع�داد التق�اریر الدوری�ة عل�ى أداء المعل�م، أسلوبھ علمی�اً 

وم��ن الطبیع��ي أن ی��سند ھ��ذا ال��دور إل��ى موج��ھ ترب��وي تنطب��ق علی��ھ المواص��فات 

العلمیة والتربویة باإلضافة إلى الخبرة ف�ي مج�ال الت�دریس لع�دة س�نوات، غی�ر أن 

جھین الترب��ویین ال واق��ع التفت��یش الترب��وي الح��الي غی��ر مناس��ب ، ألن معظ��م الم��و

تنطب��ق عل��یھم مواص��فات الموج��ھ الترب��وي ، وت��م اختی��ارھم عل��ى اعتب��ارات غی��ر 

تربوی��ة، ی��ضاف إل��ى ذل��ك ان الم��وجھین الترب��ویین ل��م یخ��ضعوا ل��دورات تربوی��ة 

للرفع من كفاءتھم وتطویرھم كم�ا تنق�صھم اإلمكانی�ات الالزم�ة ألداء دورھ�م، كم�ا 
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الی��اً عل��ى متابع��ة أداء المعلم��ین فق��ط، أم��ا أن مھم��ة الموج��ھ التربوی��ة تقت��صر ح

بالنسبة لمتابع�ة وتقی�یم اإلدارة المدرس�یة فھ�و أم�ر یخ�رج ع�ن ص�الحیاتھ ، األم�ر 

ولتفعی�ل دور التوجی�ھ الذي أدى إلى خلل في تحقیق أھداف ومھ�ام التوجی�ھ الترب�وي 

  :التربوي یقترح اآلتي

  : التربوي مثل إعداد شروط علمیة وتربویة لمن یكلفون بالتوجیھ– 1

 الحصول على بكالوریوس أو لیسانس على األقل. 

  سنوات في مجال التدریس10خبرة ال تقل عن . 

 اجتیاز امتحان على المستوى الوطني للحصول على وظیفة موجھ.  

 إعادة تقییم جمی�ع الع�املین حالی�اً بالتوجی�ھ الترب�وي واس�تبعاد م�ن ال تنطب�ق – 2

  .الذي یثبت ضعف أدائھعلیھ شروط الموجھ التربوي أو 

 ص��یاغة الئح��ة جدی��دة للتوجی��ھ الترب��وي بحی��ث ی��ضاف إلیھ��ا مھ��ام التفت��یش – 3

اإلداري وذل�ك حت��ى ی�تمكن الموج��ھ م�ن متابع��ة وتقی�یم أداء م��دراء الم��دارس 

  .وإعداد التقاریر الفنیة بشأنھم

 توفیر اإلمكانی�ات للم�وجھین مث�ل وس�ائل المواص�الت واالت�صاالت أو م�نحھم – 4

  .كافآت مالیة مجزیة لتغطیة تنقلھم من مدرسة إلى أخرىم

 إقامة دورات تدریبیة دوریة للم�وجھین م�ع ض�رورة ح�صول ك�ل واح�د م�نھم – 5

  .على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب حتى یجید استعمال الحاسوب

 اعتماد نظام الموج�ھ المق�یم ف�ي ك�ل مدرس�ة وی�تم اختی�اره م�ن ب�ین المعلم�ین – 6

ذوي الخبرة في المدرسة ، بحی�ث یكل�ف بمتابع�ة المعلم�ین ف�ي مج�ال األكفاء 

تخصصھ، ویمكن ان یؤدي ھذا الموج�ھ دوره كمعل�م ف�ي المدرس�ة ولك�ن ی�تم 

  .تخفیض معدل أدائھ األسبوعي

  :برامج وإجراءات داعمة تساھم في تطویر التعلیم العام /  ثامناً 

ضھا لتحقی�ق األھ�داف كل مكونات العملی�ة التعلیمی�ة مھم�ة وتتكام�ل م�ع بع�

المرجوة وصوالً إلى نظام تعلیمي جی�د ح�دیث، وفیم�ا یل�ي بع�ض المالحظ�ات نأم�ل 

  :أن تؤخذ بعین االعتبار في حالة اعتماد برامج تطویر التعلیم في لیبیا

  .تكرارھا االستفادة من أخطاء الماضي وتفادي – 1

 بحی��ث ال ی��تم  التنفی��ذ یج��ب أن ی��ستند إل��ى حق��ائق موض��وعیة وإل��ى الواق��ع– 2

  التسرع في تنفیذ البرامج ، وفي نفس الوقت یجب أن ال تقل مدة التنفی�ذ ع�ن 

  .عشر سنوات
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 االس�تثمار ف�ي مج�ال التربی��ة والتعل�یم ھ�و اس��تثمار ف�ي رأس الم�ال الب��شري، – 3

ولذلك البد أن توجد لدینا قناعة بأن تغطی�ة احتیاج�ات قط�اع التربی�ة والتعل�یم 

  .و رھاننا على المستقبل الواعد ألبنائناالمادیة بشكل كامل ھ

 دعم المعلمین مادیاً ومعنویاً، والبد من زیادة مرتبات المعلم�ین ال�ذین تنطب�ق – 4

ل كح��د أدن��ى، كم��ا .د1500عل��یھم ش��روط مھن��ة الت��دریس بحی��ث ال تق��ل ع��ن 

یجب عدم تكلیف المعلم بتدریس أكثر من ثالثة مقررات دراس�یة مختلف�ة وأالَ 

 ح�صة عل�ى أن ت�سند ل�ھ س�اعات 15أدائھ األسبوعي بالفصل عن یزید معدل 

  .عمل أخرى بالمدرسة خارج الفصل

 االھتمام بالنشاط المدرسي وإعطائھ مساحة زمنیة مناس�بة بالخط�ة الدراس�یة – 5

  .ألن النشاط المدرسي یساعد على اكتشاف المواھب وتشجیع المبدعین

امل لمرحلتي التعلیم األساسي والثانوي  التأكید على اعتماد الیوم الدراسي الك– 6

  .بعد توفیر متطلبات تنفیذه

 
  : )الجامعات ومؤسسات التعلیم التقني العالي  (  مرحلة التعلیم العالي–ب

 الحاصلین على الشھادة الثانویة العام�ة ، أو ال�شھادة یلتحق بھذه المرحلة الطالب

ھذه المرحلة ثالث مسارات ھي الراغبین في مواصلة دراستھم، ول الفنیة الثانویة 

 العالي ، وكلیات المجتمع ، وتختلف م�دة التقني التعلیم الجامعي العام ، والتعلیم : 

   -:وذلك على النحو التالي  والتخصصالدراسة بحسب المجال 
  :) الجامعي ( التعلیم العالي  –أ 

ام  سنوات ویلتحق بھا الطالب الذین تحصلوا عل�ى ش�ھادة إتم�4 – 6مدتھا 

  .مرحلة التعلیم الثانوي ولمن یجتاز امتحان القبول في التخصص الذي یرغبھ
   :كلیات المجتمع  –ب

مدتھا سنتان، یلتحق بھا الطالب الحاصلین على ش�ھادة الثانوی�ة العام�ة أو 

الثانوی��ة الفنی��ة ویح��صل الطال��ب عل��ى دبل��وم ف��ي تخ��صص مح��دد بع��د أن یجت��از 

العم��ل، ویمك��ن لخریج��ي ھ��ذه الكلی��ات امتح��ان تحری��ري وعمل��ي یؤھل��ھ ل��سوق 

االلتحاق مجدداً بالكلیات الجامعیة  أو المعاھد المھنی�ة العلی�ا ف�ي مج�ال تخص�صھم 

  .الستكمال متطلبات الدرجة الجامعیة والعلیا

  :أھداف التعلیم العالي الجامعي 

 تغییر نوعیة التعلیم العالي بحیث یتحول من مسار التلقین إل�ى م�سار التفكی�ر – 1

  .وتحقیق الجودة المطلوبة لخدمة أھداف التنمیة في لیبیا 

 تعل���یم وت���دریس الط���الب وإك���سابھم المعرف���ة الالزم���ة ف���ي مختل���ف می���ادین – 2

  .والتقنیة والثقافة ومجاالت العلوم 
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اء الكف�اءات والق�درات لمعرفة بھدف تطویرھ�ا وتراكمھ�ا ، وبن� تولید وإنتاج ا– 3

اة ، بم�ا ی�سھم ف�ي التط�ویر الم�ستمر وتح�سین لتطبیقھ�ا ف�ي مختل�ف مج�االت الحی�

  .مستویات العیش وتحقیق رفاه الجمیع 

 ـ إعداد وتربیة األجیال وفق ثقافة معاصرة دینامیكیة ، قادرة على االنفتاح على 4

  .الذات والتواصل مع اآلخرین 

 ـ إس�ھام مؤس�سات التعل�یم الج�امعي ف�ي دراس�ة وفھ�م وإیج�اد الحل�ول المناس�بة 5

وبن��اء الق��درات لمواجھ��ة المناف��سة  ،  التح��دیات االقت��صادیة واالجتماعی��ة لمختل��ف

  .الدولیة علمیاً ومھنیاً وحضاریاً 
  :  الكلیات التقنیة –ج 

ح��ق بھ��ا الط��الب ال��ذین تح��صلوا عل��ى تس��نوات ، یل) 4(م��دة الدراس��ة بھ��ا 

یتح�صل شھادة إتمام مرحلة التعلیم الث�انوي الع�ام ، أو التعل�یم الفن�ي المتوس�ط ، و

  .من خاللھا الطالب على بكالویوس تقني 
  :  المعاھد التقنیة العلیا – د

م��دتھا ثالث��ة س��نوات ، یلتح��ق بھ��ا الط��الب ال��ذین تح��صلوا عل��ى ش���ھادة 

الثانویة العامة أو معاھد فنیة متوسطة ، ویتحصل م�ن خاللھ�ا الطال�ب عل�ى دبل�وم 

  .تقني عالي 
  :تعلیم التقني العالي الأھداف 

نتماء الوطني والمساھمة في بناء الدولة من قبل ك�ل الفئ�ات وف�ي تعزیز اال .1

 .مختلف المجاالت المھنیة والوظیفیة 

تط��ویر المن��اھج والب��رامج  التعلیمی��ة والتدریبی��ة وفق��اً لمتطلب��ات الج��ودة  .2

العالمیة وبما یتناسب والسیاسة العام�ة للدول�ة ف�ي التخص�صات والوظ�ائف 

 .المطلوبة للمرحلة القادمة 

زیز الثقة ونشر الوعي بین جی�ل ال�شباب خاص�ة وأف�راد المجتم�ع اللیب�ي تع .3

عام��ة ، بأھمی��ة ومزای��ا التعل��یم التقن��ي والف��رص المتاح��ة لخریج��ي الكلی��ات 

 .التقنیة والمعاھد التقنیة العلیا 

تح��سین البنی��ة األساس��یة لمؤس��سات التعل��یم التقن��ي الع��الي وتحفی��ز بیئ��ة  .4

 .ستیعابیة كماً وكیفاً التعلیم بھا لتطویر القدرة اال

تعزیز تك�افؤ ف�رص االلتح�اق ب�التعلیم التقن�ي الع�الي للجمی�ع خاص�ة لط�الب  .5

 .التعلیم الفني المتوسط مع االھتمام بذوي االحتیاجات الخاصة 

اس���تحداث المق���ررات المبنی���ة عل���ى تمك���ین الط���الب م���ن اتخ���اذ الق���رارات  .6

 .والتجدید واالبتكار واالتصال والتواصل 
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تخدام التقنی�ات الحدیث��ة واللغ�ات األجنبی��ة ل�دعم التعل��یم وال��تعلم تطبی�ق واس�� .7

 .بكافة مؤسسات التعلیم التقني العالي 

رف��ع كف��اءة أع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس والمعی��دین والفنی��ین بالكلی��ات التقنی��ة  .8

 .والمعاھد التقنیة العلیا وإیفاد المستحقین منھم للدراسة والتأھیل بالخارج 

والتوجیھ المھني ل�ضمان تمك�ین الط�الب م�ن اختی�ار تطبیق برامج اإلرشاد  .9

مساراتھم في التعلیم والعمل من خالل توفیر معلوم�ات متج�ددة  ع�ن س�وق 

 .العمل والمسارات التعلیمیة والوظیفیة المتاحة 

بن��اء إط��ار الم��ؤھالت التعلیمی��ة والتدریبی��ة وربط��ھ ب��األطر المعتم��دة  . 10

 . دولیاً 

األساسي والثانوي لھا شأن مرحلتي التعلیم إن مرحلة التعلیم العالي شأنھا 

أعضاء ھیئة التدریس والتقنیین والم�دربین ، المن�اھج : مكوناتھا األساسیة تشمل 

الدراس��یة والتدریبی��ة ، البنی��ة التحتی��ة واإلدارة ، وض��ماناً لتط��ویر التعل��یم الع��الي 

 ھ��ذه وف��ق المؤش��رات اإلقلیمی��ة والعالمی��ة ، ف��إن األم��ر ی��ستوجب اس��تعراض واق��ع

  :كما یلي المكونات ومقترحات لتطویرھا 
   أعضاء ھیئة التدریس –أ 

                    طال���ب وطالب���ة ، كم���ا یبل���غ  )350 000( یبل���غ ع���دد ط���الب الجامع���ات اللیبی���ة 

                       ع��ضو ھیئ��ة ت��دریس ، بمع��دل ) 10 000 (ع��دد أع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس ح��والي

، ویزی�د ھ�ذا المع�دل ف�ي ج�امعتي ط�رابلس وبنغ�ازي لی�صل )  طال�ب 35/ أستاذ ( 

أبرز الم�شاكل وال�صعوبات  ویمكن استعراض ، )  طالب 50/ أستاذ ( إلى أكثر من 

  :اآلتي كأعضاء ھیئة التدریس التي واجھت إعداد وتطویر 

لمواص��لة دراس��تھم خ��الل س��نوات عدی��دة أثن��اء حك��م  توق��ف إیف��اد المعی��دین – 1

ا أثر سلباً عل�ى إع�داد وتأھی�ل أع�ضاء ھیئ�ة الت�دریس ف�ي أغل�ب النظام السابق مم

  .التخصصات 

 عدم التقید بمعاییر قبول أعضاء ھیئة التدریس ، وتمكین عدد كبی�ر م�ن غی�ر – 2

  .المؤھلین علمیاً وتربویاً لالنضمام لھیئة التدریس بالجامعات 

اً وعالمی��اً ،  ت��دني مرتب��ات أع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس مقارن��ة بنظ��رائھم إقلیمی��– 3

  .وغیاب الدعم المعنوي لھذه الفئة 

س ودعمھ���م لمواكب���ة التط���ورات العلمی���ة یض���عف متابع���ة آداء ھیئ���ة الت���در – 4

  .والمعرفیة في العالم 

یقت��رح وتفادی��اً للجوان��ب ال��سلبیة الم��ذكورة ، بم��ا ی��ضمن تط��ویر منظوم��ة التعل��یم ، 

  :اتخاذ اإلجراءات التالیة 
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ع��داد أع��ضاء ھیئ�ة الت��دریس بم�ا ی��ستجیب لمتطلب��ات  وض�ع برن��امج وطن�ي إل– 1
  .بمؤسسات التعلیم العالي ) كماً ونوعاً (الكثافة الطالبیة 

 التقی��د بمواص��فات ومع��اییر قب��ول المعی��دین وأع��ضاء ھیئ��ة الت��دریس ، الت��ي – 2
  .تعتمد على الكفاءة العلمیة والمھنیة 

  .ضاء ھیئة التدریس  تطویر النظم واللوائح بما یحدد حقوق وواجبات أع– 3
 االس���تفادة م���ن الكف���اءات والخب���رات اللیبی���ة المھ���اجرة ، وت���شجیعھا عل���ى – 4

االنخراط لالنضمام للجامعات اللیبیة وفق ب�رامج می�سرة تناس�ب ظ�روف وم�صالح 
  .الجمیع 

كما ینطبق ما ذكر من مقترح�ات وأس�الیب عل�ى أع�ضاء ھیئ�ة الت�دریس والتقنی�ین 
  .یم التقني بمؤسسات التعلوالمدربین 

  : المناھج الجامعیة –ب 

المن��اھج الدراس��یة ومحتویاتھ��ا  تط��ویر ن بن��اء مجتم��ع المعرف��ة ف��ي لیبی��ا یتطل��ب إ

على أساس الحف�ظ  ة ممالعلمیة ، بحیث یتم إلغاء كافة المفردات أو الجوانب المص

ن ویمك�والتلقین واعتماد أسالیب متطورة تعتمد على التفكیر والتحلیل واالستنتاج ، 

  :تحقیق ذلك من خالل األسالیب التالیة 

 تحلی����ل محت����وى المن����اھج المنف����ذة حالی����اً ، وم����دى مراعاتھ����ا واس����تجابتھا – 1

  .للتطورات العلمیة الحدیثة وإلغاء المناھج القدیمة 

 إعادة النظر في التخصصات باألقسام والكلیات ، واعتماد مناھج وتخص�صات – 2

ة وتلبي احتیاجات سوق العم�ل اللیب�ي واإلقلیم�ي بما یحقق متطلبات التنمیة الشامل

  .والعالمي 

التركیز على الجوانب العملیة والتطبیقیة ضماناً الس�تیعاب ق�در م�ن المع�ارف  – 3

  .والمھارات العلمیة المتخصصة 

 توأم��ة كلی��ات الجامع��ات اللیبی��ة م��ع نظیراتھ��ا بالجامع��ات المتقدم��ة واعتم��اد – 4

  .مناھج دراسیة مشتركة 

لتط��ویر من��اھج الجامع��ات االس��تفادة م��ن بع��ض المن��اھج بالجامع��ات المتقدم��ة  – 5

  .اللیبیة ، وباألخص تلك التي تعتمد على تداخل وتكامل العلوم والتخصصات 

ھذا كما تجدر اإلش�ارة إل�ى تط�ویر من�اھج التعل�یم التقن�ي باعتبارھ�ا تعتم�د وترتك�ز 

عة بع�ض المؤس�سات الفنی�ة على جوانب عملیة وتطبیقیة ترتبط بشكل مباشر بطبی

، ل�ذلك ینبغ�ي إع�ادة النظ�ر كلی�اً ف�ي محتوی�ات والتقنیة العاملة في االقتصاد اللیبي 

من��اھج التعل��یم التقن��ي واس��تحداث من��اھج حدیث��ة ت��صمم وف��ق الم��ستویات التقنی��ة 

  .والفنیة المعاصرة 
  : البنیة التحتیة – 3
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ن���ات والمعلوم���ات ، والتقنی���ات البیات���شمل المركب���ات الجامعی���ة والتقنی���ة ، وقواع���د 

  :ویمكن استعراض ھذه المكونات كاآلتي التربویة ومراكز خدمات رعایة الطالب ، 

  :التقنیة و المركبات الجامعیة –أ 

إن معظ���م المب���اني الجامعی���ة والتقنی���ة ل���م تؤس���س وف���ق المواص���فات المطلوب���ة 
لجامعی�ة ، والت�ي ابالمرافق التعلیمیة ، ولكن تم الب�دء ف�ي إن�شاء بع�ض المركب�ات 

ی��ستوجب تقی��یم مراح��ل إنجازھ��ا وتط��ویر م��ا أنج��ز منھ��ا ح��سب متطلب��ات طبیع��ة 
التعل��یم الع��الي بمختل��ف م��ستویاتھ وتخص��صاتھ ، م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار االنت��شار 
األفق��ي للتعل��یم الع��الي وم��دى مالءمت��ھ الحتیاج��ات المجتم��ع واقت��صادیات التعل��یم ، 

  .یوت الطالب في مجمعات جامعیة ویقترح إعادة النظر في إنشاء ب
  : قواعد البیانات والمعلومات والتقنیات التربویة –ب 

س�رعة رب�ط الجامع�ات ف�ي منظوم�ة لذي یشھده الع�الم الی�وم ، یتطل�ب ن التطور اإ
علمیة وطنیة ، وكذلك مؤسسات التعلیم ومراكز البح�ث العلم�ي ب�شبكة المعلوم�ات 

نات العلمیة العالمیة وتوفیر األجھزة والمعدات الدولیة ، واالشتراك في قواعد البیا
م���ع المؤس���سات العالمی���ة وتی���سیر الالزم���ة بالجامع���ات اللیبی���ة ض���ماناً للتواص���ل 

الحصول على أحدث النتائج والدراسات واألبحاث العلمیة ، كذلك تزوی�د مؤس�سات 
ات التعل��یم الع��الي بأح��دث التقنی��ات التربوی��ة والتعلیمی��ة ووس��ائل اإلی��ضاح ومتطلب��

  .تشغیل المختبرات والمعامل ، وتطویر الكوادر والكفاءات الالزمة لذلك 
  : اإلدارة التعلیمیة – 4

بمؤس�سات التعل�یم الع�الي یعتم�د بال�ضرورة عل�ى إدارة ة می�إن نجاح العملیة التعلی
تعلیمیة متخصصة وفاعلة ، یتم اعتمادھ�ا وف�ق مع�اییر ومواص�فات معتم�دة دولی�اً 

تل���ك المواص���فات والمع���اییر الواج���ب توافرھ���ا لم���ن یكلف���ون وذل���ك ینبغ���ي إق���رار 
ال��خ ، ض�من الل��وائح والت�شریعات المنظم��ة ... بوظ�ائف قیادی�ة باألق��سام والكلی�ات 

  .لعملیة التعلیم 
  : التشریعات واللوائح – 5

ضماناً لتطویر منظومة التعلیم العالي فإن األمر یتطلب استحداث جملة من الل�وائح 
تن�سیب یم عمل وإدارة مؤسسات التعلیم الع�الي م�ن حی�ث قب�ول ووالتشریعات لتنظ

الطالب وتنظیم عمل أعضاء أعضاء ھیئة الت�دریس وآدائھ�م ، ول�وائح االمتحان�ات 
  .واللوائح اإلداریة والمالیة األخرى 

  :الدراسات العلیا والتعلیم المستمر 

 تت��وفر ھ��ذه المرحل��ة  ف��ي بع��ض مؤس��سات التعل��یم الج��امعي ویلتح��ق بھ��ا
الطالب الحاصلین على الدرجة الجامعی�ة أو ال�دبلوم المھن�ي الع�الي للح�صول عل�ى 

  .درجتي الماجستیر والدكتوراه بحسب المتطلبات العلمیة لكل تخصص
  

  :البحث العلمي 

یعتب��ر البح��ث العلم��ي عن��صراً مھم��اً وراف��داً أساس��یاً ل��دعم ب��رامج وخط��ط العملی��ة 

ن األس��الیب الرامی��ة إل��ى تط��ویر وتحقی��ق التربوی��ة والتعلیمی��ة ف��ضالً ع��ن كون��ھ م��
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، ویوج��ھ المجتمع��ات إل��ى بل��وغ م��ستھدفات التنمی��ة ض��من حراكھ��ا ج��ودة الحی��اة 

إال أن البحث العلمي في لیبیا لم یجد االھتمام والدعم .... االقتصادي  واالجتماعي 

المناسب من حیث التمویل واإلدارة والتشریع ، وباألخص من حیث وض�ع سیاس�ة 

واضحة تربط بین مب�ادئ وأص�ول البح�ث العلم�ي ومخرج�ات التعل�یم الع�الي علمیة 

وتحدیداً بالنسبة للدراسات العلیا ، وكذلك  غی�اب العالق�ة والتفاع�ل ب�ین مؤس�سات 

البح��ث العلم���ي ونت��ائج أعمالھ���ا م��ع المؤس���سات االقت��صادیة ومتطلب���ات تح���سین 

  .مستویات آدائھا 

 وت�صمیم القواع�د األساس�یة لبن�اء الدول�ة ونظراً ألھمیة البحث العلم�ي ف�ي إرس�اء

  :ستعرض جملة من األسالیب والسیاسات الواجب تنفیذھا لتحقیق أھداف البحث العلمي نالحدیثة ، 

تق�دیم ال��دعم المناس��ب لمراك��ز ومؤس�سات البح��ث العلم��ي م��ن حی��ث اإلدارة  .1

والتمویل والت�شریع بم�ا یكف�ل تحقی�ق الج�ودة المناس�بة لمخرجاتھ�ا ونت�ائج 

 .مالھاأع

تحدید أولوی�ات البح�ث العلم�ي وفق�اً الحتیاج�ات التنمی�ة ، واعتم�اد منھجی�ة  .2

واضحة الختیار وإدارة وتقییم المشروعات البحثی�ة ، وخ�صوصاً تل�ك الت�ي 

ك����األمن الغ����ذائي والم����ائي ، : ال����ضروریة للمجتم����ع تت����صل باالحتیاج����ات

 ....واألمني، والصحة والتعلیم 

العلم��ي ، مع��ززة بخط��ة عم��ل مبرمج��ة اعتم��اد سیاس��ة واض��حة للبح��ث   .3

 .ومحددة بحیث تشمل آلیات التنفیذ والتقییم والمتابعة 

تصمیم مراك�ز ومؤس�سات البح�ث العلم�ي وف�ق مواص�فات عالمی�ة ، بحی�ث  .4

تحت��وي عل��ى المكتب��ات العلمی��ة ، والوس��ائل التقنی��ة ، ووس��ائل االت��صاالت 

ى البح�ث والتفكی�ر والمعلومات وكافة الخدمات بم�ا یجعلھ�ا بیئ�ة محف�زة عل�

 .واالبتكار 

إعداد الھیاكل التنظیمیة لمراكز البحث العلمي وفق أسس ومتطلبات تحقیق  .5

 .الجودة الشاملة لضمان استمراریة تحسین وتطویر نتائج أعمالھا 

یراع���ى عن���د اختی���ار المواق���ع اإلداری���ة لمراك���ز البح���ث العلم���ي ، ت���وفر  .6

وتخ�صص المرك�ز البحث�ي م�ن االشتراطات البیئیة المناسبة بح�سب طبیع�ة 

حی���ث الم���وارد والث���روات الطبیعی���ة والجیولوجی���ة والطبیعی���ة والجغرافی���ة 

 .المناسبة 

 األس���س والمع���اییر المناس���بة ل���شغل الوظ���ائف القیادی���ة ، وإتب���اعاعتم���اد  .7

والمھنیة والعلمیة بمراكز البحث العلمي وفقاً لمحددات واشتراطات ومزای�ا 

 .تنافسیة عالمیة 
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 مناسبة للربط المؤسسي بین القطاعین العام والخ�اص م�ن جھ�ة إیجاد آلیة .8

 جھ��ة أخ��رى ، لالس��تفادة م��ن نت��ائج البح��ث  م��نومؤس��سات البح��ث العلم��ي

 .العلمي لتطویر ھذین القطاعین 

لتط��ویر ض��من الھیاك��ل التنظیمی��ة ااعتم��اد وح��دات إداری��ة معنی��ة بالبح��ث و .9

ی���ادة اإلنتاجی���ة  بھ���دف الم���ساھمة ف���ي زللمؤس���سات الخدمی���ة واإلنتاجی���ة 

والقدرة التنافسیة ، وإیجاد الحلول المناسبة للتغلب عل�ى م�شاكلھا اإلداری�ة 

 .والفنیة 

تشجیع القطاع الخاص وتحفیزه نحو االس�تثمار ف�ي مج�االت البح�ث  . 10

 .والتطویر ، وإقرار كافة السبل والوسائل المساعدة على ذلك 

أھمی��ة البح��ث تبن��ي جمل��ة م��ن األس��الیب اإلعالمی��ة لتأكی��د ال��وعي ب . 11

 .العلمي والتعریف بدوره في تحقیق التنمیة المستدامة 

تأمین توافق وانسجام سیاسات وأھداف البحث العلمي م�ع متطلب�ات  . 12

 .العلوم االنسانیة واالجتماعیة 

حمای��ة الخب��رات والكف��اءات الوطنی��ة م��ن الھج��رة أو مغ��ادرة می��دان  . 13

معن�وي لتمكی�نھم م�ن البحث والتط�ویر ، وذل�ك م�ن خ�الل ال�دعم الم�ادي وال

 .مواصلة مسیرة البذل والعطاء 

تفادة م��ن الخب��رات والكف��اءات المھ��اجرة إلث��راء م��سیرة البح��ث االس�� . 14

  .واستعداداتھالعلمي في لیبیا كل حسب إمكانیاتھ 

تعزیز مفھوم البحث والتطویر لدى مؤسسات التعل�یم الع�الي وإث�راء  . 15

قی���ات البح���ث العلم���ي المن���اھج والمق���ررات ذات العالق���ة بأساس���یات وأخال

 .والملكیة الفكریة 

حمایة حقوق الملكی�ة الفكری�ة العالمی�ة ف�ي الن�شر والكتاب�ة والبح�ث  . 16

 .وغیرھا .... 

إنشاء مركز للتمیز بالجامعات والمراكز البحثیة للرفع من مستویات  . 17

 .البحث العلمي 

ت���وفیر م���نح بحثی���ة للدراس���ات العلی���ا ، وف���ق آلی���ة ت���ضمن تحقی���ق  . 18

یة واالقتصادیة لألبحاث واألعمال المطلوب دعمھ�ا ورعایتھ�ا الجدوى العلم

. 

ت��شجیع أس��لوب تب��ادل المواق��ع ب��ین العلم��اء بالجامع��ات والمراك��ز  . 19

 .والندب واإلعارة البحثیة من خالل اإلجازات العلمیة 

ض���مان م���شاركة المتمی���زین والفئ���ات الخاص���ة ف���ي أعم���ال البح���ث  . 20

 .والتطویر بما یناسب قدراتھم وإمكانیاتھم 
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 الخالصة والتوصیات

ھدفت الدراسة إلى إیجاد جملة من المقترحات لتطویر نظ�ام التعل�یم ف�ي لیبی�ا م�ن خ�الل 

تشخیص أبرز الجوانب السلبیة والمعوقات الت�ي تعت�رض س�یر العملی�ة التعلیمی�ة بكاف�ة 

مكوناتھ�ا ومراحلھ��ا ، م��ع محاول�ة إج��راء تقی��یم ش�امل للوض��ع الق��ائم وم�ا یقت��ضیھ م��ن 

اللیبي ویھدف إلى بناء الدول�ة یكفل تحقیق طموحات وتطلعات أبناء المجتمع عالجات بما م

  .الجدیدة 

انبثقت تلك المقترحات من خالل بحث ومراجعة كل مرحلة م�ن مراح�ل النظ�ام التعلیم�ي 

السلم التعلیمي ، المعلم وعضو ھیئ�ة الت�دریس ، المن�اھج ، المراف�ق ( القائم ومدخالتھ 

بحی���ث تتكام���ل تل���ك الم���دخالت إلنت���اج مخرج���ات ال تناس���ب ) ال���خ  .... والم���ستلزمات

متطلبات سوق العمل فحسب ، إنما تسھم ف�ي إثرائ�ھ وتنوی�ع م�صادره م�ن خ�الل تق�دیم 

  . ومبادرات فردیة وجماعیة تؤمن فرص العمل لنفسھا ولآلخرین ابتكارات

ی�ام باإلص�الحات إن أبرز ما توصلت إلی�ھ الدراس�ة م�ن توص�یات تتمث�ل ف�ي ض�رورة الق

   :التالیة

ض��رورة وض��ع إس��تراتیجیة وطنی��ة للتربی��ة والتعل��یم بك��ل مراحل��ھ وأنماط��ھ لفت��رة  /أوالً 

عل�ى أن تخ�صص لھ�ا الم�وارد المالی�ة والفنی�ة والب�شریة ) 2030(طویلة یقت�رح لغای�ة 

  .لتصمیمھا وتنفیذھا على فترات زمنیة طوال ھذه المدة
ة للتربی�ة والتعل�یم ف�ي لیبی�ا تنطل�ق م�ن توجھ�ات ث�ورة بناء رؤی�ة فل�سفیة متكامل�/ ثانیاً 

ال���سابع ع���شر م���ن فبرای���ر لبن���اء لیبی���ا الجدی���دة الح���رة والدیمقراطی���ة أرض���اً وش���عباً 

ومؤسسات، ووضع التربیة والتعلیم ھدفاً إستراتیجیاً ض�من س�لم األولوی�ات، وكخارط�ة 

ی�ة، والتأكی�د عل�ى ج�ودة طریق للتنمیة المستدامة في لیبیا وبناء مجتمع المعرف�ة والتقن

  .التعلیم في كل مراحلھ ومستویاتھ

إع��ادة تربی��ة وتعل��یم وتك��وین ال��شباب باعتب��ارھم یمثل��ون ن��صف س��كان المجتم��ع  /ثالث��اً 

اللیب��ي، بھ��دف بن��اء رأس الم��ال الفك��ري وتط��ویر قدرت��ھ عل��ى العم��ل واإلنت��اج وابتك��ار 

ط�نھم، وب�التوازي م�ع مصادر رزقھ وفرص عمل جدیدة ألنف�سھم ولغی�رھم م�ن أبن�اء و

ذلك تربیة وتعلیم ال�شباب عل�ى التع�ایش اإلیج�ابي الم�شترك ف�ي إط�ار مفھ�وم المواطن�ة 

  .والوطن الذي یستوعب ویحمي ویرعى جمیع مواطنیھ أینما كانوا في ربوع وطنھم
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تنمی��ة وتط��ویر ق��درات الط��الب عل��ى الح��وار والتواص��ل واالنفت��اح عل��ى الع��الم  /رابع��اً 

دة م��ن خبرات��ھ وتجارب��ھ واالنخ��راط ف��ي الح��راك الع��المي الح��ضاري الخ��ارجي لالس��تفا

بأوسع معانیھ ومجاالتھ، وم�ع االعت�زاز والفخ�ر ب�الوطن والھوی�ة الح�ضاریة والثقافی�ة 

  .للمجتمع اللیبي

وف��ي الخت��ام یؤك��د الفری��ق أن إص��الح وتط��ویر التعل��یم ھ��و أولوی��ة وإس��تراتیجیة للیبی��ا 

 مجتم��ع الم��ستقبل، حی��ث ال یمك��ن تحقی��ق ھ��ذا الجدی��دة ف��ي الحاض��ر وم��ن أج��ل بن��اء

  :ال بتطویر أھم عناصر العملیة التعلیمیة األساسیة وھيإاإلصالح التربوي 

  .إیجاد فلسفة تربویة واضحة الرؤیة والمسارات واألھداف . 1

 .تأھیل المعلم وإعادة تأھیلھ باعتباره األداة الرئیسیة للعملیة التعلیمیة . 2

 تطویرھ���ا وفق���اً للمع���اییر العالمی���ة والتناف���سیة بن���اء ق���درات الط���الب ومواص���لة . 3

 .الدولیة

 .تطویر محتویات المناھج والمقررات الدراسیة وأسالیب تدریسھا للطالب . 4

اس��تخدام التقنی��ات التربوی��ة والتعلیمی��ة الحدیث��ة وض��رورة توظیفھ��ا ف��ي العملی��ة  . 5

 .التعلیمیة

 .ة تطویرتطویر اإلدارة التعلیمیة وتحویلھا من إدارة تسییر إلى إدار . 6

 .إعادة بناء العقل من الحفظ والتلقین إلى التأمل والتفكیر والتحلیل واالستنتاج . 7

إعادة بناء البیئ�ة التعلیمی�ة لتك�ون بیئ�ة تج�ذب الطال�ب ولی�ست بیئ�ة تط�رده إل�ى  . 8

 .الشارع والمجھول

بن���اء ج���سور التواص���ل والح���وار ب���ین المؤس���سة التعلیمی���ة والمجتم���ع المحل���ي  . 9

 .وطني والمجتمع العالميوالمجتمع اللیبي ال

ت��صمیم نظ��ام تعلیم��ي ش��امل یحت��وي الجمی��ع ، م��ن خ��الل تط��ویر أدوات��ھ  . 10

 .لمقابلة احتیاجات كافة المستفیدین دون تمییز 

االھتمام بالبح�ث العلم�ي الترب�وي باعتب�اره مؤش�راً أساس�یاً لتق�دم ال�دول  . 11

 .وداعماً مباشراً للعملیة التعلیمیة بمختلف مراحلھا ومستویاتھا 

 وهللا ولي التوفیق ،،،

  

  

 

  )1(ملحق 
   ) 2017 ـــ 2012(  مشروعات وبرامج مقترحة لتطویر التعلیم

  
رقم 

  المشروع
  عنوان المشروع

المدى الزمني 

  للتنفیذ

  الجهات المسؤولة 

  عن التنفیذ

  .وزارة التربیة والتعلیم -  2015-2013  .استحداث برنامج إلعداد معلمي ریاض األطفال   .1
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                                                                                         فریق السیاسات الوطنیة للتعلیم      
 46صفحة   2012أكتوبر 

 

رقم 

  المشروع
  عنوان المشروع

المدى الزمني 

  للتنفیذ

  الجهات المسؤولة 

  عن التنفیذ

 . متخصصونخبراءمشاركة  -

  مساهمة مؤسسات المجتمع المدني -

2.   

وضـــع مواصـــفات مطابقـــة للمعـــاییر العالمیـــة لریـــاض األطفـــال 

وااللتـــــزام بهـــــا عنـــــد التـــــرخیص للریـــــاض المـــــستحدثة مـــــن قبـــــل 

  .القطاعین العام والخاص

2013-2015  

  .وزارة التربیة والتعلیم -

 .خبراء متخصصون -

   .مؤسسات المجتمع المدني -

  2013-2012  . جودة التعلیم األساسيإنشاء وحدات ضمان   .3
  .وزارة التربیة والتعلیم -

  .الیونیسكومساهمة  -

4.   

إعادة صیاغة مناهج التعلیم األساسي بهدف إزالـة الحـشو منهـا 

والتركیــز علــى تــدریس اللغــات والحاســوب والریاضــیات والعلــوم 

  .األساسیة والتطبیقیة

2013-2015  

  .وزارة التربیة والتعلیم -

ـــــةالمنظمـــــ - ـــــومة للتربیـــــة  العربی  والعل

  .والثقافة

المنظمــة اإلســالمیة للتربیــة والثقافــة  -

  .والعلوم

5.   

إعـــــادة صـــــیاغة منـــــاهج التعلـــــیم الثـــــانوي بهـــــدف إزالـــــة الحـــــشو 

والتركیــز علــى تــدریس اللغــات والحاســوب والریاضــیات والعلــوم 

  .وتقنیة المعلومات

2013-2014  

  .وزارة التربیة والتعلیم -

  . والتأهیلوزارة العمل -

  .الیونیسكوهمة مسا -

  2015-2013  .استثمار تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم الثانوي   .6

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .الیونیسكومساهمة  -

  . متخصصةمكاتب استشاریة -

  2016-2013  .تنفیذ برامج مكثفة لتدریب معلمي التعلیم الثانوي أثناء الخدمة   .7

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 . اللیبیةالجامعات -

  .الیونسكودعم  -

8.   

إنشاء مجلس وطني للتعلیم والتدریب المهني والتقني یمثل كافـة 

القطاعــــات ویتــــولى وضــــع توجهــــات التعلــــیم والتــــدریب المهنــــي 

  .والفني ووضع نظام وطني للمؤهالت العالمیة

2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 . والتأهیللوزارة العم -

 .وزارة التخطیط -

 .وزارة الصناعة -

  . وطنیونخبراء متخصصون -

9.   

تطــــــویر القــــــدرات الوطنیــــــة إلعــــــداد معلمــــــین ومــــــدربین تقنیــــــین 

ــــانوي التقنــــي والفنــــي وبالمعاهــــد ــــیم الث المهنیــــة  بمؤســــسات التعل

العلیــــا بمــــا یتناســــب وتطــــویر االقتــــصاد اللیبــــي وســــوق العمــــل، 

  .ي العالم المعاصروالمهارات التطبیقیة المتجددة ف

2013-2017  

 . والتأهیلوزارة العمل -

 .منظمة الیونیسكو -

 .منظمة العمل الدولیة -

 .خبراء متخصصون -



     نحو تطویر التعلیم في                                                               مجلس التخطیط الوطني    
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رقم 

  المشروع
  عنوان المشروع

المدى الزمني 

  للتنفیذ

  الجهات المسؤولة 

  عن التنفیذ

  .شركات عالمیة -

10.   

تطــویر نظــام التعلــیم والتــدریب المــستمر أثنــاء الخدمــة للمعلمــین 

التربیــة والمــدربین المهنیــین والتقنیــین وكافــة العــاملین فــي قطــاع 

  . التقني والفني التعلیموالتعلیم ، ومؤسسات 

2013-2016  

 .والتأهیل وزارة العمل -

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .منظمة الیونیسكو -

  .شركات عالمیة -

11.   

مراجعــة المنــاهج الدراســیة والتــدریب للمعاهــد المهنیــة المتوســطة 

والعلیــــا وتحــــدیثها ومراجعتهــــا وٕاعــــداد الكتــــب المنهجیــــة والحــــزم 

  .لرقمیةالتدریبیة باستخدام التقنیات ا

2013-2016  

 . والتأهیلوزارة العمل -

 .التعلیم التقني والفنيهیئة  -

 .شركات عالمیة خاص وعام  -

  .خبراء متخصصون -

12.   
ـــة  ـــالمعاهـــد المهنیـــة لتطـــویر البنیـــة التحتی  وتـــوفیر المبـــاني العلی

  .والورش والمختبرات والمعدات والمكتبات
2013-2016  

 . والتأهیل وزارة العمل -

 .ني والفنيالتعلیم التقهیئة  -

  .شركات عالمیة متخصصة -

13.   
تــرویج التعلــیم والتــدریب المهنــي والتقنــي وزیــادة نــسبة االلتحــاق 

  . وتطویر نظام متكامل لإلرشاد والتوجیه المهنيمؤسساتهفي 
2013-2017  

 . والتأهیلوزارة العمل -

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .التعلیم التقني والفنيهیئة  -

  .خبراء متخصصون -

14.   

هــاز وآلیــة لقیــاس ومراقبــة الجــودة فــي التعلــیم والتــدریب إنــشاء ج

والمؤســسات المهنــي والتقنــي وٕاجــراء تقیــیم شــامل لواقــع المعاهــد 

  . من حیث كفاءتها وتوزیعها الجغرافيالقائمة

2013-2015  

 . والتأهیل وزارة العمل -

 .منظمة الیونیسكو -

  . الجودةيخبراء ف -

  2014-2013  .في لیبیاإجراء تقییم شامل لوضع التعلیم العالي    .15
 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

  .استشاریون وطنیون وغیر وطنیین -

16.   
تطــــویر أســــالیب العمــــل واإلدارة بالجامعــــات باعتمــــاد تطبیقــــات 

 .EMISالمعلومات 
2013-2015  

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

  .استشاریون -

17.   
ان الجـــودة فـــي إعـــداد دراســـة فنیـــة لتطـــویر وحـــدة ومراقبـــة ضـــم

  .التعلیم العالي
2013-2015  

 .الیونسكو -

  .استشاریون -

18.   

تطــویر األنمــاط التجدیدیــة فــي التعلــیم العــالي عــن طریــق دعــم 

الجامعــــة اللیبیــــة المفتوحــــة ونــــشاط التعلــــیم اإللكترونــــي وتبــــادل 

  .الخبرات والتجارب

2013-2015  

وزارة التعلــــــــــــیم العــــــــــــالي والبحــــــــــــث  -

 .العلمي

  .استشاریون -

  2015-2013  .قاعدة بیانات حول البحوث والدراسات المنجزة في لیبیاإنشاء    .19
 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

  .خبراء متخصصون -

20.   
تنفیــذ مــشروع المكتبــة اإللكترونیــة للجامعــات ومؤســسات التعلــیم 

  .العالي
2013-2015  

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .القطاع الخاص -
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                                                                                         فریق السیاسات الوطنیة للتعلیم      
 48صفحة   2012أكتوبر 

 

رقم 

  المشروع
  عنوان المشروع

المدى الزمني 

  للتنفیذ

  الجهات المسؤولة 

  عن التنفیذ

  .استشاریون -

21.   

یـــذ بـــرامج لتـــدریب المعلمـــین أثنـــاء الخدمـــة یـــتم مـــن خاللهـــا تنف

لهـــذه البــــرامج  ألـــف معلــــم ســـنویًا 15إخـــضاع مـــا ال یقــــل عـــن 

  .واستخدام التقنیات التربویة الحدیثة في التدریس

2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .الجامعات -

  .مؤسسات تدریبیة -

22.   
مــــن المعلمــــین للحــــصول علــــى % 50 ال یقــــل عــــن تــــدریب مــــا

  )LCDL(الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب 
2013-2016  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .الیونسكو -

  .شركات متخصصة -

23.   
االلتزام الكامل بتطبیق اتفاقیـة الیونـسكو ومنظمـة العمـل الدولیـة 

  .بخصوص أوضاع المعلمین
  .وزارة التربیة والتعلیم -  2013-2015

  2016-2013  .تعریب وتقنین عروض اختبارات الذكاء والقدرات العقلیة   .24
 .وزارة التربیة والتعلیم -

  .خبراء متخصصون -

25.   
ــــى  ــــدریب الــــصم عل إنــــشاء مراكــــز للقیــــاس الشخــــصي وورش لت

  .استخدام تقنیات السمع الحدیثة
2013-2016  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .مؤسسات تعلیم الفئات الخاصة -

  .قدرات الذهنیةمراكز تنمیة ال -

26.   
تطبق برامج االندماج والتدخل إنشاء وتجهیز ریاض أطفال 

  المبكر
2013-2016  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة -

  .مؤسسات المجتمع المدني -

27.   
بنــاء القــدرات البــشریة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات فــي 

  .الفنیین وغیرهمالتعلیم عن طریق تدریب المعلمین و 
2013-2016  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .القطاع الخاص -

  .استشاریون وخبراء -

28.   
دراســــة تقییمیـــــة فنیــــة لرصـــــد وتقیــــیم واقـــــع اســــتخدام تكنولوجیـــــا 

  .المعلومات في التعلیم
2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .خاصالقطاع ال -

 .براءاستشاریون وخ -

  

  

29.   
تنفیــذ مــشروع التــشابك مــن أجــل التعلــیم اإللكترونــي عــن طریــق 

  .ربط مؤسسات التعلیم بمصادر المعلومات الدولیة
2013-2017  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة التخطیط  -

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .الهیئة العامة للمعلومات  -

  .استشاریون وخبراء -



     نحو تطویر التعلیم في                                                               مجلس التخطیط الوطني    
 ) والسیاسات التعلیمیة الفلسفة والنظم(لیبیا

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         فریق السیاسات الوطنیة للتعلیم      
 49صفحة   2012أكتوبر 

 

رقم 

  المشروع
  عنوان المشروع

المدى الزمني 

  للتنفیذ

  الجهات المسؤولة 

  عن التنفیذ

30.   
لتحدیــــــد معــــــاییر اختیــــــار قیــــــادات اإلدارة وضــــــع دراســــــة فنیــــــة 

  .التعلیمیة والمدرسیة
2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

  .خبراء متخصصون -

31.   
بنـــــاء منظومـــــة للمعلومـــــات التعلیمیـــــة واإلداریـــــة معتمـــــدة علـــــى 

  .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .استشاریون -

  .خاصالقطاع ال -

32.   
م الخریطة المدرسیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة فـي رس

  .جمیع المدن والمناطق
2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

  .خبراء متخصصون -

33.   
تــوفیر وتطــویر المبــاني والمرافــق التعلیمیــة بمــا یناســب أغــراض 

  .العملیة التربویة والمعاییر التربویة العالمیة
2013-2017  

 .تعلیموزارة التربیة وال -

 .استشاریون -

 .خاصالقطاع ال -

  .وزارة اإلسكان والمرافق -

  2017-2013  .توفیر الوسائل والمستلزمات التعلیمیة والحواسیب والبرمجیات   .34

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .استشاریون -

  .خاصالقطاع ال -

35.   
مــــــن النــــــاتج المحلــــــي % 5إصــــــدار قــــــرار بتخــــــصیص نــــــسبة 

  . العلمياإلجمالي للتعلیم بجمیع أنواعه والبحث
2013-2015  

  .وزارة التربیة والتعلیم _ 

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي _ 

  .التخطیط وزارة  -

36.   
إجـــراء دراســـة فنیـــة علـــى مـــساهمة القطـــاع الخـــاص فـــي تمویـــل 

  .التعلیم وتعزیز دوره في توفیر فرص التعلیم للمجتمع
2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .ي والبحث العلميوزارة التعلیم العال -

 .مؤسسات المجتمع المدني  -

 .خبراء متخصصون -

  

37.   

إنشاء مركز للتقویم والقیاس التربـوي یعمـل علـى تطـویر معـاییر 

التقـــــویم وبنـــــاء قواعـــــد المعلومـــــات لالمتحانـــــات وأدوات القیـــــاس 

  .بجمیع المراحل التعلیمیة

2013-2016  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

ـــــشاریون تربویـــــون فـــــ - ي خبـــــراء واست

 .التقویم والقیاس

  

38.   
إنــشاء المجلــس الــوطني الــدائم للتربیــة والتعلــیم والتنمیــة البــشریة 

  .المستدامة
2013-2015  

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة التعلیم العالي -

 .وزارة التخطیط -

 . والتأهیل وزارة العمل -



     نحو تطویر التعلیم في                                                               مجلس التخطیط الوطني    
 ) والسیاسات التعلیمیة الفلسفة والنظم(لیبیا
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رقم 

  المشروع
  عنوان المشروع

المدى الزمني 

  للتنفیذ

  الجهات المسؤولة 

  عن التنفیذ

 .مندوبون عن القطاع الخاص -

 .النقابات المهنیة -

  .شخصیات علمیة وطنیة مستقلة -

39.   
تطویر أو استحداث التشریعات المنظمة للتربیـة والتعلـیم بجمیـع 

  مستویاته ومراحله وأنماطه
2012-2013  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة العدل -

  .مؤسسات المجتمع المدني  -

40.   

، فـــي كـــل مراحـــل  المـــشروع الـــوطني لالنـــدماج التربـــويتنفیـــذ 

برامجــه ومیزانیاتــه واعتبــاره مــن المــشاریع االســتراتیجیة التعلــیم و 

  للدولة 

2013                

  ) مستمر ( 

 .وزارة التربیة والتعلیم -

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

 .وزارة التخطیط  -

 .الهیئة الوطنیة للتعلیم التقني والفني -

 .مؤسسات المجتمع المدني  -

 .متخصصونخبراء  -

  دعم الیونسكو -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فریق الدراسة 

  

  ي   ــ مستشار بمجلس التخطیط الوطن              مصطفى محمد أبوشعالة       . د-1

م                                                  ـــــــــــــــة والتعلیــــــــــــربیـــوزارة الت            عبد النبي محمد أبوغنیة         . د-2

  ویر ـــط والتطـیــخطتر إدارة الـــ     مدی              میالد عبد هللا الطـــاھــــر  د  – 3
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  بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي                                                           

   الوطنیة للتعلیم التقني والفني                      رئیس الھیئة        ي        ـــــــالمختار عبدهللا جویل.د ـ 4

  الفئات الخاصة واندماج ب تعلیم ـــر مكتــــ    مدی               فاطمة إبراھیم بن عامر  .أ- 5

  بوزارة التربیة والتعلیم                                                                                           

    جامعة طرابلس                                                        وات              ــــــــعلي الھادي الح.د-6

  امعة طرابلس                                       ج                     البھلول علي الیعقوبي            .د-7

  مجلس التخطیط الوطني                     او   ـــــــــــأحمد إبراھیم قن-8

   مجلس التخطیط الوطني                 اس    ــد الطبـــة سعیـــبھیج – 9

  


