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 األساسیةالمنطلقات 
للتوجھات االستراتیجیة للتربیة والتعلیم 

في لبنان

االستراتیجیة الوطنیة للتربیة والتعلیم في لبنان إلى المبادئ األساسیة التي كرسھا  تستند
الدستور اللبناني ووثیقة الوفاق الوطني والقوانین التي ترعى شؤون التربیة والتعلیم، والتي تؤكد 

فئة وتأمین الفرص والمستلزمات المتكا على حریة التعلیم والحق في التعلم وتوفیر العلم للجمیع
اإلعالن : وھي المبادئ التي أكدتھا أیضا المواثیق الدولیة التي یلتزم بھا لبنان وأھمھا. للتعلم

والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،  اإلنسانالعالمي لحقوق 
.واالتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

وتستمد ھذه االستراتیجیة توجھاتھا من المبادئ التربویة األساسیة التي تم االجماع علیھا، 
التي تستند إلیھا توصیات المؤتمرات الدولیة ،في التربیة والتعلیموبخاصة المقاربات االنسانیة 

نیة، وتعزیز ؛ في توجیھ التعلم نحو التنمیة الشاملة للشخصیة االنساالتربیة والتعلیمحول والعربیة 
الفعالة في مجتمع حر  احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة وتنمیة القدرة على المشاركة

والشعور بالمسؤولیة بروح من التفاھم والسلم والتسامح والصداقة، وااللتزام بالشراكة المجتمعیة 
وبناء مجتمع  ةاإلنسانیالواسعة بین المعنیین بالشأن التربوي من اجل تأمین حاجات التعلم 

.المعرفة
كما تستقي ھذه االستراتیجیة منطلقاتھا األساسیة من واقع التربیة والتعلیم في لبنان والتراث 
الخاص بھ، وال سیما من حیث الشراكة الوطیدة بین القطاعین العام والخاص في تأمین الخدمات 

مي التي تكمن في رأسمالھ البشري التفاضلیة للبنان على الصعیدین العربي والعالالقیمة التربویة و
مھني وتعزیز التعلیم ال العام والعالي التعلیم الرسمي وإصالح، واإلبداعیةوفي طاقاتھ المھنیة 

النظر في المناھج  وإعادةواالعماریة،  اإلنمائیةوالتقني وتطویره بما یلبي ویالئم حاجات البالد 
 .واالنفتاح الروحي والثقافي وتطویرھا بما یعزز االنتماء واالنصھار الوطنیین
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ة والرسالةـالرؤي: لواألالقسم 

ةـالرؤي: ًالاو

بناء مجتمع  تعلیم متوافر في لبنان على أساس تكافؤ الفرص، جّید النوعیة، یساھم في: الرؤیة
.االقتصادیة تنمیةالاالندماج االجتماعي وفي  المعرفة وفي

الفرصتعلیم متوافر على أساس تكافؤ 

ة  .1 ة العمری اح للفئ یم مت ى ، 5-3تعل ي متن أنعل مي ف یم الرس ون التعل ة اویك ذه الفئ ال ھ ل أطف
.العمریة

ر   تعلیم أساسي.2 ي متن        15إلزامي حتى عم یم الرسمي ف ون التعل ى أن یك نة، عل ع  اوس ل الجمی
ة    یة  بمن فیھم ذوي االحتیاجات الخاصة وأن یوفر فرصًا متكافئة في االلتحاق والمتابع الدراس

.والنجاح
وافرًا وبصورة  ) عام وتقني( تعلیم ثانوي.3 ة  یكون مت ي متكافئ ة والنجاح،   اللتحاق ا ، ف  والمتابع

ھ   أساسعلى والمھنیة  األكادیمیة مرتادیھ فرص االختیار بین التخصصاتل یؤمنو من التوجی
.التربویة والمھنیةالتربوي من اجل تحقیق أفضل لخیاراتھم  واإلرشادالموضوعي 

ومنظمًا بصورة   متكافئة یكون متوافرًا وبصورة )العالي بما في ذلك التعلیم التقني( تعلیم عال.4
لمستجدات  ل ًاع تب یتكّیفو لطلبةلدعم الیؤمن وبین مؤسساتھ وقطاعاتھ  كادیميالحراك األ توفر

.حاجاتالو

یساھم في بناء مجتمع المعرفة تعلیم جّید النوعیة
اییر           تعلیم.5 ع المع ق م اتھ ونواتجھ، متواف ي مناھجھ ومؤسس دة ف ة جی أساسي وثانوي ذو نوعی

.الوطنیة ومع المقاییس العالمیة
ع   تعلیم.6 عالي ذو نوعیة جیدة في مناھجھ ومؤسساتھ ونواتجھ، متوافق مع المعاییر الوطنیة وم

.المقاییس العالمیة
واالستخدام  بمعالجة المعلومات الخاصة المھاراتالمواقف ووموجھ نحو تنمیة المعارف تعلیم .7

.المجدي لتقانة المعلومات واالتصاالت
دى   فةثقا یكوِّنتعلیم .8 ة ل ر ألا عام ارات  د وی اف اة وال   زّودھم بمھ دى الحی تعلم م یما  ال ارات   س مھ

.)moral reasoning( 1خالقياأل والتفكیرالتفكیر النقدي 

تعلیم یساھم في االندماج االجتماعي 
یم .9 ي المواطنتعل ةیینّم ا الثالث ي أبعادھ اءاال: ة ف ة، وال نتم اركة المدنی وطني، والمش راكة ال ش

 .اإلنسانیة
اعي   .10 ك االجتم ي التماس اھم ف یم یس ھ زودویتعل ارف مرتادی یم بالمع ارات والق ة والمھ  الالزم

.نوعللعیش المشترك في مجتمع مت
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ین    أجزاء المجتمع الجغرافیة، وعبین تعلیم یساھم في الحراك االجتماعي، أفقیًا ما  .11 ا ب ًا م مودی
.الشرائح االجتماعیة

ن    المدرسة لمھّمشین داخل   لو للمتسربین اإلدماج االجتماعي تعلیم یساھم في .12 ة م ي الوقای ، وف
.االجتماعي شیھمتلا

االقتصادیة تنمیةالتعلیم یساھم في 
.البشريالرأسمال  تنمیةیساھم في تعلیم  .13
قادرة على ذات كفاءات تلبي حاجات سوق العمل اللبناني كًما ونوًعا و قوى عاملة تعلیم یوفر .14

.للعمالة الحرةالمنافسة في األسواق 

الشأن التربوي إدارة
.إدارة استراتیجیة منتظمة تؤمن رفع فعالیة القطاع .15
.إدارة رشیدة ودینامیة للموارد البشریة والمادیة .16
.اإلنفاقترشید  تحسین النوعیة معتمدة مبدأ إلى تھدف إدارة مالیة .17
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الرسالة: ثانیًا

ا      :ًالاو ي اداء مھامھ الي ف یم الع ة والتعل دف وزارة التربی ىتھ تند   إل الة تس ق رس ىتحقی  إل
:التالیة المبادئ

نھج  إنتاجفي  االضطالع بدور قیادي-1 ي   م وي وطن كل   ،ترب ار یش ل    اإلط ي لمجم المرجع
اریع    ،التنظیمیة التي تضعھا ألطرول ،سیاساتھا رامج والمش وم    واألنشطة وللب ي تق الت

.بھا

اني   -2 ع اللبن ل المجتم ي تحوی ادي ف دور قی طالع ب ىاالض ة، و  إل ع معرف دادمجتم ي إع  ف
.في كل میادین الحیاة المؤھلین ینملالعلماء والخبراء والعا

.االقتصادیةاالضطالع بدور محوري في تحقیق الرقي االجتماعي والتنمیة -3

اج االضطالع بمھام إعداد المواطن المفكر المنتج وتربیتھ على االنتماء الوطني واالندم-4
.االجتماعي في مجتمع تسوده العدالة والحریة والدیمقراطیة والسالم

: تتولى وزارة التربیة والتعلیم العالي، تحقیقًا لرسالتھا، اداء المھام التالیة  :ثانیًا

.عام في التعلیم بقطاعیھ الرسمي والخاصرعایة الشأن ال-1

وفیر متطلبا -2 ا ی    تسییر التعلیم الرسمي وت ة بم ھ البشریة والمادی وافر الفرص    ت ضمن ت
.الدراسیة وتكافؤھا وجودة التعلیم

تحقیق رسالة  إلىالتخطیط التربوي ورعایة الدراسات التربویة وبرامج التطویر اآلیلة -3
.والعلمیة واالقتصادیة نسانیةواإلالوطنیة  أبعادھاالوزارة في 
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تعلیم متوافر على أساس تكافؤ الفرص: ًالاو

یم . 1 ة  تعل ة العمری اح للفئ ى ، 5-3مت ون أنعل ي   یك مي ف یم الرس التعل
.ھذه الفئة العمریةأطفال ل اومتن

ام     .1 ة الروضة لع ي مرحل ة    2005-2004بلغ معدل االلتحاق الصافي ف ة العمری سنوات   5-3للفئ
 فئة الثالث سنوات حیث إلى فئة الخمس سنواتمن  بشكل كبیر معدل االلتحاق یتدنىو. 77.7%2
ثالث سنوات  لفئ  %26.6و سنوات  األربعلفئة  %72.2لفئة الخمس سنوات و %79.6یبلغ  . ة ال

ى والسبب الرئیسي لھذا التدني الكبیر في معدل التحاق أطفال الثالث سنوات یعود  ر    إل ار أكث افتق
دارس الرسمیة            إلىت الرسمیة الروضا زام الم ر، بسبب عدم إل ذا العم ال ھ صف حضانة ألطف

. بإدخال ھذه الفئة العمریة في التعلیم النظامي حالیًا
تبلغ ھذه  إذیستحوذ القطاع الخاص غیر المجاني على النسبة الكبرى من عدد التالمذة اإلجمالي، .2

اني في القطاع الخاص الم %15.4فقط في القطاع الرسمي و %22.7مقابل  %61.9النسبة  . 3ج
ث یستحوذ القطاع      ویتبّدى الف دا حی رق بین قطاعات التعلیم فیما یتعلق بعمر الثالث سنوات تحدی

عمر الثالث سنوات، بینما ال تتعدى نسبة مساھمة بطفال األمن  %82الخاص غیر المجاني على 
و   بأن  علمًا ،%5القطاع الرسمي فیھ الـ  متوسط عدد تالمذة الصف الواحد في القطاع الرسمي ھ

.لعدد إضافي من األطفال في مدارس معینة مقاعدتوافر  إمكان إلىفقط، مما یشیر  تلمیذًا 14
افظتي       ظھرت.3 ي مح ة ف ر المجانی ة غی روت و أعلى نسب االلتحاق بالمدارس الخاص ان   بی ل لبن جب

ًا 69-81%( ا  ،)تقریب ھفیم اء یتوج ة      أبن میة والخاص ات الرس و الروض رى نح اطق األخ المن
 .)تقریبًا %56-42(المجانیة 

 :قطاعات التعلیم الثالثةفي ) 5و 4و 3(في كل من السنوات الثالث اإلناث والذكور  تتقارب نسب.4
 .والخاص المجاني ،والخاص غیر المجاني ،الرسمي

ال ذوي االحت     من  رغمبال.5 ة األطف دارس الخاصة لرعای ان    مبادرات بعض الم یاجات الخاصة، ف
ة     إلى، الخاصة والرسمیة، ما زالت تفتقر معظم المدارس ة الضروریة لتربی المستلزمات التربوی
.ھؤالء األطفال

1/1/1    سیما السنوات خارج الروضات،  5-3ما زالت نسبة كبیرة من أطفال الفئة العمریة 
یم الرسمي    . من ذوي االحتیاجات الخاصة اوین ھم في سن الثالثة الذ وفر التعل وال ی

.فرصا كافیة لاللتحاق بالروضات

سنة، على أن یكون التعلیم  15تعلیم أساسي إلزامي حتى عمر . 2
ل الجمیع بمن فیھم ذوي االحتیاجات الخاصة وأن اوالرسمي في متن

.والمتابعة الدراسّیة والنجاحیوفر فرصًا متكافئة في االلتحاق 

االلتحاق. أ

من درجة اإلشباع، إذ  األساسيوالثانیة من التعلیم  األولىالحلقتین یقترب االلتحاق المدرسي في . 6
لكن معدل االلتحاق . 20054-2004 الدراسي لعامل% 97دل االلتحاق الصافي فیھا یبلغ مع
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ما ) المتوسطة سابقًا( 5فقط في الحلقة الثالثة من التعلیم األساسي %68.5 إلىالصافي ینخفض 
، وھذا ما یؤّشر على حصول 6ملتحقین بشھادتي الكفاءة والتكمیلیة المھنیةالعدا قلة من الطالب 

االبتدائیة ( األساسيالثانیة من التعلیم تسرب مدرسي قوي مع نھایة المرحلة  أوتأخر دراسي 
.)سابقًا

د ال. 7 یم یمت يتعل ان  األساس ي لبن ىف ر  إل ل لعم ع المقاب ف التاس نة 15الص ي . س یم اإللزام ا التعل أم
م  انون رق ب الق ف بحس اریخ  686فیتوق ر  16/3/1998 ت د عم نة؛ 12عن انون  س أن الق ًا ب علم

.بشكل حازمالمذكور لم ینفذ 
بلغ  فقد. في لبنان األساسيلتعلیم ا من التالمذة في األعلىیستوعب النسبة ما زال التعلیم الخاص . 8

یستوعب الّتعلیم  ،2005–2004راسي دال في العام تلمیذًا 650.666 األساسيعدد تالمذة التعلیم 
في التعلیم الخاص غیر % 49في التعلیم الخاص المجاني و% 14مقابل  ھم،من% 37الرسمي 
.المجاني

ق في معدل االلتحاق الصافي بمقدار ھناك فرو .لصالح اإلناث تمیلو بین الجنسین طفیفة الفروق. 9
نقاط مئویة في  9، وبمقدار )لإلناث% 99للذكور مقابل % 95(نقاط مئویة في التعلیم االبتدائي  4

على مستوى أما ). لإلناث %64للذكور مقابل  %55( األساسيالثالثة من التعلیم المرحلة 
 لىواالالحلقتین في % 48التسجیل في المدارس، وبغض النظر عن العمر، فإن اإلناث یشكلن 

ما یعني أن التأخر والتسرب  ،7الثالثة منھالحلقة في % 52.2و األساسيوالثانیة من التعلیم 
 اإلناثكذلك فإن نسبة . على اإلناث ھو ینطبق على الذكور أكثر مما في ھذه المرحلةالمدرسیین 

أقصاھا  إلى، وتصل %)48(في التعلیم الخاص  ھي مما%) 52(أعلى في التعلیم الرسمي  ھي
.)المرحلة الثانویة( األساسيفي الصف التاسع من التعلیم %) 58(

1/2/1     حد اإلشباع  إلىیصل  األساسيیكاد االلتحاق بالمرحلة االبتدائیة من التعلیم
 إلىتنخفض النسبة ) المتوسطة سابقًا(الحلقة الثالثة  إلى، لكن مع االنتقال %)97(

%).37(الرسمي  األساسيویالحظ تدني نسبة المسجلین في التعلیم %. 68.5

المتابعة الدراسیة. ب

فمن أصل فوج فرضي . شھد لبنان تحسنًا قویًا في فرص المتابعة الدراسیة خالل العقود الماضیة. 10
طالبًا یتسربون قبل  593، ھناك األساسيمن التعلیم ل وبالصف االتلمیذ یلتحقون  1000من 

بحسب تقدیرات العام  810، مقابل 1998-1997بحسب تقدیرات العام  المرحلة الثانویةنھایة 
 األساسيالثانیة من التعلیم وقد انخفض التسرب بصورة خاصة في نھایة المرحلة . 1972-1973

.8تباعًا ترتینھاتین الفبین % 3.3 إلى% 21.3من 

 :على أن فرص المتابعة الدراسیة ما زالت تعاني من عدة ثغرات. 11

ویزید بإطراد في  األساسيمن التعلیم لى والحلقة االالتسرب المدرسي، الذي یبدأ منذ  ،لھااو
خالل % 5-4(وفي الحلقة الثالثة ) خالل كل من صفوف ھذه الحلقة% 3.4-0.5(الحلقة الثانیة 

 .في نھایة مرحلة التعلیم األساسي% 27 إلىلیصل ) كل من صفوف ھذه الحلقة

-2004في العام  األساسيالثانیة من التعلیم  الحلقةفي % 10، اإلعادة التي بلغت نسبتھا ثانیھا
في % 13.5، وبلغت نسبتھا الحلقةمن ھذه في الصف الرابع % 17.9 إلى، ووصلت 2005

، التأخر ثالثھا. 9في الصف السابع% 20.3 إلىووصلت  األساسيالثالثة من التعلیم  المرحلة
 لىواال الحلقتینخالل % 24.2النسبة تبلغ  إذ أن ،)من ھم فوق العمر المقرر لصفھم( الدراسي

ویزید التأخر في صفوف . ھالثالثة من الحلقةخالل % 41 إلىوتصل  األساسيوالثانیة من التعلیم 
في الصف % 31 إلىفي الصف الثالث % 19تقفز النسبة من  ، حیثحلقة إلىاالنتقال من حلقة 

.10في الصف السابع% 41 إلىفي الصف السادس % 35الرابع، ومن 
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فنسبة الترفیع عند اإلناث  ؛سیةادرأحوال الذكور في المتابعة المن  أفضلھي أحوال اإلناث إن . 12
 إلىالثانیة  الحلقةمن  أعلى ھي ونسبة انتقال اإلناث ،تفوق نسبتھا عن الذكور في جمیع الصفوف

في  11أقل من نسبة تسرب الذكور ھي ، ونسبة تسرب اإلناثاألساسيالثالثة من التعلیم  الحلقة
.جمیع المناطق اللبنانیة

ت بین المناطق الجغرافیة في موضوع المتابعة، حیث تزید نسب اإلعادة والتسرب في اوثمة تف. 13
.12بیروت وجبل لبنانمقارنة مع الشمال والبقاع والجنوب والنبطیة 

ذلك أن نسبة التأخر  .سیة في التعلیم الخاص أفضل مما ھي في التعلیم الرسميادرالمتابعة النسبة . 14
في % 41.6 إلىللقطاعین  عام كمتوسط% 24ترتفع من  األساسيالثانیة من التعلیم  الحلقة في

في القطاع  %61.2 إلىكمتوسط عام % 41.1من الثالثة  الحلقةالقطاع الرسمي، وترتفع في 
% 52 إلىنسب التأخر في القطاع الرسمي تصل ففي الصفین الرابع والسابع أما . الرسمي

نسب التسرب واإلعادة في التعلیم الرسمي أكثر من التعلیم كذلك ترتفع . 13تباعًا% 61و
.14الخاص

1/2/2    ھناك مشكالت جدیة في المتابعة الدراسیة، تظھر من خالل ارتفاع معدالت اإلعادة
وتسجل . والتأخر والتسرب التي تظھر بأقوى حاالتھا في الصفین الرابع والسابع

.الخاصفروق بین القطاعین الرسمي والخاص، لصالح 

في االمتحانات الرسمیة فرص النجاح. ج

خالل ) الصف التاسع( األساسيارتفعت فرص النجاح في االمتحانات الرسمیة في نھایة التعلیم . 15
الفروق بین الجنسین في فرص النجاح . بعد تطبیق المناھج الجدیدة ال سیماالسنوات األخیرة، و

في االمتحانات الرسمیة ھي لصالح اإلناث، والفروق بین المناطق ھي لصالح بیروت وجبل 
لبنان، أما الفروق بین قطاعي التعلیم فھي لصالح القطاع الخاص عمومًا، مع عدم وجود تجانس 

.15اخل القطاع الخاصد

1/2/3   الرسميسمیة بین القطاعین ھناك فروق في فرص النجاح في االمتحانات الر 
.والخاص

 

الخاصة االحتیاجاتذوو . د

ذلك  ویشمل ذوي االحتیاجات الخاصة، البیئة المدرسیة غیر مؤّھلة حتى اآلن الستقبالال زالت . 16
المساعدة كما یشمل التربویین التسھیالت الالزمة المرتبطة باألبنیة والتجھیزات والوسائل 

المعوقین  األشخاصالقانون المتعلق بحقوق  أحكامتنفیذ ومن المؤمل أن یؤدي  .المختصّین
بعد صدور المراسیم التطبیقیة لھ، وتنفیذ أحكام ) 2000/ 5/ 29تاریخ  220القانون رقم (

 المتفوقینو) 2006/ 16417المرسوم رقم (الحتیاجات الخاصة المرسومین المتعلقین بذوي ا
لتمكین  توفیر التسھیالت وتأمین المستلزمات الضروریة إلى) 2006/ 16614 المرسوم رقم(

.ھذه الفئات من التمتع بحقھا في التعلیم

1/2/4  ن یالموھوب( ال یوفر النظام التعلیمي تدابیر كافیة للعنایة بذوي االحتیاجات الخاصة
من حیث توفیر المستلزمات والموارد التربویة، المادیة والبشریة،  )نیوالمعوق

.المطلوبة لتمكینھم من تنمیة قدراتھم المتنوعة ودمجھم مع أقرانھم
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انوي    . 3 یم ث ي  (تعل ام وتقن ي    ) ع ة، ف ورة متكافئ وافرا وبص ون مت یك
ین  ار ب رص االختی ھ ف ؤمن لمرتادی اح، وی ة والنج اق والمتابع االلتح

من التوجیھ الموضوعي  أساساألكادیمیة والمھنیة على التخصصات 
ة       اراتھم التربوی ل لخی ق أفض ل تحقی ن اج وي م اد الترب واإلرش

والمھنیة

االلتحاق. أ

اً  لكن نصف ھؤالء . 16ملتحقون بالتعلیم 19-15من أبناء الفئة العمریة % 71ان . 17 %) 52.3( تقریب
ا   وزع  موجودون في المرحلة الثانویة فیم ین    یت ا ب اقون م یم  الب یم  %) 31.3( األساسي التعل والتعل

الي  ن %). 16.5(الع ي س م ف ن ھ ى م ل عل ر التحلی ة  17-15وإذا اقتص ة الثانوی ل للمرحل المقاب
اریھا والي      بمس افي بح اق الص دل االلتح در مع ي فیق ام والتقن دل  . 17%50الع ذا المع ر ھ ویعتب

.منخفضًا مقارنة بالدول المتقدمة
تكافؤ بین الجنسین، لصالح اإلناث، في معدالت االلتحاق بالتعلیم الثانوي، إذ ینخفض معدل ھناك ال. 18

ة   ن   19-15التحاق الفئة العمری اث   % 74م دى اإلن ى ل دل    % 67 إل ذكور أي بمع دى ال اط   7ل نق
.مئویة

اً   ( 2005-2004للعام الدراسي   یبلغ عدد المسجلین في التعلیم الثانوي. 19 ي مع ام وتقن  156.891) ع
ى   . 18تلمیذًا وتلمیذة ن  % 53یستحوذ القطاع الرسمي عل ذة  م ى    تالم ام وعل یم الع ن  % 46التعل م

. موجودون في التعلیم الرسمي%) 50.1(الثانویین التالمذة التعلیم التقني، أي أن نصف تالمذة 
ذة ھا على أن الفرق بین القطاعین الرسمي والخاص یكمن في التباین في الفروع التي یرتاد. 20  .التالم

دارس الخاصة     الفروع العلمیة في ،التعلیم الثانوي العام في ،تزداد نسبة التالمذة حین فيف ي الم ف
نھم   ،التي تتمتع بحریة انتقاء تالمذتھا زین م بة   ،وبالتالي استبعاد غیر الممی زداد نس ذة  ت ي   التالم ف

ذ   في المدارس الرسمیة الملزمة الفروع اإلنسانیة واالجتماع واالقتصاد  ل تلمی د لك ع  تأمین مقع ، م
.19نقطة مئویة 30و 15ح بین اوفروق كبیرة تتر

1/3/1    التعلیم الثانوي متوافر بصورة مقبولة، إذ یلتحق بھ نصف من ھم من الفئة العمریة
دول        15-17 ي ال جلة ف ب المس ن النس ل م ت أق ا زال ھ م اق ب دالت االلتح ن مع ، لك

 .الالتكافؤ في االلتحاق طفیف بین الجنسین، ویمیل لصالح اإلناث .المتقدمة

الدراسیة المتابعة. ب

أخر بالمدرسة،    تتعلق بالتأخر الدراسي، الناجم  الثانویة المشكلة في المرحلة. 21 عن   أوعن التحاق مت
ة،       أواإلعادة في المرحلة السابقة،  ة الثانوی ادة داخل المرحل ي الصف      أوعن اإلع ادة ف ن اإلع ع

مقارنة مع الصفین %) 42.6(أقصاھا  إلىفي ھذا الصف األخیر ترتفع نسبة التأخر . الثالث منھا
%).33(والثاني %) 34( األول

ین الجنسین،    طفیف )بمعنى التأخر الدراسي( الالتكافؤ في المتابعة. 22 ل  ب اث؛  ویمی ین   لصالح اإلن وب
اع الرسمي      (القطاعین، لصالح القطاع الخاص  ي القط أخر ف دل الت ى إذ یرتفع مع ي  % 48.7 إل ف

انوي % 56.1 إلى، والثانویة مجموع المرحلة ي     ؛)في الصف الثالث ث یم التقن ین التعل یم  وب والتعل
.لصالح التعلیم العامالعام، 

في االمتحانات الرسمیةالنجاح . ج
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تعتبر ھذه و. من مجموع المشتركین فیھا% 70في االمتحانات الرسمیة بحوالي تقدر نسبة النجاح . 23
.وإن كانت أقل مما یجب أن تكون ،النسبة مقبولة إجماًال

، لصالح الرسمي والخاص ما بین التعلیم) 1: تاویتفالالتكافؤ في النجاح في االمتحانات الرسمیة . 24
ى ترتفع نسب النجاح   ( ما بین الفروع) 2الخاص،  ًا        إل نخفض تباع ة، وت وم العام ي العل ا ف أعالھ

ا  ) 4، اثما بین الجنسین، لصالح اإلن) 3، )فاإلنسانیاتنحو علوم الحیاة، فاالجتماع واالقتصاد  م
الح     یة لص ة الفرنس الب اللغ ة وط ة اإلنكلیزی الب اللغ ین ط ة  ب ة اإلنكلیزی ة   .اللغ ن الناحی ا م أم

20.الئل على الالتكافؤ، فلیس من دالجغرافیة

1/3/2   ة   ھ میة الثانوی ات الرس ي االمتحان اح ف رص النج ي ف اعین ف ین القط افؤ ب اك التك ن
رتبط بتف    اص م ي       اولصالح القطاع الخ أخر ف دل الت اع مع ت التحصیل التعلمي وارتف

.القطاع الرسمي

ھیكلیة التعلیم الثانوي. د

ة  ، ابتداء ممنفصلة عن بعضھافروع  إلى العام یتفرع التعلیم الثانوي. 25 نة الثانی نھج  و. ن الس ون م  یتك
ع   أوكل فرع من مواد  ذة  مقررات إلزامیة یتابعھا جمی ات   ، ویجرو المسجلین التالم ا امتحان ن فیھ
ة في نھایة ا مدرسیة، ثم تجرى ذا النظام   . لسنة الثالثة امتحانات رسمیة مركزی ذ   ھ ال یعطي التلمی

ن اال ھ م ار ویحرم ة االختی ة فرص ھ التربوی أن خیارات رارات بش اذ الق ر واتخ ي التفكی تقاللیة ف س
 .متنوعةفطریة یوّحد التقدیمات التربویة تجاه استعدادات  كونھ والمھنیة،

1/3/3     یم     إلىال یزال التعلیم الثانوي مقسمًا ام والتعل یم الع مسارات منفصلة، ما بین التعل
ن         ذین المسارین م ل من ھ روع وتخصصات ك المھني والتقني من جھة، وما بین ف

.وھذه الھیكلیة تحد من الحراك األكادیمي بین مختلف الفروع والمسارات. جھة ثانیة

قطاع التعلیم المھني والتقني وبنیة ونسب االلتحاق في تطور. ـھ
تطویر قطاع التعلیم المھني والتقني، أقّرت الحكومة اللبنانیة مشروعًا  وبھدف، 1996خالل العام . 26

تم تمویل ھذا المشروع من خالل ثالثة قروض من مدرسة ومعھد مھني و 39لبناء وتجھیز 
 بلغتبحیث  ،مساھمة من الحكومة اللبنانیةو بكأوالصندوق العربي والبنك اإلسالمي وصندوق 

تم إنھاء عدد كبیر من ھذه المدارس . ملیون دوالر أمیركي 102.2للمشروع  ة اإلجمالیةالتكلف
زیادة الطاقة االستیعابیة  إلىھدف مشروع بناء المدارس  .خالل السنوات التسع الماضیة

.لمنظومة التعلیم الرسمي لناحیة زیادة عدد الطالب المنتسبین وتنویع التخصصات
تحسین نوعیة التعلیم وتدعیم إدارة التعلیم المھني والتقني، وّقعت الحكومة  إلىالحاجة  من انطالقًا. 27

 إلى ملیون دوالر، خفض بعدھا 63قیمتھ  1999 اللبنانیة اتفاقیة قرض مع البنك الدولي في العام
 واجھ المشروع بعد .وبوشر العمل على تنفیذ أنشطتھ 2001ملیون دوالر في نھایة العام  29

. وعدم االستقرار في السیاسات ،تعدد الجھات التي تشرف على تنفیذه :منھاعدة إطالقھ، عوائق 
مشروع  إلى ت المكونات المتبقیةوضم ببعض أنشطة المشروع احتفظ 2003في نھایة العام 

.التعلیم العامب الخاصالبنك الدولي 
ستوى التأھیل المھني، ویتابعھ الذین أنھوا م) 1: على ما قبل العالي یشتمل التعلیم المھني والتقني. 28

الصف السابع لإلعداد للشھادة التكمیلیة  اوالصف الخامس لإلعداد لشھادة الكفاءة المھنیة، 
مستوى التعلیم المھني والتقني الثانوي، ویتابعھ الذین انھوا الصف التاسع أي ) 2المھنیة، 

 إلىشھادة البكالوریا الفنیة والثاني یؤدي  ىإلل یؤدي واال: ویشمل مسارین ،المرحلة المتوسطة
 .المستوى على فترة ثالث سنواتوتمتد الدراسة في ھذا  )مزدوجنظام ( الشھادة الثانویة المھنیة
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اختصاصات في مستوى الثانویة  8مستوى البكالوریا الفنیة و في اختصاصا 34یتوفر حالیا 
.مستوى الكفاءة المھنیةاختصاصات في  8التكمیلیة المھنیة و اختصاصا في مستوى 19و المھنیة

 ، 16/8/2000تاریخ  31صدرت عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم  2000في العام . 29
یكلیة الجدیدة للتعلیم في الھیكلیة الجدیدة للتعلیم المھني والتقني التي ارتكزت على ما ورد في الھ

عنھا بنظام الحلقات إلعداد  ستعیضالمھنیة والتكمیلیة المھنیة وا شھادتي الكفاءة ألغیتلبنان، ف
التي  ،لم تصدر مراسیم لترجمة ھذه الھیكلیة والعمل بمضمونھا وبقیت النصوص. العمال المھرة

.ھي السائدة ،الستینات إلىیعود الكثیر منھا 
لم یتم وفق خطة منھجیة  لكنھ الرسمي والتقني تنامي االلتحاق بشكل كبیر في قطاع التعلیم المھني .30

تعلیم عدد الطالب والتالمذة الملتحقین في البلغ  .واضحة، بل جاء استجابة للحاجة االجتماعیة
ما على  طالبًا وتلمیذًا توزعوا 35000حوالي  2006-2005العام  ني الرسمي فيالمھني والتق

ي والتقني الخاص حوالي ویلتحق بالتعلیم المھن. معھدًا ومدرسة فنیة رسمیة 83 یقرب من
من % 55، مما یشكل معھدًا ومدرسة فنیة خاصة 362طالبًا وتلمیذًا یتوزعون على  41500

.إجمالي المنتسبین إلى ھذا التعلیم
من مجموع % 67التعلیم المھني والتقني ما قبل العالي حوالي  إلىتمثل نسبة الطالب المنتسبین . 31

من طالب التعلیم الرسمي ھم في مستویي البكالوریا الفنیة % 81 إن نسبة. الطالب في ھذا التعلیم
من الطالب، مما یبرر طرح مسألة جدوى % 19واالمتیاز الفني، بینما تضم باقي المستویات 

.المحافظة على بعض ھذه المستویات
1/3/4    ما  یتوافر التعلیم المھني والتقني النظامي، بصورة مقبولة، لكن نسب االلتحاق

معدالت  خاصة في المرحلة الثانویة، ودون كافئة مع التعلیم العامتزالت غیر م
 األعلى ال یزال القطاع الخاص یستقطب النسبة. والمصنعة حدیثًا الدول المتقدمة
المھني والتقني في  التعلیم إلىمن إجمالي المنتسبین % 55(من التالمذة 

.)المسارات النظامیة

النجاح في التعلیم المھني والتقنيالمتابعة الدراسیة و. و
المھني عن تلك التي وردت في التعلیم الثانوي الثانويال تختلف الظواھر والمشاكل في التعلیم. 32

 اإلعادةالعام خاصة تلك التي تتعلق بالمتابعة الدراسیة والنجاح، حیث یظھر ارتفاع في معدالت 
من مرحلة البكالوریا الفنیة وفي نتائج االمتحانات  األولفي الصف  ال سیماوالتأخر والتسرب، 

.الرسمیة
ال یتوفر في التعلیم المھني والتقني نظام وآلیات لإلرشاد والتوجیھ التربوي والمھني یسمح بتوجیھ . 33

الطالب وفقًا لقدراتھم ورغباتھم وبما یتناسب مع حاجات سوق العمل، كذلك ال یوفر النظام 
المعوقین من حیث توفیر  أوئمة لذوي الحاجات الخاصة من الموھوبین التعلیمي تدابیر مال

المستلزمات والموارد التربویة، المادیة والبشریة، المطلوبة لتمكینھم من تنمیة قدراتھم المتنوعة 
.ودمجھم مع الطالب االخرین

1/3/5   ھناك مشكالت في المتابعة الدراسیة والنجاح، تظھر من خالل ارتفاع معدالت
وفي نتائج  BTل في مرحلة واإلعادة والتأخر والتسرب، ال سیما في الصف اال

.االمتحانات الرسمیة
1/3/6   الموھوبین (ال یوفر النظام التعلیمي تدابیر كافیة للعنایة بذوي االحتیاجات الخاصة

من حیث توفیر المستلزمات والموارد التربویة، المادیة والبشریة،  )والمعوقین
 .المطلوبة لتمكینھم من تنمیة قدراتھم المتنوعة ودمجھم مع أقرانھم

توزع الطالب والتخصصات في التعلیم المھني والتقني. ز
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الدولي وجود بتمویل من مشروع البنك  2003أظھرت دراسة سوق العمل التي أجریت في العام . 34
لضعف وبینت مواقع ا ،المكتسبةوفي نوعیة المھارات  ،خلل في توزع الطالب على التخصصات

وتوزیع التخصصات  ،وضرورة إعادة توزیعھا ،في المدارس المھنیةوالقوة للتوسع الحاصل 
.علیھا بحیث تتناسب مع الحاجات الحقیقیة لسوق العمل

 تحدید أو ،دون إجراء دراسات تربویة االمدارس الرسمیة الجدیدة في معظمھ توزعت. 35
.ھا عدد كاف من الطالببناء وتجھیز مدارس كبیرة ومكلفة، لم یلتحق بقد تم ف. لالحتیاجات

، تقررت واضحة ودقیقة علمیةإلى دراسات میدانیة ومعاییر في غیاب سیاسة واضحة مستندة . 36
قرارات فوقیة غیر وفقًا ل( الرسمیة المستحدثة بشكل عشوائي یةالمھن تخصصات المدارس

دون العمل، و سوقلجات الحقیقیة ادون العودة للح ،)على استنسابیة إداراتھابناًء  اوموضوعیة 
دید في عدم اتزان شمن ، عانى التعلیم المھني والتقني نتیجة لھذا الواقع. ترشیدیة للكلفة اعتبارات

من الطالب في % 73إلى أن حوالي  تشیر اإلحصاءاتتخصصات، حیث توزع الطالب على ال
ة، في تخصصات غیر صناعیة وغیر طبی المرحلة الثانویة من ھذا التعلیم یتوزعون على خمسة

طرح  مسألة جدوى وھنا ت .منھم %27 حوالي) 37وعددھا ( المتبقیة حین تضم التخصصات
) 1 :لسببین أساسیین S.Pو B.Pو C.A.Pالحالیة لبرامج التأھیل المھني  االستمرار بالصیغ

تطبیق مبدأ إلزامیة التعلیم حتى ) 2نسب االلتحاق مع ما یقابلھا من زیادة في االكالف،  انخفاض
.سنة وتحسین الجودة 15عمر 

، ب في الشعبتدني عدد الطال إلى فتح التخصصات نفسھا في مدارس متقاربة جغرافیًا لقد أدى. 37
لتوفیر الموارد البشریة والتجھیزات تكلفة الطالب وصرف مبالغ باھظة  كبیر في ارتفاع قابلھ

.لحسن سیر ھذه التخصصات

1/3/7   تنامى االلتحاق بشكل كبیر في قطاع التعلیم المھني والتقني الرسمي، لكنھ لم یتم
الطالب على  د خلل في توزعووج) 1: حیث یالحظ وفق خطة منھجیة واضحة

توزع ) 2، بشكل غیر متناسب مع الحاجات الحقیقیة لسوق العمل، التخصصات
اختصاصات غیر  5من الطالب في المرحلة الثانویة المھنیة والتقنیة على % 73

وجود  إلىتجدر اإلشارة . اختصاصًا 37صناعیة في حین تتوزع النسبة الباقیة على 
) 3تشابھ بین الكثیر من االختصاصات ووجود العدید من المواد المشتركة بینھا، 

االختصاصات  تؤمن مختلفمدارس مھنیة رسمیة كبیرة في جمیع المناطق توفر 
.تحدید االحتیاجات الحقیقیة لسوق العمل اودراسات تربویة  إجراءدون 
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ي   (تعلیم عال . 4 یم التقن ك التعل ا بصورة      )بما في ذل وافرا ومنظم ون مت یك
ة         دعم للطلب ؤمن ال ھ وی ین مؤسساتھ وقطاعات ادیمي ب توفر الحراك األك

.ویتكّیف تبعا للمستجدات والحاجات

 التعلیم العالي. أ

امعة كلیات الج لفروع انتشارًا )1989-1975(خالل فترة الحرب  الجامعي في لبنان شھد التعلیم. 38
عدد مؤسساتھ  في كما شھد التعلیم العالي الخاص توسعا كبیرا .المناطقاللبنانیة في مختلف 

رخصت الدولة لثالثة وعشرین  ، حیث)2000-1996(في حقبة زمنیة محدودة  وكلیاتھ ومعاھده
 وأقسامیدة جدوأجازت إنشاء كلیات ومعاھد  ،جامعات إلىوحّولت كلیات  ،جامعة ومعھد جامعي
ولم  ،لتعلیم العاليالحقیقیة لنمو الحاجات بع لم یرتبط بالضرورة ھذا التوس. داخل جامعات قائمة

.مجاالت التخصص ریتطو یھدف بخاصة إلى
یم      2005إذا اعتبرنا أن عدد سكان لبنان في العام . 39 دل طالب التعل إن مع ھو أربعة مالیین نسمة، ف

اھز  سكان الألف من  100لكل ) بمن فیھم طالب التعلیم التقني(العالي  و    . 4200ین دل ھ ذا المع ھ
للفئة % 29.7كذلك فإن معدل االلتحاق بالتعلیم یبلغ . واحد من أعلى المعدالت في المنطقة العربیة

الي      21سنة 24-20العمریة  ل الع ا قب یم م ي التعل ن  . ، علمًا بأن ُربع ھؤالء ما زالوا موجودین ف لك
ة ال  إلىالسكان عمومًا، ونسبة  إلىنسبة (ھذین المعدلین  ة  الفئ ة المعنی دالت   ) عمری ان دون مع یبقی

ة    دول المتقدم ا الشمالیة   او(االلتحاق في ال ا وأمیرك دول المصنعة      ،)روب دالت بعض ال ودون مع
).مثل كوریا الجنوبیة(حدیثًا 

أكبر من حصة  ھي حالیًاھناك تكافؤ بین الجنسین في ارتیاد التعلیم العالي، بل إن حصة اإلناث . 40
).للذكور %46مقابل  لإلناث %54(الذكور 

1/4/1   یتوافر التعلیم العالي في لبنان بصورة مقبولة، لكن نسبة االلتحاق ال زالت دون
في االلتحاق طفیف بین الجنسین  تكافؤالال .معدالت الدول المتقدمة والمصنعة حدیثًا

.لصالح اإلناث
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الجامعيفي التعلیم  والتخصصات توزع المؤسسات والطالب. ب

مؤسسة  39ي الجامعة اللبنانیة ومعي في لبنان جامعة رسمیة واحدة ھمنظومة التعلیم الجاتضم . 41
معاھد جامعیة للدراسات  4و معاھد تكنولوجیة 4معھد جامعي و 13جامعة و 18منھا  ،خاصة
طالبًا  141479، 2005-2004المؤسسات الجامعیة في العام  إلىبلغ عدد المنتسبین ، والدینیة
بة،وطال

بالمقارنة مع  ،الطالب والمتخرجین والھیئة التعلیمیة للبنانیة النسبة األعلى منتستقطب الجامعة ا. 42
 6تضم ، في حین %49.5 ھحیث تضم الجامعة اللبنانیة ما نسبت ،المؤسسات الجامعیة الخاصة

وتضم بقیة الجامعات والمعاھد الجامعیة  ،تقریبا من الطالب% 29جامعات خاصة كبرى 
 . تقریبًا من مجموع الطالب الجامعیین% 21.5الخاصة 

مباراة لشرط  إلیھاالتي ال یخضع االنتساب  في الجامعة اللبنانیة، المفتوحة األربعةتضم الكلیات . 43
والعلوم  اآلداب والعلوم اإلنسانیة، الحقوق والعلوم السیاسیة واإلداریة، العلوم(دخول 

الھندسة، العلوم (أما الكلیات المحصورة . الجامعة اللبنانیة طالبمن % 74.34 ،)االجتماعیة
، العلوم االقتصادیة وإدارة األعمال، التربیة، العامة الطبیة، طب األسنان، الصیدلة، الصحة

% 25.66فقط   فتضم) لوجیا، الزراعةالفنون، اإلعالم والتوثیق، السیاحة، المعھد الجامعي للتكنو
        .طالبعدد من 

فرص التعلیم العالي الرسمي في المناطق اللبنانیة خالل فترة توفیر  إلىھدف إنشاء الفروع . 44
على  التقریبیة الطالب التحاقوتتوزع نسب . المتوازن ماءسیاسة اإلن، والى تحقیق الحرب

% 9.5في الشمال، % 17في الفروع الثانیة، % 24، لىواالفي الفروع % 30: الفروع كما یلي
.في الدراسات العلیا في مراكز عمادات الكلیات% 2.7 في الجنوب،% 16.8لبقاع، افي 

اللبنانیة المنتشرة خارج نطاق  لجامعةاأن فرص االلتحاق المتاحة في فروع  اإلحصاءاتتبین . 45
من الملتحقین % 84تكاد تنحصر بتخصصات الكلیات المفتوحة التي تضم  بیروت وجبل لبنان،

% 68مقارنة مع (من الملتحقین في البقاع % 92الجنوب و من الملتحقین في% 88في الشمال و
).في بیروت وجبل لبنان ، المتواجدینفي الفروع الثانیة% 59.5و لىواالفي الفروع 

 ،%)44(لى وفي السنة اال لمفتوحة في الجامعة اللبنانیةااللتحاق في الكلیات اتتركز نسبة . 46
وبالتالي نسبة  ،نسبة نجاح متدنیة ىمما یؤشر عل ،)%20.5(ض كثیرا في السنة الثانیة وتنخف

تؤثر و ،الموارد البشریة والمادیة للجامعة ھذه الظاھرة تستنزف. لىوإعادة عالیة في السنة اال
في  .للطلبة القادمین من التعلیم الثانوي التي توفرھا ھذه الكلیات ظروف الدراسة علىسلبًا 

وخاصة في ) لتخصصسنوات ا(تدني عدد المسجلین في الحلقة الثانیة وما بعدھا المقابل، یؤدي 
االختصاصات بین فروع  رتكُر، و%)11( ومرحلة الدراسات العلیا اإلجازةمن  السنة الرابعة

ارتفاع كلفة الطالب  إلىوبالتالي  ،ھدر في الموارد التعلیمیة من تجھیزات وأساتذة إلى ،الكلیات
.المتقدمة في سنوات التخصص

ة . 47 وفر الجامع ة ت ات التع 105اللبنانی وفر مؤسس ا ت ة بینم ة ومھنی ات نظری یم اختصاص امعي ل الج
اص  ًا  160الخ ائیة (اختصاص رة اإلحص ام النش وي للع ز الترب ون ) 2005-2004للمرك یتوزع

وم  : مجاالت ھي  أربعةضمن  انیات     العل ة، الطب والصحة، اإلنس ة والمعلوماتی واآلداب والھندس
دمات اد واإلدارة والخ اع، االقتص وق واالجتم ین  .والحق اءاتتب ال  اإلحص اق بمج خم االلتح تض

ة  ة اللبنانی ي الجامع اع ف وق واالجتم انیة واآلداب والحق ات اإلنس ات  ،الدراس ي التخصص وھ
ة  ات المفتوح ي الكلی وفرة ف ة( المت ع الھندس ا م وم وجمعھ تثناء العل م اس ال  ،)ت خم مج وتض

ي القطاع الخاص     م مظاھر عدم        ،تخصصات االقتصاد واإلدارة والخدمات ف ا یشكل أحد أھ مم
.اعینبین القطما التوازن في االلتحاق ضمن كل قطاع و

ة    أن المعطیات التفص إلىاإلشارة  تجدر البرامج المتصلة بالمعلوماتی یلیة تبین أن نسبة االلتحاق ب
.واحد إلىوتكنولوجیا المعلومات، بین التعلیم العالي الخاص والجامعة اللبنانیة، تبلغ سبعة 
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ر  ذلك، تظھ ین     ك حیة ب ة والص ات الطبی اق باالختصاص بة االلتح ي نس را ف ا كبی ات فرق المعطی
حیث قیاسًا على نسبة الملتحقین اإلجمالیة في ھذا المجال،  ،ةالجامعة اللبنانیة والمؤسسات الخاص

رامج            التحاق توفر الجامعة اللبنانیة فرصة   ع ب ة توس ى إمكانی دل عل ا ی ة، مم ل ثالث ن ك واحدة م
.التعلیم في ھذا المجال في الجامعة اللبنانیة

ات             . 48 ا، بشكل خاص، الكلی ي توفرھ ات الت ن االختصاص ة نحو عدد م ھ الطلب من الواضح أن توج
المفتوحة في الجامعة اللبنانیة كما في المؤسسات الخاصة لیس مرتبطا بالحاجة وبتطور حاجات    

ین       اوسوق العمل المحلي  ة للملتحق ات المادی الفرص المتاحة واإلمكان ا ب ا یمك   .العربي، وإنم  نم
ھ  ا مالحظت اص، أیض اع الخ ي القط اتف ن االختصاص دود م دد مح رار ع و تك افس  ،ھ وتن
ا  الجامعیة الخاصة المؤسسات ال     ،على استقطاب الطالب إلیھ وخاصًة اختصاصات إدارة األعم

.والمعلوماتیة

1/4/2      ب ة النس ة اللبنانی ىتستقطب الجامع ع المؤسس  األعل ة م الب بالمقارن ن الط ات م
افؤ الخاصة، لكن ھناك الالجامعیة  ي        تك ة ف الح التخصصات النظری اق لص ي االلتح ف

 الجامعي فرص التعلیم جغرافي في تكافؤ الو ،ة اللبنانیةعالكلیات المفتوحة في الجام
.التطبیقیة في االختصاصات الرسمي

المتابعة الدراسیة والنجاح. ج

الملتحقین بین الجامعة  إلىت نسبي واضح في نسبة الخریجین اووجود تف اإلحصاءاتتبین . 49
في الجامعة اللبنانیة % 12.82حیث تبلغ ھذه النسبة  ،الخاصة الجامعیة اللبنانیة والمؤسسات

 .الخاصة الجامعیة في مجموع المؤسسات% 17.68و

الملتحقین في الجامعة اللبنانیة ھو تضخم  إلىاألسباب الظاھرة النخفاض نسبة الخریجین إن أھم 
السنة الثانیة في ھذه  إلى عدد المترفعینفي الكلیات المفتوحة وتدني  األولى السنةطالب عدد 

وبالمتعلمین  ،تتعلق ببرامج التعلیم المتاحة وظروف التعلیم وبیئتھ ألسبابالكلیات، إضافة 
 .أنفسھم

1/4/3    ة ي المتابع افؤ ف اك التك اع ھن ة والقط ة اللبنانی ین الجامع ا ب اح م یة والنج الدراس
اجحین      اص، وما بین االختصاصات، یتمثلالخ اض عدد الن ي انخف بصورة خاصة، ف

ین،        لىواالفي السنة  دد الملتحق ة نسبة لع ة اللبنانی ي الجامع في الكلیات المفتوحة ف
.اع التعلیم العاليبین أنو علقة بالفعالیة الداخلیةویرتبط الالتكافؤ بالفروق المت

الخدمات اإلرشادیة وبرامج دعم الطالب. د

الب  . 50 دعم الط یغ ل دة ص ة ع الي الخاص یم الع ات التعل ض مؤسس دم بع ا تق دمات ) 1: منھ دیم خ تق
دم  ي التق راغبین ف الب ال ادیة للط ىإرش ة،  إل روط الجامع وافرة، ش ات المت ول التخصص ح

ع والنجاح،    دخول  االنتساب، نظام الترف ات ال ا  امتحان ة    ) 2. وغیرھ دیم مساعدات مالی نح   اوتق م
ة     عدد من الملتحقین، إلىدراسیة  ي حاالت قلیل ى تصل ف نادیة    ) 3%. 100 إل ررات إس دیم مق تق

ادین              ي المی ة ف ع مستوى الطلب ا رف ات والحاسوب، یقصد بھ یة كاللغ ور أساس ي أم وتعویضیة ف
یة،   تخصیص مرشد لكل مجموعة من الط) 4المعنیة،  اراتھم الدراس لبة یساعدھم على تحسین خی

ذه    اوقد نجد ھذه الخدمات . توفیر مكتب معلومات وعالقات تتعلق بسوق العمل) 5 ي ھ بعضھا ف
ة              اوالجامعة  اًال عن الجامع ذه إجم ة ھ دعم المتكامل ة ال ب أنظم ن تغی ا، ولك د نجد غیرھ تلك، وق

.اللبنانیة وعن كثیر من الجامعات الخاصة
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1/4/4   یفتقد التعلیم العالي عمومًا، في ما خال بعض االستثناءات، القدرة والجھوزیة على
الیف          ة تك ى تغطی اقھم، وتساعدھم عل ن فرص التح تقدیم خدمات دعم للطالب تحّس

تھم وتحس ة   یدراس اراتھم المتعلق ن خی ن م یة، وتحس ابعتھم الدراس رص مت ن ف
.بالمقررات واالختصاصات

الحراك االكادیمي. ھـ

داً  التعلیم العالي في لبنان محدود بین مختلف مؤسسات وتخصصات يكادیمراك األالح. 51 اك  ج ، وھن
اتھ   ین مؤسس ا ب ادیمي م اع األك دة لالنقط باب ع ا أس افي) 1 :اھمھ وع الثق ات ، التن اك جامع فھن

ات، نظم االمتحانالمناھج، (التعدد في النظم  )2وأخرى انكلوفونیة، وغیرھا عربیة،  فرنكوفونیة،
یفھا  ررات وتوص میة المق ات )تس ًا للخلفی ة  تبع ة(الثقافی ة واالنكلوفونی ا  او الفرنكوفونی  اوغیرھ

ع  . الخاصة بكل مؤسسة )امخلیط منھ ى  اإلشارة م ن    إل ر م الي    أن الكثی یم الع ھي  مؤسسات التعل
. على الجامعات المشابھة لھا في الخارجاالنفتاح  إلىبینما تسعى  ،غیر منفتحة على بعضھا

الجامعة اللبنانیة جھودًا للتحول نحو أنظمة ن مؤسسات التعلیم العالي الخاص وم بذل عددمؤخرًا 
رر امات مق ابھة للنظ وني االنغلو مش يواال اوسكس راك روب رص الح ین ف یتیح تحس ا س ، مم

.بین مختلف مؤسسات التعلیم العالي األكادیمي

1/4/5        اھج ف المن ا تعری ري فیھ الي، یج یم الع دة للتعل ة واح ان منظوم ي لبن د ف ال توج
ین         ا ب ادیمي م الحراك األك ا یسمح ب ا، بم والشھادات والمقررات بصورة متفق علیھ

  .مؤسسات التعلیم العالي

 التعلیم التقني العالي. و

ع  إلىویفضي  یشتمل التعلیم التقني العالي على مستویین. 52 ي    :شھادات ھي   أرب از الفن الث  (االمتی ث
ة    ، )عد حیازة شھادة االمتیاز الفنيسنتان ب(، اإلجازة الفنیة )سنوات ة الفنی ازة التعلیمی ع  (اإلج أرب
).ماستر(مشرف فني  ،)الثانویة العامة أوبعد حیازة البكالوریا الفنیة سنوات

المھني والتقني من قبل مجلس الوزراء وفیھا تم إقرار الھیكلیة الجدیدة للتعلیم  2000في العام . 53
 عدم إصدار ضمن شھادات التعلیم المھني والتقني العالي، لكنمن الفني  صنفت شھادة االمتیاز

نص واضح  العالي منشھادات التعلیم المھني والتقني  حرمت ذات الصلة النصوص التنفیذیة
الذي  478صدر القانون رقم  2002العام  فيو .یحدد موقعھا في منظومة التعلیم العالي في لبنان

 ،للتصنیف الوظیفي لشھادات التعلیم المھني والتقني بالنسبة للوظائف الرسمیة األدنى الحد حدد
 لكن مفاعیل ھذا التصنیف لم ،العالي في الفئة الثالثة التقني التعلیمفصنف القانون حملة شھادات 

.واسعًا في سوق العمل ًاباوتج تلق

 مستواه یفوق أنالذي یفترض و(للتعلیم العالي  ًا واضحًاتعریف حدد النصوص القانونیة في لبنانتلم . 54
م اعتبار عد إلى ذلك أدىوقد  ،)تقوم بإسدائھ مؤسسة تعلیمیة مرخص لھا قانونًاوالتعلیم الثانوي 

ھذا ل الحقیقي موقعالعدم معرفة  إلىو ،ضمن منظومة التعلیم العالي في لبنان العالي التقنيالتعلیم 
.النوع من التعلیم

 2005-2004ي والتقني في العام الدراسي یبلغ عدد الطالب الملتحقین بمرحلة التعلیم العالي المھن. 55
كما یالحظ . TSمنھم في مستوى االمتیاز الفني % 80أكثر من  ، یتواجدطالبًا 24000حوالي 

فیما  اختصاصات ذات طابع خدماتي ثالثةعلى مرحلة ال ھذهطالب من % 55حوالي  توزع
.اختصاصًا 37یتوزع الباقون على 
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یتوزع الطالب في مرحلة التعلیم المھني والتقني العالي في مستوى شھادة االمتیاز الفني بنسبة . 56
 اإلجازةفي مستوى شھادة  أما. في القطاع الخاص% 49.6في القطاع الرسمي مقابل % 50.4

.في القطاع الخاص% 15.7في القطاع الرسمي مقابل % 84.3ة الفنیة فھم یتوزعون بنسب

في شھادة % 65حوالي ) االمتحانات الرسمیة( 2004في دورة العام  اإلجماليبلغت نسبة النجاح . 57
.الفنیة اإلجازةفي شھادة % 51االمتیاز الفني وحوالي 

 إداریًاوتنظیمًا أكادیمیًا ) ني، اإلجازة، الخاالمتیاز الف(یتبع التعلیم التقني العالي بشھاداتھ المختلفة . 58
توضع المناھج إذ  ،)المدیریة العامة للتعلیم المھني والتقني(التعلیم العالي  مغایرًا لباقي مكونات

كل ذلك یضع . وتجري االمتحانات بصورة مركزیة على غرار ما یجري في المرحلة الثانویة
المھني والتقني من جھة والجامعات والمعاھد الجامعیة من  العالي حاجزًا ما بین مؤسسات التعلیم

علیم العالي وفتح المسارات بین جھة أخرى، مما یستوجب العمل على توحید مرجعیة الت
.المسارین الجامعي والتقني من جھة وداخل تخصصات كل مسار من جھة أخرىتخصصات 

1/4/6    وضع القائم، بشكل عام، ذات الظواھر المھني والتقني في ال العالي یتشارك التعلیم
والمشاكل المتعلقة بااللتحاق والمتابعة والنجاح التي یشكو منھا التعلیم الثانوي المھني 

كما . والتقني إذ یتركز االلتحاق بنسبة عالیة في عدد محدود من االختصاصات غیر الصناعیة
نیة التي توفر ھذا المستوى من عدم تمتع المعاھد الف) 1: یعاني التعلیم التقني العالي من

 أواألساتذة  أواإلدارة  أوالتعلیم بأیة مواصفات تمیزھا عن المدارس الفنیة لجھة البناء 
انعدام الحراك بین التعلیم التقني العالي والتعلیم الجامعي ) 2اإلداریة،  أواألنظمة األكادیمیة 

.ھ ونموهمما ینعكس سلبًا على تحفیز االلتحاق بھ وعلى فرص توسع

يساھم في بناء مجتمع المعرفة تعلیم جّید النوعیة: ثانیًا

ي مناھجھ ومؤسساتھ ونواتجھ،         . 5 دة ف ة جّی انوي ذو نوعی تعلیم أساسي و ث
.متوافق مع المعاییر الوطنیة ومع المقاییس العالمیة

مرحلة الروضة. أ

، عند بناء أدىاألساسي من التعلیم  لواالالمرور بمرحلة الروضة إلرتیاد الصف  إلزامیةإن عدم . 1
 . انقطاع بین مناھج الروضة والتعلیم األساسي إلىلى من ھذه المرحلة، ومناھج الحلقة اال

نھا اعتماده على األنشطة كطریقة یتمیز المنھج الجدید للروضة بالعدید من المواصفات الجیدة، م. 2
ولكنھ بمقابل ذلك یعاني من مشكالت تتعلق بتعلم . ةلتعلم، واعتماده مبدأ المحور والوحدة التعلمیل

 ،22والنشاط الحسي الحركي والتكنولوجیا ،والریاضیات ،واللغة األجنبیة ،القراءة والكتابة
تلتزم جمیع الروضات  یشار إلى أنھ في حین. 23وعمومیة المنھج ،وتشوش مصطلح اللغة األم

إال تلتزم بھ ال صة المجانیة وغیر المجانیة الرسمیة بالمنھج الرسمي، فإن معظم المدارس الخا
. 24جزئیًا

ة ـن في مرحلـاللواتي یعلم) مھني اوإعداد جامعي (ات ـز نسبة المعلمات المتخصصاوال تتج. 3
 442/2002ون رقم ـلم بأن القانـھذا مع الع. ات ھذه المرحلةـمن مجموع معلم% 30.6الروضة 

 اوالتعاقد لوظیفة مدرس إال من بین حملة اإلجازة التعلیمیة  اوالتعیین "نص على أنھ ال یجوز 
لكن ھذا القانون ال ینص صراحة على أن تكون ھذه اإلجازة ". اإلجازة الجامعیة المعترف بھا
.  في ریاض األطفال اومتخصصة في التعلیم االبتدائي 
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وتكون المالعب مشتركة ما بین . في معظم األحیان تكون الروضات ملحقة بمباني التعلیم العام. 4
أما من حیث الوسائل التربویة فالمدارس الخاصة غیر . جمیع التالمیذ على اختالف أعمارھم

المجانیة ھي األكثر استخدامًا للوسائل المتطورة، في حین تستخدم المدارس الرسمیة بنسبة عالیة 
.ھاالمواد األقل تقنیة واألقل كلفة وتلك التي یمكن للمعلمة صنع

ال یتوافق المناخ المدرسي في العدید من المدارس مع التوجھات الحدیثة في التعلیم في مرحلة . 5
بین المدارس  ال سیماوللمثال نذكر تدني نسبة استخدام األلعاب التربویة في الروضات . الروضة

ھل فما أما عالقة المدرسة باأل. الرسمیة والخاصة المجانیة في المناطق األبعد عن العاصمة
.25زالت، خصوصًا الرسمیة ثم الخاصة المجانیة، بعیدة عن المستوى المطلوب

في ھیكلیة وزارة التربیة وحدة إداریة  حالیًاأنشئت في السبعینات وحدة روضة، ولكن ال یوجد . 6
وفي العموم  .تصاص جامعي متعلق بإدارة الروضاتخاصة بالروضات، كما أنھ ال وجود الخ

معلمو  اوؤسسات الروضة إما مدیرو المدارس االبتدائیة التي تضم الروضات یقوم بإدارة م
.روضات یكلفون باإلدارة ویكونون في معظم الحاالت غیر مختصین

2/5/1 ضعف اتساق مناھج ) 1: یشكو التعلیم في مرحلة الروضة من نقاط ضعف تتمثل في
ظھور مشكالت في تطبیق ) 2لى من التعلیم األساسي، والروضة مع مناھج الحلقة اال

تدني نسبة المعلمین حملة الشھادات الجامعیة المناسبة للتعلیم ) 3منھج الروضة، 
عدم مالءمة المباني والتجھیزات والوسائل التربویة في الكثیر ) 4في ھذه المرحلة، 

عدم توافق المناخ المدرسي مع التوجھات الحدیثة في التعلیم في ) 5من األحیان، 
وتالحظ نقاط  .دارة المدرسیة واإلدارة المركزیةعدم كفایة اإل) 6وضة، مرحلة الر

.الضعف ھذه خاصة في الروضات الرسمیة والخاصة المجانیة

التعلیم العام. ب

إن العملیة األخیرة لتطویر المناھج في لبنان كانت عملیة غیر مسبوقة من حیث منھجیتھا . 7
أنھا اعتمدت على الظروف واألشخاص الذین قادوا  وشمولھا للمراحل ولعناصر المناھج، غیر

وثائق مرجعیة إرشادیة ضروریة لتوجیھ صناعة  إلىھذه العملیة، ولم تستند بصورة كافیة 
. المناھج وتألیف الكتب المدرسیة وتأمین التناسق فیھا، ولالستعمال في عملیات التطویر الالحقة

سع من السابق، فإن ھذه الشراكة لم تكن اولمناھج كان مع أن إشراك المجتمع التربوي عبر لجان ا. 8
.تشمل جمیع الفئات المستفیدة مستقبًال أنكافیة ویجب 

إن إصدار المناھج بصورة مفصلة بمرسوم قّلل من مرونتھا وقدرتھا على التكّیف وفقًا لحاجات . 9
ین الرئیسیة للمناھج بمرسوم اوالمدارس واالستجابة للمستجدات، ولعلھ من المناسب تحدید العن

.األخصائیینوتترك التفاصیل لقرار وزاري یصدر بناء على اقتراح مجلس 
وما یقوم بھ . ال یوجد نظام شامل لرصد تطبیق المناھج، وتقدیم تغذیة راجعة من أجل تطویرھا. 10

تحانات جھاز اإلرشاد التربوي یرّكز على زیارة المدارس التي أظھرت نتائج ضعیفة في االم
وما تقوم بھ المفتشیة العامة التربویة یترّكز على مراقبة مدى التزام المعلمین بما ھو . الرسمیة

.في المناھج اومقرر إداریًا 

، ومن 26من أعمال التقییم التي جرت للمناھج الجدیدة ،بصورة كافیة ،اآلنلم تستفد الوزارة حتى . 11
فقد ُوضع منھج للتربیة الشمولیة لصفوف . الت التجدید التي تمت برعایة جھات دولیةاومح

، وتم تألیف الكتب وتدریب 27على أساس مبدأ التكامل 2000و 1999بین العامین  لىواالالحلقة 
عدد من المعلمین وتطبیق المنھج في عدد من المدارس على سبیل التجربة، كما جرى تقییم ھذا 

لم تتبلور التوجھات الجدیدة  2006ولكن حتى العام . 28ید ووضعت توصیات حولھالمنھج الجد
.التخلي عنھ اولالستمرار في اعتماد ھذا المنھج 
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2/5/2   عدم وجود نظام ) 1: شكت عملیة التطویر األخیرة للمناھج من نقاط الضعف التالیة
من مرونتھا وقدرتھا إصدار تفاصیل المناھج بمراسیم مما حّد ) 2تقییم مواكب لھا، 

التأخر في إصدار وثائق ) 3على التكیف وحاجات المدارس واالستجابة للمستجدات، 
عدم توفیر مستلزمات تطبیق المناھج ) 4إرشادیة مرجعیة لتطویر مكونات المنھج، 

.بصورة كافیة

مناھج السابقة، نقلة نوعیة بالمقارنة مع ال 1997شكلت المناھج التعلیمیة التي صدرت في العام . 12
تحدیث ) 3اشتمالھا على مواد جدیدة، ) 2بناؤھا انطالقًا من األھداف، ) 1: من حیث ال سیماو

أظھرت وجود بعض نقاط الضعف في  29لكن الدراسات. اعتماد الطرائق الناشطة) 4المعارف، 
ھداف ضعف التوافق بین األھداف العامة للمناھج وأھداف المراحل واأل) 1: نوعیتھا، ومنھا

ضعف في توفیر المدى والتتابع بصورة مناسبة ) 2العامة والخاصة للمواد ومحتوى المواد، 
مشكالت في نوعیة المحتوى، لجھة الصالحیة ) 3وعملیة التعلم،  ،والوقت المتاح ،للمادة

ما (مشكالت في الصیاغة تتعلق بالدقة في استعمال المصطلحات وفي الترجمة ) 4والمالءمة، 
).خ العربیة والفرنسیة واإلنكلیزیة للمنھجبین النس

بّینت عملیة تقییم مناھج المواد أن ھناك مجموعة منھا تعاني من مشكالت جوھریة في تصمیمھا . 13
، وأن )اللغة العربیة، التاریخ، الجغرافیا، الفلسفة والحضارات، الموسیقى، التربیة الریاضیة(

، الریاضیات، الفیزیاء، لىواالاللغة اإلنكلیزیة ( ھناك مجموعة أخرى تعاني من مشكالت جزئیة
علوم الحیاة، الكیمیاء، التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة، المعلوماتیة، التكنولوجیا، الفنون 

.30یعاني من مشكالت ثانویةفالباقي أما ). التشكیلیة، المسرح
نطاق بعض المواد وكثافة المحتوى  ضیقمن حیث  اھاناك ضعف في أھداف المناھج ومحتوھ. 14

. أسبوعًا 36السنة الدراسیة تتألف من  أن تقوم علىفرضیة غیر واقعیة  ھاسبب ،الوقت إلىبالنسبة 
موروث  األساسيالثالثة من التعلیم  الحلقةان السماح بتعلیم الریاضیات والعلوم باللغة األجنبیة في . 15

. والثانیة منھ لىواال الحلقتینلجدیدة لتؤكده وتعممھ على من المناھج القدیمة، وجاءت المناھج ا
 الحلقتینوینتج عن واقع استخدام اللغة األجنبیة كلغة تعلیم في الریاضیات والعلوم في ھاتین 

.31مشاكل تؤثر سلبًا على التعلم في ھاتین المادتین
في تصمیمھ وتطبیقھ من عدة لكن ھذا النظام عانى . اعتمد نظام تقییم جدید في المناھج الجدیدة. 16

المناھج القائمة بدء تطبیق سنوات من  أربع اعتماد نظام تقییم قائم على الكفایات بعد) 1: مشكالت
ھناك ثغرات في النظام الجدید ) 2، والتي تختلف في طبیعتھا عن الكفایات، على أساس األھداف

یجر تدریب المعلمین بصورة كافیة لم ) 3، وفي األدوات التي وضعت لھ، )أسس التقییم ومبادئھ(
عملیة حسابیة، بدًال من أن یستفاد  إلىعلى النظام الجدید، األمر الذي حّول عملیة التقییم أحیانًا 

عدم توفیر مستلزمات تطبیق النظام الجدید ) 4منھ لتقییم أداء الطلبة وتحسین العملیة التعلیمیة، 
عدم تفھم المعلمین للمناھج الجدیدة  ىإلكل ذلك أدى . 32من موارد تربویة وتجھیزات

.واضطالعھم بتطبیقھا بصورة كافیة

2/5/3    إن المناھج الجدیدة على الرغم من انھا شكلت نقلة نوعیة مقارنة بالمناھج
عدم التوافق الكلي بین األھداف ) 1: السابقة، إال أنھ ھناك ال یزال خلل یتمثل بـ

عدد اسابیع  إلىكثافة المحتوى قیاسًا ) 2العامة والخاصة وأھداف المراحل، 
عدم تمكن )  4المناھج ونظام التقییم، عدم اتساق بین أھداف ) 3التدریس الفعلیة، 

.التالمذة من اللغة األجنبیة ما انعكس سلبًا على اكتساب كفایات الریاضیات والعلوم

أفرز  33إن ضعف التنسیق وعدم وجود شروط مرجعیة متفق علیھا لتألیف الكتب المدرسیة. 17
) 2كثافة المحتوى على حساب المھارات والمواقف وصالحیة التقییم، ) 1: سلبیات أھمھا
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أدنى المستویات لوحظت في اللغات (في النوعیة ما بین الصفوف وما بین المواد التعلیمیة تاوالتف
صة المھنیة، وبخا-وجود تنمیط للشخصیات والفئات االجتماعیة) 3، )في اللغة العربیة ال سیماو

.في اللغة العربیة
بینت التجربة أن اضطالع المركز التربوي للبحوث واإلنماء بتألیف الكتب المدرسیة وطباعتھا . 18

وتوزیعھا یساھم في تأمین الكتاب المدرسي الوطني للجمیع، لكن ھذه التجربة بّینت مشكالت 
مدرسي وعلى الرقابة تتعلق بتحدید وجود مرجعیة مستقلة تعمل على تطویر معاییر الكتاب ال

.ھذه المعاییر إلىب المدرسي استنادًا اعلى الكت

2/5/4   إن خطوة إعداد الكتب المدرسیة لجمیع المراحل یساھم في تأمین الكتاب المدرسي
غیر أنھ ال یوجد حالیًا مرجعیة مستقلة للرقابة على الكتب المدرسیة . الوطني للجمیع

.محددة مسبقًاوتقییمھا بناًء على معاییر 

جرى تعدیل الشروط األكادیمیة في تعیین األساتذة الثانویین ما ترك آثارًا سلبیة على نوعیة التعلیم . 19
مباراة  كان أساتذة التعلیم الثانوي الرسمي یعینون على أساس 1979قبل العام . الثانوي الرسمي

لثانوي، وھناك اتفاق على أن ما خرجتھ حیازة شھادة الكفاءة في التعلیم او كلیة التربیة إلىدخول 
. كلیة التربیة في تلك الفترة كان عامًال أساسیًا من عوامل نھضة التعلیم الثانوي الرسمي في لبنان

صدر  1996وفي العام . لكفاءة في التعلیم الثانويلشھادة اوضع نظام جدید  1979في العام 
ولیس على  ،لمدة سنة" دورة إعداد"بناء على  قانون بتعیین أساتذة ثانویین من بین المتعاقدین

وقد تبین ان طریقة اختیار المتعاقدین ودورة االعداد . أساس نیل شھادة الكفاءة في التعلیم الثانوي
.تحقیق المستوى الذي كان علیھ خریجو كلیة التربیة الحائزون على شھادة الكفاءة إلىلم یؤدیا 

 1985، فحتى العام األساسيحصل تراجع أیضًا في شروط اختیار المعلمین في مراحل التعلیم . 20
المرسوم  إلىواستنادًا  .لتخرج من دور المعلمین والمعلماتكان تعیین المعلمین یتم على أساس ا

من المتعاقدین، بعد إجراء دورات  ًامعلم 4500ن حوالي عّی ،22/8/1985تاریخ  2636رقم 
جنبًا ومنذ ذلك التاریخ، بدأت ممارسة جدیدة في توفیر معلمین على أساس التعاقد، . ریبیة لھمتد

 1994معلمًا بین العامین  3670جنب مع تخریج معلمین من دور المعلمین حیث تم تخریج  إلى
الذي شرَّع تعیین المعلمین في التعلیم  29/7/2002تاریخ  442ثم صدر القانون رقم . 200234و

لكن ھذا القانون لم یتضمن أي توضیح حول اإلعداد التربوي مع . من بین حملة اإلجازة ساسياأل
لذلك اقتصر األمر منذ ذلك التاریخ على التعاقد للتدریس بالساعة مع المجازین من . ھذه اإلجازة

 ئھاإجرادون تحدید آلیة الختیارھم، وتعثر إجراء المباراة المحصورة التي نص ھذا القانون على 
مشكلة عدم تحدید آلیة الختیار المتعاقدین،  إلى أضافألسباب تتعلق بتفسیر النص القانوني، مما 

.مشكلة أخرى تتعلق بعدم االستقرار الوظیفي والمادي لھؤالء
خفض كفاءة الھیئة التعلیمیة العاملة في  إلىأدت تلك التدابیر المعتمدة خالل العقود األخیرة . 21

 إلى 1994-1993د عدد المتعاقدین في التعلیم الرسمي، من ستة آالف عام فقد زا. المدارس
 المعینین في المالك إلى باإلضافة ،%)27 إلى% 21من ( 2005-2004ألفًا عام  إحدى عشر

علمًا بأن حملة الشھادات الثانویة وما دون تبلغ . غیر الحائزین على شھادات تربویة )4500(
في المدارس الخاصة غیر المجانیة % 50المدارس الرسمیة، ومن المعلمین في % 33نسبتھم 

. 35 في المدارس الخاصة المجانیة% 82و
والثانوي في المدارس الرسمیة، مع صدور  األساسيترافق ھذا التوسع في التعاقد في التعلیم . 22

قوانین تقضي بالتناقص التدریجي في ساعات الدوام للمعلمین في المالك تلبیة لطلبات روابط 
تشجیع النزعة نحو ممارسة المزید من  إلىوقد أدى ذلك . المتعاقبة واإلضراباتالمعلمین 

الت الجادة لمعالجة ھذه اومن المحاألعمال وقضاء المزید من الوقت خارج المدرسة على الرغم 
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وقد انتشر عدم التقّید باألنظمة . المشكلة بالتعاقد الداخلي مع معلمي المالك في مدارسھم ذاتھا
.بسبب ضعف إجراءات التقییم والمحاسبة ،وعدم التفرغ في المدرسة ،المرعیة المتعلقة بالدوام

رة التربیة والتعلیم العالي بعملیات تدریب واسعة إثر إصدار المناھج التعلیمیة الجدیدة قامت وزا. 23
لكن ھذا . النطاق شملت جمیع المعلمین الرسمیین وشرائح واسعة من معلمي القطاع الخاص

وقد بینت الدراسة . التدریب تّم لمرة واحدة واقتصر على تعریف المعلمین على المناھج الجدیدة
والمواد  ،كالت تتعلق بخطة التدریب وتنظیمھالتقییمیة التي أجریت حول التدریب أن ھناك مش

. 36ار المتدربین وتوزیعھملیب التدریب والتقییم، وكیفیة اختیوأسا ،ومؤھالت المدربین ،التدریبیة
)1: إلىیھدف  37تم تحضیر مشروع للتدریب المستمر للمعلمین والمدیرین 2000وفي العام 

لمعلمین، المستمر ل تدریبالیكلفون ب )Personnes Ressources(تكوین مجموعة من المدربین 
لجعلھا مصادر  ،ة في المناطق ومن ثم دور المعلمین المحلیةاألساسیدعم دور المعلمین الستة ) 2

إرساء إنشاء شبكة معلومات وتوثیق و) 3تعلم إضافة إلى كونھا مراكز معتمدة للتدریب المستمر، 
وضع آلیات تقویم للحاجات ) 4االنترنت، ة صاخد على التكنولوجیات الجدیدة وبمھارات تعتم

.على الممارسات الصفیة األثردراسة و
في دور المعلمین الستة في  2005-2004وقد بدأ تنفیذ ھذا المشروع فعلیًا في العام الدراسي 

المحافظات من خالل خطة عمل مناطقیة یعدھا ویشرف علیھا مكتب اإلعداد والتدریب في 
وتوفیر  ًامدرب 300ویشتمل ھذا المشروع على تدریب . 38واإلنماءالمركز التربوي للبحوث 

. ًامعلم 20.000دورات تدریبیة لحوالي 
لممارسة مھنة التعلیم في لبنان عدا شرط حیازة اإلجازة التعلیمیة للتدریس في  معاییر ةال یوجد أی. 24

امعیة باإلجازة التعلیمیة وتقوم لجنة المعادالت بإعطاء معادالت الشھادات الج. المدارس الرسمیة
أما ممارسة التعلیم في المدارس الخاصة فال تخضع لضوابط . الشروط المعمول بھا إلىسندًا 

.مھنیة كافیة

2/5/5   1: یواجھ التعلیم االساسي الرسمي مشكالت جدیة في مؤھالت معلمیھ لجھة (
تحدید آلیة التعاقد مع عدم ) 2النسبة العالیة لحملة الشھادات الثانویة وما دون، 

ویواجھ التعلیم . معلمین من حملة اإلجازات، وعدم الخضوع ألي إعداد تربوي
االستمرار في ) 1: الثانوي الرسمي أیضًا مشكالت جدیة في مؤھالت معلمیھ لجھة

تعیین ) 2التعاقد مع اساتذة تعلیم ثانوي من حملة اإلجازات من دون إعداد تربوي، 
أما . قصیرة" إعداد تربوي"ثانوي المتعاقدین في المالك بعد دورة أساتذة التعلیم ال

 2004/2005من حیث التدریب فھناك مشروع واسع النطاق بدأ تنفیذه في العام 
.لتدریب المعلمین في التعلیم االساسي واالساتذة الثانویین في القطاع الرسمي

 

في المدارس الرسمیة مشكلة  ،ن حیث موقعھاومالءمتھا م ،ان مشكلة األبنیة المدرسیة وكفایتھا. 25
وحتى اآلن لم یتم إقرار  ،والخریطة المدرسیة مشروع بدأ التفكیر فیھ منذ عقود. مزمنة في لبنان

معاییر واضحة تخدم أھداف التعلیم الرسمي  إلىنظام توجیھي الختیار مواقع المدارس استنادًا 
مستأجرة وال تتوفر فیھا شروط البناء المدرسي، ان ثلث المدارس یشمل مباني . ودوره في لبنان
.39إصالح وترمیم إلىوخمسھا یحتاج 

المختبرات، المكتبات، (ھناك ضعف في الموارد المادیة التربویة في المدارس الرسمیة في لبنان . 26
وفي حال وجود الموارد المادیة التربویة في المدارس الرسمیة، فھي ال . 40)المشاغل، الكمبیوتر

 وعدم وجود الموظفین الفنیین ،إدارات المدارس إلىظف بشكل فّعال في التعلیم ألسباب عائدة تو
.وعدم االھتمام بما ال یقّیم في االمتحانات المدرسیة والرسمیة المؤھلین

2/5/6   في األبنیة والتجھیزات التربویة من حیث  تتواجھ المدارس الرسمیة مشكال
.في التعلیم توظیفھامالءمتھا وجودتھا وحسن توافرھا و
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 .في المدارس الرسمیة والخاصة) التدریس الصفي(فر قلیل من المعطیات عن البیئة التعلیمیة ایتو. 27
أسالیب تقلیدیة في المدارس الرسمیة والخاصة في  إلىشیر ی 41فر من األبحاثاوالقلیل المتو

التلمیذ والذي اقترحتھ المناھج  إلىالناشط المرتكز مادتي العلوم والریاضیات وغیاب للتعلیم 
في لبنان  حلول إلى 2003الدراسة الدولیة للعلوم والریاضیات سنة  في ھذا السیاق تشیر. الجدیدة
والذي  ،المدرسي بلدان من األسفل في تصور المعلمین لصحة المناخ 8ما قبل األخیر بین  الموقع

. 42یشمل العالقات بین الطالب والمعلمین واإلدارة واألھل

2/5/7   بالرغم من أن المناھج الجدیدة قد أكدت على اعتبار المتعلم محور العملیة التعلیمیة-
) 1: إلىوعلى اعتماد الطرائق الناشطة في التعلیم، یشیر الواقع المدرسي  ،التعلمیة

خلل في المناخ المدرسي یتمثل في ) 2محورھا المعلم، غلبة أسالیب التعلیم التي 
.ضعف العالقات بین الطلبة والمعلمین واإلدارة واألھل

مدیر ل المحدودة الصالحیات) 1: یتمثل فيتعاني اإلدارة في المدارس الرسمیة من ضعف مزمن . 28
والتي ال تشمل حیازة  في األنظمة المرعیة اإلجراء المقررة شروط تعیین المدیر) 2، المدرسة

 320المحددة في القانون رقم الشروط بعدم االلتزام ) 3شھادات جامعیة في اإلدارة التربویة، 
بإخضاع المدیر لدورة إعداد في اإلدارة التربویة في الجامعة اللبنانیة والنجاح  5/4/2001تاریخ 

.فیھا قبل تولیھ مھامھ
تنمیة القیادة لدى مدیري "برنامج اإلنماء التربوي  وعمشرمن خالل  2005بدأت الوزارة سنة  .29

وسیختار عدد من  2007 بحلول العام سالمدارمن % 30مدتھ سنة لیغطي تقریبًا و" المدارس
ویلحظ المشروع تحدید السیاسات والقوانین العائدة إلعداد . مدربین لزمالئھمكالمتدربین لتدریبھم 

سسة لمتابعة مأذلك، ال توجد ل المشروع لحظومع  ،حتى اآلنو. مدیري المدارس الرسمیة
وال یوجد نظام لمتابعة أثر التدریب على الممارسات  ،للمدیرین التدریب والتطویر المستمر

.اإلداریة في المدارس

2/5/8   تعاني المدارس الرسمیة من خلل في إدارتھا یتمثل في اربعة أمور:

شروط التعیین في اإلدارة ) 2الصالحیات المحدودة للمدیر في اإلدارة والقیادة، ) 1
بإخضاع عدم االلتزام ) 3، شھادة جامعیة في اإلدارة التربویةوالتي ال تتطلب 

غیاب نظام لتقییم ) 4، المدیرین لدورة إعداد في الجامعة اللبنانیة المفروضة قانونًا
مأسسة إلعداد المدیرین في القیادة واإلدارة التربویة  توجدوحتى تاریخھ ال . األداء

.ولمتابعة تطویرھم المھني

في المناھج الجدیدة قیاسًا على  التالمذةتحصیل یة التي أجریت حول قییمالتدراسة ال توصلت. 30
وجود ضعف في كفایات  إلى ،الكفایات الموضوعة من قبل المركز التربوي للبحوث واإلنماء

في الدراسة الدولیة  لىواالاشترك لبنان للمرة  كما. 43)اللغات، الریاضیات، العلوم(ة مواد أساسی
 31إذ حل لبنان في المرتبة  ،ت النتائج ضعیفةوأت) TIMSS( 2003للعلوم والریاضیات سنة 

ومقارنة بالبلدان العربیة  .44في العلوم) بلدًا 45من ( 41والمرتبة  ،في الریاضیات) بلدًا 45من (
في الریاضیات واألخیرة في  لىواالحّل لبنان في المرتبة  ،الثمانیة المشاركة في الدراسة الدولیة

.العلوم

2/5/9    ان النواتج التعلمیة ھي متدنیة في اللغات والریاضیات والعلوم مقارنة مع الكفایات
.المعاییر العالمیة إلىالمطلوبة وقیاسًا 
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التعلیم المھني والتقني. ج

مًا معِل 9000 حالیًاعدد أفراد الھیئة اإلداریة والتعلیمیة في التعلیم المھني والتقني الرسمـي  یناھز. 31
وعدم  ،إن توسع فرص التعلیم المھني والتقني .منھم متعاقدون بالساعة% 80حوالي  وإدارّیًا،

حیث أن نسبة  ،في أعداد المتعاقدین الحاصل ال یبرران التضخم ،القدرة على التوظیف في المالك
.أسبوعیًاس أكثر من أربع ساعات عالیة منھم ال تدرِّ

وخریجي التعلیم  ھم من بین خریجي الجامعاتفي التعلیم المھني والتقني إن معظم المتعاقدین . 32
یتم التعاقد مع أھل  وقلیًال ماغیر معّدین لھذا النوع من التعلیم،  المھني العالي، وھم بشكل عام

في ھذا  لقد أدى عدم وضع وتنفیذ سیاسة رشیدة ومسؤولة للتعاقد وللتعیین. الخبرة من سوق العمل
المھارات  في تاویة والخارجیة وأدت إلى تفإلى سلبیات كبیرة خفضت من كفایتھ الداخل التعلیم

.وأحیانًا من شعبة إلى أخرى ،من مدرسة إلى أخرى المكتسبة
 في التعلیم المھني والتقني، تعتمد معاییر محددة تفصیلیة للتعاقد ولتوظیف المدرسین والمدربینال . 33

 .لھذا التعلیمعداد وتدریب المعلمین المتخصص في إ ،لمعھد الفني التربويأي دور ل یغیبكما 
تعلیمیة خالل السنوات السبع الماضیة بتخریج حملة إجازات فنیة ذلك قیام ھذا األخیر یضاف إلى 

التعلیم المھني والتقني الحالیة وال توفر لھ المھارات  في تخصصات ال تتالءم مع حاجات
.المطلوبة

، یعقد تنظیم العمل اإلداري تأمین التعلیم والتدریب، على المتعاقدین لشبھ الكامل إن االعتماد. 34
رات إدارة ھذا التعلیم ، ویحد من قداإلدارة المركزیة والمدارسوالتنسیق التربوي على مستوى 

وضعف التزامھم الوظیفي  ،على تطویر الكادر التعلیمي وتأھیلھ نظرًا لكثرة عدد المتعاقدین
.األدائیةفي مستوى أھلیتھم ت اوالتفو

والمھنیة، وال یتوفر  األكادیمیةلألھلیة  أفراد الھیئة التعلیمیة في التعلیم المھني والتقنيتفتقر غالبیة . 35
والتواصل  ،والممارسة المھنیة ،االختصاص :المالئمة لجھة أوالنسب المؤھلة  یقة عندقمعطیات 

إضافة لألھلیة  ،وامتالك المعارف والخبرات الضروریة لتعلیم وتدریب الطالب ،مع سوق العمل
. التربویة

الخدمة، أو  ال یوجد في منظومة التعلیم المھني والتقني آلیات لتأھیل أفراد الھیئة التعلیمیة قبل. 36
دیثة، أو تطویر إعادة التأھیل، أو التدریب المستمر على الوسائل والتقنیات الفنیة والتربویة الح

إن . ، وھذا یشكل احد األسباب الرئیسیة لتدني الفاعلیة الداخلیة والخارجیة لھذا التعلیمالمھارات
ودینامیة عمل كبیرة ة بشریة ومادی وإمكاناتمراریة تأھیل المدربین والمدرسین یتطلب است

الخاصة بھذا  ت والمستویاتإذا أخذنا بعین االعتبار عدد وتنوع التخصصامتطورة، وبخاصة 
.التعلیم

التعلیم المھني والتقني ھي ذاتھا المعتمدة في مدارس التعلیم  مدیري مؤسساتإن شروط تعیین . 37
أن  إلىمع اإلشارة ( قني وحاجاتھالتعلیم المھني والت وال تأخذ بعین االعتبار خصوصیة ،العام

كما ان التنظیم . )ھم من أساتذة التعلیم الثانويالحالیین عددًا من مدیري المعاھد والمدارس التقنیة 
أكادیمیة تتناسب مع موقعھم  اواإلداري المركزي ال یمنح ھؤالء المدیرین صالحیات إداریة 

.ومسؤولیاتھم
، وجرى تطبیقھا منذ العام 2000لم یتم بعد تقییم النواتج التعلمیة للمناھج التي طورت سنة . 38

غیر أن . ، لتحدید مدى تحقیق أھداف المناھج وانطباقھا على المعاییر الوطنیة والعالمیة2003
مناھج كثافة ال) 1: والنواتج یعود ألسباب عدة منھا األھدافدل على وجود تباین بین الوقائع ت

أسبوعًا تعلیمیًا بینما ال یتعدى عدد  30افترض لتنفیذ المنھج (قیاسًا على عدد األسابیع الفعلیة 
عدم تطویر طرق التدریس وأسالیب التقییم واالمتحانات ) 2، )أسبوعًا 25الفعلیة  األسابیع
.الرسمیة
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2/5/10    جدیة في مؤھالت یواجھ التعلیم المھني والتقني في المرحلة الثانویة مشكالت
شروط  اومعاییر  اوعدم وجود آلیة ) 1: الھیئتین اإلداریة والتعلیمیة، تتمثل في

عدم كفاءة غالبیة ) 2خاصة إضافیة للتعاقد مع أساتذة التعلیم المھني والتقني، 
) 3الھیئة التعلیمیة، واللجوء للتعاقد مع أساتذة ال یتمتعون بإعداد تربوي مسبق، 

ساتذة العلمیة والتربویة بفعل غیاب التدریب المستمر والتأھیل تدني مؤھالت األ
نظام عدم تطویر طرق التدریس و) 4الالزم لمواكبة المستجدات العلمیة والتقنیة، 

عدم كفایة الھیئة اإلداریة وغیاب المعاییر واآللیات الناظمة ) 5، التقییم واالمتحانات
.نيلتعیین إداریي مؤسسات التعلیم المھني والتق

، وقد وضعت ھذه المناھج على 2000صدرت المناھج الجدیدة للتعلیم المھني والتقني في العام . 39
لم تقّیم ھذه المناھج . المھارات األدائیة التي یجب أن یكتسبھا الطالب اوأساس التعلیم بالكفایات 

تطویرھا  تأمین استمراریة بشكل كاٍف ولم توضع لھا آلیات رصد وتغذیة راجعة من أجل
.المستجدات التقنیة المتغیرة بسرعة مواكبةوتمكینھا من 

تشكل إحدى أھم الحلقات في مختلف أنواع التعلیم، ال یجد  بالرغم من كون المناھج التعلیمیة. 40
 أوإلیھ من وثائق مرجعیة  العودةیستطیعون  مااألساتذة والمدربون في التعلیم المھني والتقني 

من تحدید حجم ومستوى المعلومات والكفایات التي یجب تمكین الطالب منھا  كتب معتمدة تمكنھم
 ،ین كل حسب مفھومھاوالعن إلى تفصیلحالیاً،  ھذا الواقع یدفع األساتذة .وامتحانھم على أساسھا

فروقات كبیرة في المعارف والكفایات والمھارات المكتسبة بین مدرسة وأخرى،  إلىمما یؤدي 
.بین شعبة وأخرى وأحیانًا

إن تأمین كتاب مدرسي مرجعي في التعلیم المھني والتقني یساھم في ضمان حد أدنى مقبول من 
الخاصة بھذه  المرجعیة الوثائقالمعارف والمھارات في كافة المدارس المھنیة، ویوفر لألساتذة 

الفصول وعدد  یناوأسماء المواد التعلیمیة وعن إلىإضافة  ،تتضمن أن، والتي یجب المناھج
التواصل تسمح بمحتویات تفصیلیة للتعلیم والتدریب ، ات النظریة والعملیة المخصصة لھاالساع

.السنوات واالختصاصات والمستویاتالمنھجي بین 

2/5/11    عدم وجود كتاب مدرسي رسمي یشكل وثیقة مرجعیة في العملیة التعلیمیة
.والكفایات التي تتطلبھا المناھجویساعد الطالب على اكتساب المعارف 

التي ما زالت دون المستوى  ،التطبیقیة المقرراتعلى  لتلقیني یطغىما زال الطابع النظري ا. 41
ولم تتطور  ،حدیثةالتربویة المقاربات ال على د التعلیم بمجملھیعتمكما ال . ومضمونًاالمطلوب كّمًا 
 التقلیدي بشقیھا التربوي )المتحانات الرسمیةاالمعتمدة في تلك أو المدرسیة (طرق التقییم 

 .2000التطبیقي لمواكبة عملیة تطویر المناھج التي جرت في العام والعملي 
بالرغم من أن عددًا كبیرًا من مؤسسات التعلیم المھني والتقني تتوافر فیھا المواصفات اإلنشائیة . 42

مثل في ضعف العالقات بین الطلبة والھیئة یت المطلوبة، إال أنھ یسجل خلل في المناخ المدرسي
 .التعلیمیة واإلدارة واألھل

2/5/12   بالرغم من أن التوجھات التربویة الحدیثة أكدت على اعتبار المتعلم محور العملیة
: إلىالتعلمیة وعلى اعتماد الطرائق الناشطة في التعلیم، یشیر الواقع الحالي -التعلیمیة

خلل في المناخ المدرسي یتمثل في ضعف ) 2الناشط،  ضعف أسالیب التعلیم) 1
.العالقات بین الطلبة والھیئة التعلیمیة واإلدارة واألھل

، التي على أساسھا معاییر النوعیة المختلفةوجود  إلىیفتقر التعلیم المھني والتقني بشكل أساسي . 43
كذلك، ال بد . الداخلیة والخارجیةوكفایات التعلیم والتدریب  ،تقاس كافة عناصر العملیة التعلیمیة

.لشھادات والجھات التي تصدرھا وتعتمدھامعاییر نوعیة شاملة وأسس اعتماد لمن وضع 
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الت لتحسین مقومات الكفایة الداخلیة لبرامج التعلیم اولقد قامت وزارة التربیة والتعلیم العالي بمح. 44
االتساق بین عدم ) 1: أسبابًا عدیدة حدت من نجاح تلك المحاوالت أھمھا غیر ان ،والتقني المھني

تكامل برامج التخصص  عدم) TS ،2و BTالبرامج العائدة لمستویي التعلیم المھني والتقني 
كبیر لالختصاصات في مختلف المستویات  فني الواحد، یوازیھ تعددالمعھد الأو ضمن المدرسة 

 االكالف العائدة تضخم في إلىیؤدي ھذا األمر  .تحقین في كل منھاالمل عدد الطالب قلة في مع
عدم  أوضعف مستوى التجھیز ) 3جدوى علمیة أو اقتصادیة،  لحاجات التجھیز والتعلیم دون أي

في تقنیات  متخصصین إلىافتقار المدارس  إلىإضافة  ،مالءمتھ خاصة في تقنیات المعلومات
) 5، التعلیم المھني والتقني ستوى اللغات األجنبیة لخریجيتدني م) 4، المعلوماتیة التربویة

) 6ل الطالب في االختصاصات المختلفة، مما یساھم في تدني النوعیة، معاییر محددة لقبوغیاب 
في التعلیم  مشابھ للنظام المعتمدالمتحانات في التعلیم المھني والتقني اعتماد نظام مركزي ل

ھذا التعلیم  مقتضیاتوھذا یتعارض و المستویات والتخصصات،بق على كافة یطو العام،
مھني یتم االستناد ال تصنیفالتوصیف وغیاب معاییر مھنیة وطنیة لل) 7ومتطلبات سوق العمل، 

ساتذة ومدربین وأفي تحدید مستویات العملیة التعلیمیة ومتطلباتھا من برامج ومناھج  إلیھا
وتصنیف مؤسسات التعلیم والتدریب  ،لیم المھني والتقنيمخرجات التععدم تقییم ) 8وتجھیزات، 

.نوعیة وجودة التعلیم والتدریب الذي تقدمھ لبیان
تدني النوعیة في التعلیم المھني والتقني یكمن في قبول الطالب في صفوف  أسبابمن أھم  لعل. 45

من دون شرط حیازة الشھادة  )النظام المزدوج( مھنیةفي الثانویة ال أوشھادة البكالوریا الفنیة 
.حتى حیازة معدل مقبول فیھا أو ،)التعلیم األساسي( المتوسطة الرسمیة

مھني، التوجیھ االرشاد وال إلى مھني والتقني في مرحلتھ الثانویةبالتعلیم ال الملتحقونالطالب  فتقدی. 46
حاجات  أوؤھالتھ ال یتناسب مع م أوااللتحاق باختصاص ال یرغبھ  إلىیؤدي بالطالب وھذا 

.على مسار دراستھ ونجاحھ یؤثر سلبًا، وسوق العمل
تتبع للخریجین بھدف توفیر معطیات وتغذیة راجعة لتحسین  أوخارجي،  أوتقییم داخلي  لم یتم اي. 47

كما أن ھناك جنوح نحو التساھل في أمور أساسیة كمواظبة  .التعلیمي أونوعیة األداء اإلداري 
والتأخر في  ،وكثرة العطل وعدم مراقبة أداء األساتذة ،الطالب على حضور الدروس ومتابعتھا

المستوى  انخفاض حاد في إلىوغیر ذلك مما یؤدي  ،بدء العام الدراسي وإنھائھ قبل وقتھ
.قبولةمعدالت النجاح للحصول على نسب م تخفیض إلىواالضطرار  ،المطلوب لدى الطالب

یًا في عملیة عن المنھج وھي تشكل جزءًا مكمًال وعنصرًا أساس إن التجھیزات الفنیة ال تنفصل. 48
الوضع الحالي للمدارس المھنیة وتجھیزاتھا یتطلب إعادة النظر في البرامج إن . التعلیم والتدریب

یضاف  .مالءمة العدید منھا لمتطلبات العملیة التعلیمیةالمعروضة فیھا وطرق تنفیذھا نظرًا لعدم 
مؤسسات التعلیم المھني والتقني على مستوى توفر المختبرات  التفاوت الحاصل بینإلى ذلك 

مع مبدأ جودة التعلیم وتكافؤ  لبًا على األداء التعلیمي ویتنافىوالمعامل والتجھیزات، مما ینعكس س
.الفرص

2/5/13    یعاني التعلیم المھني والتقني في المرحلة الثانویة بشكل أساسي من تدني
:النوعیة، یتمثل في

) 2تدني المستوى التعلیمي،  إلىغیاب معاییر محددة لقبول الطالب مما یؤدي ) 1
ضعف مالءمة المناھج مع ) 3غیاب معاییر وطنیة للتوصیف والتصنیف المھني، 

تساق بین المناھج والبرامج الخاصة بمستویات متطلبات سوق العمل، وعدم اال
التعلیم المھني والتقني، وعدم وجود دینامیة مستمرة لمراجعة المناھج وتطویرھا، 

مع  الفنیة والوسائل التعلمیة التجھیزات عدم مالءمة العدید من اوضعف ) 4
ھذا  فيالمنخرطین فقدان التوجیھ المھني للطالب ) 5، متطلبات العملیة التعلیمیة

غیاب معاییر ) 7األجنبیة، ور كبیر لدى المتخرجین في اللغات قص) 6، التعلیم
.النوعیة والتغذیة الراجعة
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 ،سواء على صعید تحدید الحاجات ،من أھم ممیزات التعلیم المھني والتقني ارتباطھ بسوق العمل. 49
إال أن ھذا االرتباط ضعیف في كل مستویات التعلیم  .، أم لتدریب الطالبأم المھارات والكفایات

التدریب في مواقع الطابع العملي والمھني والتقني باستثناء التعلیم المزدوج الذي یغلب علیھ 
كما ). ھذا النوع من التعلیم على الرغم من تدني المستوى التعلیمي للتالمذة المقبولین من(العمل 

 ألربابأي نظام تحفیزي  أو ،القطاعات االقتصادیة واإلنتاجیة أنھ ال توجد آلیة واضحة لمشاركة
معارف الفروق كبیرة بین  إلىؤدي قطاعات سوق العمل یضعف الشراكة الحالیة مع إن . العمل

 سلبًا ، وینعكسني والتقني وما یتطلبھ سوق العملالتعلیم المھ التي یتمتع بھا خریجو مھاراتالو
التنافسیة قدرة اللالحتیاجات الحقیقیة للقطاع اإلنتاجي وعلى على نوعیة التعلیم ومالءمتھ 

. مین فرص عمللخریجین في تأل

2/5/14    ضعف التواصل مع سوق العمل وغیاب شراكة حقیقیة بین التعلیم المھني والتقني
والفئات المستفیدة من جھة، والتعلیم العام بقطاعیھ الرسمي والخاص من جھة 

.أخرى

تعلیم عالي ذو نوعیة جیدة في مناھجھ ومؤسساتھ ونواتجھ متوافق  .6
.مع المعاییر الوطنیة ومع المقاییس العالمیة

 التعلیم العالي. أ
الي     شیرت. 50 یم الع ة التعل ى المعطیات المتاحة حول نوعی یم        إل ة التعل ي نوعی ة ف وجود مشكالت جدی

ة    ة اللبنانی ة والبحث         ،العالي الخاص والجامع ة التعلیمی اھج، والھیئ ة، والمن ة التعلیمی ق بالبیئ تتعل
. 45ت ما بین الجامعاتاوالعلمي، مع تف

الشروط والمواصفات "مرسومًا یحدد  1996عالي في العام أصدرت وزارة التربیة والتعلیم ال. 51
. كلیات فیھا او العالي التي یجب أن تعتمد للترخیص بإنشاء مؤسسات للتعلیم العالي" والمعاییر

مرسومًا یرّخص بإنشاء كلیات في مؤسسات ) 5/10/1996(لكنھا أصدرت في ذات التاریخ 
ما زال التعلیم . قائمة، أي أن الوزارة اعتبرت ان المعاییر التي حددتھا ستعتمد في المستقبل فقط

ھا الوزیر أن اللجنة الخاصة التي كلف بالرغم من، 26/12/1961العالي الخاص خاضعًا لقانون 
ھذا ، غیر أن عملھا أنجزتجدید للتعلیم العالي الخاص قد بوضع مشروع قانون  2005سنة 

.اآلن حتى مجلس الوزراء لم یقرهالمشروع 
جودة التعلیم العالي أھمیة كبرى في لبنان بعد توسع الجامعة اللبنانیة، في تتخذ قضیة ضمان . 52

لتعلیم العالي الخاص  في عدد المؤسسات اوبعد توسع  ،كلیاتھا وفروعھا الجغرافیة وتخصصاتھا
ساھم في تأمین ھذه ت ات التيجراءاإلاتخاذ  إلىة ادرالمب لم تتم فمن جھة .والكلیات والبرامج

الدولة بشأن  م بتطبیق القوانین والمراسیم التي أصدرتھااتزلالیتم الم ، ومن جھة أخرى ،الجودة
التوصیات الصادرة عن المنظمات  عدم اعتمادكما یسجل . مؤسسات التعلیم العالي الخاص

بشأن شفافیة مؤسسات التعلیم العالي ونشر المعلومات عنھا على ، خاصة العالمیة في ھذا المجال
واعتماد آلیات لضمان  ،االلتزام بأحكام األنظمة المرعیةو ،مأسسة التقییم الذاتيو ،نطاق واسع

لتقییم مقومات البرامج وحصول الخریجین  ،دارات الحكومیةمستقلة عن الجامعات واإل ،النوعیة
.على المؤھالت المطلوبة

2/6/1       ن ان م ي لبن الي ف یم الع الي     ) 1: یشكو واقع التعل یم الع ة للتعل اب سیاسة وطنی  ،غی
ة،       ات العالمی ع التوجھ اص، تنسجم م ھ الرسمي والخ ي  ) 2بقطاعی ة الت دم األنظم ق
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غیاب األطر ) 3واألنظمة التي ترعى الجامعة اللبنانیة،  ،ترعي التعلیم العالي الخاص
ودة،   مان الج اییر لض ات والمع ة واآللی الي ) 4والھیكلی یم الع ار إدارة التعل ىافتق  إل

ى مؤسسات     ة عل الھیكلیة واألنظمة والموارد البشریة التي تمكنھا من تحقیق الرقاب
.واحي األكادیمیة واإلنشائیةالتعلیم العالي لضمان التزامھا بشروط الترخیص من الن

الجامعة اللبنانیة . ب

انخفاض ھذه  بابأس تعزىو .الملتحقین إلىالخریجین  تعاني الجامعة اللبنانیة من انخفاض نسبة. 53
السنة  إلىفي الكلیات المفتوحة وتدني نسبة الترفع  لىواأل السنةتضخم عدد طالب  النسبة إلى

وغیاب شبھ كامل لنظام  ،علیم المتاحة وظروفھ وبیئتھتتعلق ببرامج الت ألسباب إضافةالثانیة فیھا، 
 لى،والتضخم العددي في السنوات اال ھذا .أنفسھمتعلمین موبال إرشادي وتوجیھي للطلبة،

وعیة على ظروف ون یؤثر سلبًا ،یستنزف الموارد المادیة والبشریة للجامعة باإلضافة إلى كونھ
.، ویقلل من فرص المتابعة الدراسیة والنجاحالتربویةالدراسة والمساندة 

2/6/2   ى تكافؤ بین الملتحقین والخریجین یعود التعاني الجامعة اللبنانیة من خم  ) 1: إل تض
 السنة الثانیة، إلىفي الكلیات المفتوحة وتدني نسبة الترفع  لىواألعدد طالب السنة 

عدم توفر البیئة التعلیمیة  ) 3ومحدودیة المداخل،  المتاحة قصور برامج التعلیم )2
عدم كفایة التحصیل التعلمي ) 5غیاب نظام إرشادي وتوجیھي للطالب، ) 4السلیمة، 

.المناسب للطالب

ي   . 54 ث ف ع للبح ام واس یة باھتم نوات الماض ي الس ة ف ة اللبنانی ت الجامع اعأوحظی خیص  ھاض وتش
دیم االقتراحات و   یما   التوص مشكالتھا وتق ا، وال س اتذة     یات إلصالحھا وتطویرھ ن رابطة األس م

ة  ي الجامع رغین ف تقلة 46المتف ة المس ات األكادیمی ات والتجمع ض الھیئ ات 47، وبع ، والمنظم
مشكالتھا ابرز أھم  49أصدرت الجامعة تقریرًا عن التقییم الذاتي لعملھا 2004في العام . 48الدولیة

یین،       )1: والتي تتلخص بـ وذ السیاس یة وإخضاعھا لنف االرتباط القانوني للجامعة بالسلطة السیاس
ة،  ) 2 ة والوضوح    ) 3ضآلة الموارد المالیة المتاحة واالعتماد الكلي على خزینة الدول عدم الكفای

في النصوص المرجعیة التي تؤطر عملھا من قوانین ومراسیم تنظیمیة وتداخلھا وعدم االنسجام   
ا     ) 4فیما بینھا،  املین فیھ ي للع ائل التطویر المھن اب نظام   ) 5، ضعف قواعد المعلومات ووس غی

یم األداء ائلة وتقی وة . للمس كلت خط ذاتي ش یم ال ة التقی ة بعملی ة اللبنانی ام الجامع ادة إن قی ان ، ج ك
رض ویر ال  یفت توى التط ى مس ھ عل ة نتائج ذاتي وترجم یم ال ة التقی تتبعھا مأسس وي أن تس بنی

ا   الھلمطلوب من قبل واألكادیمي، ا ة وخارجھ ي الجامع تم ، یئات المعنیة ف ة    وأن ی تكمالھا بعملی اس
. تقییم خارجي تقوم بھا ھیئة خارجیة متخصصة

كثافة التعاقد بالساعة لتأمین حاجات ) 1 :لقة منھاقمعة اللبنانیة من قصور ومؤشرات مالجا تعاني. 55
 األستاذالمتفرغین بمھام ومسؤولیات  األساتذةعدم االلتزام الكافي لنسبة كبیرة من  )2، التعلیم

عدم ) 4، فرغین وتفاقم ھذا الوضع سنة فسنةالمت األساتذةارتفاع متوسط عمر ) 3، الجامعي
واالفتقار لنصوص ناظمة للنشاط البحثي ولنظام  ،وجود سیاسات مقررة ومعلنة للبحث العلمي

.وغیاب الحوافز ثاألبحالتقییم 

2/6/3   زى ة     تع ة اللبنانی ي الجامع ة ف كالت النوعی ام، مش كل ع ىبش دم  )1: إل رارع  إق
 الجامعة الستقاللیتھا  فقدان )2، لھا، وعدم توفیر الموارد الالزمة إصالحيمشروع 

یم   ) 3، خالل العقود الماضیة أمین حاجات التعل اع  ) 4، كثافة التعاقد بالساعة لت ارتف
المالك،   المتفرغین األساتذةمتوسط عمر  یم    ) 5وب اءلة وتقی اب المس ى   األداءغی عل

. مستوى الجامعة ككل



15/3/2007         الوطنیة للتربیة والتعلیماالستراتیجیة  27

2/6/4    ة قصور ي         ال یزال النشاط البحثي یشكل حال ان، خاصة ف ي لبن الي ف یم الع ي التعل ف
نعكس سلبًا     ةاللبنانیالجامعة  ا ی وفي العدید من مؤسسات التعلیم العالي الخاص، مم

.وعلى نوعیة التعلیم لألساتذة األكادیميعلى تطور المستوى 

  العاليالتقني التعلیم . ج

ثانوي، غیر أن ذات المشكالت التي یشكو منھا التعلیم التقني ال یعاني التعلیم التقني العالي من. 56
ولیس على  ،ھذا التعلیم یدار على طریقة التعلیم الثانويھناك مشكالت إضافیة ناتجة عن كون 

بأیة مواصفات  التعلیم التقني العالي معاھدففي التعلیم الرسمي ال تتمتع . نمط التعلیم العالي
أم النظام  ،جسم التعلیميأم ال ،أم اإلدارة ،تمیزھا عن المدارس الفنیة الثانویة، إن لجھة البناء

تعطى التراخیص في القطاع الخاص للمؤسسة ذاتھا لمنح الشھادات في غالبًا ما و. الداخلي
المھنیة، والتقنیة الثانویة، والعالیة، أي أن التعلیم في المستوى العالي یتم : المستویات الثالثة

.مستویات األدنىذین یعملون في الباإلدارة ذاتھا وفي البناء ذاتھ وأحیانا بالمعلمین أنفسھم ال

وضعت تشریعات خاصة بتصنیف وتحدید رتب األساتذة الذین یعملون في التعلیم التقني العالي، . 57
إال أن ھذا التصنیف غیر معمول بھ وال یؤخذ بعین االعتبار عند إلحاق األساتذة بالمالك التعلیمي 

.  في المعاھد الفنیة

قسیمات كما ھو الحال في الجامعات، ویعتبر أساتذة المعاھد ت أو ،في المعاھدال توجد أقسام علمیة . 58
. العامة للتعلیم المھني والتقنيموظفون في المدیریة  الرسمیة

 یتوفر فیھایحدد معاییر الترخیص للمعاھد الفنیة العالیة التي في القطاع الخاص قرار  وضع. 59
. یشمل مستوى االمتیاز الفني لم، ولكن ھذا القرار الفنیة اإلجازةمستوى 

االمتحانات الرسمیة لطالب شھادة االمتیاز الفني واإلجازة الفنیة واإلجازة التعلیمیة الفنیة  تجرى. 60
.مركزیًا على غرار ما یجري في االمتحانات الرسمیة في المرحلة الثانویة

الشراكة في القطاع الرسمي ما بین التعلیم المھني والتقني والتعلیم العام بمراحلھ المختلفة،  تنعدم. 61
ھذا األمر، إضافة إلى غیاب توصیف . كما ال یسجل تعاون یذكر بین القطاعین الرسمي والخاص

ت وطني للبرامج والشھادات والمقررات، یحد من إمكانیة انتقال الطالب بین القطاعات والمسارا
.  ھاصصات المتاحة حتى ضمن المؤسسة نفسوالتخ

التحقق من توفر ھ ب ال لمراقبة النوعیة والجودة، یناطوجود جھاز فّع إلىیفتقر التعلیم العالي التقني . 62
ن قیام المؤسسة بعملیات والتأكد م ،المؤسسة التعلیمیة من المعاییر المطلوبة في األدنىالحد 

.وإجراء التقییم واستثمار نتائجھ على المستوى االكادیمي والمھني التحسین والتطویر الذاتي،
2/6/5   من نفس المشكالت التي یشكو منھا التعلیم المھني  یعاني التعلیم التقني العالي

غیر أن . والتقني في المرحلة الثانویة كونھما یندرجان حالیًا ضمن منظومة واحدة
عدم وجود مرجعیة وإدارة ) 1 :تتمثل في تھتؤثر على نوعی إضافیةمشكالت  ھناك

عدم ) 2وأنظمة ومؤسسات خاصة بھ كتعلیم عال منفصل عن التعلیم الثانوي، 
 )3إدراج التعلیم المھني والتقني العالي ضمن منظومة التعلیم العالي في لبنان، 

تقارب ما ھو  اوتماثل  واألقسام وآلیة عملھا وإدارتھاتنظم المعاھد غیاب ھیكلیة 
.التعلیم الجامعي عتمد فيم
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ة    . 7 ارات الخاص ف والمھ ارف والمواق ة المع و تنمی ھ نح یم موج تعل
ات      ة المعلوم دي لتقان تخدام المج ات واالس ة المعلوم بمعالج

.واالتصاالت

أي ھدف حول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ضمن  1997لم تلحظ مناھج التعلیم العام عام . 63
أھدافھا العامة، ولكنھا لحظت ھدفًا وحیدًا خاصًا بالتكنولوجیا بشكل عام وھو تكوین المواطن 

. "المدرك أھمیة التكنولوجیا والقادر على استخدامھا وتطویرھا والتفاعل معھا بشكل واع ومتقن"
ولم تذكر أھداف المراحل واألھداف الخاصة ألي من المواد استعمال تكنولوجیا المعلومات 

. واالتصاالت وتوظیفھا في التعلیم إال بصورة عابرة ما خال مادة المعلوماتیة
ومع أن أھداف ھذا المنھج ). 1997(كان إدخال المعلوماتیة أحد التجدیدات في المناھج الجدیدة . 64

في النص طموحة وتشمل تكوین المعارف والمواقف والمھارات الخاصة بمعالجة كما جاءت 
ًال، او: المعلومات وتوظیفھا في التعلم، فإن مضمون المنھج كان محدودًا في كثیر من النواحي

یقتصر المنھج على مھارات المعلومات وال یركز على توظیف تقانة المعلومات واالتصاالت في 
بواقع  12-7ثانیًا، یقتصر المنھج على الصفوف . التعلم الفردي أوتعلیم المواد المنھجیة األخرى 

المدرسي وال  ثالثًا، ان مادة المعلوماتیة ال تعطى أي وزن ال في التقییم. حصة واحدة في األسبوع
ولھذا السبب ال یطبق منھج المعلوماتیة في كثیر من المدارس الخاصة . في الشھادات الرسمیة

.وفي معظم المدارس الرسمیة
من المعوقات في مساھمة التعلیم في لبنان في إقامة مجتمع المعرفة، التأخر والبطء في تجھیز . 65

 2003وقد بدأت الوزارة في سنة . ترنتاالن إلىالمدارس بمختبرات الكمبیوتر والوصول 
أن حوالي  إلىوتشیر المعلومات . مدرسة متوسطة وثانویة بمختبرات كمبیوتر 250بتجھیز 

علمًا أن معظم المدارس الخاصة  50أجھزة كمبیوتر اومن المدارس الرسمیة تملك جھازًا % 56
حصاءات موثقة حول تجھیز وال توجد إ. أجھزة الستعماالت تربویة وإداریة اولدیھا مختبرات 

.الخاصة باالنترنت اوالمدارس الرسمیة 
وقد بدأت . ومن المعوقات أیضًا عدم وجود المعلمین المؤھلین للمعلوماتیة في المدارس الرسمیة. 66

ولكن ھذه المشاریع ما زالت في نطاق . الوزارة مؤخرًا عدة مشاریع تجریبیة في ھذا المجال
معلم  200مدرسة رسمیة، مشروع الشركاء في لبنان وشمل  17مل ویش" منارة"مشروع (ضیق 

وال تندرج ھذه المشاریع في ). معلمًا كل سنة لمدة خمس سنوات 75الذي یشمل  MOSومشروع 
.ما جعلھا متضاربة في األھداف وآلیات التدریب وجھات التمویل ،خطة شاملة

فیة استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في حتى مع وجود التجھیزات یبقى العائق األكبر ھو كی. 67
التعلیم، بشكل یمكن التالمیذ من جعل ھذه التقانة أداة فعالة ترافق التعلم وتسانده، سواء في 

لیس فقط في إیجاد المعلومات بل وفي اإلجابة عن األسئلة واختیار  ،في البیت اوالمدرسة 
.فرديالمعلومات المناسبة وبناء المعرفة بجھد شخصي و

2/7/1    ان مساھمة التعلیم العام في لبنان في نشر واستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت
یقتصر منھج المعلوماتیة الحالي على تكوین المھارات المعلوماتیة ) 1: ھي محدودة

األساسیة، وال یستھدف التعلیم في مناھجھ وتطبیقاتھ تنمیة المعارف والمواقف 
بمعالجة المعلومات والتعامل معھا، وال توظیف تقانة المعلومات والمھارات الخاصة 

عدم تطبیق ) 2واالتصاالت في اكتساب المعرفة في المواد والمیادین المتنوعة، 
عدم ) 3المنھج في الكثیر من المدارس الخاصة وفي معظم المدارس الرسمیة، 

لشھادات الرسمیة، استھداف مھارات المعلوماتیة األساسیة في التقییم المدرسي وا
تعدد الجھات والبطء والتضارب في تأھیل المعلمین من الناحیة العلمیة والمھاریة ) 4

.على توظیف تقانة المعلومات واالتصاالت في التعلم والتعلیم
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دى    . 8 تعلم م ارات ال زودھم بمھ راد وی دى األف ة ل ة عام ِون ثقاف یم یك تعل
.والتفكیر األخالقيالحیاة وال سیما مھارات التفكیر النقدي 

تساعد الفرد على  في المجتمعات العصریة تتطلب مھارات تغیر الثقافي واالقتصاديان سرعة ال. 68
وأھم ما یساعد الفرد في ھذا المجال قدرتھ على البقاء متعلمًا . التعامل الفعال والتفاعل مع التغییر

وال تطرح  ة،القضایا والمسائل األكادیمیة الصرف في لبنان على طرح التعلیمیقتصر . مدى الحیاة
.فیھ عادة القضایا والمسائل االجتماعیة والبیئیة والتغیرات التي یشھدھا المجتمع المعاصر

تنمیة قدرات التفكیر  إلىفي أھدافھا العامة أي ھدف یشیر ) 1997(ال تشتمل مناھج التعلیم العام . 69
اد الطلبة للتعامل مع التغییر ومع متطلبات العیش والعمل في ، إلعد51النقدي والتفكیر األخالقي

االلتزام " إلىولم تذكر المناھج عمومًا التفكیر األخالقي وإن أشارت . مجتمع عصري متغیر
ومع أن األھداف العامة لبعض المواد لحظت تنمیة بعض القدرات الفكریة العامة ". األخالقي

ھرت الدراسة التقییمیة للمناھج الجدیدة أن مھارات التفكیر ، فقد أظ)حل المسائل في الریاضیات(
العامة ھذه، في حال وجودھا في األھداف، ال تنعكس في األھداف الخاصة والكتب المدرسیة 

وبشكل عام، فإن التعلیم في لبنان ال یساھم بقدر كاٍف في تزوید الطالب . 52والممارسات التعلیمیة
التعلم ال ( والقناعات) قبول التغییر(تجاھات واال) دي واألخالقيقدرات التفكیر النق(بالمھارات 

التي تنمي القدرة على العیش والعمل في مجتمع متغیر والقدرة على التعلم ) ینتھي بنھایة التعلیم
.مدى الحیاة

2/8/1    األنشطة المرافقة بشكل كاف تنمیة  اوطرق التدریس  اوال تستھدف المناھج
مھارات التعلم مدى الحیاة والتفكیر النقدي والتفكیر األخالقي ضمن المادة الواحدة 

.عبر المواد، وال االتجاھات المرتبطة بھا او

المناھج تولیھا یوجد نقص في الثقافة العامة التي تستھدفھا المناھج یتمثل في الحصة الضعیفة التي  .70
 في التقییم مما یؤدي إلى إھمال اوویقابل ذلك تھمیش للفنون سواء في التدریس  الجانب،لھذا 

النشاطات یتمثل التھمیش أیضًا في ضآلة حصة و. الفنون إھماًال تامًا في كثیر من المدارس
.الالمنھجیة وفي عدم توفیر الموارد المادیة والبشریة الالزمة

2/8/2   العامة في المناھج كما یوجد نقص في مجال التربیة الفنیةیوجد نقص في الثقافة 
.لالمنھجیةواألنشطة ا )موسیقى، فن تشكیلي، مسرح(
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تعلیم يساھم في االندماج االجتماعي: ثالثًا

ي المواطن . 9 یم ینّم ة یتعل ا الثالث ي أبعادھ وطني : ة ف اء ال  االنتم
.شراكة اإلنسانیةوالمشاركة المدنیة وال

االنتماء الوطني. أ

ام    . 1 دة لع ة الجدی رتین   1997اعتمدت المناھج التعلیمی اني     " ب"و " أ"الفق ة الدستور اللبن ن مقدم م
) أ: تكوین المواطن: "واشتقت منھما أھدافًا عامة مثل) المبادىء العامة للمناھج(حول ھویة لبنان 

ایاه، ب     زام بقض ھ وااللت اء إلی ان وباالنتم ھ لبن ز بوطن ربیین   ا) المعت ھ الع ھ وانتمائ ز بھویت لمعت
ي      إلىوباالنتقال ". والملتزم بھما ر ف ة ذك ة الوطنی األھداف العامة للمواد یتبین أن موضوع الھوی

ت الدراسات    . التاریخ والتربیة الوطنیة واللغة العربیة والجغرافیا والریاضة : خمس مواد د بین وق
ین األ  واد       نقصًا في التناسق الداخلي وفي التكامل ما ب ة للم داف العام اھج واألھ ة للمن داف العام ھ

اب          نھج والكت ین الم ا ب وى، وم داف والمحت ین األھ ا ب واألھداف الخاصة للمواد في المراحل، وم
م      . 53المدرسي ھ المعل ا یقول اب المدرسي وم وھذا التشتت ینعكس على األرجح على ما یقولھ الكت

.ین المدارس في موضوع التنشئة الوطنیةوھذا التشتت یقابلھ تباین ب. وما یقولھ الطلبة
ین . 2 ي     من جھة ثانیة، یتب اھج ضعفًا ف ي المن ین     ف ولیفي ب د الت ة  "الجھ ة الوطنی ن   " الھوی ا م وغیرھ

دد     افي، والتع اح الثق ل االنفت ة، مث طلحات ذات العالق ذكر . المص افي "ی اح الثق ي  " االنفت ثًال ف م
ذكر   ة  "األھداف العامة للغات األجنبیة، بینما ت ة الوطنی ة     " الھوی ة العربی ة للغ داف العام ي األھ . ف

ي إحدى               ة ف ة الوطنی وم الھوی ع مفھ ة واحدة م ي جمل رد ف یش المشترك ی وم الع وبالمثل فإن مفھ
ن               ة، وم ة العربی داف الخاصة للغ ن األھ وم م ذا المفھ ي ھ م یختف ة، ث ة العربی ة للغ األھداف العام

. األھداف العامة والخاصة لسائر المواد
كتب لمادة التاریخ بعد تسع سنوات على  التربیة والتعلیم العاليوزارة  تصدر منمن جھة ثالثة، لم . 3

واطن         . صدور ھذه المناھج وین الم ى تك ة عل دافھا العام ي أھ ة نصت ف علمًا بأن المناھج التعلیمی
ع مو  إلىالمستوعب تاریخھ الوطني الجامع، بعیدًا عن الفئویة الضیقة وصوًال " تح   مجتم د ومنف ّح

د    " (إنسانیًا ة، بن داف العام رة  2-2األھ اریخ بالمرسوم      "). د"، فق اھج الت د صدرت من / 3175فق
م      2000 ى أساسھا ث یة عل ب مدرس اھج     او، ووضعت كت ذه المن ل بھ ف العم ب ق ا زال  .  والكت وم

 1970و) ثانوي( 1968الطلبة یدرسون في كتب مدرسیة لمادة التاریخ تعود في مناھجھا للعامین 
اھج   ) ابتدائي ومتوسط( ك المن . وما زالت االمتحانات الرسمیة لمادة التاریخ تجري على أساس تل

شخصیات التاریخ (األجداد  حولالثقافة السیاسیة اللبنانیة وقد بینت الدراسات أن ھناك اختالفًا في 
یئة   دة والس ي  54)الجی ار الجیوسیاس دوّ   ( واإلط دول الع دیقة وال دول الص ا ال ا بینھم ذا ). ة وم ھ

دارس    والمدارس عن طریق اال إلىینتقل مباشرة  االختالف ذه الم ة لھ ت    .ساط االجتماعی ا بّین كم
ة واالجت     ة المدنی ا والتربی ي الجغرافی ة     الدراسات أن الكتب المدرسیة ف ز بصورة كافی اع ال ترّك م

. 55على المھارات والمواقف

3/9/1       ى كال عل ة أش ي ثالث ثمة ضعف في دور المدرسة في بناء االنتماء الوطني، یتمثل ف
ل طلحات ذات    ) 1: األق ن المص ا م ة وغیرھ ة الوطنی ین الھوی ا ب ف م عف التولی ض

عدم  ) 2یات الطائفیة والعیش المشترك،      العالقة كاالنفتاح الثقافي والتنوع والھو
ق،     ن التواف ى م ) 3إنجاز األبعاد التاریخیة والجغرافیة والسیاسیة للھویة في حد أدن

ي موضوع          م ف ھ المعل ا یقول اب المدرسي وم ین الكت التباین ما بین المدارس، وما ب
.التنشئة الوطنیة
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المشاركة المدنیة. ب

راده  لبنان دولة مدنیة، بمعنى . 4 أنھ لیس دولة علمانیة وال دولة دینیة، وأن ما یحكم العالقة ما بین أف
تثناء األحوال الشخصیة       وانین، باس ھ الدستور والق ن     . 56وجماعاتھ مرجع ذا المنظار یمك ن ھ وم

ة یتن        ى المواطن ئة عل ي التنش دني ف ب الم ل    اواعتبار أن الجان ى األق ور عل ة أم النظام  ) 1: ل ثالث
ان   ي لبن ي ف ة     السیاس وانین ذات العالق تور والق ھ الدس ا كّرس ره   (، كم اب وغی انون االنتخ ) كق

ة  اھیم ذات العالق ة(والمف یةالدیمقراطی اركة السیاس ات المش ة، واجب انون، ) 2، )، الحری ة الق ثقاف
العدالة ) 3، )اة، االستحقاق، سلطة القانون، الواجبات، الحقوق، الخاوالمس(والمفاھیم ذات العالقة 

). مثل اإلنماء المتوازن، وحقوق الجماعات، الخ(بھا من مفاھیم  وما یتصل
ادئ"ل اوتتن. 5 ة المب الث    " العام ي ث ك ف اله، وذل ذكورة أع ة الم ور الثالث ن األم رین م اھج أم للمن

رات انون، ب ) أ: فق یادة الق تور، ج     ) س ا الدس ي كفلھ ة الت ة والجماعی ات الفردی رام الحری ) احت
اعي والسیاسي   المشاركة في العمل االجت رة    (م اھج فق ة المن اعي   "مقدم توى االجتم ى المس "). عل

ذلك فإن مصطلح ك. األمورلم یتم التركیز على ھذه " األھداف العامة للمناھج" إلىولكن باالنتقال 
.على الوجھ المطلوب التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة مادةدرج في منھج لم ین الدیمقراطیة

ارف، دون ممارسة      57من جھة ثانیة. 6 یم والمع ین الق ى تلق ، بّین تحلیل الكتب المدرسیة أنھا تقوم عل
انون         . المھارات ة الق ة بثقاف ام بأنشطة ذات عالق ة القی ن الطلب ًا م د  (ویعني ذلك أنھ لیس مطلوب نق

اد  خ   اوالفس ز، ال از والتمیی ب واالنحی د التعص اركة    او) نق ة للمش یریة الالزم طة التحض باألنش
). االنتخابات المدرسیة(یة السیاس

م        من جھة ثالثة یقوم التعلیم في لبنان. 7 ھ، ول دأ حقوق ى مب وم عل ا یق على مبدأ واجبات التلمیذ أكثر مم
ع   د جمی در بع ةتص ام     األنظم ًا لألحك ایتھم تطبیق ة ورع ات الخاص وق ذوي الحاج ة بحق المتعلق

تثناء المرسوم    ق   16417/2006الواردة في قانون المعوقین، باس اء المتعل ذوي الصعوبات   بإعف
میة،   ات الرس ن االمتحان ة م افةالتعلمی ى باإلض وم  إل اء 16614/2006المرس ذة  بإعف التالم

ل الجامعي            ا قب ام م یم الع ل التعل ي مراح ة ف ن السنوات المنھجی وال . المتفوقین من متابعة عدد م
ھ      ة والترفی ي الراح ة  تطبق في المدارس بالضرورة حقوق مثل الحق ف م أن  . بصورة مالئم ورغ

ورة     رق بص ة للخ ذ عرض احترام التلمی ق ب إن الح دي ف اب الجس ًا العق ع عموم ة تمن ذه األنظم ھ
ي   . شائعة ر األخالق كما أن مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة ال تتضمن شیئا حول تنمیة التفكی

.والتربیة األخالقیة عموما

3/9/2    ضعف ) 1: التنشئة المدنیة، یتخذ عدة أشكال منھاثمة ضعف في دور المدرسة في
اھج،    ي المن ع      ) 2الجوانب المھاریة والتطبیقیة ف ع المجتم ل المدرسة م دم تواص ع

، مما یؤدي إلى ضعف المكتسبات التي جمود االنظمة الداخلیة للمدارس )3المحلي، 
.یوفرھا التعلیم للطلبة في الموضوع المدني

الشراكة اإلنسانیة. ج

المي       .8 واد اإلعالن الع ة مشبع بم تبّین إحدى الدراسات أن منھج مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنی
ة  إلىل االبتدائي ولحقوق اإلنسان، منذ الصف اال وق    . 58نھایة المرحلة الثانوی ى أن إعالن حق عل

ة  39، والبند 1959الطفل للعام  ا  . من اتفاقیة حقوق الطفل ال تعتني بھما ھذه المادة عنایة كافی كم
نشر   إلىمجموعة المواثیق الدولیة بصورة تؤدي  إلىأن األھداف العامة للمناھج ال تشیر عمومًا 

.مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةة في سائر المواد التعلیمیة، خارج األساسیعدد من المفاھیم 
ة ومآسي        . 9 وارث الطبیعی ا الك ة ومنھ كذلك ال تولي المناھج اھتماما كافیا بالقضایا والتحدیات الكونی

.الفقر والمرض ومشكالت التلوث وغیرھا
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اء بالتع    . 10 وي للبحوث واإلنم ة الیونی  اووإذ یسّجل العمل الذي قام بھ المركز الترب ع منظم سف،  ن م
ل، ومضمون         وق اإلنسان والطف اھیم حق ى مف ات عل لجھة تدریب مجموعة من المعلمین والمعلم
ا             ود م ذه الجھ ول إن ھ ن الق ھ یمك مولیة، فان ة الش اتفاقیة حقوق الطفل، من خالل مشروع التربی

.عمل مؤسساتي مستمر إلىزالت متناثرة ولم تتحول 

3/9/3  الشراكة اإلنسانیة بالرغم من تغطیة المناھج  ھناك تقصیر في دور التعلیم في تنمیة
ة واإلنسانیة والمواضیع          اولعدة مح ق الدولی ا المواثی ادي بھ ي تن القیم الت ق ب ر تتعل

.المرتبطة بالقضایا العالمیة البیئیة واإلنسانیة

یم  ی وتعلیم یساھم في التماسك االجتماعي . 10 زود مرتادیھ بالمعارف والق
.نوعللعیش المشترك في مجتمع متالالزمة والمھارات 

نع ال  .11 یم أن یص أن التعل ن ش یس م ن یل ده، لك اعي وح ك االجتم خمكنتماس دى  ھ أن یرس ك ل التماس
وفیر   . األجیال الصاعدة بصورة تجعلھا أكثر حصانة تجاه االنقسام السریع ي ت ویتمثل دوره ھذا ف

ارف     القیم والمع ھ ب د مرتادی الل تزوی ن خ ل وم رص التفاع اعي، وف تالط االجتم احات االخ مس
.  والمھارات الالزمة للعیش المشترك

مساحات االختالط االجتماعي. أ

ا     59إحدى الدراساتبینت . 12 ى التجانس الطائفي لطالبھ . أن الجامعات في لبنان تقوم في معظمھا عل
ي یفسر     وإذا وضعنا جانبًا فروع الجامعة اللبنانیة في المناطق البعیدة، حیث إن التجانس الجغراف

. انالتركیبة الطائفیة لھا، فإن المشكلة المطروحة تتعلق بالجامعات التي تقع في بیروت وجبل لبن 
ة األخرى، نجد أن         اطق الجغرافی ن المن ًا م تقبل طالب في ھذه المنطقة المتنوعة طائفیا، والتي تس

وع وتشكل     ذا التن اعي   بعض الكلیات في جامعات معدودة تعكس ھ ا  . مساحة لالختالط االجتم أم
تجانس ت بینھا في درجة ھذا الاوعلى التجانس الدیني، مع تفالعدید منھا قوم الجامعات الخاصة فی

ة         ة التعلیمی وظفین والھیئ إلدارة والم ع التجانس الطائفي ل . ویتضافر التجانس الطائفي للطالب م
ى واالتالحظ في الفروع %) 90أكثر من (على أن أعلى نسبة تجانس دیني  ة  ) مسلمون ( ل والثانی

. في الجامعة اللبنانیة) مسیحیون(
فر أیة اتحادات لألساتذة الجامعیین ما بین الجامعات من جھة ثانیة، على المستوى التمثیلي، ال تتوا. 13

ة،    اوالخاصة،  ة اللبنانی ما بین الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانیة، یستثنى من ذلك، في الجامع
ة  . رابطة األساتذة المتفرغین التي تضم األساتذة في جمیع الفروع والكلیات أما االتحادات الطالبی

واالتحاد الوطني لطالب الجامعة اللبنانیة الذي كان قائمًا قبل . جامعاتغیر موجودة ما بین الھي ف
ى          1990-1975حرب  رع عل ل ف ي مجالس خاصة بك ا ف وزع طالبھ لم یسترجع وجوده، بل یت

. حدة بخالف حال األساتذة فیھا
ي             توى التمثیل ى المس احات لالختالط عل اك عدة مس الي فھن ل الع ا قب یم م : أما على مستوى التعل

یم الرسمي،         ي التعل دائیین ف ین االبت ط المعلم رابطة األساتذة الثانویین في التعلیم الرسمي، ورواب
ة   دارس الخاص ي الم ة معلم ي، ونقاب یم المھن اتذة التعل ة أس ي  . ورابط ات ف ذه المنظم ع ھ وتتجم

ین" ب للمعلم ة " مكت ین المختلف رائح المعلم ین ش ا ب تركة م ات المش ود التحرك افة . یق ىباالض  إل
. وجود تجمعین لمعلمي اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة

ة ھي     . 14 دارس الخاص دارس   : من جھة ثالثة، یوجد ثالثة تجمعات مختلطات ألصحاب الم اد الم اتح
دارس        حاب الم ة اص ة، ونقاب ة االفرادی دارس الخاص حاب الم ة اص ة، ونقاب ة االكادیمی الخاص
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ة ة المجانی د . الخاص ذه الم ن ھ ر م ة  إال ان الكثی ات متجانس ي تجمع ل ف ي المقاب وي ف ارس تنض
.مدیریة بحسب الجھة التابعة لھا اوأمانة عامة  اوتتخذ تسمیة مكاتب ) غیر مختلطة(داخلیًا 

3/10/1      رة تقلصت مساحات االختالط االجتماعي في التعلیم في لبنان خالل السنوات األخی
ا   على مستوى التركیب الطالبي للمدارس والجامعات،  وتتخذ المشكلة أقصى أھمیتھ

في الجامعة اللبنانیة والتعلیم الرسمي عمومًا، مع غیاب شبھ كامل التحادات الطالب 
ت      ة وبات ل الحرب األھلی بما في ذلك اتحاد طالب الجامعة اللبنانیة الذي كان قائمًا قب

اً  ة طائفی روع متجانس الب للف الس الط ق عل. مج اعي یتحق تالط االجتم ى إال ان االخ
دارس    ادات الم ین واتح انویین والمعلم امعیین والث اتذة الج ط األس توى رواب مس

.الخاصة

فرص التفاعل. ب

داً  . 15 دودة ج ة مح ات التربوی ین المؤسس ل ب رص التفاع دارس  . ف ى الم ر عل ر األم ة (یقتص الخاص
امج الیونسكو   " المشاركة ) "والرسمیة ي برن یة المشتركة ف      . ف ض النشاطات المدرس ى بع ي وعل

ن          اوالمدارس الرسمیة، وبعض حاالت التع اء عدد م ى لق دارس، وعل ن الم ین عدد م ة ب ن الثنائی
تقلة  ة المس دارس الخاص ة    . الم ات التربوی دران المجموع ل ج تم داخ نظم فی ل الم ل التفاع ا ُج أم

. جھة واحدة إلىالمتجانسة التي تنتمي 
دارس  .  16 من جھة ثانیة، ال تتوافر معلومات منشورة عن األنشطة الالمنھجیة التي تنظمھا بعض الم

ات مشتركة    موضوعات   اوبغرض التفاعل بین طالبھا وطالب مدارس أخرى، في إطار اھتمام
فیة وریاضیة       ة وصحیة وكش ا، ثقافی وافر     . ذات أھمیة معینة للمنخرطین فیھ ون عدم ت ا یك وربم

ذه األنشطة    المعلومات ل ھ دارس       . دلیًال على ندرة وجود مث إن مشاركة الم ل األحوال، ف ي ك وف
ة   ة   اوالرسمیة في أنشطة المنھجیة داخلی دارس أخرى   (خارجی ع م ین     ) م وفر فرص التفاعل ب ت

.التالمیذ ھي ذات أھمیة محدودة
ة تت      . 17 ر حكومی ات غی ة ومنظم ات خارجی ا جھ رامج    من جھة ثالثة، ثمة مبادرات تقوم بھ ي ب ل ف مث

ة،  (تدریبیة على موضوعات معینة  التربیة على السالم وحل النزاعات، التربیة على الدیموقراطی
خ   انون، ال دارس متنوعة رسمیة وخاصة،           ). ثقافة الق ن م ون م ا المعلم رامج یشارك فیھ وھي ب

ؤتمرًا تربو . وتعطي فرصًا للتفاعل بین المعلمین ا    وتنظم رابطة األساتذة الثانویین م ًا، كم ًا دوری ی
داد متف     ا أع ؤتمرات یشارك فیھ ین   اوتنظم بعض المؤسسات التربویة والجامعات م ن المعلم ة م . ت
.الجھة المنظمة إلىوفي كثیر من الحاالت یقتصر التفاعل على المعلمین والمربین الذین ینتمون 

3/10/2     اتھ وطالب ین مؤسس ل ب دودة للتفاع ًا مح ان فرص ي لبن یم ف وفر التعل ھی . ھ ومعلمی
رامج          ون إال أن الب ا المعلم ع لھ ي یخض طة الت ة واألنش دورات التدریبی ا ال أبرزھ
ع       ة وباالتصال م ل المدرس ة، داخ المشتركة بین المدارس واألنشطة الالمنھجیة قلیل
ین    ة ب ة التفاعلی طة المھنی دارس الرسمیة، واألنش ي الم ة ف رى، وخاص دارس أخ م

.المعلمین محدودة

متنوعالمعارف والقیم والمھارات للعیش في مجتمع . ج

ي التع     ًاتشجیع ملت المناھج التعلیمیة الجدیدة ش. 18 ل الفریق ى العم دف إكساب    اوعل داني، بھ ني والمی
وقد أمكن تطبیق . الد كفایات اإلصغاء والنقاش وتقبل الرأي المختلف وتوسیع اآلفاق المعرفیةواال

د م ت ي ت دارس الت ي الم ك ف ات ذل ا اإلمكان وافر فیھ ي تت ذه، والت ل ھ ة العم ى آلی ا عل ریب معلمیھ
ل   . نياوالالزمة للعمل الفریقي التع دارس جع لكن ضعف اإلمكانیات والقدرات عند الكثیر من الم
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ي التع      ل الفریق ذات واآلخر والعم ظ    اوما ورد في الكتب المدرسیة حول ال ادة للحف ني والحوار م
.فقط

3/10/3     ترك إال یش المش یوفر التعلیم في لبنان فرصًا الكتساب المعارف والقیِم الالزمة للع
ا       إلىأنھ یفتقر  ي تحولھ فیَّة الت ى الممارسات واألعمال المدرسیة واألنشطة الالَص  إل

.مھارات وسلوكیات

اعي  . 11 راك االجتم ي الح اھم ف یم یس ز  ،تعل ین أج ًا ب ع أفقی اء المجتم
.بین الشرائح االجتماعیة الجغرافیة، وعمودیًا

ین     .19 امودي ب اعي الع راك االجتم ة، والح اطق الجغرافی ین المن ي ب اعي األفق راك االجتم ر الح یعب
راد المتاحة          رص األف ین وعن ف د مع ي بل ة ف الشرائح االجتماعیة، عن تكامل المساحة االجتماعی

ل         ع كك ر المجتم ذا التحرك عب ق ھ أن أف وح دون   ،للتحرك فیھا ذھابًا وإیابًا، وعن شعورھم ب مفت
وغالبًا ما یعتبر التعلیم العالي تحدیدًا ھو المعني بتوفیر ھذه المساھمة . غیر رسمیة اود رسمیة قیو

أما التعلیم . تكون عادة لصیقة بالمجتمع المحلي) عمومًا األساسيوالتعلیم (ألن المدارس االبتدائیة 
لذلك یقتصر  . بةالثانوي فیقع ما بین الطرفین ما یجعل فحص مساھمتھ في ھذا األمر، أكثر صعو

.التشخیص ھنا على التعلیم العالي

الحراك االجتماعي األفقي. أ

ن             60تبین المعطیات. 20 ھ م ان فوجھت ي لبن الي ف یم الع ي التعل ي ف اك من حراك جغراف أنھ إذا كان ھن
ن    . بیروت الكبرى، ولیس العكس إلىالمناطق  ًا م الي تجانس بالتالي فإن أكثر مؤسسات التعلیم الع

د عن            ا یزی ث م اع، حی وب والبق ي الشمال والجن ة ف ة اللبنانی الناحیة الجغرافیة ھي فروع الجامع
اتھم      % 80 ا ینتسبون بحسب ھوی ل منھ انوني   (من طالب ك ة الق ل االقام ى ) مح اطق    إل ك المن تل

ذا  . تباعًا ط، وال            وھ ي فق ھ جغراف د طابع اطق األبع ي المن یم عال ف ات تعل ي أن وجود مؤسس یعن
ن        اویحمل أیة قیمة مضافة في االختصاصات  ة م ًا للطلب ھ جاذب ة بصورة تجعل المالمح األكادیمی

.في التعلیم العالي" اإلنماء المتوازن"مناطق أخرى، وھذه بالتحدید حدود 
ة  . 21 ن الجامع ال م ىباالنتق وق إل ات   س دى الدراس ین إح ل تب ة   61العم ىنزع ي   إل زؤ ف التج

ة اك   /الدراس ى أن ھن ل، بمعن وق العم ة،      اوس ل الجامعی ا قب ة م وفر الدراس ة ت بھ مغلق اطًا ش س
ي       یتجھ نصف. والدراسة الجامعیة، وسوق العمل ي المھن ون الجغراف ات نحو الرك طالب الجامع

ھا( ة نفس ة الدراس ي منطق ل ف والي الن)العم ل ح ل  ، مقاب ر مح ة غی ي منطق ل ف ع العم ف یتوق ص
ون      . إقامتھم احقة للرك البیتھم الس ي غ یستثنى من ذلك طالب بیروت وجبل لبنان الذین ینزعون ف

اطق  المھني في مناطقھم أن نزعة    . وذلك یعود لتمركز المؤسسات االقتصادیة في ھذه المن ًا ب علم
ھ  رى تتج اطق األخ ن المن ًا م ي مھنی راك الجغراف ىالح ذه إل ذات ھ ة بال ة . المنطق ا النزع ىأم  إل

التبادل ما بین المناطق فھي شبھ معدومة، حیث یالحظ أن النزعة نحو الھجرة والعمل في الخارج 
ان           ة داخل لبن اطق الجغرافی ین المن ا ب ي م ي المھن تفوق في أھمیتھا النزعة نحو الحراك الجغراف

.بسبب االزمة الراھنة وتدني فرص العمل

3/11/1     ة ھي إن مساھمة التعلیم العالي في الحراك الجغرافي ھي محدودة، والنزعة العام
حراك الطالب من المناطق األبعد نحو  اوالركون الجغرافي داخل المنطقة نفسھا،  إلى

.جامعات معینة في بیروت الكبرى
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الحراك االجتماعي العمودي. ب

في توفیر الحراك االجتماعي الصاعد لنسبة ال تقل  أن التعلیم العالي یساھم 62تبین إحدى الدراسات. 22
اعي       % 44عن  ین المستوى االجتم ا ھؤالء ب ي یقطعھ من مرتادیھ، بغض النظر عن المسافة الت

ھ  لون إلی ذي یص توى ال ھ والمس ون من ذي ینطلق ا  . ال لت إلیھ ي توص ائج الت ي النت ت ف ن الالف وم
ق ال      ي تحقی ة ف ة اللبنانی اھمة الجامع ة أن مس اھمة      الدراس ن مس ل م ي أق اعي ھ راك االجتم ح

ر     زى األم ة، ویع ات الخاص ىالجامع ة      إل ات الخاص اط الجامع ق بارتب افرة تتعل ل متض عوام
ررة،      اوبمؤسسات تؤمن العمل لخریجیھا،  ر مب ون غی ا تك بثقة المؤسسات االقتصادیة، التي ربم

ة       ة اللبنانی ي الجامع تواه ف ن مس ع م و ارف ة ھ ة العریق ات الخاص ي الجامع یم ف توى التعل أن مس . ب
خ   (وبعض االختصاصات اإلنسانیة  یة، إعالم، ال ي    ) آداب، علوم اجتماعیة وسیاس ل مساھمة ف أق

ل الھندسة والطب      ن اختصاصات مث ة   الحراك م وق والتربی ي    وتحسِّ . والحق ع ف ة ال ینف ن النوعی
ى االلتحاق      الحراك إذا شكَّ  دا عل ة قی ة المادی ات الخاصة   (لت الكلف ي الجامع ت إحدى    ). ف د بین وق

ة      63الدراسات دمھا الجامع ي تق ي        اوأثر المساعدات الت ى الحراك ف دعم األخرى عل مؤسسات ال
. ریريحالة الجامعة األمیركیة في بیروت ومؤسسة الح

ات . 23 دى الدراس ین إح الي      64تب یم الع واع التعل امعي وأن ل الج ا قب یم م واع التعل ین أن راك ب أن الح
دودة، إذ  ي مح ن خریج ى م بة االعل ة  أن النس دارس الخاص والم ھ نح ة  تتوج ات الخاص الجامع

ى خاصة  (الجامعة اللبنانیة  تتوجھ نحو المدارس الرسمیة  النسبة االعلى من خریجيو ات  الك إل لی
.)المفتوحة

3/11/2  ویعیق . إن مساھمة التعلیم العالي في تحقیق الحراك االجتماعي العامودي محدودة
ا   ة وثقتھ ة العریق ات الخاص ادیة بالجامع ات االقتص اط المؤسس اھمة ارتب ذه المس ھ
اعدات     ة المس بمستوى التعلیم فیھا، ووجود اختصاصات ذات آفاق مھنیة ضیقة وقل

دم     ي تق ة الت دعم المختلف كال ال ة وأش الب المالی راك    . للط عف الح ا، ض ا یعیقھ كم
ھ      الي بجامعات یم الع ة والتعل ھ المختلف ي أنواع انوي ف یم الث ین التعل ا ب ادیمي م األك

.المختلفة

اعي  . 12 شین داخل   لمھّملو للمتسربین تعلیم یساھم في اإلدماج االجتم
.التھمیش االجتماعيلوقایة من في ا، والمدرسة

ا   او، وان بدرجات متفتقریبًا ظاھرة التھمیش داخل المدرسةتشھد جمیع المدارس  .24 تة، ویتعرض لھ
ة      واال اطق الجغرافی ع المن ي جمی الد من مختلف األعمار، المتأخرون والمتفوقون على السواء، ف

لوكیات      . ولدى الشرائح االجتماعیة والجماعات الدینیة كافة ن س ل المدرسة م یش داخ یتأتى التھم
ة  ة  اوعدائی ة تمییزی ذ   اومعلن ض التالمی اه بع منیة تج یة   . ض لوكیات التھمیش ذه الس ل ھ وتحص

ة  او) متعلقة باإلنجاز(ألسباب تربویة  ة،  -اجتماعی یة   اوثقافی ذ     اونفس -جسدیة تصدر عن التالمی
ین   ن المعلم در ع ن أن تص ا یمك زمالء كم بحون  . ال دارس یص ل الم ین داخ ة أن المھمش والنتیج

أخر الدراس  وب والت ة للرس ي   اویین، عرض ة ف اة االجتماعی ن الحی بي ع اع النس ة لالنقط عرض
ا            . المدرسة ل معھ الیب التفاع ا وأس ا وآلیاتھ ّین حجمھ م تحظ بدراسات تب ذه الظاھرة ل على أن ھ

. 65ومعالجتھا
تعلم   إلىثمة جھود متفرقة تقوم بھا مؤسسات غیر حكومیة ووزارات تھدف . 25  للمتسربین توفیر فرص ال

یم النظامي،        من أجل أن یتمك ي مسار التعل دماج مجددًا ف ن االن ى تھدف   اونوا م وفیر أشكال من     إل ت
ة     ھمالتدریب المھني من أجل تمكین ة معین ة    . من المھارات الالزمة لممارسة مھن اھج التعلیمی لكن المن

اعي   قًابسمح بالوقایة مسی بما غیر منظمة یش االجتم ى أساس      . من التسرب والتھم ة عل ل ھي منظم ب
اتھم  ة واتجاھ ول الطلب ا تراعي می ارات فیھ ي ال خی ة، الت یة الثابت رامج . المواد الدراس من ب وال تتض
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ة   اوللتعرف المھني،  ر النظری وفر فرص  . نواد ومشاغل تثمن األنشطة غی ة     ًاوال ت ام بأعمال حقلی للقی
ین اج   وال المھمش ین أح اتب االت       . تماعی ول احتم ات ح إجراء التوقع مح ب ات تس من ترتیب وال تتض

. وال تزود المعرضین الحتمال االنحراف بمھارات التفكیر األخالقي. االنحراف

3/12/1     ة ن التھمیش       برامج   اوال توّفر المدارس موارد بشریة كافی ھادفة من أجل التخفیف م
ة ل المدرس رب    . داخ ددون بالتس ة المھ ا الطلب زود فیھ ورة یت ة بص ر منظم اھج غی والمن

ن     ار وم ذه األخط ن ھ یھم م ي تق یم الت ارات والق ارف والمھ اعي بالمع یش االجتم والتھم
.االنحراف إلىأنشطة عنفیة و إلىالجنوح 
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االقتصاديةتنمیة التعلیم يساھم في : رابعًا

.الرأسمال البشري تعلیم یساھم في تنمیة. 13

بة    . زاد المخزون التعلیمي للسكان في لبنان بشكل ملحوظ خالل العقود الماضیة  .1 ت نس د انخفض فق
ن  ة م بعینیات  % 32األمی ة الس ي بدای ىف ام % 8 إل توى  . 2001ع بة ذوي المس ت نس وارتفع

ن     ھا م رة نفس الل الفت وق خ ا ف انوي وم ى% 8الث بة ذوي الم%. 27.2 إل ت نس توى وارتفع س
% 36.1 إلى% 10.6من ) الناشطین اقتصادیًا(الثانوي وما فوق أیضًا لدى فئة السكان العاملین 

في الفترة % 9.1 إلى% 64.7، فیما انخفضت نسبة األمیین وأشباه األمیین من 2004في العام 
-10لدى الفئة العمریة % 0.5 إلى(وحدث التناقص في معدالت األمیة لدى األصغر سنًا . نفسھا
.66نظرًا لالرتفاع المستمر في معدالت االلتحاق المدرسي) سنة 14

ة    اولقد ط. 2 ع كاف ات المجتم ن التف  . ل التحسن في المخزون التعلیمي للسكان فئ اً   تاولك ا زال قائم  م
ا      تاوالتفخّف . بحسب المناطق الجغرافیة والفئات االجتماعیة انوي وم ي الث في المستوى التعلیم

اث    ل   % 13.7(فوق بین الجنسین بل انقلب لصالح اإلن نھم مقاب نھن % 15.8م بة  ). م إال أن نس
ى األرجح          ك عل ذكور، ویعزى ذل د ال ة عن بة األمی ى األمیة عند اإلناث بقیت تشكل ضعفي نس  إل

سبة الجامعیین الذكور توازي والالفت أن ن. ما زال یظھر لدى األكبر سنًا تاوالتفإرث سابق في 
اث تس      امالت اإلن ین الع ات ب ي اونسبة الجامعیات اإلناث في مجموع السكان، بینما نسبة الجامعی

ذكور    املین ال ل  % 38(أكثر من ضعفي نسبة الجامعیین بین الع ى    %). 16مقاب ك عل ویعزى ذل
أما فیما . یة أكثر من الذكورأن المھن التي یقبلن علیھا تتطلب حیازة الشھادات الجامع إلىاألرجح 

ة   تاوالتفیتعلق بالمناطق الجغرافیة ف ة الشھادة      اوما زال قائمًا، إن في معدل األمی بة حمل ي نس ف
ات   . والشمالمعیة لصالح بیروت مقارنة بالبقاع الجا ة فالفروق كذلك فیما یتعلق بالفئات االجتماعی

من  مستوى تعلم متدنية األسر التي تعاني من لقد ارتفعت نسب: زیادة إلىھنا تبلغ أقصاھا بل ھي 
.200467في العام % 37.9 إلى 1996عام % 23

4/13/1        مل الجنسین ى تحسن مستمر ویش . الوضع التعلیمي للسكان كان بشكل عام عل
ي   ل ف و    ) 1: ولكن المخزون التعلیمي ما زال یعاني من ثغرات تتمث اء شریحة ول بق

ضئیلة، من السكان األمیین، وبخاصة لدى السكان الناشطین اقتصادیًا، كما أن نسبة 
وق تحت     ا ف انوي وم ي الث توى التعلیم حاب المس ىاج أص طردة،   إل ادة مض ) 2زی

ة،  ) بیروت(بین المناطق الجغرافیة المركزیة  تاوالتفاستمرار  اع  ) 3والطرفی ارتف
.نسبة األسر اللبنانیة ذات مستوى تعلیم متدني

 :مظاھرویتمثل ذلك في عدة . ما زال التوظیف االقتصادي للرأسمال البشري لدى السكان محدودًا. 3
ة     او ة العام ة الشھادات الثانوی  اولھا، أن حملة الشھادات المھنیة والفنیة ما زال أقل بكثیر من حمل

ة   (وثانیھا، أن معدل النشاط االقتصادي الخام . الشھادات الجامعیة وى العامل ى نسبة الق وع   إل مجم
ن  ) السكان ام  % 34انخفض م ى  1997ع ام  % 31 إل د    . 2004ع ي تتق رأة الت ا، أن الم م وثالثھ

ة   وق   على الرجل في المستویات التعلیمی ا ف ة وم ت مشاركتھا االقتصادیة ضعیفة      الثانوی ا زال ، م
ن   ت م دًا، إذ ارتفع اء % 9.5ج ن النس ام م ى 1970ع نھن % 12 إل ام  م ي الع ط ف . 2004فق

اث   ومشاركتھا ھذه أدنى من مشاركة المرأة في معظم بلدان العالم، ولو أن المستوى التعلیمي لإلن
رة    . نان أعلى مما ھي الحال في تلك البلدانفي لب ي فت نویًا ف ورابعھا، زیادة في عدد المھاجرین س
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، علمُا بأن المستوى التعلیمي العام للمھاجرین ھو 199068-1975مقارنة بفترة  1996-2001
 إلى 1997عام % 8.5وخامسھا، ارتفاع معدالت البطالة من . نأعلى من المستوى العام للمقیمی

.69، علمًا أن ھذا االرتفاع یشمل أصحاب المستویات التعلیمیة العلیا2001عام % 11.5

4/13/2    إن التوظیف االقتصادي للمخزون التعلیمي لدى السكان ھو أدنى مما یجب، كما
ن  ین م ة،      ) 1: یتب ھادات المھنی ى الش ة عل ھادات العام ة الش اض  ) 2غلب انخف

ارتفاع ) 3اط النساء المتعلمات بصورة خاصة، انخر اواالنخراط االقتصادي عامة 
.ارتفاع معدالت البطالة بین المتعلمین) 4نسبة المھاجرین المتعلمین، 

ًا      تعلیم یوفر قوى عاملة . 14 اني كم ل اللبن وق العم ذات كفاءات تلبي حاجات س
.قادرة على المنافسة في األسواق الحرة للعمالةونوعًا و

ل اللبنانیةلحاجات سوق العمتلبیة التعلیم . أ

ائض من الخریجین     . یعاني سوق عمل خریجي التعلیم العالي من أزمة حادة. 4 ة بف ھ وتتمثل ھذه األزم  یدفع
ین     ) 1: ویتبدى ذلك في ثالث ظواھر    . یدةالسوق بصورة متزا إلىالتعلیم العالي  ة ب اع نسبة البطال ارتف

ة المقنعة   ) 3ارتفاع معدالت الھجرة، ) 2الخریجین،  ممارسة   اوتفشي ظاھرة التشغیل الناقص، كالبطال
اك نقصًا   . أعمال تتطلب مؤھالت أدنى من تلك التي یحملونھا بالمقابل ال تبین المعطیات المتوافرة أن ھن

ثًال في ب    ة       اوعض االختصاصات،   في الخریجین لجھة ارتفاع األجور م ر لبنانی ة غی د عامل استخدام أی
ي،  توى التعلیم ة المس ن الحاجة   اعالن اوعالی ل ع ىمؤسسات العم ة ال  إل ریجین بمواصفات معین خ

.توفرھم مؤسسات التعلیم
بع السو   )1: وزیادة نسبة البطالة ما یلي من العوامل المفّسرة للفائض. 5 ة تش ذا   . ق المحلی ى أن ھ عل

ل      لىواال: مشكلتینیخفي التشبع  د فرص عم ى تولی اني عل ، تتمثل في ضعف قدرة االقتصاد اللبن
اج         . جدیدة ن قطاعات اإلنت ي عدد م ة ف اییر المھنی ع المع ل بتراج ة    . والثانیة، تتمث ذنا مھن إذا أخ ف

رتبط            ا وی ة ومعاییرھ ردي شروط المھن ا یعكس ت ل فیھ باع الحاص التعلیم كمثال نالحظ أن اإلش
ة   ما إذاو. صیةي األجور وبالتوظیف على قواعد شخبانخفاض ف رفعنا مستوى المقاییس المطلوب

رجم        ي المت فھ ف ذي نكتش نقص ال ل ال ین، مث املین  للعمل نكتشف أن ھناك نقصًا في المعلم ین والع
رة  . توسع قطاع التعلیم العالي) 2 وغیرھم؛ االجتماعیین فھذا األخیر شھد في العقود الثالثة األخی

 او، دون وجود أیة خطط إرشادیة بنانیةلللجامعة ال في عدد المؤسسات والفروع الجغرافیة توسعًا
ارات      األولى، وتتمثل :االمر یثیر مشكلتین ھذا. فاعلة رقابة الي العتب یم الع ى التعل في اإلقبال عل

اث  (حیث ال تكون الشھادة مطلوبة للنشاط االقتصادي والمنافسة    ،اجتماعیة دى اإلن  وتنحصر ) ل
ا متیسرًا      إلىتفضي " سھلة"دراسات في  في غالبیة الحاالت اق بھ ر االلتح التعلیم (مھن یعتب ). ك

في فتح مؤسسات  ، وتتمثلالثانیة .نیة التقلیدیة في التعلیم العاليمن ھنا غلبة االختصاصات اإلنسا
ل و    دون دراسفروع ي الختصاصات والتعلیم العال ة لسوق العم أو دون ضبط  ة للحاجات الحقیقی

ة   (نوعیة التعلیم واإلعداد المھني لضمان  المناھج، الكفاءة المھنیة التعلیمیة، البحث العلمي، األبنی
ضعف التنسیق بین الجھات المعنیة بھذا الموضوع،  )3 ؛70)والتجھیزات، الخدمات الطالبیة، الخ

ي والت      یم المھن ین التعل ي و إذ ال یوجد تنسیق ملموس ب ام  قن یم الع ا   ،التعل وعین    أو م ذین الن ین ھ ب
ناعیة          ات الص ة بالقطاع وزارات المعنی ة وال ادیة والعمال ات االقتص ة بالسیاس ات المعنی والجھ

ذ     . والزراعیة والخدماتیة ع التنفی یم موض ة والتعل ومن الصعب أن یحدث وضع استراتیجیة التربی
ذه االس     م تواكب ھ استراتیجیات   ،تراتیجیةفرقًا مھمًا في موضوع تلبیة حاجات سوق العمل إذا ل
.توضع على مستویي االقتصاد والعمالة وتطویر الموارد البشریة عمومًا
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ن         . 6 د م دمھا، وبالتحدی ي یق اھج الت رامج والخدمات والمن ث الب شھد التعلیم في لبنان تغیرات من حی
ث استحداث       ن حی الي، وم ي والع حیث استحداث برامج جدیدة ترتبط بمھن جدیدة في التعلیم التقن

ي   مسارات داد المھن دمھا للطالب        ،بین اإلعداد العلمي واإلع ي یق رة الخدمات الت ث دائ ن حی . وم
تة جدًا ما بین المؤسسات  اوتة فیما بینھا، وبصورة متفاوولكن ھذه التطورات ظھرت بصورة متف

ي   . التعلیمیة دریب الحقل وباستثناء بعض الحاالت كالتعلیم المزدوج في التعلیم المھني والتقني والت
ة     إن )كالطب (في بعض االختصاصات الجامعی ائم  ن اوالشراكة و التع   ، ف ین مؤسس    الق ا ب ات م

یم ومؤس اًالالتعل عیفة إجم ت ض ا زال ل م ات العم ل  .س ھ، مث عیفة فی ى ض دمات تبق إن الخ ذلك ف ك
دمات      ات، وخ دمات المعلوم ویض، وخ دعم والتع دمات ال ة، وخ ادیة والتوجیھی دمات اإلرش الخ

ب  . الربط بالخریجین، الخ وال تتوافر قواعد معلومات في المؤسسات التعلیمیة عن العرض والطل
.العاملة بحسب االختصاص والشھادة والمھنة من القوى

ي   . 7 وباستثناء حاالت محدودة، فإن عالقات مؤسسات التعلیم مع مؤسسات العمل ما زالت ضعیفة ف
الس إدارة  ) 1: ندرة مشاركة الھیئات االقتصادیة والمھنیة في اوویتمثل ذلك في غیاب . لبنان مج

ادی  اومؤسسات التعلیم العالي  ي تتن    ) 2ة، ھیئاتھا اإلرش رارات الت اذ الق رامج   اواتخ ل استحداث ب
ررات،     وى مق اھج ومحت ادة      ) 3وتخصصات جدیدة وتعدیل من ث یقتصر ع ة، حی اة الجامعی الحی

ة،    ة التعلیمی یم         ) 4على سد النقص في الھیئ ا مؤسسات التعل وم بھ ي تق رامج البحوث الت ل ب تموی
تركة،     اوالعالي،  ة مش رامج بحثی ب إج   اوفي وضع ب ة،   طل اءات   ) 5راء دراسات معین تنظیم لق

وفیر   اوفردیة وجماعیة،  معارض، من أجل التعارف المتبادل ومتابعة التطورات ھنا وھناك، وت
. فرص التوظیف والتدریب الالزمة للطرفین

. 71یحدث معظم التدفق نحو سوق العمل في لبنان انطالقًا من التعلیم العام، بسبب التسرب المدرسي . 8
ر     اوخاصة مھنیة فت أیضًا أن حجم الذین یتابعون دورات لكن الال ي سریع كبی دریب مھن ن  . ت م

م          ا، ول ین نوعیتھ ة تب َظ بدراسات وافی م تح اص، ل الالفت أن ھذه البرامج التي یؤمنھا القطاع الخ
تحَظ بأیة جھود تطویریة، وال توجد أطر معروفة للتنسیق بین مؤسسات العمل ومؤسسات التعلیم 

.الفردیة المتفرقة البرامج، باستثناء عدد من المبادرات حول ھذه

4/14/1            ا یستدل ًا، كم ًا ونوع ادة كم ة ح ن أزم الي م یعاني سوق عمل خریجي التعلیم الع
ات   قف متطلب اض س ن انخف رة وم ة والھج ة المقّنع ة والبطال ن البطال ك م ى ذل عل

ریجین  ن الخ وق م ن   . الس كلة ع ذه المش نجم ھ ادیا، ت و ) 1اقتص عف النم ض
اییر   ) 2رة على خلق فرص عمل جدیدة، االقتصادي اللبناني وعدم القد تراجع المع
التوسع في التعلیم العالي ) 1: إلىفتعود  األسباب أما. المھنیة في عدد من قطاعاتھ

ىاستنادا   ة   إل اب نوعی ى حس ة عل ارات السیاسیة والتجاری ب االعتب ات تغل سیاس
عدم توفیر قواعد ) 2علمیة المطلوبة من الخریجین، المدخالت ومستوى النواتج الت

ل،   وق العم ات س ول متطلب یم ح ي التعل ات ف راكة ) 3المعلوم ر الش عف أط ض
ل،  ات العم یم ومؤسس ات التعل ین مؤسس ل ب ررة ) 4والتواص ر مق ود أط دم وج ع

.وجھود واضحة لتطویر برامج التدریب السریع

.مع حاجات سوق العمل التعلیم المھني والتقني الكفایة الخارجیة ومالءمة. ب
إن الكفایة الخارجیة تعتمد على مدى مالءمة مخرجات التعلیم كمًا ونوعًا مع متطلبات سوق  .9

القصور  ) 1: ھذه الكفایة سجلت انخفاضًا حادًا في التعلیم المھني والتقني تعود اسبابھ إلى .العمل
وضعف البنیة اإلداریة والتنفیذیة والتخطیطیة لمنظومة  ،یروغیاب المعای ،في الكفایة الداخلیة

) 2تحدیث والتطویر التقني والتشریعي، وغیاب المناھج الحدیثة وببطء ال ،التعلیم المھني والتقني
وتمحور التعلیم المھني حول خمسة تخصصات  ،سوء توزیع فرص االلتحاق والتخصصات

منافسة ) 3 مع الحاجات الحقیقیة لسوق العمل، بتناسمما ال یتضم القسم االكبر من الطالب 
تقییم أدنى للشھادات الصادرة عن التعلیم المھني والتقني في  إلىالتي أدت و ،الشھادات الجامعیة
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 إلىافتقار اإلدارة ) 4اختصاصات،  ةوتفضیل الشھادات الجامعیة للتوظیف في عد ،سوق العمل
غیاب الشراكة بین القطاعات المنتجة والتعلیم ) 5ل، بعة ألداء الخریجین في سوق العمآلیات متا

وغیاب الحوافز  ،مراكز التدریب لسوق العملو نظام المھني والتقني بشكل عام، وغیاب
ضعف الشراكة  اوغیاب ) 6 الشراكة،  والتشریعات لتشجیع القطاعات المنتجة على تبني مفھوم

واإلفادة مع مؤسسات التعلیم المھني الخاص التي أثبتت قدرات ممتازة في تطویر ھذا القطاع 
االبقاء على تخصصات لم تعد مطلوبة ) 7في التعلیم الرسمي،  تسریع وتیرة التطویرمنھا في 

. وأخرى قاربت حاجة سوق العمل لھا حتى االشباع

لمنافسة في أسواق العمل المعولمةتوفیر قوى عاملة قادرة على ا. ج

ى أدت العولمة . 10 لع              إل دفقات الس ل ت ل، بفع ي أسواق العم ة ف ن األھمی ة م ى غای رات عل إحداث تغی
ة   ة الھائل وحصلت  . والرسامیل واألشخاص والمعلومات عبر الحدود وبفعل التحوالت التكنولوجی

وھذا ما فرض على التعلیم العالي إعادة النظر في ھیاكلھ . تغیرات في المھن وفي المعاییر المھنیة
اال ة مج ي ثالث يف ل ھ ى األق یة عل اھج، : ت رئیس وى المن دمھا، محت ي یق دمات الت رامج والخ الب

.العالقات المؤسسیة مع عالم العمل
شھد التعلیم في لبنان تغیرات ملموسة في المناھج في عدد من الجامعات ومؤسسات التعلیم التقني، . 11

ا  ا       . من حیث بنیتھا ومقرراتھ ز م أن التركی وحي ب ة ت ن الصورة العام ب     لك ى الجان ًا عل زال قائم
دریبي . التخصصي ن          -أما الجانب الت ًا بالضعف، م و یتسم عموم ل فھ ي مؤسسات العم ي ف المھن

كذلك یتسم بالضعف الجانب اإلعدادي العام الذي یسمح للمتخرج   . حیث تنظیمھ ومحتواه وتقییمھ
ا . بالتكیف مع المستجدات وبالعمل في وضعیات متنوعة ارات ویشمل ھذا الجانب المع  رف والمھ

ة       و العلمیة ات العربی ي اللغ یة والتواصلیة ف ة والنفس الفكریة العامة، والكفاءة اإلداریة واالجتماعی
.واألجنبیة، والمعاییر المھنیة

ن ضعف            . 12 ي م ي والتقن یم المھن ات ومؤسسات التعل ن الجامع ي عدد م یم ف كذلك تشكو مناھج التعل
ل    ة للعم ة         . الجوانب االقتصادیة واإلداری ة بالكلف درات المتعلق ة بالق د الطلب ي تزوی ص ف اك نق فھن

اً     ف بیئی اج النظی ة واإلنت ي تزو   . ونوعیة المنتج والمعاییر والمحافظة على البیئ ص ف اك نق د  وھن ی
اإلنتاجیة الصغیرة   اوالطلبة بالقدرات اإلداریة، وال سیما فیما یتعلق بإنشاء المؤسسات الخدماتیة 

.مؤسسات تنشئھا مجموعة من الشركاء اوالمتوسطة سواء كانت مؤسسات فردیة  او
بك      . 13 ًا، ونشأت ش ًا عالمی ة طابع ة المھنی ن  في الوقت الذي اتخذت فیھ المعاییر المھنیة والتعلیمی ات م

ة         اوالتع  ر معظم المؤسسات التعلیمی الم، تعتب ر الع دریب عب یم والت ل والتعل ین مؤسسات العم ن ب
ات   ذه المؤسس ة ھ د طلب ا یفق ذا م بكات، وھ ذه الش ارج ھ ان خ ي لبن ة ف ة والجامعی ة والتقنی المھنی

.فرصة اكتساب المھارات والقدرات المستجدة، ویخفض لدیھم القدرة على المنافسة

4/14/2           ة ي مواكب ة ف ان من مشكالت جدی ي لبن یعاني التعلیم العالي والمھني والتقني ف
ب      ي جوان ك ف سوق العمل المعولمة، وتكوین قوى عاملة قادرة على المنافسة، وذل

دریبي،    ) 1: عدة ب الت عف الجان ذي یسمح       ) 2ض ام ال ب اإلعدادي الع عف الجان ض
المتعلقة باإلنتاج طبقًا للمعاییر الدولیة، غیاب الجوانب ) 3بالتكّیف مع المستجدات، 

رامج التع   ) 4في مناھج التعلیم،  یم      اوضعف ب ل وتعل ع مؤسسات عم ة م ن والتوأم
غیاب أطر لضبط الجودة ولضمان الجودة      ) 5عالمیة في حقول اختصاص معینة، 

ة،    ة التطبیقی ة والجامعی ات التقنی ة لالختصاص اییر عالمی اس مع ى أس دم ) 6عل ع
ًا      توفیر ال ن الخریجین إقلیمی ب م معلومات والدراسات حول اتجاھات العرض والطل
.ودولیًا
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الشأن التربوي إدارة :خامسًا
 

.ادارة استراتیجیة منتظمة تؤمن رفع فعالیة القطاع. 15

التأطیر. أ

خالل السنتین  في وزارة التربیة والتعلیم العالي ة المبذولةعلى الرغم من المساعي الحثیث. 1
دلیَال موجھًا إلدارة الشأن  تشكلثائق مرجعّیة كافیة حتى الیوم وضع و یتملم ، األخیرتین
.السیر علیھاإلدارة ل یمكنالتي  السیاسات واالستراتیجیات والخطط تحدیدلوالتربوي، 

وطنیة  استراتیجّیةإقرار  إلىلتوصل لتنجز الوزارة العمل الذي بدأتھ منذ ست سنوات لم  كما. 2
. 72توضع على أساسھا سائر الخطط التربویةلتعلیم وا للتربیة

 ،األدراج إلىوضعت خالل العقود الماضیة خطط تربویة متعددة، آلت في كثیر من األحیان . 3
-1998(، الخطة الخمسیة لتطویر التعلیم المھني والتقني 73خطة النھوض التربوي: ھاآخر

مونھا على ، أقّرت ولكنھا اقتصرت في مضلىواال. لتعلیم للجمیعل نیةالعمل الوطوخطة 74)2002
والثالثة، ما . والثانیة لم تقر. في تنفیذھا على المناھج والكتب المدرسیة التعلیم العام، واقتصر

.ل منذ ما یزید عن ثالث سنوات، وھي ما زالت بصیغة مسوّدةیتعدموضع زالت 
لضبط الجودة في اإلدارة والمؤسسات  في الوزارة كافیةتطویر مواصفات ومعاییر یتمم ل .4

أنھا مقتصرة على  اوأنھا ضعیفة،  اوإما أنھا إداریة بحتة،  فھي، أنظمة الرقابةاما لجھة  .التربویة
وال توجد ھیاكل للرصد، وال تستعمل قواعد المعلومات ألغراض ضبط . قطاع تعلیمي دون آخر

.الجودة
التعلیم العالي، في  اوفي التعلیم العام معاییر لضمان الجودة الوطر األحتى الیوم  الوزارة تضعم ل. 5

ورغم أن الكثیر من الدول العربیة ودول العالم، أنشأت ھیئات . مي والخاصرسالقطاعین ال
، فإن لبنان لم یضع حتى اآلن نصًا قانونیًا حول ھذا )لالعتماد او(وطنیة لضمان الجودة 

.الموضوع
ن بین اودعم التع آلیات خاصة لتأمینة والتعلیم العالي تتضمن األطر الناظمة لوزارة التربیال . 6

بینھا وبین  او ،المؤسسات التعلیمّیة وتطویره، وال بین المؤسسات التعلیمّیة والمجتمع المدني
م ھنا ن القائاوینحصر التعو. في لبنانرغم أھمّیة ھذا الموضوع في النسیج الوطني  سوق العمل

.االستشاري اووھنالك بالطابع الفردي 

5/15/1   لم تنجز وزارة التربّیة والتعلیم العالي وضع األطر التي تسمح لھا بإدارة فّعالة
المعاییر ) 2السیاسات واالستراتیجیات والخطط، ) 1: للتعلیم في لبنان تشمل

) 5ضمان الجودة، أطر ) 4األنظمة المناسبة للرصد والمراقبة، ) 3والمواصفات، 
.ن داخل المجتمع التربوي وبینھ وبین مؤسسات المجتمع األخرىاوأسالیب دعم التع

5/15/2   ال تتواءم اإلدارة الحالّیة للوزارة، من حیث بنیتھا ومن حیث طاقمھا البشري مع
.الدور التأطیري للتعلیم في لبنان

عن طریق (ریة اووأعمال تش) ضع المناھج مثًالفي و(القیام بمشاركات  إلىبادرت وزارة التربیة . 7
لكن ھذه الجھود بقیت محدودة . 75)بعض اللجان والھیئات التي أنشئت أحیانًا بقرار من الوزیر
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وھذا األمر أضعف فعالیة الوزارة على . بسبب عدم وجود قوانین تشكل إطارًا ناظمًا للشراكة
.المستوى الوطني

5/15/3    رغم أن وزارة التربیة شھدت تجارب تشاركیة مع القطاع الخاص والمجتمع
نظام واضح ومقونن التخاذ القرارات على  إلىالمدني إال أن التشارك لم یتحول 

.المستوى التربوي الوطني

التسییر. ب
وأبرز التعدیالت التي أجریت علیھا بعد ذلك . 1959العام  إلىالتنظیم الحالي للوزارة  تعود أسس. 8

أما قانون إنشاء جھاز لإلرشاد ). 1971(التاریخ، ھي إضافة المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
فلم تصدر االنظمة الالزمة لتنفیذه ولم یحدث تعدیالت ) 1972(التربوي وإحداث مناطق تربویة 

حدات اإلداریة المستحدثة وفق تعلیمات اداریة غیر واضحة ال ھذه الوتعمل و .تذكر في الھیكلیة
من جھة أخرى، شھدت . تحقیق الغایة التي انشئت من اجلھا إلى في العدید من الحاالت تؤدي

التعلیم المھني والتقني، الثقافة (لة في توزیع وزارة التربیة على ثالث وزارات اوالتسعینیات مح
لكن تم التراجع عن ھذه الصیغة وأعید ). وطنیة والشباب والریاضةوالتعلیم العالي، والتربیة ال

. ضم جمیع مكونات التعلیم في وزارة واحدة، منفصلة عن شؤون الثقافة والریاضة
التربیة، التعلیم المھني والتقني، (تسّیر الوزارة شؤون التعلیم من خالل ثالث مدیریات عامة . 9

أن المدیریة العام للتعلیم العالي التي یشار الى . لبحوث واإلنماءوالمركز التربوي ل) التعلیم العالي
أما . تعمل من دون صدور مراسیم تنظیمیة تحدد ھیكلیتھا وصالحیتھا بصورة واضحة ،أضیفت

منذ بدایة  متتالیة اریعمش حولھ فقد وضعت ،ھافي ھیكلیتھا ونظام عمل ،إصالح الوزارة
.ن مع وزارة التنمیة اإلداریةاوزتھ الوزارة ھذا العام بالتعالتسعینات، وآخرھا المشروع الذي انج

تتوزع وظائف التربیة بصورة مشتتة، بعضھا یقع في الوزارة وبعضھا خارج الوزارة ویخضع  .10
، مجلس )المباني المدرسیة(مجلس اإلنماء واإلعمار، وزارة األشغال العامة : لسلطات أخرى

المباني المدرسیة في الجنوب والبقاع (، مجلس الجنوب )التربویةالمفتشیة العامة (الوزراء 
وزارة (كما أن ھناك وزارات أخرى تقوم بأدوار تربویة نظامیة وغیر نظامیة . الخ ،)الغربي

.).الزراعة، وزارة الشؤون االجتماعیة، الخ
شھدھا القطاع التربوي  تشكو وزارة التربیة والتعلیم العالي من عدم مواكبة بنیتھا للتطورات التي. 11

ویستدل على . في لبنان خالل العقود الماضیة وللتطورات المعاصرة في عالم اإلدارة التربویة
". وثیقة الرؤیة"ذلك من نقاط القصور العدیدة التي تبینھا القضایا االستراتیجیة المطروحة في 

م إدارة المعلومات التربویة تعمل الوزارة من خالل مشروع اإلنماء التربوي على إنشاء نظا. 12
)EMIS ( وھو نظام معلومات متكامل صّمم لیخدم الحاجات المعلوماتیة اإلداریة للتعلیم العام

) 1: ویتألف ھذا النظام من عدة مكّونات ھي. والتعلیم المھني والتقني مما یساھم في مكننة الوزارة
) SIS( ،3(نظام معلومات مدرسي ) 2في الوزارة، ) EMIS(نظام إدارة المعلومات التربویة 

، )GIS/School Mapping(نظام المعلومات الجغرافي ) NEN( ،4(الشبكة الوطنیة للتعلیم 
 التجھیزاتعلى  تم الحصول فیما یعود للوحدة األخیرة وقد ،)IMU(وحدة إدارة المعلومات ) 5

ك تعمل الوزارة من كذل. 76مراحلھ األخیرة إلى ووصل العمل األنظمة المعلوماتیةوبرمجیات 
خالل مشروع اإلنماء التربوي على مكننة االمتحانات عن طریق إنشاء نظام بنك لألسئلة 

)QBS( وإنشاء نظام إدارة االمتحانات ،)EMS( الرسمیة االمتحانات مكننة إعداد أسئلة، ونظام 
)EGS(77.

لكن ھناك ثالث . تصح جمیع مشكالت التسییر المتعلقة بالتعلیم العام على التعلیم المھني والتقني. 13
أن المركز التربوي للبحوث واإلنماء یقوم بمھام تفید  لىواال. نقاط على األقل تستدعي المالحظة

ء البحوث المناھج والكتب المدرسیة، تدریب المعلمین وإجرا: التعلیم العام بصورة أساسیة
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أما المدیریة العامة للتعلیم المھني . التربویة، وضع مواصفات األبنیة المدرسیة، التخطیط، الخ
. مع المركز التربوي" ناوبالتع"والتقني فتقوم بنفسھا مبدئیا بھذه المھام في ما یخصھا، وأحیانا 

ن الذي أحدثتھ اولق بالتعالنقطة الثانیة تتع. وھذه الوضعیة المزدوجة تسبب ارتباكا لدى الجانبین
المشاریع : المدیریة العامة للتعلیم المھني والتقني مع القطاع الخاص والذي یتخذ شكلین

والنقطة الثالثة تتعلق بإدارة شؤون . اتقییمھوھذه التجربة لم یجر . المشتركة، والتعلیم المزدوج
قبل الجامعي، وقد تم التوقف عند  التعلیم التقني العالي على غرار إدارة شؤون التعلیم التقني ما

.)جودة التعلیم(النوعیة ھذه المشكلة في القسم الثاني من ھذه الوثیقة الخاص ب

5/15/4   2التشتت في المھام وغیاب التنسیق، ) 1: یشكو تسییر الشأن التربوي من (
رات األسالیب التقلیدیة في العمل وعدم مواكبة التطورات التربویة في لبنان والتطو

المعاصرة في عالم اإلدارة التربویة، وتعمل الوزارة على إقامة أنظمة إلدارة 
.المعلومات بغرض مكننة الوزارة

على أن . الجامعة اللبنانیة تحت وصایة الوزیر، وتتمتع باستقاللیة أكادیمیة ومالیة وإداریةتقع  .14
وقد حدثت تطورات وتغّیرات ). 1967(أربعین سنة خلت  إلىالقانون الذي تدار بموجبھ یعود 

بین ما نص علیھ  شاسعًا ھذا القانون غیر صالح الیوم وأحدثت بونًا كبیرة في ھذه الفترة جعلت
من المؤمل ان یجد  .القانون وبین الممارسات الفعلیة وبینھ وبین متطلبات إدارة حدیثة للجامعة

االقرار، وان یشكل إطارًا لمعالجة مشكالت  إلىریقھ مشروع القانون الذي أنجز مؤخرًا ط
.الجامعة ومواكبة التطورات الحدیثة في التعلیم العالي

ولكن مكانة رئیس . أكادیمیین یدیرون شؤون الجامعة إلى اللبنانیة تعود السلطة في الجامعة ،نظریًا. 15
ة وال توضع في عھدتھ ضعیفة، ألنھ ال یتمتع بصالحیات كافی ھي القسم في ھرمیة السلطة

رسمیا على  تقتصر" مدیر الفرع"ورغم أن صالحیات . میزانیة معینة وال جھاز إداري مساعد
اال أنھ واقعیا صاحب السلطة األكادیمیة  ،)5/1/1978تاریخ  810مرسوم رقم (مساعدة العمید 

الكلیة ( في الفرع، فھو یرأس مجلس الفرع، وھو یحل محل رؤساء األقسام في مجلس الوحدة
).ذات الفروع

ِقَدم  )1: عن نجم ھذا األمر. فقدت الجامعة كثیرًا من استقاللیتھا األكادیمیة واإلداریة تدریجیا. 16
القانون وعدم تضمنھ معاییر وشروط تفصیلیة وحدیثة للتعیین والتعاقد بصورة تضمن االستحقاق 

منذ العام  ال سیمالوزراء ومجلس ا إلىعض صالحیات مجلس الجامعة بنقل  )2 ،والشفافیة
النفوذ السیاسي  )3 ،، وبخاصة في ما یتعلق بالتعاقد مع أفراد الھیئة التعلیمیة المتفرغین1996

.والمحاصصة
یتمیز التنظیم المعمول بھ في الجامعة بأنھ یؤمن مبدأ مشاركة األساتذة في اتخاذ القرارات في كافة . 17

أما مشاركة الطالب في اتخاذ ). مجلس الفرع، مجلس الكلیة، مجلس الجامعة(المستویات 
الحرب القرارات فغیر موجودة بعد انحالل االتحاد الوطني لطالب الجامعة اللبنانیة غداة اندالع 

بالمقابل نجحت رابطة األساتذة المتفرغین في الجامعة في المحافظة على دورھا . 1975في العام 
.التمثیلي ألفراد الھیئة التعلیمیة فیھا

تفتقد الجامعة اللبنانیة مرجعیة توفر لھا حدا أدنى من الشراكة المجتمعیة في إدارة شؤونھا، إذ ال . 18
اقتصادیة ومھنیة وخریجین ال على المستوى التقریري وال على توجد ھیئات تضم فعالیات 

.المستوى االستشاري
أكادیمیة مساعدة تسمح لمتخذي القرارات بتأسیس قراراتھم -بنى إداریة إلىتفتقر الجامعة اللبنانیة . 19

معطیات وملفات مجھزة بصورة مناسبة، وبما یسمح للجامعة القیام بوظائف الحد  إلىاستنادا 
دنى الالزمة ألیة مؤسسة جامعیة حدیثة، وھذا یشمل وضع االستراتیجیات والخطط، وضبط األ

المناھج، والدراسات العلیا والبحث العلمي، وشؤون الطالب وإرشادھم وتوجیھھم، والبرامج 
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الخارجیة، والقیاس والتقییم، وإدارة الموارد البشریة واألكادیمیة والموارد المادیة والمجمعات 
.عیة وغیرھاالجام

ما زال استخدام وسائل االتصال والمعلومات ضعیفا جدا في ) الرواتب(باستثناء الشؤون المالیة .  20
وما زالت المعامالت ورقیة، وقواعد المعلومات غائبة حتى في . إدارة شؤون الجامعة وكلیاتھا

اسوب محدودا جدا في وما زال استخدام الح. أبسط األمور مثل الطالب وأفراد الھیئة التعلیمیة
.الشؤون اإلداریة الیومیة

القوى البشریة العاملة اإلداریة في الجامعة ال تتمتع باالختصاصات الالزمة لعملھا وإلدارة حدیثة . 21
فقد جرى إلحاق المئات من العاملین اإلداریین فیھا عن طریق التعاقد االستنسابي على . لشؤونھا

وال . ن ھؤالء وتم تعیین الناجحین منھمجریت أحیانا مباریات بیوقد أ. امتداد العقود الماضیة
توجد برامج معروفة في الجامعة لتأھیل الموظفین والمتعاقدین، وال تدابیر لتغییر شروط 

.78طلوبالتوظیف توفر االختصاص المناسب للعمل الم

5/15/5  راجع سلطة ت) 1: تعاني الجامعة اللبنانیة من مشكالت عدیدة في تسییر شؤونھا
ضعف الشراكة االجتماعیة المھنیة ) 3الجامعة الستقاللیتھا،  انفقد) 2األكادیمیین، 

ضعف ) 5أكادیمیة مساعدة،  -عدم وجود بنى إداریة) 4في النظر بشؤون الجامعة، 
عدم تمتع الجھاز البشري اإلداري ) 6استخدام وسائل االتصال والمعلومات، 

عدم وجود وحدات إداریة للموارد ) 7ة لمھامھ، باالختصاصات الحدیثة والمناسب
بالمقابل یوفر التنظیم المعمول بھ قدرًا مقبوًال من مشاركة . المادیة والبشریة

.األساتذة في اتخاذ القرارات

عمومًا، مع استثناءات الموارد البشرّیة التي تشرف على إدارة الشأن التربوي في لبنان ال تتمتع  .22
 إن النقص في الموارد البشریة. وحدیثةمالئمة الضروریین إلدارة  واالختصاصبالخبرة محدودة 

المشكالت التي شھدتھا صناعة المناھج، وتدریب المعلمین، واإلشراف على المدارس یفّسر 
وتطویر الخریطة المدرسیة، ومساعدة المدارس على حسن تطبیق المناھج، وحسن استخدام 

ال توجد معاییر كافیة الیوم تسمح للوزارة بتعیین الشخص و. المعلمین والمدیرین، وغیرھا
.المناسب، وھذا یترك الباب مفتوًحا لالستنساب والتدّخل السیاسي كانالمناسب في الم

5/15/6    تعاني وحدات وزارة التربیة والتعلیم العالي من نقص كمي ونوعي في الموارد
.لوزارة ووظائفھاالبشریة المتخصصة وذات الخبرة في مجاالت عمل ا

.ودینامیة للموارد البشریة والمادیةادارة رشیدة . 16

فان ) وعلى اإلنماء المتوازن(الرغم من أن وثیقة الوفاق الوطني نصت على الالمركزیة اإلداریة ب. 23
وینسحب ھذا . المساعي التي بذلت لتطبیق ھذا المبدأ على اإلدارات الحكومیة ما زالت متعثرة

تغییرا جوھریًا  1972لم یحدث إنشاء المناطق التربویة في العام إذ  ،اإلدارة التربویةالواقع على 
وباستثناء إنشاء صندوق المدرسة الرسمیة الذي یسمح إلدارات . في التحول نحو الالمركزیة

من األمور، فإن في التمویل واإلنفاق ذاتیا في عدد ) ن مع األھل والبلدیاتاوبالتع(المدارس 
وھذا الوضع یجعل . األنشطة التي تتم في المدرسة یخضع القرار فیھا للسلطة المركزیة غالبیة
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السلطات المحلیة غیر قادرة أیضا على تطویر المدارس ودعمھا ومساعدتھا على لعب دور في 
.محیطھا

5/16/1   فاعلة مع المجتمع ما زالت اإلدارة التربویة مركزیة الطابع، من دون شراكة
ت مالئمة حصریة، بحیث ال تعطى إدارات المدارس صالحیابال تتصفو ،المحلي

.المجتمع المحليإلدارة الشؤون المتعلقة ب

ا   . 24 ار معلمیھ ى   اوتدار المدارس الرسمیة بالتعلیمات المركزیة، وال تعطى إداراتھا فرصة الختی عل
ة        األقل إبداء الرأي في المعلمین المرشحین   دارس خطط مالی د للم ا، وال توج ا وإلیھ ال منھ لالنتق

ومیزانیات، وال تتمتع بأیة استقاللیة ذاتیة تتعلق بالتخطیط والتطویر، وبالتالي ال تخضع للمساءلة 
دارس   . المجتمعیة عن إنجازاتھا دیري الم ى وتؤدي المركزیة في التعامل مع م ة    إل إضعاف عالق

اریع    ة والمش طة الالمنھجی ق باألنش ا یتعل ي فیم ع المحل لطات والمجتم دارس بالس إدارات الم
ع   . المشتركة وخدمة المجتمع ا ترف كما تقّید المركزیة عمل المدارس إداریا وتربویا فضال عن أنھ

.عن القائمین علیھا المسؤولیة عن النتائج التربویة الناجمة عن أعمالھم
وتغیب . والمعلمین" النّظار"تصر إدارة المدارس الرسمیة على جھاز ھرمي یتكّون من المدیر وتق. 25

ي   اد النفس ة واإلرش ة والتكنولوجی وارد التربوی التوثیق والم تم ب ي تھ اعدة، الت زة المس ھ األجھ عن
رحلتین    ) مدیریھا(واالجتماعي للطلبة، ومنسقي المراحل  ي تضم م دارس الت ن   . في الم تثنى م یس

. جانب المعلمین منسقي المواد إلىذلك المدارس الثانویة التي تضم 

5/16/2   الیوم رؤیة تربوّیة تعطى فیھا المدرسة الرسمیة الصالحیات  إلىلم تطّور الدولة
 م الطاقم التربويالالزمة التي تؤمن دینامیتھا الخاصة في العمل والتطویر، وال یض

.التي تحتاجھا المدرسةاختصاصات تغطي األدوار التربویة 

العالقة مع القطاع الخاص. أ

. للبنان مصدر قّوةویشكل  ،ما قبل نشوء الدولة اللبنانّیة إلىالخاص في لبنان التعلیم  یعود ظھور. 26
، األھلي الجامعيقبل الجامعي و التعلیم الخاص ما لكن. ضمن الدستور اللبناني حّریة التعلیم وقد

خالل العقود بصورة عشوائّیة  ، تطورالتجاري والذي ال یبتغي الربحووالتابع لطوائف محددة 
. خاصة في السنوات العشر األخیرةو ،الماضیة

. الرسمي والخاص نقطاعیالالتعلیم ھو تعریفًا شأن عام، یتعلق بالثروة الوطنیة، وھذا یشمل . 27
على . تقع مسؤولیتھ على عاتق وزارة التربیة والتعلیم العاليویفترض أن رعایة ھذا الشأن العام 

وجود أطر ناظمة لعمل ھذا التعلیم بما ) 1: أن رعایة الشأن العام في التعلیم الخاص یقصد بھا
، وھو یشمل حقوق المعلمین والطلبة، وحصول الطلبة على نوعیة تعلیم "المصلحة العامة"یحقق 

التزام مؤسسات التعلیم الخاص بتطبیق ھذه ) 2فات والمعاییر،  تتمتع بالحد األدنى من المواص
دعم الجھود والمبادرات ) 3، "المصلحة العامة" إلىاألطر، وضبط الحاالت التي یساء فیھا 

تحسین نوعیة التعلیم وزیادة الفرص الدراسیة أمام السكان، ودعم األنشطة  إلىالخاصة اآلیلة 
.المشاریع والبرامج التطویریةالتي تنضوي ضمن الخطط الوطنیة و

لم تمارس الوزارة الدور الملقى على عاتقھا في رعایة الشأن العام في التعلیم الخاص إال في حدود . 28
االمتحانات الرسمیة في إجراء : مثل نقاط محدودةاقتصر دورھا حتى تاریخھ على و. ضیقة

، وضبط أسماء الطلبة والتعلیم المھني والتقني والفني العالي ما قبل الجامعي التعلیم العام
لقاء المدرسّیة التي تدفع لموظفي الدولة  المالیة اتدساعمالالمسجلین في المدارس الخاصة وتقدیم 

، ومعادلة الشھادات، والترخیص بانشاء المؤسسات بالمؤسسات التعلیمّیة الخاصة التحاق أبنائھم
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علمًا بأن الرقابة على ھذه األخیرة غابت . عم المدارس الخاصة المجانیةالتعلیمیة الخاصة، ود
. خالل السنوات األخیرة

5/16/3   ثمة تقصیر في قیام الوزارة بدور رعایة الشأن العام في التعلیم الخاص بما یتفق
ضعف األطر الناظمة التي ) 1: یتبدى ھذا التقصیر في. مع روحیة الدستور اللبناني

غیاب آلیات الرقابة التي تحفظ حق الطلبة في ) 2ه الرعایة ومضـامینھا، تبین ھذ
غیاب الدعم الذي یقّدم ) 3الحصول على تعلیم یتمتع بالحد األدنى من معاییر الجودة، 

زیادة الفرص الدراسیة وتحسین نوعیة التعلیم، : إلىللجھود والمبادرات التي تفضي 
عدم دعوة ) 4جتماعي والتنمیة االقتصادیة، وزیادة دور التعلیم في االندماج اال

.المؤسسات الخاصة للمشاركة في المشاریع والخطط التربویة التطویریة

مبدأ ترشید  تحسین النوعیة معتمدًة إلىإدارة مالیة تھدف . 17
.اإلنفاق

توزیع الھیئة یتبدى ذلك في سوء . ثمة ضعف في فعالیة وزارة التربیة في إدارة مواردھا البشریة. 29
التعلیمیة، مع وجود نقص وفائض في الوقت نفسھ، وفي نقل المعلمین رغم الحاجة إلیھم في 
أماكن العمل التي ینقلون منھا، وفي تكلیف معلمین بمھام لیست من اختصاصھم وفي إلحاق 

رسمي وباإلجمال تعتبر نسبة الطلبة للمعلم الواحد منخفضة في التعلیم ال. البعض بوزارات أخرى
تًا في التعلیم الرسمي ما بین اوعلمًا بأن ھناك تف ،79)12.6(مقارنة بالتعلیم الخاص ) 8.4(

المناطق الجغرافیة في نسبة الطلبة للمعلم، حیث تنخفض ھذه النسبة في األریاف بسبب اضطرار 
.یةوال توجد إدارة مختصة بإدارة الموارد البشر. الوزارة لفتح مدارس بعدد قلیل من الطلبة

 ،ینتج عن ضعف فعالیة وزارة التربیة في إدارة مواردھا البشریة، ضعف في مواردھا المالیة. 30
الرسمي  األساسيتبلغ كلفة التلمیذ الواحد في التعلیم . یتمثل في ارتفاع األكالف وانخفاض العوائد

الكلفة أعلى مما وھذه . 2003/200480ملیون لیرة لبنانیة بحسب معطیات العام الدراسي  1.618
 1.680(وأدنى مما في التعلیم الخاص غیر المجاني .) ل.ملیون ل 0.812(في التعلیم المجاني 

ملیون لیرة على التلمیذ في  1.3ومن أصل الكلفة المقدرة أعاله تتحمل الدولة .). ل.ملیون ل
فین ونفقات منح للموظ(لیرة في التعلیم الخاص غیر المجاني  ملیون 0.3التعلیم الرسمي، و

الكلفة في  یالحظ إذًا أن. 81، والباقي في الحالتین یقع عبؤه على األھل)مصلحة التعلیم الخاص
ال یوجد فرق ذي داللة إحصائیة بین كلفة التلعیم (التعلیم الرسمي معادلة للكلفة في التعلیم الخاص 

إذا ما نظر إلیھا من لكن كلفة التعلیم الرسمي تعتبر مرتفعة ). الرسمي والخاص غیر المجاني
یة الالتكافؤ في المتابعة الدراسیة وفي فرص النجاح المدرسي والالتكافؤ في النوعیة بین اوز

وال توجد في الوزارة إدارة مختصة بإدارة الموارد المالیة . القطاعین لمصلحة القطاع الخاص
.والتحلیل االقتصادي للتعلیم

سوء  )1: یتبدى ذلك في. بیة في إدارة مواردھا المادیةثمة ضعف أیضا في فعالیة وزارة التر. 31
مجلس االنماء واالعمار (ادارات أخرى  إلىاستخدام المباني المدرسیة التي یعود أمر انشائھا 

ئدة حیث نجد مباني ال تستثمر بصورة كافیة ومبان مكتظة تستخدم بصورة زا ،)ومجلس الجنوب
تعقد المعامالت والتدابیر الالزمة  )2 ،المباني المستاجرة في المناطق الفقیرة النائیة ال سیماو

.وال توجد في الوزارة إدارة مختصة بالموارد المادیة. لصیانة المباني وترمیمھا
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تشكو إدارة الدولة لشؤون التعلیم الرسمي من ضعف في إدارة مواردھا البشریة  أ /5/17/1
أطرًا حدیثة للتحلیل االقتصادي  اووال توفر الھیكلیة القائمة نظمًا . ةوالمالیة والمادی

.الموارد المالیة رةوترشید اإلنفاق وإلدا

یشكو القطاع الرسمي في لبنان من تعدد مصادر اإلنفاق وصعوبة قیاس العالقة  ب /5/17/1
.ما بین مدخالت التعلیم وعائداتھ
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تعلیم متوافر على أساس تكافؤ الفرص: أوًال

متناول أطفال ھذه الفئة العمریة على ان یكون التعلیم الرسمي في 5-3تعلیم متاح للفئة العمریة : 1بند رقم 

Enabling Objectivesاألھداف التمكینیة  Goalsاألھداف البعیدة االستراتیجیات القضیة
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Strategies

1/1/1          ة ة العمری ال الفئ ن أطف رة م ت نسبة كبی  5-3ما زال
ة أو        ي سن الثالث م ف ذین ھ سنوات خارج الروضات، ال سیما ال

یم الرسمي فرصا     . من ذوي االحتیاجات الخاصة وفر التعل وال ی
. كافیة لاللتحاق بالروضات

التوسع في فرص  -
.االلتحاق بریاض األطفال

إتاحة التعلیم الرسمي لألطفال  111
سنوات، ورفع مستوى  5-3ین ب

االلتحاق لھذه الشریحة بمن فیھا 
.ذوي االحتیاجات الخاصة

 3تعدیل ھیكلیة التعلیم العام بما یجعل حلقة روضة األطفال تمتد على  111/1
).5-3العمر(سنوات 

إقرار منھاج للروضة بثالث سنوات یأخذ باالعتبار حاجات النمو  111/2
ایات متناسبة مع منھاج الحلقة األولى من التعلیم المكتمل للطفل واكتساب كف

.األساسي
.وضع برنامج إلدماج ذوي االحتیاجات الخاصة في مرحلة الروضة 111/3
وضع خریطة مدرسیة لریاض األطفال في لبنان تحدد فیھا مواقع  111/4

.الروضات الرسمیة
ي إضافة صفوف على الروضات القائمة، وإنشاء روضات جدیدة ف 111/5

.التعلیم الرسمي، حسب الحاجة
توفیر معلمین من حملة الشھادات الجامعیة المتخصصة بالتعلیم في  111/6

. ریاض االطفال
.توفیر التجھیزات الالزمة لریاض األطفال الرسمیة 111/7
تجھیز صفوف الستقبال ذوي االحتیاجات الخاصة في ریاض  111/9

.األطفال
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سنة، على أن یكون التعلیم الرسمي في متناول الجمیع بمن فیھم ذوي االحتیاجات الخاصة وأن یوفر فرصًا  15إلزامي حتى عمر تعلیم أساسي : 2بند رقم 
 متابعة الدراسّیة والنجاحمتكافئة في االلتحاق وال

1/2/1   یكاد االلتحاق بالمرحلة االبتدائیة من التعلیم
، لكن مع االنتقال إلى %)97(االساسي یصل إلى حد اإلشباع 

%. 68.5تنخفض النسبة إلى ) المتوسطة سابقًا(الحلقة الثالثة 
ویالحظ تدني نسبة المسجلین في التعلیم األساسي الرسمي 

)37.(%

إلزامیة التعلیم األساسي  -
تحقین ورفع نسبة المل
.بالتعلیم الرسمي

رفع مستوى االلتحاق الصافي  121
%.90بالتعلیم األساسي إلى 

.سنة 15تطبیق التعلیم اإللزامي حتى عمر  121/1
إلغاء شھادتي الكفاءة المھنیة والتكمیلیة المھنیة وإلحاق جمیع التالمذة  121/2

.المقابل بالتعلیم األساسيفي العمر 
یة للتعلیم األساسي تحدد فیھا مواقع المدارس وضع خریطة مدرس 121/3

.الرسمیة
.إضافة صفوف وإنشاء مدارس رسمیة جدیدة حیث تدعو الحاجة 121/4
.دمج صفوف ومدارس رسمیة حیث تدعو الحاجة 121/5
توفیر الموارد البشریة والمادیة الالزمة لجمیع مدارس التعلیم  121/6

.األساسي الرسمیة

1/2/2   ھناك مشكالت جدیة في المتابعة الدراسیة، تظھر من
خالل ارتفاع معدالت اإلعادة والتأخر والتسرب التي تظھر 

وتسجل فروق بین . بأقوى حاالتھا في الصفین الرابع والسابع
.القطاعین الرسمي والخاص، لصالح الخاص

 

1/2/3   ھناك فروق في فرص النجاح في االمتحانات
.الرسمیة بین القطاعین الرسمي والخاص

تحسین فرص المتابعة  -
الدراسیة والنجاح في 

.التعلیم األساسي

تخفیف نسب اإلعادة والتأخر  122
.والتسرب

.توفیر برامج دعم مدرسي للتالمذة في التعلیم األساسي 122/1
توفیر متخصصین من حملة الشھادات الجامعیة للمساعدة النفسیة  122/2

.والتربویة واالجتماعیة في المدارس
تعدیل مناھج التعلیم األساسي بما یؤمن االتساق والتتابع بین مختلف  122/3

.حلقاتھ
تدریب المعلمین في التعلیم األساسي على كیفیة التعامل مع الفروق  122/4

.الفردیة
.یر التنوع في مصادر التعلم في المدارستوف 122/5

تالمذة المدارس  اتزیادة قدر 123
الرسمیة على امتالك الكفایات 
.الالزمة للنجاح في االمتحانات

.توفیر معلمین من حملة الشھادات الجامعیة التربویة في التعلیم األساسي 123/1
.التدریب المستمر للمعلمین في التعلیم األساسي 123/2
. وضع خطة لتطویر تعلیم اللغات 123/3
التأھیل اللغوي في اللغة االم واللغات االجنبیة لمعلمي المدارس  123/4

.الرسمیة وال سیما لمعلمي المواد التي تدرس باللغات األجنبیة

1/2/4   ال یوفر النظام التعلیمي تدابیر كافیة للعنایة بذوي
من حیث توفیر ) الموھوبین والمعوقین(االحتیاجات الخاصة 

المستلزمات والموارد التربویة، المادیة والبشریة، المطلوبة 
.لتمكینھم من تنمیة قدراتھم المتنوعة ودمجھم مع أقرانھم

ذوي االحتیاجات  رعایة -
الموھوبین (الخاصة 
في التعلیم ) نوالمعوقی
.األساسي

توفیر مستلزمات العنایة  124
بذوي االحتیاجات الخاصة في 

.التعلیم األساسي

.وضع وثیقة تحدد إطار رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة 124/1
تكییف مناھج التعلیم األساسي لتتالءم مع العملیات التعلیمیة لذوي  124/2

.االحتیاجات الخاصة
الخریطة المدرسیة مواقع المدارس المجّھزة الستقبال ذوي تضمین  124/3

.االحتیاجات الخاصة
.تدریب المعلمین على التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة 124/4
توفیر معلمین من حملة الشھادات الجامعیة المؤھلین في التربیة  124/5

.المختصة

وبصورة متكافئة، في االلتحاق والمتابعة والنجاح، ویؤمن لمرتادیھ فرص االختیار بین التخصصات یكون متوافرا ) عام وتقني(تعلیم ثانوي :  3بند رقم 
تھم التربویة والمھنیةاألكادیمیة والمھنیة على اساس من التوجیھ الموضوعي واإلرشاد التربوي من اجل تحقیق أفضل لخیارا
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تعلیم ثانوي عام- أ

1/3/1     التعلیم الثانوي متوافر بصورة مقبولة، إذ یلتحق بھ
ة   دالت االلتحاق    17-15نصف من ھم من الفئة العمری ن مع ، لك

ة  دول المتقدم ي ال جلة ف ب المس ن النس ل م ت أق ا زال ھ م . ب
الح  ل لص ین، ویمی ین الجنس ف ب اق طفی ي االلتح افؤ ف الالتك

. اإلناث

التوسع في فرص  -
االلتحاق بالتعلیم 

.ويالثان

رفع مستوى االلتحاق الصافي  131
%.65بالتعلیم الثانوي إلى 

وضع خریطة مدرسیة للتعلیم الثانوي العام تحدد فیھا مواقع الثانویات  131/1
.الرسمیة

.إضافة صفوف وإنشاء ثانویات رسمیة حیث تدعو الحاجة 131/2
.دمج صفوف وثانویات رسمیة حیث تدعو الحاجة 131/3
توفیر أساتذة من حملة الشھادات التربویة المتخصصة باإلضافة إلى  131/4

.شھادة جامعیة في االختصاص
توفیر الموارد البشریة والمادیة الالزمة للثانویات والصفوف الجدیدة  131/5

.في التعلیم الثانوي الرسمي
تضمین الخریطة المدرسیة مواقع الثانویات المجّھزة الستقبال ذوي  131/6

.حتیاجات الخاصةاال

1/3/2      ي اح ف رص النج ي ف اعین ف ین القط افؤ ب اك التك ھن
رتبط     اص م اع الخ الح القط ة لص میة الثانوی ات الرس االمتحان
اع         ي القط أخر ف دل الت اع مع ي وارتف یل التعلم اوت التحص بتف

.الرسمي

تحسین فرص التكافؤ  -
في النجاح في االمتحانات 

الرسمیة بین القطاعین 
.م الثانويفي التعلی

زیادة نسبة امتالك طالب  132
المدارس الثانویة الرسمیة للكفایات 

الالزمة للنجاح في االمتحانات 
.المدرسیة والرسمیة

.توفیر برامج دعم مدرسي للتالمذة في التعلیم الثانوي الرسمي 132/1
.التدریب المستمر ألساتذة التعلیم الثانوي الرسمي 132/2
.توفیر التنوع في مصادر التعلم في الثانویات 132/3

1/3/3    ،ال یزال التعلیم الثانوي مقسمًا إلى مسارات منفصلة
ین      ا ب ة، وم ما بین التعلیم العام والتعلیم المھني والتقني من جھ

ذه  . كل من ھذین المسارین من جھة ثانیة وتخصصات فروع وھ
روع         ف الف ین مختل ادیمي ب راك األك ن الح د م ة تح الھیكلی

.والمسارات

توفیر الحراك االكادیمي  -
.في التعلیم الثانوي

وضع األطر واألنظمة  133
المتعلقة بفتح المسارات ما بین 

التعلیم  والتخصصات في فروعال
م الثانوي، وما بین التعلیم العا

.والتعلیم المھني والتقني

.وضع نظام لفتح المسارات بین فروع التعلیم الثانوي 133/1
.وضع نظام لفتح المسارات بین التعلیم العام والتعلیم المھني والتقني 133/2
فتح المسارات داخل التعلیم المھني والتقني عن طریق وضع معاییر  132/3

.التعلیم بین التخصصات وفقًا لمستویات للالنتقا
.اعتماد توصیف وطني للمقررات على مستوى التعلیم الثانوي 133/4
تعدیل مناھج التعلیم بما یؤمن فتح المسارات في المرحلة الثانویة  133/5

.وتحدید متطلبات التخرج لھذه المرحلة
تعدیل نظام االمتحانات الرسمیة في ضوء التعدیالت في الھیكلیة  133/6

.والمناھج
والمھني یسمح بتوجیھ  ضع وإقرار نظام لإلرشاد والتوجیھ التربويو 133/7

.الطالب وفقًا لقدراتھم ورغباتھم وبما یتناسب مع حاجات سوق العمل
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تعلیم ثانوي مھني وتقني -ب

1/3/4     یتوافر التعلیم المھني والتقني النظامي، بصورة
مع التعلیم كافئة تما زالت غیر م مقبولة، لكن نسب االلتحاق

 معدالت الدول المتقدمة خاصة في المرحلة الثانویة، ودون العام
. والمصنعة حدیثًا

االعلى من التالمذة  ال یزال القطاع الخاص یستقطب النسبة
المھني والتقني في  من إجمالي المنتسبین الى التعلیم% 55(

.)المسارات النظامیة

التوسع في فرص  -
ھني الم االلتحاق بالتعلیم

والتقني خاصة في التعلیم 
.الرسمي

توفیر مستلزمات التوسع في   134
في القطاع الرسمي  فرص االلتحاق

تحفیز و من التعلیم المھني والتقني
 القطاع الخاص على المساھمة في

.فرص االلتحاق بھذا التعلیم توافر

وضع خریطة مدرسیة للتعلیم المھني والتقني تحدد فیھا مواقع  134/1
.المھنیات الرسمیة

.إضافة صفوف وإنشاء مھنیات رسمیة حیث تدعو الحاجة 134/2
.دمج صفوف ومھنیات رسمیة حیث تدعو الحاجة 134/3
توفیر الموارد البشریة والمادیة الالزمة لمؤسسات التعلیم المھني  134/4

.يوالتقني الرسم
على توسیع الخدمات التعلیمیة والتدریبیة التي  القطاع الخاص زیفتح 134/5

.المعتمدة قدمھا في إطار المعاییر والشروط القانونیةی
الرسمي والمؤسسات  المھني والتقني تشجیع الشراكة بین التعلیم 134/6

.الناظمة لذلكغیر الحكومیة ووضع التشریعات  والھیئات والجمعیات

1/3/5   ھناك مشكالت في المتابعة الدراسیة والنجاح، تظھر
من خالل ارتفاع معدالت اإلعادة والتأخر والتسرب، ال سیما في 

.وفي نتائج االمتحانات الرسمیة BTالصف األول في مرحلة 

تحسین فرص المتابعة  -
الدراسیة والنجاح في 
.التعلیم المھني والتقني

تخفیف نسب اإلعادة والتأخر  135
.والتسرب

إلغاء شھادتي الكفاءة المھنیة والتكمیلیة المھنیة وإلحاق جمیع التالمذة  135/1
.في العمر المقابل بالتعلیم األساسي العام

توفیر أساتذة من حملة الشھادات التربویة المتخصصة باإلضافة إلى  135/2
.شھادة تعلیم عالي في االختصاص

.التدریب المستمر ألساتذة التعلیم المھني والتقنيتأمین  135/3
تدریب المعلمین في التعلیم المھني والتقني على كیفیة التعامل مع  135/4

.الفروق الفردیة
توفیر برامج دعم مدرسي للتالمذة في التعلیم الثانوي المھني والتقني  135/5

.الرسمي
.توفیر التنوع في مصادر التعلم 135/6
 اختصاصات التعلیم المھني والتقنيوضع نظام لفتح المسارات بین  135/7

.یم العامبین التعلو
تعدیل مناھج التعلیم بما یؤمن فتح المسارات في المرحلة الثانویة  135/8

.وتحدید متطلبات التخرج لھذه المرحلة
.اعتماد توصیف وطني للمقررات على مستوى التعلیم الثانوي 135/9
یل مناھج التعلیم المھني والتقني بما یؤمن االتساق والتتابع بین تعد 135/10

.مختلف مستویاتھ
تعدیل نظام االمتحانات الرسمیة في ضوء التعدیالت في الھیكلیة  135/11

.والمناھج
وضع وإقرار نظام لإلرشاد والتوجیھ التربوي في مؤسسات التعلیم  135/12

.المھني والتقني
من حملة الشھادات الجامعیة للمساعدة النفسیة  توفیر متخصصین 135/13



15/3/2007            االستراتیجیة الوطنیة للتربیة والتعلیم

.والتربویة واالجتماعیة في مؤسسات التعلیم المھني والتقني
. وضع خطة لتطویر تعلیم اللغات 135/14
التأھیل اللغوي في اللغة األم واللغات األجنبیة ألساتذة المواد التي  135/15

.تدرس باللغات األجنبیة

1/3/6   ال یوفر النظام التعلیمي تدابیر كافیة للعنایة بذوي
من حیث توفیر ) الموھوبین والمعوقین(االحتیاجات الخاصة 

المستلزمات والموارد التربویة، المادیة والبشریة، المطلوبة 
.لتمكینھم من تنمیة قدراتھم المتنوعة ودمجھم مع أقرانھم

رعایة ذوي االحتیاجات  -
الموھوبین (الخاصة 

في التعلیم ) والمعوقین
.المھني والتقني

توفیر مستلزمات العنایة   136
بذوي االحتیاجات الخاصة في 

.التعلیم المھني والتقني

.وضع وثیقة تحدد إطار رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة 136/1
تكییف مناھج التعلیم المھني والتقني لتتالءم مع العملیات التعلیمیة  136/2

.ت الخاصةلذوي االحتیاجا
تضمین الخریطة المدرسیة مواقع المدارس المجّھزة الستقبال ذوي  136/3

.االحتیاجات الخاصة
.تدریب المعلمین على التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة 136/4
توفیر أساتذة من حملة شھادات من مؤسسات التعلیم العالي المؤھلین  136/5

.في التربیة المختصة
.نوع في مصادر التعلمتوفیر الت 136/6

1/3/7   تنامى االلتحاق بشكل كبیر في قطاع التعلیم المھني
حیث  والتقني الرسمي، لكنھ لم یتم وفق خطة منھجیة واضحة

بشكل ، د خلل في توزع الطالب على التخصصاتووج) 1: یالحظ
توزع ) 2، غیر متناسب مع الحاجات الحقیقیة لسوق العمل

 5على  یة المھنیة والتقنیةحلة الثانومن الطالب في المر% 73
اختصاصات غیر صناعیة في حین تتوزع النسبة الباقیة على 

تجدر اإلشارة إلى وجود تشابھ بین الكثیر من . اختصاصًا 37
 توفر) 3االختصاصات ووجود العدید من المواد المشتركة بینھا، 

 تؤمن مختلفمدارس مھنیة رسمیة كبیرة في جمیع المناطق 
تحدید االحتیاجات  أودراسات تربویة  إجراءدون  تصاصاتاالخ

 .الحقیقیة لسوق العمل

مؤسسات تحدید حجم  -
التعلیم المھني والتقني 

المناطق  وتوزیعھا على
 بھدف وتوزع تخصصاتھا
االستجابة للحاجات 

 الحقیقیة لسوق العمل
وتحقیق االنماء المتوازن 

.واالندماج االجتماعي

ربط التعلیم المھني والتقني  137
بسوق العمل واشراك الفئات 

.المستفیدة في تطویر ھذا القطاع

إعادة دراسة حجم قطاع التعلیم المھني والتقني وخریطة توزیع  137/1
مؤسساتھ التعلیمیة الرسمیة بما یتوافق والحاجات الحقیقیة واألھداف 

.التطویریة الوطنیة الشاملة
اشراك الفئات المستفیدة في عملیة صیاغة المناھج وتطویرھا  137/2

.وتطویر آلیات المشاركة
وضع نظام وآلیات لإلرشاد والتوجیھ التربوي والمھني یسمح بتوجیھ  137/3

.الطالب وفقًا لقدراتھم ورغباتھم وبما یتناسب مع حاجات سوق العمل

یكون متوافرا ومنظما بصورة توفر الحراك األكادیمي بین مؤسساتھ وقطاعاتھ ویؤمن الدعم للطلبة ویتكّیف ) التقنيبما في ذلك التعلیم (تعلیم عال : 4بند رقم 
حاجاتتبعا للمستجدات وال

تعلیم جامعي- أ

1/4/1     یتوافر التعلیم العالي في لبنان بصورة مقبولة، لكن
ة      دول المتقدم دالت ال ت دون مع والمصنعة  نسبة االلتحاق ال زال

دیثًا الح       الال .ح ین لص ین الجنس ف ب اق طفی ي االلتح افوء ف تك

تحسین فرص االلتحاق  -
والمتابعة الدراسیة 
والنجاح في التعلیم 

رفع معدل االلتحاق بالتعلیم  141
العالي إلى مستوى قریب من الدول 

.المتقدمة والمصنعة حدیثًا

یم       141/1 توى التعل ى مس یة عل روض الدراس نح والق ي للم ام وطن ة نظ إقام
.العالي
.مجمعات الجامعة اللبنانیةمختلف مساكن للطلبة في  تعمیم 141/2
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.توفیر أنماط متنوعة من التعلیم العالي 141/3 . العالي.اإلناث
.وضع خریطة للتعلیم العالي 141/4

1/4/2        ب ة النس ة اللبنانی تقطب الجامع ى تس ن   األعل م
ع المؤسس  ال اك     طالب بالمقارنة م ن ھن ة الخاصة، لك ات الجامعی
افؤال ات    تك ي الكلی ة ف ات النظری الح التخصص اق لص ي االلتح ف

ي الجام  ة ف ةعالمفتوح افؤ الو ،ة اللبنانی ي  تك ي ف رص جغراف ف
.التطبیقیة في االختصاصات الرسمي الجامعيالتعلیم 

توفیر فرص متكافئة في  142
مختلف  الجامعة اللبنانیة في

االختصاصات وال سیما التطبیقیة 
سیاسة إنمائیة  إطار منھا في

.ة شاملةتوازنم

عتماد تخصصات جدیدة ذات قیمة التحفیز مؤسسات التعلیم العالي  142/1
.مضافة

:وضع خارطة للتعلیم العالي الرسمي تتضمن 142/2
لحد من ھدر أ ترشید توزیع اختصاصات التعلیم العالي ل/142/2

الموارد؛
 بیئة المالئمة من أبنیة وتجھیزات؛ب توفیر ال/142/2
ج إنشاء مراكز تمّیز تخصصیة ذات قیمة مضافة في /142/2

. المناطق تساعد على االندماج االجتماعي واإلنماء المتوازن
تعزیز وتنویع التخصصات التطبیقیة في الجامعة اللبنانیة وتوزیعھا  142/3

.على المناطق
. ادة فرص االلتحاق في التخصصات التطبیقیةزی 142/4
.اعتماد مركزیة الدراسات العلیا وعدم تكرارھا 142/5

1/4/3      ین ھناك التكافؤ في المتابعة الدراسیة والنجاح ما ب
اص     اع الخ ة والقط ة اللبنانی ات،   الجامع ین االختصاص ا ب ، وم

ل نة    یتمث ي الس اجحین ف دد الن اض ع ي انخف ة، ف ورة خاص بص
دد    بة لع ة نس ة اللبنانی ي الجامع ة ف ات المفتوح ي الكلی ى ف االول

ة الملتحقین، ویرتبط الالتكافؤ بالفروق المت  علقة بالفعالیة الداخلی
.بین أنواع التعلیم العالي

تحسین الفعالیة في الجامعة  143
.اللبنانیة

لیة الداخلیة في الجامعة اللبنانیة من خالل تنوع رفع مستوى الفعا 143/1
.المداخل والبرامج

معالجة تدني نسبة النجاح في السنوات األولى في الكلیات المفتوحة  143/2
: من خالل

أ تنفیذ نظام إرشادي وتوجیھي لمواءمة قدرات الطالب /143/2
ورغباتھم مع البرامج التعلیمیة؛

اللبنانیة، ب تعدیل أنظمة الجامعة/143/2
تعزیز دور النشاط البحثي الشخصي للطالب في العملیة  ج/143/2

.التعلیمیة
تعدیل المناھج لجھة اعتماد نظام األرصدة التراكمیة في التعلیم  143/3

.العالي
.فتح المسارات بین مختلف تخصصات التعلیم العالي 143/4
توحید االمتحانات وأنظمتھا لتحقیق الجودة والتكافؤ بین الطالب،  143/5

.والتنسیق األكادیمي بین أفراد الھیئة التعلیمیة
.الھیئة التعلیمیةاللبنانیة وال سیما  لجامعةفي اتعزیز الموارد البشریة  143/6
ا الجامعة اللبنانیة بم والتأھیل المستدام للموارد البشریة فيتطویر ال 143/7

.یلبي الحاجات المستجدة ومقتضیات البرامج التعلیمیة
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1/4/4    ض ال بع ا خ ي م ًا، ف الي عموم یم الع د التعل یفتق
االستثناءات، القدرة والجھوزیة على تقدیم خدمات دعم للطالب   
تھم   تحّسن فرص التحاقھم، وتساعدھم على تغطیة تكالیف دراس

ن  یوتحس ن م یة، وتحس ابعتھم الدراس رص مت اراتھم ن ف خی
.المتعلقة بالمقررات واالختصاصات

تحسین الخدمات التربویة في  144
.التعلیم العالي

وضع أطر لعمل مؤسسات التعلیم العالي تبین الحد األدنى من  144/1
اإلرشاد والتوجیھ التربوي والمھني، المنح : الخدمات التي تقدم للطالب

.الدراسیة

1/4/5      ،الي یم الع دة للتعل ة واح ان منظوم ي لبن د ف ال توج
ورة       ررات بص ھادات والمق اھج والش ف المن ا تعری ري فیھ یج
ات   ین مؤسس ا ب ادیمي م الحراك األك مح ب ا یس ا، بم ق علیھ متف

.التعلیم العالي

اعتماد منظومة واحدة  -
.للتعلیم العالي

زیادة الحراك األكادیمي في  145
.التعلیم العالي

.اعتماد توصیف وطني للشھادات والمسارات والمقررات 145/1
. وضع إطار موحد للتعریف بمؤسسات التعلیم العالي 145/2
اعتماد وتفعیل نظام األرصدة التراكمیة بما یسمح بالحراك األكادیمي  145/3

.ما بین مؤسسات التعلیم العالي
.فتح المسارات بین مختلف تخصصات التعلیم العالي 145/4
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تعلیم تقني عالي- ب

1/4/6     یتشارك التعلیم العالي المھني والتقني في الوضع
القائم، بشكل عام، ذات الظواھر والمشاكل المتعلقة بااللتحاق 
والمتابعة والنجاح التي یشكو منھا التعلیم الثانوي المھني 
والتقني إذ یتركز االلتحاق بنسبة عالیة في عدد محدود من 

كما یعاني التعلیم التقني العالي . الصناعیةاالختصاصات غیر 
عدم تمتع المعاھد الفنیة التي توفر ھذا المستوى من ) 1: من

التعلیم بأیة مواصفات تمیزھا عن المدارس الفنیة لجھة البناء 
) 2او اإلدارة او األساتذة او األنظمة األكادیمیة او اإلداریة،     

عالي والتعلیم الجامعي مما انعدام الحراك بین التعلیم التقني ال
.ینعكس سلبًا على تحفیز االلتحاق بھ وعلى فرص توسعھ ونموه

تحسین فرص االلتحاق 
والمتابعة الدراسیة 
 التقني والنجاح في التعلیم

.العالي

توفیر مستلزمات فرص  146
االلتحاق والمتابعة والنجاح في 

التعلیم التقني العالي

.فیھا مواقع معاھد التعلیم التقني العالي وضع خریطة مدرسیة تحدد 146/1
.إضافة صفوف وإنشاء معاھد فنیة حیث تدعو الحاجة 146/2
.دمج صفوف ومعاھد فنیة حیث تدعو الحاجة 146/3
 العالي التعلیم التقني معاھدتوفیر الموارد البشریة والمادیة الالزمة ل 146/4

.الرسمي
على توسیع الخدمات التعلیمیة والتدریبیة التي  القطاع الخاص زیفتح 146/5

.المعتمدة قدمھا في إطار المعاییر والشروط القانونیةی
الرسمي والمؤسسات  العالي التقني تشجیع الشراكة بین التعلیم 146/6

.الناظمة لذلكغیر الحكومیة ووضع التشریعات  والھیئات والجمعیات
إطار نظام لفتح المسارات بین التعلیم  إلغاء شھادة اإلجازة الفنیة في 146/7

.الجامعي والتعلیم التقني العالي
.اعتماد توصیف وطني للمقررات في التعلیم العالي 146/8
بما یؤمن االتساق والتتابع بین  العالي التقنيتعدیل مناھج التعلیم  146/9

.مختلف مستویاتھ
عالي بما یتناسب مع تعدیل نظام االمتحانات في التعلیم التقني ال 146/10

.ادخالھ في منظومة التعلیم العالي بشكل عام
تربوي في مؤسسات التعلیم وضع وإقرار نظام لإلرشاد والتوجیھ ال 146/11

.العالي التقني
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يساھم في بناء مجتمع المعرفة تعلیم جّید النوعیة: ثانیًا

المقاییس العالمیةتعلیم أساسي و ثانوي ذو نوعیة جّیدة في مناھجھ ومؤسساتھ ونواتجھ، متوافق مع المعاییر الوطنیة ومع :  5بند رقم 

التعلیم العام- أ

Enabling Objectivesاألھداف التمكینیة Goals األھداف البعیدةاالستراتیجیاتالقضیة

2/5/1  یشكو التعلیم في مرحلة الروضة من نقاط ضعف تتمثل
ضعف اتساق مناھج الروضة مع مناھج الحلقة األولى ) 1: في

ظھور مشكالت في تطبیق منھج ) 2من التعلیم األساسي، 
تدني نسبة المعلمین حملة الشھادات الجامعیة ) 3الروضة، 

ي عدم مالءمة المبان) 4المناسبة للتعلیم في ھذه المرحلة، 
عدم ) 5والتجھیزات والوسائل التربویة في الكثیر من األحیان، 

توافق المناخ المدرسي مع التوجھات الحدیثة في التعلیم في 
عدم كفایة اإلدارة المدرسیة واإلدارة ) 6مرحلة الروضة، 

وتالحظ نقاط الضعف ھذه خاصة في الروضات  .المركزیة
.الرسمیة والخاصة المجانیة

التعلیم تحسین نوعیة  -
.في مرحلة الروضة

تطویر مكونات النوعیة  251 
.في مرحلة الروضة

 3تعدیل ھیكلیة التعلیم العام بما یجعل حلقة روضة األطفال تمتد على  251/1
).5-3العمر (سنوات 

إقرار منھاج للروضة بثالث سنوات یأخذ باالعتبار حاجات النمو المكتمل  251/2
.بة مع منھاج الحلقة األولى من التعلیم العامللطفل واكتساب كفایات متناس

توفیر معلمین من حملة الشھادات الجامعیة المتخصصة بالتعلیم في مرحلة  251/3
.الروضة

لحدیثة في تربیة الطفولة تدریب معلمي مرحلة الروضة على الطرق ا 251/4
.المبكرة

مة لمرحلة تطبیق المعاییر والمواصفات لألبنیة والتجھیزات المالئ 251/5
.الروضة

.توفیر مبان مجّھزة بمصادر التعلم المالئمة في التعلیم الرسمي 251/6
تعیین إداریین متخصصین في إدارة الروضات من حملة الشھادات  251/7

.الجامعیة
.إقامة وحدة متخصصة بإدارة ریاض األطفال في الوزارة 251/8
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2/5/2  نقاط ن شكت عملیة التطویر األخیرة للمناھج م
إصدار ) 2، عدم وجود نظام تقییم مواكب لھا) 1: الضعف التالیة

تفاصیل المناھج بمراسیم مما حّد من مرونتھا وقدرتھا على 
التأخر ) 3التكیف وحاجات المدارس واالستجابة للمستجدات، 

) 4إصدار وثائق إرشادیة مرجعیة لتطویر مكونات المنھج،  في
.ناھج بصورة كافیةتوفیر مستلزمات تطبیق المعدم 

التحسین المستمر  -
لنوعیة المناھج في 

.التعلیم العام

إقامة نظام للتطویر  252
المستمر للمناھج وتطبیقھا 

وتقییمھا وإلستفادة الوزارة 
من أعمال تقییم المناھج 

.والتجارب التجدیدیة

وثیقة تبّین نظام صناعة المناھج وإجراءاتھا وإجراءات ونشر وضع  252/1
. تطویرھا وتعدیلھا

تأمین االستمرار والتكامل في عملیة التطویر والمرونة في المناھج  252/2
.وضبط الجودة

، قادرین على قیادة عملیة في صناعة المناھجتوفیر اختصاصیین  252/3
.التطویر

ملیة تطویر المناھج وتطویر آلیات إشراك الفئات المستفیدة في ع 252/4
.المشاركة

.توفیر مستلزمات تطبیق المناھج بأشكالھا المختلفة 252/5
إنشاء جھاز مستقل متخصص للقیام بدراسات میدانیة لتقییم المناھج  252/6

وتطبیقھا ونواتجھا واالستفادة من الدراسات التي تقوم بھا األجھزة الحكومیة 
.وغیر الحكومیة

2/5/3  المناھج الجدیدة على الرغم من انھا شكلت نقلة  إن
 یتمثل إال أنھ ھناك ال یزال خلل نوعیة مقارنة بالمناھج السابقة،

عدم التوافق الكلي بین األھداف العامة والخاصة وأھداف ) 1: بـ
كثافة المحتوى قیاسًا الى عدد اسابیع التدریس ) 2المراحل، 

)  4اف المناھج ونظام التقییم، عدم اتساق بین أھد) 3الفعلیة، 
عدم تمكن التالمذة من اللغة األجنبیة ما انعكس سلبًا على 

.اكتساب كفایات الریاضیات والعلوم

تعدیل مناھج التعلیم العام  253
.الحالیة

تعدیل مناھج التعلیم العام بما یؤمن ضبط التناسق الداخلي فیھا من حیث  253/1
.التنظیم، طریقة صیاغة األھداف وجداول تدرج المحتوى

مناھج التعلیم العام في ضوء التطبیق والدراسات واألبحاث  تطویر 253/2
.التقییمیة

تطویر نظام تقییم النواتج التعلمیة واالمتحانات الرسمیة بشكل یتناسق مع  253/3
.فلسفة المناھج في التعلیم العام وأھدافھا

وضع وثیقة تشخیصیة حول المشاكل العائدة لتدریس العلوم والریاضیات  253/4
.باللغة األجنبیة وكیفیة التعامل معھا عملیًا

2/5/4 رسیة لجمیع المراحل إن خطوة إعداد الكتب المد
ھ ال غیر أن .ین الكتاب المدرسي الوطني للجمیعیساھم في تأم
للرقابة على الكتب المدرسیة مرجعیة مستقلة یوجد حالیًا 

.وتقییمھا بناًء على معاییر محددة مسبقًا

إنتاج كتاب مدرسي ذي  254
.نوعیة عالیة

بة علیھا بما یؤمن وضع سیاسة جدیدة لتألیف الكتب المدرسیة والرقا 254/1
.استقاللیة ضبط الجودة والتطویر المستمر للمعاییر

تطویر شروط مرجعیة لتألیف الكتب المدرسیة من حیث المحتوى  254/2
.والشروط الفنیة إلنتاج الكتب

.وضع أطر لتوفیر كفاءات مختصة بتألیف وإنتاج وتقییم الكتب المدرسیة 254/3
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2/5/5   یواجھ التعلیم االساسي الرسمي مشكالت جدیة في
النسبة العالیة لحملة الشھادات ) 1: مؤھالت معلمیھ لجھة

عدم تحدید آلیة التعاقد مع معلمین من ) 2الثانویة وما دون، 
ویواجھ . حملة اإلجازات، وعدم الخضوع ألي إعداد تربوي

معلمیھ  التعلیم الثانوي الرسمي أیضًا مشكالت جدیة في مؤھالت
االستمرار في التعاقد مع اساتذة تعلیم ثانوي من حملة ) 1: لجھة

تعیین أساتذة التعلیم ) 2اإلجازات من دون إعداد تربوي، 
. قصیرة" إعداد تربوي"الثانوي المتعاقدین في المالك بعد دورة 

أما من حیث التدریب فھناك مشروع واسع النطاق بدأ تنفیذه في 
ریب المعلمین في التعلیم االساسي لتد 2004/2005العام 

.واالساتذة الثانویین في القطاع الرسمي

التطویر المھني  -
للھیئة التعلیمیة 

وتمھین التعلیم في 
.التعلیم العام

دة   255 توفیر ھیئة تعلیمیة مع
یم      ي التعل د ف كل جی ًا بش مھنی

.األساسي والثانوي

یة والفعالیة وعدم اللجوء وضع سیاسة لتعیین المعلمین بما یؤمن النوع 255/1
.للتعاقد إال عند الحاجة

.توفیر معلمین من حملة الشھادات الجامعیة التربویة في التعلیم األساسي 255/2
توفیر أساتذة من حملة الشھادات التربویة باالضافة الى شھادة جامعیة في  255/3

. االختصاص
.اعتماد نظام لتمھین التعلیم 255/4
ام التدریب المستمر وتقییمھ وتطویره، ومتابعة معلمي التعلیم مأسسة نظ 255/5

.األساسي والثانوي
.اعتماد نظام حوافز على أساس تقییم األداء 255/6

2/5/6   تواجھ المدارس الرسمیة مشكالت في األبنیة
والتجھیزات التربویة من حیث توافرھا ومالءمتھا وجودتھا 

.وحسن توظیفھا في التعلیم

تحسین نوعیة البیئة  -
التعلمیة في  /التعلیمیة

.التعلیم العام

میة    256 دارس رس وفیر م ت
وارد   ا الم وافر فیھ زة وتت مجھ
داف  ة األھ ة لخدم الالزم

.التربویة

مواصفات الب تتمتع استنادًا إلى الخریطة المدرسیة بناء مدارس رسمیة 256/1
.المالئمةفنیة ال

موارد التربویة الالزمة استنادًا الى دلیل تجھیز المدارس الرسمیة بال 256/2
.التجھیزات التربویة

2/5/7   بالرغم من أن المناھج الجدیدة قد أكدت على اعتبار
وعلى اعتماد الطرائق  ،التعلمیة-المتعلم محور العملیة التعلیمیة

غلبة أسالیب ) 1: الناشطة في التعلیم، یشیر الواقع المدرسي إلى
خلل في المناخ المدرسي یتمثل ) 2محورھا المعلم، التعلیم التي 

.في ضعف العالقات بین الطلبة والمعلمین واإلدارة واألھل

ریة  257 وارد البش وفیر الم ت
حي   ي الص اخ المدرس والمن

والنشط 
.لتحقیق األھداف التربویة

ي        257/1 دارس وف اخ صحي ونشط داخل الم تطویر أنظمة المدارس الرسمیة إلقامة من
.القتھا مع األھلع

توفیر متخصصین جامعیین للمساعدة النفسیة والتربویة واالجتماعیة في  257/2
.المدارس

مأسسة اإلرشاد النفسي المدرسي واالشراف والتوجیھ التربوي للتالمیذ على  257/3
.مستوى الوزارة

ل توفیر كادرات متخصصة قادرة على استخدام الموارد المادیة المتاحة بشك 257/4
.فّعال
.تأھیل المعلمین على استخدام األسالیب التربویة الحدیثة 257/5
.متابعة أثر التأھیل على ممارسات المعلمین 257/6

2/5/8   تعاني المدارس الرسمیة من خلل في إدارتھا یتمثل
الصالحیات المحدودة للمدیر في اإلدارة ) 1:  في اربعة أمور

شروط التعیین في اإلدارة والتي ال تتطلب شھادة ) 2والقیادة، 
عدم االلتزام بإخضاع المدیرین ) 3جامعیة في اإلدارة التربویة، 

غیاب ) 4مفروضة قانونًا، لدورة إعداد في الجامعة اللبنانیة ال

التطویر المھني  -
للھیئات اإلداریة في 
المدارس في التعلیم 

 .العام

دین   258 ین مع وفیر إداری ت
.تربویًا وإداریًا

ى         تعیی 258/1 ة وعل ي اإلدارة التربوی ة ف ة الشھادات الجامعی ن حمل دیرین م ن الم
.أساس المباراة

.مأسسة التدریب المستمر للمدیرین 258/2
.وضع معاییر ومواصفات لعمل إداریي المدارس وصالحیاتھم 258/3
.وضع نظام تقییم لعمل اإلداریین في المدارس 258/4
.ییم األداءاعتماد نظام حوافز على أساس تق 258/5
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وحتى تاریخھ ال توجد مأسسة إلعداد . نظام لتقییم األداء
المدیرین في القیادة واإلدارة التربویة ولمتابعة تطویرھم 

.المھني

2/5/9   ان النواتج التعلمیة ھي متدنیة في اللغات
والریاضیات والعلوم مقارنة مع الكفایات المطلوبة وقیاسًا إلى 

.  المعاییر العالمیة

تحسین نوعیة  -
النواتج التعلمیة في 

.التعلیم العام

بلوغ مستوى في النواتج  259
ق     ًا ومتف ول عالمی التعلمیة مقب

.المطلوبة مع الكفایات

.مأسسة تقییم النواتج التعلمیة 259/1
د     259/2 ار عن ام باالعتب إقامة نظام ألخذ نتائج تقییم النواتج التعلمیة في التعلیم الع

ة   ي للھیئ ویر المھن رامج التط اھج وب دارس والمن ة بالم رارات المتعلق اذ الق اتخ
.التعلیمیة
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تقنيالمھني والتعلیم ال -ب

2/5/10    التعلیم المھني والتقني في المرحلة یواجھ
الثانویة مشكالت جدیة في مؤھالت الھیئتین اإلداریة 

عدم وجود آلیة أو معاییر أو ) 1 :والتعلیمیة، تتمثل في
شروط خاصة إضافیة للتعاقد مع أساتذة التعلیم المھني 

عدم كفاءة غالبیة الھیئة التعلیمیة، واللجوء ) 2والتقني، 
تدني ) 3ة ال یتمتعون بإعداد تربوي مسبق، للتعاقد مع أساتذ

مؤھالت األساتذة العلمیة والتربویة بفعل غیاب التدریب 
المستمر والتأھیل الالزم لمواكبة المستجدات العلمیة 

التقییم نظام عدم تطویر طرق التدریس و) 4والتقنیة، 
عدم كفایة الھیئة اإلداریة وغیاب المعاییر ) 5، واالمتحانات

الناظمة لتعیین إداریي مؤسسات التعلیم المھني  واآللیات
.والتقني

تحسین نوعیة التعلیم  -
.المھني والتقني

ین   2510 اتذة وإداری وفیر أس ت
دین مھنی  یم  ًاوتربوی ًامع ي التعل  ف

المھني والتقني

وضع معاییر ومواصفات لعمل إداریي مؤسسات التعلیم المھني  2510/1
.والتقني وصالحیاتھم

تعیین مدیري مؤسسات التعلیم المھني والتقني من حملة الشھادات  2510/2
. الجامعیة في اإلدارة التربویة وعلى أساس المباراة

وضع نظام تقییم لعمل اإلداریین في مؤسسات التعلیم المھني  2510/3
.والتقني
.مأسسة التدریب المستمر للمدیرین 2510/4
الت والمعاییر والشروط المطلوبة لمؤھا تحددوضع التشریعات التي  2510/5

.ألفراد الھیئة التعلیمیة في التعلیم المھني والتقني
من  جیدةال العملیةخبرة العلمیة وال ةكفاءال ذويمن  أساتذة توفیر   2510/6
.التعلیم العالي المتخصصة التربویة باالضافة الى شھادات شھاداتالحملة 
.اعتماد نظام لتمھین التعلیم 2510/7
دریب   2510/8 ل وت ویره وتأھی ھ وتط تمر وتقییم دریب المس ام الت ة نظ مأسس

.المعلمین في التعلیم المھني والتقني
.اعتماد نظام حوافز على أساس تقییم األداء 2510/9

2/5/11    عدم وجود كتاب مدرسي رسمي یشكل وثیقة
مرجعیة في العملیة التعلیمیة ویساعد الطالب على اكتساب 

.والكفایات التي تتطلبھا المناھجالمعارف 

ي    2511 اب المدرس ر الكت نش
ألیف    اییر للت ة ومع ع سیاس ووض

.وضبط الجودة

لتألیف الكتب المدرسیة والرقابة علیھا بما یؤمن  وضع سیاسة 2511/1
.استقاللیة ضبط الجودة والتطویر المستمر للمعاییر

ن حیث المحتوى تطویر شروط مرجعیة لتألیف الكتب المدرسیة م 2511/2
.والشروط الفنیة إلنتاج الكتب

ب       2511/3 یم الكت اج وتقی ألیف وإنت ة بت اءات مختص وفیر كف ر لت ع أط وض
.المدرسیة

یم          2511/4 ل مؤسسات التعل نظم إنشاء وعم ي ت ادة النظر بالتشریعات الت إع
.المھني والتقني الخاصة بما یحقق الجودة والنوعیة

2/5/12   التوجھات التربویة الحدیثة أكدت بالرغم من أن
التعلمیة وعلى -المتعلم محور العملیة التعلیمیة على اعتبار

: إلى في التعلیم، یشیر الواقع الحالي اعتماد الطرائق الناشطة
خلل في المناخ ) 2، الناشطأسالیب التعلیم  ضعف) 1

الھیئة المدرسي یتمثل في ضعف العالقات بین الطلبة و
.دارة واألھلواإل التعلیمیة

ط    2512.تطویر طرائق التعلیم - یم الناش اد التعل اعتم
.وتوفیر البیئة المدرسیة الصحیة

تطویر األنظمة إلقامة مناخ تعلیمي صحي ونشط داخل مؤسسات  2512/1
.التعلیم المھني والتقني وفي عالقتھا مع االھل

واالجتماعیة  توفیر متخصصین جامعیین للمساعدة النفسیة والتربویة 2512/2
.في مؤسسات التعلیم المھني والتقني

مأسسة اإلرشاد النفسي المدرسي واإلشراف والتوجیھ التربوي  2512/3
.للطالب على مستوى الوزارة

.تأھیل األساتذة على استخدام األسالیب والوسائل التربویة الحدیثة 2512/4
.علیمیةمتابعة أثر التأھیل على أداء أفراد الھیئة الت 2512/5
توفیر الموظفین القادرین على استخدام الموارد المادیة المتاحة  2512/6

.بشكل فعال
2/5/13   ع  2513تحسین نوعیة التعلیم  -في المرحلة  یعاني التعلیم المھني والتقني ةرف ة الفاعلی ي  الداخلی .ضبط الجودة في التعلیم المھني والتقنيضمان ووضع معاییر ل 2513/1ف
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:من تدني النوعیة، یتمثل في بشكل أساسي الثانویة
تدني  إلىغیاب معاییر محددة لقبول الطالب مما یؤدي ) 1

غیاب معاییر وطنیة للتوصیف  )2المستوى التعلیمي، 
مع متطلبات  ضعف مالءمة المناھج) 3والتصنیف المھني، 

وعدم االتساق بین المناھج والبرامج الخاصة  ،سوق العمل
عدم وجود دینامیة بمستویات التعلیم المھني والتقني، و
ضعف أو عدم ) 4 مستمرة لمراجعة المناھج وتطویرھا،

مع  فنیة والوسائل التعلمیةال التجھیزات مالءمة العدید من
فقدان التوجیھ المھني للطالب ) 5، متطلبات العملیة التعلیمیة

ور كبیر لدى المتخرجین قص) 6، في ھذا التعلیمالمنخرطین 
غیاب معاییر النوعیة والتغذیة ) 7األجنبیة، في اللغات 

.الراجعة

اعتماد شرط حیازة الشھادة المتوسطة الرسمیة لولوج التعلیم الثانوي  2513/2.التعلیم المھني والتقني.المھني والتقني
.المھني العالي

توفیر اختصاصیین في صناعة المناھج قادرین على قیادة عملیة  2513/3
.التطویر
وضع وثیقة تبّین نظام صناعة المناھج وإجراءاتھا وإجراءات  2513/4

.تطویرھا وتعدیلھا
وضع البرامج والمناھج التي تؤمن اكتساب الطالب المعارف  2513/5

.سوق العمل المطلوبة فيوالمھارات الضروریة 
صیاغة المناھج بما یؤمن ضبط التناسق فیھا من حیث التنظیم،  2513/6

.ید األھداف وجداول تدرج المحتوىطریقة تحد
تأمین االستمرار والتكامل في عملیة التطویر والمرونة في المناھج  2513/7

.وضبط الجودة
إنشاء جھاز مستقل متخصص للقیام بدراسات میدانیة لتقییم المناھج  2513/8

.ستفادة من الدراسات ذات العالقةوتطبیقھا ونواتجھا واال
االعتبار عند اتخاذ تقییم النواتج التعلمیة ب ألخذ نتائجإقامة نظام  2513/9

.والمناھج وبرامج التطویر المھني للھیئة التعلیمیة ھنیاتالقرارات المتعلقة بالم
وضع أنظمة جدیدة لالمتحانات والتقییم بما یتوافق مع مستلزمات  2513/10

عالیة من  مختلف مستویات التعلیم وبما یسمح بالشفافیة والمراقبة وبنسبة
.األمان
.درسي للتالمذة في المھنیات الرسمیةتوفیر برامج دعم م 2513/11
.االجنبیة اللغاتو اللغة االم وضع خطة لتطویر تعلیم 2513/12
.بھااللغات األجنبیة ألساتذة المواد التي تدرس التأھیل اللغوي في  2513/13
.توفیر التنوع في مصادر التعلم 2513/14
دیث التجھیزات الفنیة وتأمین الوسائل التعلیمیة إلنجاز البرامج تح 2513/15

.بفعالیة عالیة
وضع نظام لإلرشاد والتوجیھ التربوي للمواءمة بین قدرات  2513/16

.الطالب ورغباتھم وحاجات سوق العمل
إعادة النظر بالتشریعات التي تنظم إنشاء وعمل مؤسسات التعلیم  2513/17

.المھني والتقني الخاصة بما یحقق الجودة والنوعیة
.النوعیة والتغذیة الراجعةوضع والتزام معاییر  2513/18

2/5/14  ضعف التواصل مع سوق العمل وغیاب شراكة
المستفیدة من حقیقیة بین التعلیم المھني والتقني والفئات 

جھة، والتعلیم العام بقطاعیھ الرسمي والخاص من جھة 
.أخرى

تعزیز الشراكة مع  -
.سوق العمل

ة  2514 ة الخارجی ع الفعالی رف
.للتعلیم المھني والتقني

ضمان البرامج المعتمدة في التعلیم المھني والتقني من ھیئات  2514/1
.ومجالس اعتماد وطنیة وفقا لمعاییر تنطلق من نظام الكفایات

إشراك الفئات المستفیدة في عملیة تطویر المناھج وتطویر آلیات  2514/2
المشاركة

تبنى مؤسسات التعلیم المھني والتقني برامج تدریب في مؤسسات  2514/3
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.عمل بالتعاون معھاال
ووضع تصنیف ) LMIS(إنشاء نظام معلومات خاص بسوق العمل  2514/4

وتوصیف وطني للمھن باالشتراك مع اإلدارات والمؤسسات والھیئات 
.والوزارات المعنیة

وضع برامج للشراكة وتبادل الخبرات بین التعلیم المھني والتقني  2514/5
.الرسمي والخاص
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ر الوطنیة ومع المقاییس العالمیةعالي ذو نوعیة جیدة في مناھجھ ومؤسساتھ ونواتجھ متوافق مع المعایی تعلیم: 6بند رقم 

التعلیم الجامعي- أ
2/6/1  غیاب ) 1: یشكو واقع التعلیم العالي في لبنان من

بقطاعیھ الرسمي والخاص،  ،سیاسة وطنیة للتعلیم العالي
قدم األنظمة التي ترعي ) 2تنسجم مع التوجھات العالمیة، 

واألنظمة التي ترعى الجامعة اللبنانیة،  ،التعلیم العالي الخاص
) 4غیاب األطر والھیكلیة واآللیات والمعاییر لضمان الجودة، ) 3

افتقار إدارة التعلیم العالي إلى الھیكلیة واألنظمة والموارد 
البشریة التي تمكنھا من تحقیق الرقابة على مؤسسات التعلیم 

العالي لضمان التزامھا بشروط الترخیص من النواحي األكادیمیة 
.واإلنشائیة

تحسین نوعیة التعلیم  -
.العالي

ة    261 ال ذي نوعی یم ع وفیر تعل ت
.جیدة

.إصدار قانون جدید وعصري للتعلیم العالي 261/1
.ني موحد لشھادات التعلیم العاليوضع إطار وط 261/2
.الجودة في التعلیم العالي وضبط وضع إطار وطني لضمان 261/3
.اجراء التدقیق الدوري لمؤسسات التعلیم العالي الخاصة 261/4
ادة 261/5 ة    إع ان القائم الس واللج كیل ودور المج ر بتش دارالنظ  وإص

.الالزمة لذلك التشریعات
یر والمواصفات للترخیص لمؤسسات التعلیم وضع الشروط والمعای 261/6

.العالي الخاصة

2/6/2    ن ة م ة اللبنانی اني الجامع ین  التع ین الملتحق افؤ ب تك
ى  ود ال ریجین یع ي  ) 1: والخ ى ف نة االول الب الس خم عدد ط تض

ة،      نة الثانی ى الس ع ال بة الترف دني نس ة وت ات المفتوح  )2 الكلی
وفر   ) 3ومحدودیة المداخل،  المتاحة قصور برامج التعلیم عدم ت

لیمة،    ة الس ة التعلیمی وجیھي    ) 4البیئ ادي وت ام ارش اب نظ غی
. عدم كفایة التحصیل التعلمي المناسب للطالب) 5للطالب، 

ي   262 ة ف ة الداخلی ع الفعالی رف
.الجامعة اللبنانیة

راك         262/1 ار ح ي إط ة ف ة التعلیمی راد الھیئ تمر ألف ل مس ویر وتأھی تط
ا تخدام      أك ال اس ي مج یم ف ات التعل ویر كفای ي، ودورات تط دیمي وبحث

. تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
دني        262/2 ات المفتوحة وت ي الكلی ى ف معالجة االزدحام في السنوات األول

ذ نظام إرشادي            رامج وتنفی داخل والب وع الم ا من خالل تن نسبة النجاح فیھ
.رامج التي یرغبون االلتحاق بھاوتوجیھي لمواءمة قدرات الطلبة مع الب

ة    262/3 ي العملی ب ف ي للطال ي الشخص اط البحث ة النش ز دور منھجی تعزی
.  التعلیمیة

توحید االمتحانات وأنظمتھا لضمان المستوى والتكافؤ بین الطالب،  262/4
.والتنسیق األكادیمي بین األساتذة

ات 262/5 ة كفای ؤھالتھم لناحی ریجین وم توى الخ ین مس ل  تحس التواص
.واللغة األجنبیة وتكنولوجیا المعلومات

ق  262/6 اركة عن طری ر المش ھ وأط ع وفعالیات ع المجتم ة م ز العالق تعزی
.إدخال موضوعات ومشاریع ذات عالقة بالمجتمع في البرامج الدراسیة

ة وإقامة نشاطات أكادیمیة  ،تعزیز البحث العلمي والدراسات 262/7  ،مختلف
.لمناھجوا برامجالوتطویر 

2/6/3   زى ة      تع ي الجامع ة ف كالت النوعی ام، مش كل ع بش
وفیر     اعدم اقرار مشروع  )1: اللبنانیة الى ا، وعدم ت صالحي لھ

ة وارد الالزم دان )2، الم تقاللیتھا فق ة الس ود  الجامع الل العق خ
یم     ) 3، الماضیة  أمین حاجات التعل د بالساعة لت ة التعاق ) 4، كثاف

ر   ط عم اع متوس اارتف رغین تذةاألس المالك،  المتف اب ) 5وب غی
. المساءلة وتقییم االداء على مستوى الجامعة ككل

ة   263 ة اللبنانی یم الجامع  تنظ
ز    تقاللیتھا وتعزی أمین اس وت

.البشریة والمادیة ھاموارد

إنشاء جھاز مستقل متخصص للقیام بدراسات میدانیة لتقییم المناھج  263/1
.ذات العالقةوتطبیقھا ونواتجھا واالستفادة من الدراسات 

.اصدار قانون جدید وعصري للجامعة اللبنانیة 263/2
وارد    263/3 وفیر الم ة وت ة اللبنانی امل للجامع ویر الش روع للتط رار مش إق

.ذلكالبشریة والمادیة الالزمة ل
.تكریس استقاللیة الجامعة اللبنانیة وتفعیل آلیات المساءلة 263/4
وضع نظام جدید ألفراد الھیئة التعلیمیة یحدد معاییر وآلیات التعاقد  263/5
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التعلیم التقني العالي- ب

2/6/5   من نفس  یعاني التعلیم التقني العالي
المشكالت التي یشكو منھا التعلیم المھني والتقني في 

المرحلة الثانویة كونھما یندرجان حالیًا ضمن منظومة 
 تھتؤثر على نوعی إضافیةمشكالت  غیر أن ھناك. واحدة

وأنظمة  وإدارةعدم وجود مرجعیة ) 1 :تتمثل في
بھ كتعلیم عال منفصل عن التعلیم  ومؤسسات خاصة

عدم إدراج التعلیم المھني والتقني العالي ) 2الثانوي، 
غیاب ھیكلیة  )3ضمن منظومة التعلیم العالي في لبنان، 

 أوتماثل  وإدارتھا واألقسام وآلیة عملھاتنظم المعاھد 
.الجامعي التعلیم تقارب ما ھو معتمد في

نوعیة التعلیم  تحسین
التقني العالي وتعزیز 

الشراكة مع سوق 
.العمل

.إدراج التعلیم التقني العالي في منظومة التعلیم العالي 265/1.تنظیم التعلیم التقني العالي 265
.إنشاء إدارات خاصة إلدارة التعلیم التقني العالي 265/2
لتعیین أساتذة و للتعاقد ومعاییر دقیقة شروط والتزام اعتماد 265/3

.تصنیفھم وترفیعھالتعلیم التقني العالي و
بما  والتجھیزات األبنیةتوفیر لمناھج واالمتحانات وتطویر ا 265/4

.یتناسق مع إدراج التعلیم التقني العالي في منظومة التعلیم العالي

والتعیین وحقوق والتزامات المعّینین واالساتذة التعلیمیة والبحثیة 
داء الوظیفي ومسؤولیاتھم األكادیمیة األخرى ومعاییر وآلیات تقییم األ

.والترقیة والمساءلة
برمجة تجدید الموارد البشریة للجامعة ومعالجة ھرم الجسم  263/6

التعلیمي، وفق صیغ مرنة للتعاقد والتعیین تسمح بتلبیة حاجات التطویر 
.والبرامج التعلیمیة المستحدثة

2/6/4     ة قصور یم    ال یزال النشاط البحثي یشكل حال ي التعل ف
ي  الي ف ن   الع د م ي العدی ة وف ة البنانی ي الجامع ة ف ان، خاص لبن

ى تطور          نعكس سلبًا عل ا ی الي الخاص، مم یم الع مؤسسات التعل
.المستوى االكادیمي لالساتذة وعلى نوعیة التعلیم

ي    264 ي ف اط البحث ل النش تفعی
.التعلیم العالي

ییره  وضع إطار وطني للبحث العلمي ووضع االنظمة واآللیات  264/1 لتس
.ادارتھو

.تشكیل ھیئة وطنیة لتقییم برامج البحث العلمي ونواتجھا 264/2
.وضع أطر جدیدة للترخیص لمستویات الدراسات العلیا والدكتوراه 264/3
.وضع نظام حوافز على أساس تقییم النتاج العلمي 264/4
تشریع إلزامیة البحث العلمي وتوفیر مستلزماتھ في مؤسسات التعلیم  264/5

.العالي
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تقانة المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالستخدام المجدي ل تعلیم موجھ نحو تنمیة المعارف والمواقف والمھارات الخاصة بمعالجة: 7بند رقم 

2/7/1   ان مساھمة التعلیم العام في لبنان في نشر واستخدام
یقتصر منھج ) 1: محدودة ھي تقانة المعلومات واالتصاالت

المعلوماتیة الحالي على تكوین المھارات المعلوماتیة األساسیة، 
ھ وتطبیقاتھ تنمیة المعارف وال یستھدف التعلیم في مناھج

والمواقف والمھارات الخاصة بمعالجة المعلومات والتعامل 
معھا، وال توظیف تقانة المعلومات واالتصاالت في اكتساب 

عدم تطبیق المنھج ) 2المعرفة في المواد والمیادین المتنوعة، 
مدارس الرسمیة، في الكثیر من المدارس الخاصة وفي معظم ال

مھارات المعلوماتیة األساسیة في التقییم اف عدم استھد) 3
البطء تعدد الجھات و) 4المدرسي والشھادات الرسمیة، 

والتضارب في تأھیل المعلمین من الناحیة العلمیة والمھاریة 
.على توظیف تقانة المعلومات واالتصاالت في التعلم والتعلیم

توجیھ التعلیم نحو  -
نشر واستخدام تقانة 

.تصاالتالمعلومات واال

وادر   271 اھج والك ویر المن تط
ة   تخدام تقان ة الس ى الالزم والبن
یم   ي التعل االت ف ات واالتص المعلوم

 .والتعّلم في مختلف مراحل التعلیم

داف        271/1 ؤمن صیاغة أھ ا ی ل الجامعي بم تعدیل مناھج التعلیم العام ما قب
.المنھجیة المناھج لتشمل استخدام تكنولوجیا المعلومات في جمیع المواد

ي        271/2 ر ف ادة النظ ؤمن إع ا ی تعدیل مناھج التعلیم العام ما قبل الجامعي م
.منھاج المعلوماتیة والصفوف التي تعّلم فیھا وامتحاناتھا

ا   271/3 ل لتكنولوجی تخدام الفاع ؤمن االس ا ی ي بم یم التقن اھج التعل دیل من تع
.المعلومات واالتصاالت

ى       271/4 وتر والوصول إل رات للكمبی تجھیز جمیع المدارس الرسمیة بمختب
.االنترنت السریع

ول استخدام          271/5 دریبھم ح ل الجامعي وت ا قب یم م ي التعل تأھیل المعلمین ف
ة    ل المدرس تعّلم داخ یم وال أداة للتعل یة وك واد الدراس ة الم ي كاف ة ف المعلوماتی

.وخارجھا
د 271/6 اتع یم الع اھج التعل ة   ليیل من ف لتقان تخدام المكث ؤمن االس ا ی بم

.المعلومات واالتصاالت وتوظیفھا في التعلیم والتعلم
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.ن ثقافة عامة لدى األفراد ویزودھم بمھارات التعلم مدى الحیاة وال سیما مھارات التفكیر النقدي والتفكیر األخالقيتعلیم یكوِّ: 8بند رقم 

2/8/1  لتدریس أو األنشطة ال تستھدف المناھج أو طرق ا
التفكیر وبشكل كاف تنمیة مھارات التعلم مدى الحیاة  المرافقة

النقدي والتفكیر األخالقي ضمن المادة الواحدة أو عبر المواد، 
.وال االتجاھات المرتبطة بھا

إعداد الطالب للتعلم  -
.مدى الحیاة

ي  281 وادر ف اھج والك ویر المن تط
درات    ة الق ّزز تنمی ا یع یم بم التعل

.الفكریة واألخالقیة

الب         281/1 اب الط وفر اكتس ا ی امعي بم ل الج ا قب یم م اھج التعل دیل من تع
دي وحل المشكالت       ر النق ارات التفكی مھارات التعلم مدى الحیاة وال سیما مھ

.والتفكیر األخالقي
ة     تأھیل وتدریب المعلم 281/2 ارات الفكری ة المھ اب الطلب ین على كیفیة إكس

.واألخالقیة وسائر مھارات التعلم مدى الحیاة
اة          281/3 دى الحی تعلم م ارات ال ز مھ ة تعزی الي لجھ یم الع تعدیل مناھج التعل

.وال سیما مھارات التفكیر النقدي وحل المشكالت والتفكیر األخالقي

2/8/2  كما یوجد المناھج  یوجد نقص في الثقافة العامة في
) موسیقى، فن تشكیلي، مسرح(ة في مجال التربیة الفنی نقص

.منھجیةالال ةواألنشط

وادر  المناھج وإعداد   تطویر 282 ك
ة      ة ثقاف ّزز تنمی ا یع یم بم ي التعل ف

.الفرد العامة

موسیقى، (تعدیل مناھج التعلیم ما قبل الجامعي بما یعّزز تعلیم الفنون  282/1
.وتوظیفھا في التعلیم والتعلُّم) سرح، تمثیل، مفن تشكیلي

طة         282/2 دعم األنش دارس ل ي الم ة ف ریة والمادی وارد البش ز الم تعزی
.الالمنھجیة فیھا

ل مناھج التعلیم العالي عبر اضافة مقررات حرة تساھم في تنمیة تعدی 282/3
.الثقافة العامة
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تعلیم يساھم في االندماج االجتماعي: لثًاثا

االنتماء الوطني والمشاركة المدنیة والشراكة اإلنسانیة: تعلیم ینّمي المواطنیة في أبعادھا الثالثة: 9بند رقم 

Enabling Objectivesاألھداف التمكینیة Goals األھداف البعیدةاالستراتیجیاتالقضیة

3/9/1    اء اء االنتم ي بن ة ف ي دور المدرس عف ف ة ض ثم
ي   ل ف وطني، یتمث ةال ل ثالث ى األق كال عل عف ) 1: أش ض

طلحات         ن المص ا م ة وغیرھ ة الوطنی ین الھوی ا ب ف م التولی
ة   ات الطائفی وع والھوی افي والتن اح الثق ة كاالنفت ذات العالق

ترك،  یش المش ین ) 2والع ا ب دارس، وم ین الم ا ب این م التب
ھ    ا یقول ي وم اب المدرس ئة   الكت وع التنش ي موض م ف المعل

ن    قصور في ) 3الوطنیة،  ي تمك ارف الت إكساب المتعلم المع
.تحویلھا إلى مواقف وسلوكیات تجسد االنتماء الوطني

تعزیز دور التعلیم في  -
.تنمیة االنتماء الوطني

یفكرون  تالمذةتنشئة  391
ویسلكون على أساس أن االنتماء 

الوطني ھو االنتماء الرئیس واألول 
ویأتي على رأس قائمة االنتماءات 

.األخرى

: وتطویرھا بحیث تراعي مناھج التعلیم ما قبل الجامعي تطبیق 391/1
 الھویة الوطنیة والمصیر المشترك؛ الجوامع المشتركة حولأ /391/1
د مفھوم االنتماء الوطني بشكل متسق ومنتشر في مختلف الموا ب/391/1

 ؛)وبحسب طبیعة المادة(الدراسیة 
یة الوطنیة وسائر المفاھیم ذات بین مفھوم الھو التولیفو ج التكامل/391/1

.العالقة
اغوجیة التي توفر اكتساب الطلبة المقاربات البید اعتماد تدریب المعلمین 391/2

.لمعارف وتساعد على تحویلھا إلى قناعات ومواقف وسلوك یجّسد االنتماء الوطنيل
وضع وثیقة حول ممارسات التقییم لتستھدف مكتسبات المتعلم واستخدامھا  391/3

.في وضعیات حقیقیة وجدیدة تجّسد االنتماء الوطني
وضع توجھات لبناء مناخ مدرسي یشجع على تعزیز االنتماء الوطني 391/4
تدریب المعلمین على المھارات التربویة الالزمة للتنشئة على االنتماء  391/5

.والتي تساعد على تحویلھا إلى مواقف وسلوكیات الوطني

3/9/2  لمدنیة، ثمة ضعف في دور المدرسة في التنشئة ا
ا    كال منھ دة أش ذ ع ة   ) 1: یتخ ب المھاری عف الجوان ض

ة  اھجوالتطبیقی ي المن ع  ) 2 ،ف ة م ل المدرس دم تواص ع
ا   ) 3المجتمع المحلي،  دارس، مم جمود االنظمة الداخلیة للم

ي    إلى ضعف  یؤدي ة ف یم للطلب المكتسبات التي یوفرھا التعل
.الموضوع المدني

تعزیز دور التعلیم في  -
تنمیة المشاركة 

.المدنیة

تنشئة طلبة قادرین على  392
.المشاركة المدنیة

وضع وثیقة حول مقاربات التعلیم التي توفر اكتساب الطلبة للمھارات  392/1
مواقف وسلوك تجّسد المشاركة والمعارف وتساعد على تحویلھا إلى قناعات و

.المدنیة
وضع وثیقة حول ممارسات التقییم لتستھدف مكتسبات المتعلم واستخدامھا  392/2

.في وضعیات حقیقیة وجدیدة تجّسد المشاركة المدنیة
تعدیل مناھج التعلیم ما قبل الجامعي بما یؤمن وجود توجیھات واضحة نحو  392/3

المدنیة في المدارس بما یحّضر للمشاركة الحقیقیة  -ممارسة النشاطات االجتماعیة
.في المجتمع المحلي كما في المجتمع الكبیر

 .للتخرج من المرحلة الثانویة" خدمة مجتمع"إدخال متطلب  392/4
. تعدیل النظم الداخلیة للمدارس بما یؤمن مشاركة الطلبة في اتخاذ القرارات 392/5
.وضع توجھات لبناء مناخ مدرسي یشجع على تعزیز المشاركة المدنیة 392/6
تدریب المعلمین على المھارات التربویة الالزمة للتنشئة على االنتماء  392/7

.الوطني والمشاركة المدنیة

3/9/3     ي ت یم ف ي دور التعل ة الشراكة   ھناك تقصیر ف تعزیز دور التعلیم في  -نمی
تنمیة الشراكة 

تنشئة طلبة قادرین على  393
.ممارسة الشراكة اإلنسانیة

التعلیم توفر اكتساب الطلبة للمھارات والمعارف وتساعد  في مقاربات اعتماد 393/1
.على تحویلھا إلى قناعات ومواقف وسلوك تجّسد الشراكة اإلنسانیة
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ن  الرغم م انیة ب اھج  اإلنس ة المن اور  تغطی دة مح ق  لع تتعل
ا انیة    ب ة واإلنس ق الدولی ا المواثی ادي بھ ي تن لقیم الت

.العالمیة البیئیة واإلنسانیة والمواضیع المرتبطة بالقضایا

راكة         393/2.اإلنسانیة ى الش ئة عل ة للتنش ة الالزم ارات التربوی ى المھ ین عل دریب المعلم ت
.اإلنسانیة

.نسانیةوضع توجھات لبناء مناخ مدرسي یشجع على تعزیز الشراكة اإل 393/3
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تعلیم یساھم في التماسك االجتماعي و یزود مرتادیھ بالمعارف والقیم والمھارات الالزمة للعیش المشترك في مجتمع متنوع : 10بند رقم 

3/10/1      ي اعي ف تالط االجتم احات االخ ت مس تقلص
توى        ى مس رة عل نوات األخی الل الس ان خ ي لبن یم ف التعل

ي   ب الطالب دارس التركی اتللم كلة  والجامع ذ المش ، وتتخ
مي   یم الرس ة والتعل ة اللبنانی ي الجامع ا ف ى أھمیتھ أقص
ك     ي ذل ا ف عمومًا، مع غیاب شبھ كامل التحادات الطالب بم
رب         ل الح ًا قب ان قائم ذي ك ة ال ة اللبنانی اتحاد طالب الجامع

اً  إال . االھلیة وباتت مجالس الطالب للفروع متجانسة طائفی
ا تالط االجتم ط ان االخ توى رواب ى مس ق عل عي یتحق

ادات     ین واتح انویین والمعلم امعیین والث اتذة الج االس
.المدارس الخاصة

تعزیز دور التعلیم في  -
.التماسك االجتماعي

زیادة مساحات االختالط  3101
.االجتماعي في التعلیم

.وضع الخریطة المدرسیة بما یعزز االختالط االجتماعي 3101/1
.مجمعات الجامعة اللبنانیة بما یعّزز االختالط االجتماعيوضع خریطة ل 3101/2
إنشاء روابط واتحادات جامعة للطلبة والمعلمین والمنظمات المھنیة، على  3101/3

.المستوى الوطني
.وضع األطر التي تشجع على اعتماد مبدأ التنوع في الجامعات الخاصة 3101/4

3/10/2      یوفر التعلیم في لبنان فرصًا محدودة للتفاعل
ة  . بین مؤسساتھ وطالبھ ومعلمیھ ابرزھا الدورات التدریبی

ي  طة الت ون إال أنواالنش ا المعلم ع لھ رامج  یخض الب
ة، داخل    المشتركة بین المدارس واألنشطة الالمنھجیة قلیل
ي     ة ف رى، وخاص دارس أخ ع م ال م ة وباالتص المدرس

میة،   دارس الرس ین    الم ة ب ة التفاعلی طة المھنی واألنش
.المعلمین محدودة

زیادة فرص التواصل  3102
والتفاعل ما بین المؤسسات 

.والطالب والمعلمین

.إنشاء آلیة للتوأمة بین المدارس غیر المتجانسة اجتماعیًا وسكانیًا 3102/1
سة إنشاء آلیة لتطویر أنشطة وبرامج مشتركة بین المدارس غیر المتجان 3102/2

.اجتماعیًا وسكانیًا
إقامة نظم تساھم في مضاعفة األنشطة الالمنھجیة في المدرسة الواحدة وتلك  3102/3

.المشتركة بین المدارس المختلفة
إنشاء آلیة لتشجیع األنشطة المھنیة المشتركة بین المعلمین في المدارس  3102/4

.المختلفة

3/10/3   یوفر التعلیم في لبنان فرصًا الكتساب المعارف
ترك    یش المش ة للع یِم الالزم ى   والق ر إل ھ یفتق إال أن

ال  األممارسات و ال فیَّة  األنشطة الال مدرسیة و العم ي  َص الت
. یاتتحولھا إلى مھارات وسلوك

تنشئة طلبة مزودین  3103
بالمعارف والقیم والمھارات للعیش 

.المشترك في مجتمع متنوع

مناھج التعلیم العام بما یؤمن نشر القیم والمھارات المعززة للعیش  تطویر 3103/1
.)بحسب طبیعة المادة(المشترك في مختلف المواد الدراسیة بدرجات متفاوتة 

لطلبة للقیم والمھارات والمعارف مقاربات التعلیم التي توفر تبني ا اعتماد 3103/2
.جّسد العیش المشتركیات تف وسلوكتحویلھا إلى قناعات ومواقتساعد على 

تعلیم یساھم في الحراك االجتماعي، أفقیًا بین أجزاء المجتمع الجغرافیة، وعمودیًا بین الشرائح االجتماعیة: 11بند رقم 

3/11/1  إن مساھمة التعلیم العالي في الحراك الجغرافي 
ي ي    ھ ون الجغراف ى الرك ي إل ة ھ ة العام دودة، والنزع مح

د      اطق األبع ن المن داخل المنطقة نفسھا، أو حراك الطالب م
.نحو جامعات معینة في بیروت الكبرى

تعزیز دور التعلیم  -
في الحراك االجتماعي 

.األفقي

زیادة فرص االنتقال  3111
األكادیمي ما بین المناطق 

.الجغرافیة

وضع نظم وحوافز لعمل معلمي المدارس الرسمیة في المناطق البعیدة  3111/1
.وللحراك األفقي

وضع نظم وحوافز النتقال أساتذة الجامعة اللبنانیة ما بین المناطق  3111/2
.الجغرافیة

.توفیر مراكز تعلیم جامعي ذات میزة تفاضلیة في المناطق البعیدة 3111/3
المجمعات الجامعیة بعامة، وفي الجامعة اللبنانیة توفیر مساكن للطلبة في  3111/4
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.بخاصة
إقامة نظام للمنح والقروض الجامعیة وبشكل خاص في الجامعة اللبنانیة  3111/5

.على مستوى جمیع الشھادات بما یشجع الحراك االجتماعي األفقي

3/11/2    راك ق الح ي تحقی الي ف یم الع اھمة التعل إن مس
ویعیق ھذه المساھمة ارتباط . دودةاالجتماعي العامودي مح

ا       ة وثقتھ ات الخاصة العریق المؤسسات االقتصادیة بالجامع
ة   بمستوى التعلیم فیھا، ووجود اختصاصات ذات آفاق مھنی
ي   ضیقة وقلة المساعدات المالیة وأشكال الدعم المختلفة الت

ین      . تقدم للطالب ا ب ادیمي م عف الحراك األك كما یعیقھا، ض
ان یم الث الي التعل یم الع ة والتعل ھ المختلف ي أنواع وي ف

.بجامعاتھ المختلفة

التعلیم تعزیز دور  -
في الحراك االجتماعي 

.موديالع

زیادة القیمة التنافسیة  3112
.لشھادات الخریجین

.وضع خطة لتحسین نوعیة التعلیم في الجامعة اللبنانیة 3112/1
وضع نظام للمنح والقروض الجامعیة وبشكل خاص في الجامعة اللبنانیة  3112/2

.على مستوى جمیع الشھادات بما یشجع الحراك االجتماعي العمودي
.وضع إطار وطني لضمان الجودة في التعلیم العالي 3112/3
إقامة نظام لصفوف تحضیریة في الجامعات بما ییّسر انتقال الطالب ما بین  3112/4

.ویات والجامعات المتنوعةالثان
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تعلیم یساھم في اإلدماج االجتماعي للمتسربین وللمھّمشین داخل المدرسة، وفي الوقایة من التھمیش االجتماعي  :12بند رقم 

3/12/1   رامج ة أو ب وّفر المدارس موارد بشریة كافی ال ت
ة        ل المدرس یش داخ ن التھم ف م ل التخفی ن أج ة م . ھادف

ر  اھج غی ددون   والمن ة المھ ا الطلب زود فیھ ورة یت ة بص منظم
یم    ارات والق ارف والمھ اعي بالمع یش االجتم رب والتھم بالتس
ة           یھم من ھذه األخطار ومن الجنوح الى أنشطة عنفی التي تق

.والى االنحراف

تعزیز دور التعلیم في  -
اإلدماج االجتماعي 

.للمھمشین

توفیر أطر لدعم الطلبة  3121
.من التھمیشالمھمشین وللوقایة 

تعیین كادرات متخصصة في المیادین النفسیة والتربویة واالجتماعیة في  3121/1
.المدارس لمساعدة الطلبة المھّمشین داخل المدرسة

.توفیر بیئة مادیة مناسبة لذوي االحتیاجات الخاصة 3121/2
ب وضع برنامج وآلیات وادوات للدعم المدرسي للوقایة من التأخر والتسر 3121/3

.المدرسیین
.تدریب المعلمین على المھارات التربویة الالزمة إلدماج المھّمشین 3121/4
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تعلیم يساھم في التنمیة االقتصادية: رابعًا

تعلیم یساھم في تنمیة الرأسمال البشري:  13بند رقم 

القضیة 
االستراتیجیات 

Strategies األھداف البعیدةGoals  األھداف التمكینیةEnabling Objectives

4/13/1      ى ام عل الوضع التعلیمي للسكان كان بشكل ع
ي    . تحسن مستمر ویشمل الجنسین   ن المخزون التعلیم ولك

ي     ل ف رات تتمث ن ثغ و    ) 1: ما زال یعاني م اء شریحة ول بق
كان   دى الس ة ل ین، وبخاص كان األمی ن الس ئیلة، م ض
توى   حاب المس بة أص ا أن نس ادیًا، كم طین اقتص الناش

ادة مضطردة،    التعلیمي الثانوي وما فوق تحت ى زی ) 2اج إل
ة      ة المركزی اطق الجغرافی ین المن اوت ب تمرار التف اس

روت ( ة،  ) بی ة ذات     ) 3والطرفی اع نسبة األسر اللبنانی ارتف
. مستوى تعلیم متدني

توفیر فرص  -
الدراسة لمن فاتھم 
التعلم أو یرغبون 

.بمتابعة التعلیم

تقدیم خدمات تربویة  4131
مناسبة لمن فاتھم التعلیم أو 

 .یرغبون بالمتابعة

.إقامة نظام التعلیم المستمر 4131/1
تعدیل أنظمة التعلیم الثانوي والعالي بما یؤمن إدخال برامج خدمة المجتمع  4131/2

.في المناطق الطرفیة ال سیماالتي تتعلق بمحو األمیة و

4/13/2  ف االق ي   إن التوظی زون التعلیم ادي للمخ تص
ن       ین م ا یتب ب، كم ا یج ى مم ة  ) 1: لدى السكان ھو أدن غلب

ة،  ھادات المھنی ى الش ة عل ھادات العام اض ) 2الش انخف
ات       اء المتعلم راط النس ة أو انخ ادي عام راط االقتص االنخ

) 4ارتفاع نسبة المھاجرین المتعلمین، ) 3بصورة خاصة، 
.ینارتفاع معدالت البطالة بین المتعلم

تحسین التوظیف  -
االقتصادي للمخزون 
.التعلیمي لدى السكان

تطویر األبعاد المھنیة  4132
 .للتعلیم

.ي التعلیمزیادة حصة االلتحاق بالتعلیم المھني والتقني بین المسجلین ف 4132/1
صات الثانویة مھنیة للتخص) Benchmarks(وضع عالمات دالة  4132/2

.والجامعیة حیث أمكن
تعدیل برامج التعلیم العالي بما یؤمن تنمیة كفایات المبادرة واإلنشاء  4132/3

.entrepreneurshipاالقتصادي 
.تعدیل مناھج التعلیم الثانوي والعالي بما یوفر لھا المرونة 4132/4
.إقامة أنظمة إرشاد وتوجیھ مھني في مؤسسات التعلیم الثانوي والعالي 4132/5
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تعلیم یوفر قوى عاملة ذات كفاءات تلبي حاجات سوق العمل اللبناني كمًا ونوعًا وقادرة على المنافسة في األسواق الحرة للعمالة:  14بند رقم 

4/14/1   ن الي م یم الع ي التعل ل خریج وق عم اني س یع
ة      ن البطال ك م ى ذل تدل عل ا یس ًا، كم ًا ونوع ادة كم ة ح أزم

اض    ن انخف رة وم ة والھج ة المقّنع ات   والبطال قف متطلب س
) 1اقتصادیا، تنجم ھذه المشكلة عن   . السوق من الخریجین

ق       ى خل درة عل دم الق اني وع ادي اللبن و االقتص عف النم ض
ن    ) 2فرص عمل جدیدة،  ي عدد م تراجع المعاییر المھنیة ف

ھ ى  . قطاعات ود ال باب فتع ا االس یم  ) 1: ام ي التعل ع ف التوس
ا  ب االعتب ات تغل ى سیاس تنادا إل الي اس یة الع رات السیاس

واتج  توى الن دخالت ومس ة الم اب نوعی ى حس ة عل والتجاری
ریجین   ن الخ ة م ة المطلوب د  )2، التعلمی وفیر قواع دم ت ع

ضعف  ) 3المعلومات في التعلیم حول متطلبات سوق العمل، 
ات    یم ومؤسس ات التعل ین مؤسس ل ب راكة والتواص ر الش أط

ررة وجھود واضحة لتطو       ) 4العمل،  ر مق یر عدم وجود أط
.برامج التدریب السریع

مواكبة التعلیم  -
لسوق العمل 

.المحلیة

تطویر العالقة بین ما  4141
.یعرضھ التعلیم ومتطلبات التنمیة

ات         4141/1 ین الجھ الي، وب ي والع یم التقن واع التعل ین أن یق ب ر للتنس ع أط وض
.المعنیة بالعمالة وبالتعلیم، وبین االستراتیجیات التربویة واالقتصادیة

ل    4141/2 وق العم ین     LMISإنشاء نظام معلومات خاص بس ات ب دعیم العالق وت
ؤون  لإدارات التعلیم العالي والمؤسسة الوطنیة لالستخدام ووزارة ا عمل ووزارة الش

ل وضع تصنیف     االجتماعیة و ن اج الھیئات الحكومیة اآلخرة التي تقوم بالتدریب م
ود         د جھ ل وتوحی وق العم ة لس ام معلوماتی یس نظ ن وتأس ي للمھ یف وطن وتوص

  .التدریب
وضع أطر للشراكة بین مؤسسات التعلیم ومؤسسات العمل في اتخاذ  4141/3

.تمویلالقرارات وتبادل الخبرات وال
وضع أطر للتعاون والتواصل المباشر بین مؤسسات العمل والقطاعات  4141/4

.المنتجة ومؤسسات التعلیم، لتحدید أولویات البرامج و تقییم الخرجین
تعدیل نظم الترخیص إلنشاء مؤسسات التعلیم العالي وفروعھا  4141/5

.واختصاصاتھا بما یؤمن جودتھا
.تربویةوضع معاییر للمھن ال 4141/6
توفیر قواعد المعلومات حول متطلبات سوق العمل المحلي من التعلیم  4141/7

.للطلبة ولواضعي المناھج
نیف         4141/8 ع التص ق م ا یتس ة بم ات التعلیمی ي لالختصاص ار وطن ع إط وض

.الوطني للمھن
رامج البحث          4141/9 ین ب ق الصلة ب ویر وتوثی زیادة موارد البحث العلمي والتط

.یجیة الوطنیة للتنمیة االقتصادیةالجامعات وبینھا وبین االسترات العلمي في

4/14/2   یعاني التعلیم العالي والمھني والتقني في لبنان
ة،     ل المعولم وق العم ة س ي مواكب ة ف كالت جدی ن مش م
ب      ي جوان ك ف وتكوین قوى عاملة قادرة على المنافسة، وذل

دة دریبي، ) 1: ع ب الت عف الجان عف ) 2ض ب ض الجان
تجدات،      ع المس التكّیف م مح ب ذي یس ام ال دادي الع ) 3اإلع

ي        ة، ف اییر الدولی ًا للمع اج طبق ة باإلنت غیاب الجوانب المتعلق
یم،  اھج التعل ع   ) 4من ة م اون والتوأم رامج التع عف ب ض

ة،      مؤسسات عمل وتعل  ول اختصاص معین ي حق ة ف یم عالمی
ى أسا       ) 5 بط الجودة ولضمان الجودة عل س غیاب أطر لض

ة،   ة التطبیقی ة والجامعی ات التقنی ة لالختصاص اییر عالمی مع
عدم توفیر المعلومات والدراسات حول اتجاھات العرض  ) 6

مواكبة التعلیم  -
لسوق العمل 

.المعولم

توفیر قوى عاملة عبر  4142
لعالي قادرة على التعلیم ا

.المنافسة عالمیًا

وضع أطر لضبط الجودة في التعلیم على أساس لوائح مواصفات  4142/1
.والھیئة التعلیمیةومعاییر تشمل المؤسسات والشھادات 

.وضع إطار وطني لضمان الجودة في التعلیم العالي 4142/2
تعدیل برامج التعلیم العالي بما یؤمن تنمیة الكفایات االقتصادیة واإلداریة  4142/3

.التنافسیة
وفیر قواعد المعلومات  والدراسات للطلبة ولواضعي المناھج حول ت 4142/4

.اتجاھات العرض والطلب من القوى العاملة الجامعیة على المستوى اإلقلیمي
وضع إطار للتدریب المھني الفّعال وتبني مؤسسات التعلیم الجامعي  4142/5

. والتقني العالي برامج تدریب في مؤسسسات العمل
ستوى الخریجین ومؤھالتھم لناحیة كفایات التواصل واللغات تحسین م 4142/6

.االجنبیة وتكنولوجیا المعلومات
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.والطلب من الخریجین إقلیمیًا ودولیًا
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الشأن التربوي ادارة : خامسًا

ادارة استراتیجیة منتظمة تؤمن رفع فعالیة القطاع: 15رقم  بند

Enabling Objectivesاألھداف التمكینیة Goals األھداف البعیدةاالستراتیجیاتالقضیة

5/15/1   وزارة التربّیة والتعلیم العالي وضع  تنجزلم
یم في لبنان األطر التي تسمح لھا بإدارة فّعالة للتعل

) 2السیاسات واالستراتیجیات والخطط، ) 1: تشمل
األنظمة المناسبة للرصد ) 3المعاییر والمواصفات، 

أسالیب دعم ) 5أطر ضمان الجودة، ) 4والمراقبة، 
التعاون داخل المجتمع التربوي وبینھ وبین مؤسسات 

. المجتمع األخرى

تحول الوزارة إلى  -
.اإلدارة االستراتیجیة

النظم وضع الوثائق و 5151
واآللیات الالزمة لتأطیر الشأن العام 

.في التعلیم

وضع خطط العمل الالزمة لتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة للتربیة  5151/1
.والتعلیم
وضع تنظیم جدید لوزارة التربیة یؤمن وجود وحدات تقوم بمھام  5151/2
.التأطیر
 وضع معاییر ومواصفات للمؤسسات التعلیمیة والھیئات 5151/3

.في جمیع مراحل التعلیم وأشكالھ والفنیة التعلیمیة اإلداریة،
.وضع نظام لجمع المعلومات ولرصد واقع التعلیم واطر تنفیذه 5151/4
.وضع نظام للرقابة وضبط الجودة في التعلیم ما قبل الجامعي 5151/5
.وضع نظام للرقابة وضبط الجودة في التعلیم العالي 5151/6
.وضع إطار وطني لضمان الجودة في التعلیم ما قبل الجامعي 5151/7
.وضع إطار وطني لضمان الجودة في التعلیم العالي 5151/8
وضع نظام یحدد أسالیب دعم التعاون داخل المجتمع التربوي  5151/9

.وبینھ وبین مؤسسات المجتمع األخرى

5/15/2   ال تتواءم اإلدارة الحالّیة للوزارة، من حیث
بنیتھا ومن حیث طاقمھا البشري مع الدور التأطیري 

.للتعلیم في لبنان

تمكین وزارة التربیة من  5152
.القیام بمھام التأطیر التربوي

وضع تنظیم جدید لوزارة التربیة یؤمن وجود وحدات مختصة  5152/1
أنظمة الرصد والرقابة یر والمواصفات وباالستراتیجیات والخطط والمعای

.وضمان الجودة وضبط
الكادرات البشریة المتخصصة بمھام التأطیر التربوي  توفیر 5152/2

.الالزم لعمل الوحدات المختصة بالتأطیر

5/15/3   رغم أن وزارة التربیة شھدت تجارب
تشاركیة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني إال أن 
التشارك لم یتحول إلى نظام واضح ومقونن التخاذ 

.القرارات على المستوى التربوي الوطني

استثمار القدرات  -
المجتمعیة في صنع 

السیاسات التربویة على 
.المستوى الوطني

الھیئات وضع أطر إلشراك  5153
المجتمعیة والتربویة في صنع 

 .القرار التربوي العام

.أعلى للتربیة والتعلیمإنشاء مجلس وطني  5153/1
استنادًا إلى مبدأ ) 1961قانون (تعدیل بنیة مجلس التعلیم العالي  5153/2

 .وتطویر مھامھ التشارك في صنع القرار
 الجامعيالتعلیم إقامة نظام یحدد أطر التشارك بین مؤسسات  5153/3

النقابات، مؤسسات عمل، (والھیئات المجتمعیة  والتقني المھنيالتعلیم و
.)الخ

إقامة نظام یحدد أطر التشارك بین وحدات الوزارة والھیئات  5153/4
.المجتمعیة والتربویة
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5/15/4  1: یشكو تسییر الشأن التربوي من (
 األسالیب) 2، وغیاب التنسیق التشتت في المھام

التقلیدیة في العمل وعدم مواكبة التطورات التربویة في 
لبنان والتطورات المعاصرة في عالم اإلدارة التربویة، 
وتعمل الوزارة على إقامة أنظمة إلدارة المعلومات 

.بغرض مكننة الوزارة

تحدیث اإلدارة  -
.التربویة

 إعادة ھیكلة وزارة التربیة 5154
.ومكننة االدارة

: نظیم جدید لوزارة التربیة یؤمنوضع ت 5154/1
متابعة القضایا واالستراتیجیات والغایات واألھداف التي  أ/5154/1

،تتضمنھا االستراتیجیة الوطنیة للتربیة والتعلیم في كافة محاورھا
ب تفعیل التعاون والتنسیق بین مختلف االجھزة المعنیة /5154/1

بالشأن التربوي،
نظم وطنیة في الرقابة اعتماد اعتماد مركزیة المعاییر و ج/5154/1
.والتقییم

.مكننة عملیات وزارة التربیة بصورة تامة 5154/2
.تعمیم المكننة في اإلدارة التربویة 5154/3
الوسائل والتقنیات  متابعة تدریب العاملین في الوزارة على 5154/4
.ثةأنظمة المعلوماتیة اإلداریة المستحدو الحدیثة

5/15/5   تعاني الجامعة اللبنانیة من مشكالت عدیدة
) 2تراجع سلطة األكادیمیین، ) 1 :في تسییر شؤونھا

ضعف الشراكة ) 3فقدان الجامعة الستقاللیتھا، 
عدم ) 4المھنیة في النظر بشؤون الجامعة، االجتماعیة 

تخدام ضعف اس) 5أكادیمیة مساعدة،  -ود بنى إداریةوج
عدم تمتع الجھاز ) 6والمعلومات،  وسائل االتصال

تصاصات الحدیثة والمناسبة البشري اإلداري باالخ
عدم وجود وحدات إداریة للموارد المادیة ) 7، لمھامھ

 بالمقابل یوفر التنظیم المعمول بھ قدرًا مقبوًال. والبشریة
.من مشاركة األساتذة في اتخاذ القرارات

تحدیث إدارة الجامعة  -
اللبنانیة 

بناء القدرات  -
المؤسساتیة للجامعة 

اللبنانیة

إعادة تنظیم إدارة الجامعة  5155
تسییر اللبنانیة وزیادة فعالیة 

.ھاشؤون

:تعدیل قانون الجامعة اللبنانیة بما یؤمن 5155/1
استقاللیة الجامعة وتنظیم عالقة الوصایة بین الجامعة أ /5155/1

،ووزیر الوصایة
تطویر ھیكلیة الجامعة وإنشاء إدارات للتخطیط والتقییم  ب/5155/1

،والبحث ووحدات إلدارة الموارد البشریة
.ة األكادیمیة للجامعةتطویر البنی ج/5155/1

 .من أداء دورھم في إدارة الجامعة تمكین األكادیمیین 5155/2
.حصر القرارت األكادیمیة بھیئات أكادیمیة 5155/3
یمیة إداریة وأكادیمیة مشتركة للكلیات والمعاھد وضع أطر تنظ 5155/4

المتقاربة في حقول التعلیم والبحث، بما یمكنھا من التشارك في مواردھا 
.والتنسیق والتكامل بین برامجھا ومناھجھا ومشاریعھا

مع النقابات ومؤسسات العمل (توفیر الشراكة المجتمعیة  5155/5
.)والخریجین

.أكادیمیة مساعدة -إقامة بنى إداریة 5155/6
.وضع نظام جدید للھیئة التعلیمیة 5155/7
:ضع خطة توفرو 5155/8

تجھیز الجامعة اللبنانیة بوسائل االتصال والمعلومات  أ /5155/8
لوسائل في األعمال اإلداریة كافة،واستخدام ھذه ا

تأھیل القوى البشریة وتدریبھا في میادین اإلدارة  ب/5155/8
.الحدیثة للتعلیم العالي

معالجة القصور التنظیمي عن طریق وضع أو تطویر تشریعات  5155/9
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.نظم األكادیمیة والموارد البشریةوأنظمة متكاملة في مجاالت التسییر وال
فیة تطویر معاییر وآلیات التوظیف وتوصیف المواقع الوظی 5155/10

.والمؤھالت المطلوبة
اعتماد الخطط الدوریة للجامعة كإطار مرجعي یشكل عقد أھداف  5155/11

.ویتم على أساسھ دعم موارد الجامعة المادیة والبشریة وتقییم أدائھا
وضع وتفعیل نظام للمساءلة وتقییم االداء للھیئات اإلداریة والتعلیمیة  5155/12

.والفنیة في الجامعة اللبنانیة

5/15/6   تعاني وحدات وزارة التربیة والتعلیم العالي
من نقص كمي ونوعي في الموارد البشریة المتخصصة 

.وذات الخبرة في مجاالت عمل الوزارة ووظائفھا

بناء القدرات في  -
.الوزارة

تطویر الموارد البشریة  5156
واستقطاب كفاءات جدیدة في 

.الوزارة

ة بما یلزم من االختصاصیین طبقًا وضع خطة لتزوید الوزار 5156/1
للمھام التي ستوكل لھا في الھیكلیة الجدیدة، واستنادًا إلى االستراتیجیة 

.الوطنیة للتربیة والتعلیم
تعیین حملة الشھادات الجامعیة العالیة المتخصصة، في الوظائف  5156/2

.الوسطى والعلیا في الوزارة
 على قواعد معلنة تقوم على تعیین العاملین في الوزارة بناًء 5156/3
.والشفافیة الكفاءة
إقامة نظام حدیث في تقییم أداء العاملین في الوزارة والمدارس  5156/4

.الرسمیة
 .وضع خطة لبرنامج تأھیلي للعاملین في الوزارة 5156/5
معینة من  وضع خطة لدورات تدریبیة في لبنان والخارج لفئات 5156/6

 .العاملین في الوزارة
تدریب بعض العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي على  5156/7

.كیفیة جمع المعلومات المالیة، معالجتھا وتحدیثھا
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.إدارة رشیدة ودینامیة للموارد البشریة والمادیة: 16رقم  بند

5/16/1   ،ما زالت اإلدارة التربویة مركزیة الطابع
 تتصفو ،من دون شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي

حصریة، بحیث ال تعطى إدارات المدارس صالحیات بال
.المتعلقة بالمجتمع المحليشؤون المالئمة إلدارة 

تحدیث اإلدارة  -
.التربویة

نظام الحصري منفتح على  5161
.المجتمع المحلي

بما ال  تماد الالمركزیة والالحصریة في تسییر التعلیم الرسمياع 5161/1
.یتعارض مع السیاسة التربویة الوطنیة

إقامة نظام للشراكة المحلیة على مستوى المنطقة الجغرافیة  5161/2
.وعلى مستوى البلدة تشارك فیھا السلطات المحلیة

5/16/2   لم تطّور الدولة إلى الیوم رؤیة تربوّیة
الصالحیات الالزمة التي  تعطى فیھا المدرسة الرسمیة

دینامیتھا الخاصة في العمل والتطویر، وال یضم  تؤمن
التي  الطاقم التربوي اختصاصات تغطي األدوار التربویة

.المدرسة تحتاجھا

تحسین الفعالیة في  -
.إدارة المدرسة الرسمیة

تحول التدریجي إلى إدارة ال 5162
ذات صالحیات موسعة في  

.المدرسة الرسمیة

 .تنفیذ مشروع إلدارة موسعة الصالحیات في المدارس الرسمیة 5162/1
إقامة نظام للمساءلة والحوافز في إدارة موسعة الصالحیات في  5162/2

.المدارس الرسمیة
تعدیل ھیكلیة الوظائف في المدرسة الرسمیة بما یؤمن تنویع  5162/3

.الطاقم التربوي فیھا
في تقییم إدارة الموارد  EMISمأسسة آلیات الستثمار نظام  5162/4

.وتقدیم االقتراحات حولھا
إقامة نظام لضبط الجودة وتقییم األداء في إدارة الموارد، وإجراء  5162/5

.تقییم مؤسسي دوري لھا
تضمین ھیكلیة الوزارة وحدات مختصة بإدارة الموارد البشریة  5162/6

.والمالیة والمادیة

5/16/3   ثمة تقصیر في قیام الوزارة بدور رعایة
الشأن العام في التعلیم الخاص بما یتفق مع روحیة 

ضعف ) 1: یتبدى ھذا التقصیر في. الدستور اللبناني
) 2األطر الناظمة التي تبین ھذه الرعایة ومضـامینھا، 

غیاب آلیات الرقابة التي تحفظ حق الطلبة في الحصول 
) 3دنى من معاییر الجودة، على تعلیم یتمتع بالحد األ

غیاب الدعم الذي یقّدم للجھود والمبادرات التي تفضي 
زیادة الفرص الدراسیة وتحسین نوعیة التعلیم، : إلى

وزیادة دور التعلیم في االندماج االجتماعي والتنمیة 
عدم دعوة المؤسسات الخاصة ) 4االقتصادیة، 

.یریةللمشاركة في المشاریع والخطط التربویة التطو

رعایة الشأن العام في  -
.التعلیم الخاص

وضع أنظمة لرعایة الشأن  5163
العام في التعلیم الخاص على أساس 

.تشاركي

.في التعلیم الخاص" المصلحة العامة"وضع وثیقة تحدد نطاق  5163/1
" المصلحة العامة"وضع إطار ناظم لعمل التعلیم الخاص بما یحقق  5163/2

.المناسب لتأمین تطبیقھوإقامة النظام 
إقامة نظام لدعم الجھود والمبادرات في التعلیم الخاص وإنشاء الوحدات  5103/3

.الالزمة لذلك
وضع إطار یحدد نطاق مشاركة مؤسسات التعلیم الخاص في تنفیذ  5104/4

.الخطط والمشاریع التربویة، والشروط والقواعد المترتبة علیھا

.یة تھدف إلى تحسین النوعیة معتمدة مبدأ ترشید اإلنفاقإدارة مال:  17رقم  بند
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تشكو إدارة الدولة لشؤون التعلیم الرسمي   أ/5/17/1
. من ضعف في إدارة مواردھا البشریة والمالیة والمادیة
وال توفر الھیكلیة القائمة نظمًا أو أطرًا حدیثة للتحلیل 

.الموارد المالیة رةاالقتصادي وترشید اإلنفاق وإلدا

یشكو القطاع الرسمي في لبنان من تعدد  ب /5/17/1
مصادر اإلنفاق وصعوبة قیاس العالقة ما بین مدخالت 

.التعلیم وعائداتھ

تحسین الفعالیة في  -
إدارة شؤون التعلیم 

.الرسمي

تطویر سیاسات جدوى  -
اإلنفاق لتأمین نظام 
.تمویلي أكثر فعالیة

دة فعالیة الوزارة في زیا أ/5171
إدارة مواردھا المالیة والمادیة 

.والبشریة

زیادة فعالیة توزیع ب /5171
الموازنة وعملیات إعدادھا في 

.وزارة التربیة والتعلیم العالي

.لتحول إلى موازنة البرامجا

تطبیق نظام رصد كلفة التعلیم وتقدیم االقتراحات حول ترشید  1/أ/5171
.اإلنفاق
 إنشاء دائرة تخطیط مالي في وزارة التربیة والتعلیم العالي 2/أ/5171

.وربط الخیارات التربویة باالحتیاجات المالیة تشارك في إعداد الموازنة
تحدیث عملیة إعداد الموازنة وإجراءات التنفیذ من خالل  3/أ/5171

ن وضع التعاون ما بین وزارة المال ووزارة التربیة والتعلیم العالي لضما
.مجموعة إجراءات عملیة

مجموعة مؤشرات أساسیة  لقیاس العالقة بین النفقات وضع  1/ب/5171
.والمدخالت ومخرجات التعلیم

مدى تأثیر االستراتیجیات مكننة نموذج مالي لتقدیر  2/ب/5171
والخیارات المتبعة في القطاع التربوي على إجمالي الحاجات المالیة لھذا 

.القطاع



                                               
 .المنطق الذي یستخدمھ الفرد في معالجة القضایا االخالقیة 1
ع  : وزارة التربیة والتعلیم العالي 2 روت . )2015-2005(مشروع الخطة الوطنیة للتعلیم للجمی ة  : بی وزارة التربی

.156ص ، 34ص  والتعلیم العالي،
ة  : بیروت. )2015-2005(مشروع الخطة الوطنیة للتعلیم للجمیع : وزارة التربیة والتعلیم العالي  3 وزارة التربی

.33والتعلیم العالي، ص 
ر    4 یة لألس اع المعیش ة االوض ت دراس ي  ) 2004(بّین افي ھ اق الص بة االلتح ة  % 92.7أن نس ي المرحل ط ف فق

ي  ) بغض النظر عن الصف(، 14-10و  9-5لكن نسبة االلتحاق اإلجمالي لمن ھم في عمر . االبتدائیة % 98.6ھ
زي،  إدارة اإل(وھذا یدعم فرضیة اإلشباع العالي في ھذا السن . تباعًا% 95.2و ضاع المعیشیة   واالحصاء المرك

).2006، لألسر
.ضاع المعیشیة لألسرواال). 2006(إدارة اإلحصاء المركزي   5
روت . )2015-2005(مشروع الخطة الوطنیة للتعلیم للجمیع : وزارة التربیة والتعلیم العالي 6 ة  : بی وزارة التربی

الي، یم الع ط. 195، وص 158ص  والتعل ام فق التعلیم الع ق ب بة تتعل ذه النس یم . ھ ي التعل جلین ف داد المس ن أع ولك
ى النتیجة            ؤثر عل ا ال ی دًا مم ة صغیر ج ذه المرحل ي ھ ي ف ام و     189(التقن یم الع ي التعل ف ف یم   6أل ي التعل آالف ف

 ).التقني
ا   7 یم الع ة والتعل اء ووزارة التربی وث واإلنم وي للبح ز الترب ام  : ليالمرك ائیة للع رة اإلحص . 2005-2004النش

.المركز التربوي للبحوث واإلنماء: بیروت
ة      8 ة والشباب والریاض اء ووزارة الوطنی وث واإلنم وي للبح ز الترب ان  ). 2000(المرك ي لبن یم ف ة التعل : إلزامی

 .یم الرسميلالتع إلىالحاجة 
ة     9 ة والشباب والریاض اء ووزارة الوطنی وث واإلنم وي للبح ز الترب ان  ). 2000(المرك ي لبن یم ف ة التعل : إلزامی

ىالحاجة   الي ؛ 64، ص یم الرسمي لالتع إل یم الع ة والتعل ع  : وزارة التربی یم للجمی ة للتعل ة الوطنی روع الخط مش
.197، ص 182-181ص ص  وزارة التربیة والتعلیم العالي،: بیروت. )2005-2015(

الي 10 یم الع ة والتعل اء ووزارة التربی وث واإلنم وي للبح ز الترب ام : المرك ائیة للع رة اإلحص . 2005-2004النش
.المركز التربوي للبحوث واإلنماء: بیروت

الي   11 یم الع ة والتعل ع     : وزارة التربی یم للجمی ة للتعل ة الوطنی روع الخط روت. )2015-2005(مش وزارة : بی
.57-52ص ص  لیم العالي،التربیة والتع

وزارة التربیة : بیروت. )2015-2005(مشروع الخطة الوطنیة للتعلیم للجمیع : وزارة التربیة والتعلیم العالي 12
.197، ص 182-181ص ص  والتعلیم العالي،

الي 13 یم الع ة والتعل اء ووزارة التربی وث واإلنم وي للبح ز الترب ام : المرك ائیة للع رة اإلحص . 2005-2004النش
.ماءنالمركز التربوي للبحوث واإل: بیروت

الي   14 یم الع ة والتعل ع     : وزارة التربی یم للجمی ة للتعل ة الوطنی روع الخط روت. )2015-2005(مش وزارة : بی
.198-196، ص ص 184-181ص ص  التربیة والتعلیم العالي،

قراءة في نتائج امتحانات الشھادة المتوسطة : واقع تحصیل اللغة األجنبیة االولى). "2005(خضر، عبد الفتاح  15
.33، ص 34المجلة التربویة، عدد ، "للسنوات الثالث األخیرة

16 Kasparian, Choghig (2003). L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et 
l'émigration, La population Libanaise et ses caractéristiques. Université Saint-
Joseph.  

رة    17 ى نش ع وإل یم للجمی ة التعل ق خط ي مالح واردة ف ائیة ال دیرات اإلحص ى التق تنادًا إل بة اس ذه النس بت ھ احتس
.2005-2004اإلحصاء التربوي للعام 

ام     115.670و) المسجلون في الشھادات الرسمیة(في التعلیم التقني  41.221 18 یم الع ي التعل وي   (ف ز الترب المرك
).2005-2004النشرة اإلحصائیة للعام للبحوث واإلنماء، 

ة 19 نة الثانی ي الس جلین ف ذ المس بة التالمی غ نس وم -تبل رع العل ل % 42.5ف مي مقاب اع الرس ي القط ي % 57.5ف ف
في القطاع % 32.7في القطاع الرسمي مقابل % 67.3وتبلغ نسبة المسجلین في فرع االنسانیات . اصالقطاع الخ

).2005-2004النشرة اإلحصائیة للعام الدراسي المركز التربوي للبحوث واإلنماء، (الخاص 
.49-47، ص ص 32المجلة التربویة، عدد ، "مكننة االمتحانات الرسمیة: "المصري، عصام 20

21Kasparian, Choghig (2003). L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et 
l'émigration, La population Libanaise et ses caractéristiques. Université Saint-
Joseph.    
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ان  ). "2002(سلیم، مریم  22 ي لبن ي "المنھج الرسمي لریاض األطفال ف ان    : ، ف ي لبن ال ف اض األطف روت . ری : بی

.213الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، ص 
ل  . في كل مرة یذكر المنھج اللغة العربیة بالترادف معھا اللغة األجنبیة 23 ونظرًا في األھداف اللغویة أن على الطف

ة، أم ال     ة األم ھل ھي العربی یة  أن یستخدم بمھارة لغتھ األم للتعبیر والتواصل، ولكن ال تذكر جنسیة ھذه اللغ فرنس
ي یتحدث         ...أم األرمنیة أم الكردیة أم اإلنكلیزیة أم األلمانیة  ة الت ة األم ھي اللغ رد أن اللغ دلیل النظري ی ، وفي ال

ة          ا لیست الفصحى وال األجنبی ین أنھ ین ھالل م ویضع ب ع أھلھ ة   حطیط،  :، أنظر ..."بھا األطفال في البیت م فادی
ان : ، في"نظرة في منھج ریاض األطفال). "1999( ة  : المناھج التعلیمیة الجدیدة في لبن روت . نظرة تقویمی : بی

.109-108الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، ص ص 
ان  ). "2002(سلیم، مریم  24 ي لبن ي "المنھج الرسمي لریاض األطفال ف ان    : ، ف ي لبن ال ف اض األطف روت . ری : بی

.الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة
روت . ریاض األطفال في لبنان: ، في"التقییم والعالقة مع األھل في مرحلة الروضة). "2002(سمر  مقلد، 25 : بی

.321ص  الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة،
روع  26 ال مش ذه األعم ن ھ انوم ي لبن دة ف ة الجدی اھج التعلیمی یم المن ة: تقی رة تقویمی ة  نظ ھ الھیئ ذي نفذت وال

اء     : أنظر أیضًا. 2003و2001اللبنانیة للعلوم التربویة بین  وث واإلنم وي للبح ز الترب التوصیات  ). 2003(المرك
ة      اھج التعلیمی ة والمن یم وتطویر الھیكلی روت . الصادرة عن ھیئة متابعة خطة تقی وي للبحوث    : بی ز الترب المرك

. واإلنماء
ي المر   27 روع ف ذا المش ان لھ ابقة  ك ة الس مولیة    1998-1993حل ة الش د بالتربی رى، إذ قص ة أخ ة "وجھ التربی

.األساسيجمیع صفوف التعلیم  إلىالموجھة " الكونیة
رؤوف  28 د ال نو، عب راف(س ان ). 2003) (إش ي لبن مولیة ف ة الش ة التربی ویم تجرب روت. تق ة: بی ة التربی -كلی

.الجامعة اللبنانیة
ة   . تقییم مناھج المواد :المكون الثاني). 2003( للعلوم التربویةالھیئة اللبنانیة الیونسكو و 29 اھج التعلیمی تقییم المن

. الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة: بیروت. الجدیدة في لبنان
تقییم المناھج التعلیمیة . تقییم نظام التقییم: المكون الخامس ).2002( الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویةو الیونسكو 30

. الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة: بیروت. الجدیدة في لبنان
ان       : المكون السادس . 6ھل یتراجع مستوى التعلیم في لبنان، ص  31 ي لبن ام ف یم الع ذة التعل یل تالم یم تحص . تقی

.م التربویةالھیئة اللبنانیة للعلو: بیروت. تقییم المناھج التعلیمیة الجدیدة في لبنان
تقییم المناھج التعلیمیة . تقییم نظام التقییم: المكون الخامس). 2002(لھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة االیونسكو و 32

. الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة: بیروت. الجدیدة في لبنان
كو و 33 ة الیونس وم التربوی ة للعل ة اللبنانی ث ).2003( الھیئ ون الثال یة : المك ب المدرس یم الكت اھج . تقی یم المن تقی

. الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة: بیروت. التعلیمیة الجدیدة في لبنان
.المركز التربوي للبحوث واإلنماء، مكتب اإلعداد والتدریب  34
وي    35 تراتیجیة    ). 2004(وزارة التربیة والتعلیم العالي ومشروع اإلنماء الترب ات االس ة  مشروع التوجھ للتربی

.130ص  وزارة التربیة والتعلیم العالي ومشروع اإلنماء التربوي،: بیروت. والتعلیم في لبنان
ة    36 وم التربوی ة للعل ة اللبنانی كو والھیئ ابع). 2002(الیونس ون الس ین : المك دریب المعلم رامج ت یم ب یم . تقی تقی

. للعلوم التربویة الھیئة اللبنانیة: بیروت. المناھج التعلیمیة الجدیدة في لبنان
37 Comité Technique pour la Formation Continue (2001). Projet pour la mise En Place 
d'un dispositif permanent de formation continue des enseignants. Lebanon: 
CRDP.

:أنظر أیضًا 
Gibler, Jean-Marc et Hoyek, Samir (2000). Formation continue des enseignants (sous 
composante 2.2), Document de projet.                                                                   

وام   38 ة لالع ل المناطقی ط العم ر خط ز 2006-2005، 2005-2004أنظ ب، المرك داد والتردی ب اإلع ، مكت
.التربوي للبحوث واإلنماء

وي       39 اء الترب الي ومشروع اإلنم یم الع ة     ). 2004(وزارة التربیة والتعل ات االستراتیجیة للتربی مشروع التوجھ
.63وزارة التربیة والتعلیم العالي ومشروع اإلنماء التربوي، ص : بیروت. والتعلیم في لبنان

.2001دراسة رابطة أساتذة التعلیم الثانوي في لبنان عام  40
41 Ayoubi, Z. & Boujaoude, S. (2006). Chemistry teachers' practices in public and 
private schools in Beirut. Paper presented at the Conference on Preparing Teachers 
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for the Third Millennium, Al-Isra Private University, Amman, Jordan, May 18 and 
19; 

Henningsen, M.A. & Zebian, S. (2003). High-level thinking, reasoning, and 
communication in Lebanese elementary mathematics classrooms: A preliminary 
technical report on the 2002-2003 classroom observations of the MARAL project.
42 TIMSS (2003). User Guide.

ان : السادسالمكون ). 2001(الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة  43 اھج   . تحصیل تالمذة التعلیم العام في لبن یم المن تقی
ان   ي لبن روت . التعلیمیة الجدیدة ف ة    : بی وم التربوی ة للعل ة اللبنانی ي التسعینیات       . الھیئ ت دراسات ف د أجری ت ق وكان

ا    ى النت لت إل یل التعلیمي، وتوص توى التحص ھاحول مس ر. ئج نفس الي  : أنظ یم الع ة والتعل ). 2000(وزارة التربی
ام    ان للع ان . 2015التوجھات االستراتیجیة للتربیة والتعلیم في لبن اء، ص     : لبن وي للبحوث واإلنم ز الترب المرك

27 .
 .الفصل االول-نشرة البنك الدولي، "ھل یتراجع مستوى التعلیم في لبنان؟). "2006(البنك الدولي  44
.الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة: بیروت .التعلیم العالي في لبنان). 1997) (إشراف(األمین، عدنان  45
ة   46 ة اللبنانی ة   ). 2004(الجامع ة اللبنانی ي الجامع ذاتي ف یم ال زء اال-التقی ولیفي : لوالج ر الت روت. التقری : بی

.منشورات الجامعة اللبنانیة
ة لرابطة      راق جامعیةاوتزخر مجلة  .رابطة األساتذة المتفرغین 47 ة التنفیذی ن الھیئ بالمقاالت والتقاریر المقدمة م

ي    : أنظر أیضًا. األساتذة المتفرغین في الجامعة اللبنانیة للرابطة إلى مجلس المندوبین رغین ف اتذة المتف رابطة األس
الم   اد الع ین   الجامعة اللبنانیة، المكتب اإلقلیمي للیونسكو في بیروت، واالتح ات المعلم باط   6-4(ي لنقاب ). 1998ش

.، بیروتحالة لبنان-مؤتمر دور الجامعة في مجتمع متنوع
رون     48 دنان وآخ ین، ع الحھا  ). 1999(األم ة وإص ة اللبنانی ایا الجامع روت . قض وم  : بی ة للعل ة اللبنانی الھیئ

ة وا  .). ت.د) (محرر (دندشلي، مصطفى  : أنظر أیضًا. التربویة ة اللبنانی ا ومستقبلیھا  الجامع ائع ورشة   قعھ ، وق
منشورات ندوة العمل : ، بیروت1997حزیران  7العمل التي نظمتھا ندوة العمل الوطني صباح السبت الواقع في 

.الوطني
49 PNUD/UNESCO (1995). Eléments de diagnostic du système d'enseignement 
supérieur et l'Université Libanaise. Document de Travail.
50  www.escwa.org.lb/reports/docs/Lebanon_2005.

ولبرغ   . التفكیر األخالقي، ھو المنطق الذي یستخدمھ الفرد في معالجة القضایا األخالقیة 51 ان ك ن قاسھ   اووك ل م
أن التفكیر األخالقي یتضمن  إلىاألخالقیة الفرضیة، وتوّصل  dilemmaعن طریق طرح مجموعة من المسائل 
.أخرى یتم بالتعّلم إلىعلمًا بأن االنتقال من مرحلة أخرى ومن خطوة . ثالث مراحل وخطوتین في كل مرحلة

ة    . تقییم مناھج المواد :المكون الثاني). 2003( الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویةالیونسكو و 52 اھج التعلیمی یم المن تقی
ان  ي لبن دة ف روت. الجدی كو و : بی ة؛ الیونس وم التربوی ة للعل ة اللبنانی ةالھیئ وم التربوی ة للعل ة اللبنانی ). 2001( الھیئ
ان    . تقییم تحصیل تالمذة التعلیم العام في لبنان: المكون السادس ي لبن دة ف ة الجدی روت . تقییم المناھج التعلیمی : بی

.الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة

ة   . تقییم مناھج المواد :المكون الثاني). 2003(بنانیة للعلوم التربویة الھیئة اللالیونسكو و 53 اھج التعلیمی تقییم المن
.ھیئة اللبنانیة للعلوم التربویةال :بیروت. الجدیدة في لبنان

ون 54 د بیض ان  ). 1989(، أحم اریخ لبن ى ت راع عل ة  اوالص زمنالھوی ال مؤرخین  وال ي أعم رین اف . المعاص
.الجامعة اللبنانیةمنشورات : بیروت

كو و 55 ة الیونس ة اللبنانی ة   الھیئ وم التربوی ث). 2002(للعل ون الثال یة  :المك ب المدرس یم الكت اھج  . تقی یم المن تقی
.ھیئة اللبنانیة للعلوم التربویةال: بیروت. التعلیمیة الجدیدة في لبنان

.الدول التي یعقد فیھا نھایة الزواج المدني إلىالسلطات الدینیة المحلیة والدولیة، و إلىالتي تعود  56
كو و 57 ةالیونس ة اللبنانی ة  الھیئ وم التربوی ث). 2002(للعل ون الثال یة  :المك ب المدرس یم الكت اھج . تقی یم المن تقی

.ھیئة اللبنانیة للعلوم التربویةال: بیروت. التعلیمیة الجدیدة في لبنان
، )توثیقیةدراسة (لبنان  في في مناھج التعلیم العام) والطفل( مفاھیم حقوق اإلنسان). 2005(بدر، میشال  58

).تقریر غیر منشور(المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
ین  59 اعور  األم د ف دنان ومحم ان ). 1998(، ع ي لبن امعیون ف الب الج امات: الط روت. إرث االنقس ة : بی الھیئ

.اللبنانیة للعلوم التربویة
الھیئة اللبنانیة : بیروت. إرث االنقسامات: الطالب الجامعیون في لبنان). 1998(فاعور ، عدنان ومحمد األمین 60

.للعلوم التربویة
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الھیئة اللبنانیة للعلوم : بیروت. التعلیم العالي وسوق العمل في لبنان). 1998) (منسقة( عبد الرضاسوزان  61

.التربویة
ین 62 اعور  األم د ف دنان ومحم ا ). 1998(، ع الب الج ان الط ي لبن امات: معیون ف روت. إرث االنقس ة : بی الھیئ

.اللبنانیة للعلوم التربویة
63 Majzoub, Hana (1999). The Socioeconomic Background of AUB Students and 
their Career Decisions. Diplôme d'Etudes Supérieures en Education. Beirut.

ان    ). 1998) (منسقة( عبد الرضاسوزان  64 ي لبن ل ف روت . التعلیم العالي وسوق العم وم    : بی ة للعل ة اللبنانی الھیئ
.التربویة

ام   65 ذا المجال،     و، إذ نظمت وال 2004یستثنى من ذلك ما قامت بھ الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة ع ي ھ رة ف ل م
ن ال  400مؤتمرًا وطنیًا جامعًا ضم حوالي  یش داخل المدرسة،    مؤسسة تربویة ُعرضت فیھ حاالت متنوعة م تھم

اطي   وفعالیة بعض اإلجراءات التربویة والنفسیة المتخذة لمعالجتھا، وُطرحت مبادرات وتساؤالت حول كیفیة التع
ان  واال). 2004(الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة : أنظر. الوقایة منھا اومعھا  ي لبن . الد المھمشون داخل المدرسة ف

.بیروت، تقریر غیر منشور
ام  66 دة للع وان والعائ ذا العن ت ھ واردة تح ام ال ن 1970األرق أخوذة م زي : م اء المرك ة اإلحص ). 1972(مدیری

ام   . 1970تشرین الثاني -تحقیق إحصائي بالعینة-القوى العاملة في لبنان دة للع ن   1997واألرقام العائ أخوذة م : م
زي  اء المرك ام   واال). 1998(إدارة اإلحص ي ع ر ف یة لألس اع المعیش ام  . 1997ض دة للع ام العائ  2001واألرق

ن   أخوذة م  Kasparian, Choghig (2003). L'entrée des Jeunes Libanais dans la Vie: م
Active et L'émigration. Université Saint Joseph. . ن إدارة   2004واألرقام العائدة للعام مأخوذة م

.2006، ضاع المعیشیة لألسرواالاإلحصاء المركزي، 
ائي     67 دة اإلنم م المتح امج األم ة وبرن ؤون االجتماعی ان  ). 1998(وزارة الش ي لبن ة ف وال المعیش ة أح ، خارط

.بیروت
68   Kasparian, Choghig (2003). L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et 
l'émigration, La population Libanaise et ses caractéristiques. Université Saint 
Joseph.

ة اال درت دراس ـ وق ة ب بة البطال یة نس اع المعیش ن  %7.9ض ل م امعیین أق ین الج ة ب ًا أن البطال ّین أیض ي تب ، وھ
ات    . البطالة لدى حملة الشھادة المتوسطة ي المعطی ر ف ى وربما یعزى ھذا التغّی باب      إل ًا وھجرة الش الھجرة عموم

).2006، یشیة لألسرضاع المعواالإدارة اإلحصاء المركزي، (خصوصًا 
69 Kasparian, Choghig (2003). L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et 
l'émigration, La population Libanaise et ses caractéristiques. Université Saint 
Joseph.

ان ). 2000(عیسى، نجیب : أنظر 70 ة، مؤسسة      أسكوا، . التعلیم العالي وسوق العمل في لبن ل الدولی ة العم منظم
).غیر منشورة(الوطنیة لالستخدام 

. 2015التوجھات االستراتیجیة للتربیة والتعلیم في لبنان للعام ). 2000(وزارة التربیة والتعلیم العالي : أنظر 71
.70-69ص  ث واإلنماء، المركز التربوي للبحو: لبنان

:فقد وضعت مشاریع االستراتیجیات التالیة  72
اء     - وث واإلنم وي للبح ز الترب ان      ). 2000(المرك ي لبن یم ف ة والتعل تراتیجیة للتربی ات االس ، 2015التوجھ

.بیروت
وي  - اء الترب روع اإلنم الي، مش یم الع ة والتعل ة ). 2004(وزارة التربی تراتیجیة للتربی ات االس روع التوجھ مش

.بیروت. والتعلیم في لبنان
.بیروت. استراتیجیة التربیة والتعلیم في لبنان). 2006(الي وزارة التربیة والتعلیم الع -

المركز التربوي : بیروت. خطة النھوض التربوي في لبنان). 1994(المركز التربوي للبحوث واإلنماء  73
.للبحوث واإلنماء

ي   74 ي والتقن یم المھن ي  ). 1998(وزارة التعل ي والتقن یم المھن ویر التعل یة لتط ة الخمس  )2002-1998(الخط
فحة 222( رى   ). ص ة أخ ا خط عت قبلھ د وض ت ق ر. وكان ي  : أنظ ي والتقن یم المھن ة ). 1993(وزارة التعل خط

ینات       د التعس الل عق ي خ ي والتقن التعلیم المھن ان      ). صفحة  88( النھوض ب ي لبن ول أحوال التخطیط ف : أنظر ح
رسالة دبلوم دراسات علیا . )2000-1950(تطویر ھیكلیة وزارة التربیة الوطنیة في لبنان ). 2004(العلم، دیاال 

.في التربیة، كلیة التربیة
).2202/3/2002قرار رقم (الھیئة التربویة الوطنیة : مثال  75

76 Education Development Project/EDP. Newsletter, November 2006.
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77 Education Development Project/EDP. Newsletter, November 2006.

ة     95 ة اللبنانی ي الجامع رون    : أنظر حول مسائل اإلدارة ف ین، عدنان وآخ ة    ). 1999(األم ة اللبنانی قضایا الجامع
.دار النھار والھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، الفصل التاسع والفصل العاشر: بیروت. وإصالحھا
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