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مقدمة
بناًء على البياانت الرمسية لقسم التخطيط واألقسام املعنية  أُِعدَّ هذا التقرير إعداداً خاصاً 
قطاع  لتطوير  البصـرة  البصـرة، وابالعتماد -أيضًا- على »خطة حمافظة  تربية  مديرية  األخرى يف 

التعليم 2019 - 2022« واليت أعدَّهتا منظمة اليونيسيف ابلتعاون مع مديرية تربية البصرة.
الرتبية يف  أقسام  املختصة، واللقاءات واالجتماعات مع مسؤويل  اللجان  بتقارير  واْسُتِعَي 
حمافظة البصـرة، كما جَُِعت شكاوى املواطني وأولياء أمور الطلبة الواردة إىل مكتب النائب اإلداري 

يف حمافظة البصـرة حول قطاع الرتبية والتعليم وُحلَِّلت.
فضاًل عن عشـرات الزايرات امليدانية للمدارس واللقاءات مع اهليئات التدريسية، والتعليمية، 

والطلبة، والتالميذ، واالستماع إىل مشكالهتم.
اهلدف الرئيس من هذا التقرير هو رصد مشكالت قطاع الرتبية والتعليم وتشخيصها بدقة، 
وقياس حجمها الفعلي، وآاثرها احلالية واملستقبلية على قطاع التعليم ومستقبل البالد؛ إلعداد اخلطط 
الكفيلة مبعاجلة هذه املشكالت واملعوقات، وتقييم اخلطط احلالية ومدى قدرهتا على حل األزمة يف 
قطاع التعليم يف حمافظة البصـرة، وابلتأكيد ما يصدق على البصرة يصدق على غريها من احملافظات.

ولعل أساس املعضلة كامٌن يف عدم وعي القيادة العليا للبالد أبمهية قطاع التعليم وحموريته يف 
حتديد مستقبل البالد، لذا جند هناك إمهااًل واضحاً يف تعاطي احلكومات املتعاقبة على البالد يف 
العقود األربعة األخرية مع قطاع الرتبية والتعليم، إذ يـُتـََرَجُم هذا اإلمهال بعدم حصول قطاع التعليم 
على نسبة إنفاق تتجاوز )%4( من النتاج احمللي اإلجايل للبالد منذ أربعة عقود من الزمان َوْفق 

بياانت البنك الدويل.

فجوات قطاع التعليم في العراق )البصرة نموذجًا(
التقرير اإلداري لقطاع التربية والتعليم للمراحل ما قبل الجامعية 

في محافظة البصرة للعام 2022
إعداد : الدكتور ضرغام األجودي *

* النائب اإلداري حملافظ البصرة.
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املناسبة عن طريق  احللول  وأسبابا، وعرض  املشكلة  واإلجياز يف عرض  االختصار  راعينا 
تسليط الضوء على الفجوات يف قطاع الرتبية والتعليم، وبيان مقدار النقص ليتسنَّ للمخطط مراعاة 
احلاجات امللحة، والسقف الزمين املتاح للمعاجلة؛ ألنَّ األزمة ال تتجه حنو االنفراج يف املدى القريب 

إال مبقدار حمدود.
عرض اترخيي للمشكلة

يعاين قطاع التعليم يف العراق عموماً والبصـرة خصوصاً من مشكالت وفجوات كبرية مزمنة 
تعود إىل أربعة عقود من الزمن، حينما بدأت احلرب العراقية اإليرانية سنة 1980م، حي تسبَّبت 
احلرب يف عدم انتظام الدوام يف املدارس يف البصـرة واضطرابه، وانقطاعه لفرتات طويلة، فضاًل عن 
حذف جزء كبري من املناهج الدراسية سنوايً، وقد وصلت نسبة احلذف إىل )30–%40( من 
كتب املنهج، فضاًل عن زجِّ املدرسي واملعلمي يف جبهات القتال ضمن اجليش واجليش الشعيب، 
ففقدت املدارس أساتذهتا، وبسبب هذه احلرب العبثية توقَّف بناء املدارس، أو تعمريها وترميمها، 
وحرمت من التخصيصات املالية، وبقيت أسرية حلمالت بناء املدارس بتمويل شحيح من رسوم 

طوابع إعمار املدراس.
أصبحت  إذ  صدمة كبرية،  إىل  للكويت-  البائد  النظام  غزو  -بعد  التعليم  قطاع  تعرَّض 
ختصيصاته معدومة، فال بناايت جديدة، وال ترميم، وال صيانة للمباين القدمية، عالوة على إذالل 
وجتويع للطاقم التعليمي الذي كان يتقاضى ما يعادل دوالرين فقط كراتب شهري ال تكفيه لطعام 
يوم واحد، ممَّا اضطرَّ املعلِّم واملدرِّس إىل امتهان مهن أخرى ال تليق به، كبيع السكائر، أو افرتاش 
األرصفة؛ لبيع البضائع املستهلكة، أو العمل كعامل بناء، وأدَّى ذلك إىل اهنيار املنظومة القيمية 
الواجب  أداء  والرشوة، وعدم  الغش،  وانزلقوا يف  امللحة،  احلاجة  أمام  فتهاوى كثريون  للمجتمع، 
املهين واألخالقي، أمَّا الطالب فكان يعاين من اجلوع أيضاً، ومن عدم توفري املالبس، واألحذية، 
واحلقائب، والقرطاسية، والكتب املدرسية، فال توفرها الدولة، وال األسرة تستطيع أتمينها ودامت 
تلك الظروف الشديدة القسوة )13( سنة من اجلوع، واملرض، والضياع، وفقدان الشعور ابألمان، 

أو األمل، سبقتها مثاين سنوات من احلرب الطاحنة.
وبعد غزو أمريكا وحلفائها للعراق ُقِضَي على ما تبقَّى من البن التحتية املتهالكة لقطاع 
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من  اجلهلة  وبعض  منظمة،  دولية  قبل عصاابت  من  املتعمَّد  والتخريب  احلرق،  بعمليات  التعليم 
الطبقة الرثة، وبسبب سياسات االحتالل احتدم الصـراع األهلي يف العراق، وأصبح ساحة لتصفية 
احلساابت الدولية، وإاثرة النعرات الطائفية والقومية والعرقية، فدخلت البالد يف موجة عنف لسنوات 
عديدة، صاحبها غزو إرهايب غري مسبوق دمَّر جزءاً كبرياً من البن التحتية الناشئة لقطاع التعليم.

وسط هذا الرتاكم من االهنيار واإلمهال مل مير البلد حبالة من االستقرار حىت عصفت به موجة 
االحتجاجات الشعبية اليت أضرَّت بقطاع التعليم عن طريق دس شعارات شريرة مثل: )ماكو وطن 
ماكو دوام(، واليت استهدف مطلقوها تشويه مسعة الثوار بتعطيل املدارس، وزايدة اجلهل يف اجملتمع؛ 
ممَّا قلَّل من الدعم اجلماهريي للثورة، ومل تكن تلك األزمة متر حىت دامهت العراق والعامل جائحة 
 )كوفيد 19(؛ لتسبِّب يف فشل دراسي كبري، وواسع النطاق على مدى عامي من الدوام اإللكرتوين

 ِبال خبة، وال قدرة، وال مقومات. 
واقع قطاع الرتبية والتعليم يف البصرة ابألرقام

ظهرت لدينا -نتيجة لكل ما ذُِكَر، وما مل نتمكن من ذكره؛ لالختصار- فجوات تعليمية 
كبرية يف العراق والبصرة، ميكن عرضها ابجلداول واملخططات اآلتية:

شكل رقم )1( عدد الطالب يف حمافظة البصرة يوجد )1,028,769( طالب يف البصرة، 
وهو يفوق تعداد سكان بعض الدول اجملاورة.

 
 
 

ي العراق )البرصة أنموذجًا( التقرير اإلداري لعام 
م 2022فجوات قطاع التعليم ف   
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زمة متر حت دامهت العراق والعامل جائحة ومل تكن تلك األ  ،ثورةالدعم اجلماهريي للمن    قلَّلا  مَّ 

 اإللكرتوين وواسع النطاق على مدى عامي من الدوام    ،فشل دراسي كبري يف  ب  لتسب     ؛ (19كوفيد  )

  .وال مقومات  ، وال قدرة ،ال خربةب    

 واقع قطاع الرتبية والتعليم يف البصرة ابألرقام 

، وما مل -ظهرت لدينا  فجوات تعليمية كبرية يف  -نتمكن من ذكره؛ لالختصار نتيجة لكل ما ذ ك رن

 العراق والبصرة، ميكن عرضها ابجلداول واملخططات اآلتية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو   ، ( طالب يف البصرة1,028,769يوجد )   ( عدد الطالب يف حمافظة البصرة 1شكل رقم )

 . يفوق تعداد سكان بعض الدول اجملاورة

, رياض األطفال
19127

,  االبتدائي
611828

,  الثانوي
386303

,  المهني
11511
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شكل رقم )2( العجز يف عدد املباين املدرسية
يوجد عجز )852( بناية مدرسية )توجد 41 مدرسة كرفانية يف البصرة(.

 
 
 

ي العراق )البرصة أنموذجًا( التقرير اإلداري لعام 
م 2022فجوات قطاع التعليم ف   
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 ( العجز يف عدد املباين املدرسية2شكل رقم )
 . مدرسة كرفانية يف البصرة(  41بناية مدرسية )توجد    ( 852)يوجد عجز  

 
وأكثر   ،أكثر من نصف املدارس دوامها ثنائي  نوع الدوام   ونف قعدد املدارس (  3شكل رقم )

 .من ربعها دوامها ثالثي
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رياض األطفال االبتدائي الثانوي المهني المجموع

أحادي ثنائي ثالثي

65 741
293

109970

1259

624

1953

رياض األطفال االبتدائي الثانوي المجموع

عدد المباني عدد المؤسسات

شكل رقم )3( عدد املدارس َوْفق نوع الدوام أكثر من نصف املدارس دوامها ثنائي، وأكثر 
من ربعها دوامها ثالثي.

 
 
 

ي العراق )البرصة أنموذجًا( التقرير اإلداري لعام 
م 2022فجوات قطاع التعليم ف   
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شكل رقم )4( نسبة توفر اخلدمات يف املدارس.

 
 
 

ي العراق )البرصة أنموذجًا( التقرير اإلداري لعام 
م 2022فجوات قطاع التعليم ف   
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. ( نسبة توفر اخلدمات يف املدارس4شكل رقم )  

 

 ( عدد الطاقم التعليمي وعدد الصفوف 5شكل رقم )
 . لكن مع سوء يف التوزيع    وجود فائض يف الطاقم التعليميوهنا يتبيَّ 
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رياض األطفال االبتدائي الثانوي المهني المجموع
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شكل رقم )5( عدد الطاقم التعليمي وعدد الصفوف
وهنا يتبيَّ وجود فائض يف الطاقم التعليمي لكن مع سوء يف التوزيع.

 
 
 

ي العراق )البرصة أنموذجًا( التقرير اإلداري لعام 
م 2022فجوات قطاع التعليم ف   
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شكل رقم )6( نسبة الطلبة الذين ال يتخطون املراحل الدراسية

 
 
 

ي العراق )البرصة أنموذجًا( التقرير اإلداري لعام 
م 2022فجوات قطاع التعليم ف   
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 ( نسبة الطلبة الذين ال يتخطون املراحل الدراسية6شكل رقم )
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شكل رقم )7( نسبة التعليم األهلي من القطاع التعليم.
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جدول رقم )1( عدد املؤسسات التعلمية احلكومية يف حمافظة البصرة

عددهانوع املؤسسة

70رايض األطفال

1269مدرسة ابتدائية

325مدرسة متوسطة

125مدرسة إعدادية

147مدرسة اثنوية

1مدارس املوهوبي

2اثنوايت املتميزين واملتميزات

13اثنوايت املتفوقي واملتفوقات

7إعدادايت التجارة

13إعدادايت الصناعة

1معهد الفندقة والسياحة

85صفوف الرتبية اخلاصة

2معاهد الفنون اجلميلة

38أخرى مثل املدراس املسرعة واليافعي

2013اجملموع
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فجوات قطاع الرتبية والتعليم
توجد عديد من الفجوات يف قطاع الرتبية والتعليم سنوردها ابختصار شديد، هي:

فجوة يف األهداف1. 
ال خيفى على اجلميع غياب األهداف العملية اليت تتوخاها وزارة الرتبية من العملية الرتبوية، 
والدليل على ذلك أنَّك لو وجَّْهَت سؤااًل أليِّ تربويٍّ عن األهداف اإلسرتاتيجية للتعليم يف العراق 
فسيجيبك أغلبهم أبنَّه مل يسمع با، وعملياً جند أنَّ خمرجات التعليم ال تليبِّ حاجة سوق العمل، 
وال تليبِّ طموح اخلريج؛ ألنَّ الطالب ال يستفيد عملياً من معظم ما يدرسه يف حياته، وأوضح مثال 
على ذلك التعليم املهين الذي يعاين من اإلمهال الشديد، والضياع؛ الرتباطه ابلوزارة اليت ال تُِعرُي له 
أي اهتمام، فلم جتهَِّز الورش أبيِّ معدات منذ منتصف الثمانينيات يف القرن املاضي، وجُيَْب الطالب 

على شراء املناهج واملواد االستهالكية الالزمة للعمل يف الورش املتهالكة.
فجوة يف املناهج2. 

ختلُّف املنهاج الدراسية، وغياب املنهجية الواضحة هلا، فاحملّرِك األكب للتغيري يف املناهج هو 
مضاعفة حجمها؛ لزايدة كلف طباعتها، ومن َثَّ زايدة مبالغ العموالت والرشى، وكمثال على فشل 
املناهج أنَّ الطالب يدرس اللغة اإلنكليزية )12 عاماً(، لكنَّه يتخرج وهو ال يستطيع التحدُّث با، 
إن مل يكن أمياً فيها، أو تدريس طالب املتوسطة قواني الفيزايء النووية املعقدة ونظرايهتا، مع أنَّ هذا 

املوضوع ال يتخصَّص فيه إال )واحد يف املليون( ممَّن يدرسونه، وغريها كثري من األمثلة.
فجوة إدارية	. 

إنَّ غياب الكفاءة يف اإلدارات العليا لقطاع التعليم، وخضوعها للمحاصصة هو عامل مدمر 
ه، مع غياب توزيع الصالحيات ومتركزها يف شخص  للعملية الرتبوية اليت أصبحت فاقدة للقائد واملوجِّ
الوزير، أو املدير العام؛ ممَّا ساهم يف نشوء بريوقراطية ال مثيل هلا يف أسوأ دول العامل، فما زال تعيي 
مدير مدرسة يف قرية مشال العراق أو جنوبه من صالحية الوزير، وإجازة قصرية ملعلم يف قرية انئية من 
صالحية املدير العام، كما يعاين قطاع التعليم من ضعف منظومة اإلشراف الرتبوي واالختصاص؛ 
الوزارة، وعدم توفري الدعم هلا، وكذلك عدم كفاءة قسم كبري من  إلمهال هذه املنظومة من قبل 
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أفرادها. إذ سبَّب سوء اإلدارة هدراً يف إدارة املوارد املالية والبشـرية، مع شيوع احملسوبية واألاننية، 
وضعف العمل للمصلحة العامة، كما سبَّب ختمة يف أماكن حمددة، وَشحَّة كبرية يف أماكن أخرى.

فجوة يف البىن التحتية4. 
مل تنِب وزارة الرتبية يف البصـرة سوى )35( مدرسة يف )35( سنة، يف حي بنت احلكومة 
احمللية أكثر من )700( مدرسة منذ عام 2005م، وما زال النقص كبرياً يف عدد املباين املدرسية، 
)%80( من  فقط، وأكثر من  بناية   )1099( توجد  البصـرة  )1975( مدرسة يف  فمن أصل 
املدارس تعاين من تعدُّد املدارس يف البناية نفسها، والدوام الثنائي أو الثالثي، إذ يقل وقت الدوام، 

ونتج عن ذلك حذف عدد من احلصص، مثل: الرايضة، والفنية، وسائر الدروس.
كما يوجد اكتظاظ كبري يف الصفوف الدراسية، فمعدل الطالب يف الصفوف يبلغ )37( 
طالباً يف الصف الواحد، وعدد كبري من املباين املدرسية ال تليبِّ املعايري املعمارية واهلندسية ومعايري 
السالمة، فنصف املدارس ال حتتوي على مياه صاحلة للشرب، وربعها فقط حيتوي على خمتبات 
علمية، وال تليب معظمها متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة، وال حتتوي جيع املدارس على خدمة 

اإلنرتنت.
فجوة مالية 	. 

العامة للدولة، وهي نسبة  التعليم )%4( من املوازنة  ال يتجاوز حجم إنفاق الدولة على 
ضئيلة جداً مقارنة مع دول العامل؛ ممَّا نتج عنه احنسار اإلنفاق احنساراً كاماًل على التطوير والرتميم 
املالية فال توجد صالحية أو  البريوقراطية  التعليم، فضاًل عن  املطلوبة يف  ونقص حاد يف األموال 
ختصيصات مالية ملدير املدرسة؛ إلصالح زجاجة مكسورة، أو تغيري نقطة كهرابء، أو صنبور عاطل.

فجوة األمية6. 
طالب  آالف  بعشرة  اليونيسف  وتقدرها  املدارس كبرية،  من  التسـرُّب  فنسبة  لألسف  اي 
متسـرب سنوايً يف البصرة، وأعداد األميي يف ازدايد، يف ظل عدم وجود دعم، أو اهتمام ومتابعة 

مللف مكافحة األمية، وال توجد إحصاءات أو تقديرات دقيقة عن عدد األميي يف البصرة.
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فجوة اخلربات7. 
عاىن األساتذة من تراجع مستوايت أدائهم يف ظل غياب الدعم احلكومي وضعف إنفاذ 
القانون وعدم االستقرار األمين وغياب اإلدارات الفاعلة؛ لعدم وجود برامج تدريب ممنهجة ومستمرة 
منذ عقود من الزمن للهيئة التدريسـية، مع ضعف خمرجات اجلامعات، ممَّا نتج عن ذلك ضعف 
جودة التعليم، وضعف قدرات اهليئة التدريسـية، ونستثين من ذلك جزءاً قلياًل من املعلمي واملدرسي 
من اجليل القدمي، وجيل الشباب ممَّن يبذلون جهوداً شخصيًة غري مدعومة من الدولة يف تطوير 

قدراهتم، وبناء شخصياهتم الرتبوية.
فجوة إبداعية. 8

يوجد إمهال واضح للمواهب والطاقات عند الطلبة، فال توجد برامج الستكشافها والبحث 
املعلمي،  لتشجيع  برامج  وعدم وجود  للموهوبي،  واحدة  مدرسة  عدا وجود  ما  ودعمها،  عنها 

واملدرسي، واملديرين املبدعي، واملتميزين.
فجوة أخالقية. 9

يعاين اجملتمع من غياب للعدالة االجتماعية، وحرمان قطاعات وشرائح كثرية من حقها يف 
التعليم اجملاين، إذ جند غياب البيئة التعليمية املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة، فمع وجود )85( 
صفاً لذوي االحتياجات اخلاصة موزَّعة على )85( مدرسة يف البصـرة، لكنَّها ال تليبِّ الطموح، 

وتعاين من نقص كبري يف املستلزمات واملوارد، مع ضعف اخلبة ملعظم هيئاهتا التعليمية. 
إكساب  يف  الفشل  يف  تتمثَّل  حقيقية؛  أخالقية  أزمة  من  التعليمية  املنظومة  تعاين  كما 
النفس،  مع  والصدق  العمل،  يف  واإلخالص  الوطن،  السامية، كحب  األخالقية  القيم  الطالب 
والوفاء، واإلحسان، والنزاهة، والتعاون، والعمل بروح الفريق، وصالبة اإلرادة، والثقة ابلنفس، بل 
العكس جند أنَّ بعض التالميذ يكتسبون صفات ذميمة يف مسريهتم الرتبوية، مثل: التنمُّر، والتلفُّظ 
ابلكلمات النابية والبذيئة، والوالء للسطوة والقسوة، والنفاق، والغش، والكذب، فضاًل عن بعض 

املمارسات السلبية كالتدخي، وغريها.
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فجوة يف الرقابة واملتابعة. 10
يوجد غياب واضح يف الرقابة واملتابعة والتوجيه من قبل اإلدارة العليا ملديرية الرتبية، وانغماسها 
تطوير  أو  التعليم،  على حتسي جودة  أثر  أي  دون  من  الكالسيكي،  الروتيين  املكتيب  العمل  يف 

الوسائل، أو حل األزمات، أو التنبؤ با. 
ما املطلوب لردم هذه الفجوات اخلطرية؟

يف احلقيقة بعض هذه الفجوات يتطلَّب جهداً وطنياً على قدر كبري من املسؤولية، وليس 
منحه  طريق  عن  التعليم  بقطاع  اجلاد  االهتمام  تتطلَّب  األوىل  فاخلطوة  فحسب،  حملياً  جهداً 
حقيقياً؛  توزيعاً  للصالحيات  وتوزيع  اإلنفاق،  يف  وفاعلية  رقابة  مع  املناسبة  املالية  التخصيصات 
لتفكيك البريوقراطية، يرافقها حتديث حقيقي وجذري للمناهج يتناسب مع ما وصل إليه العامل من 
تطور يف هذا املضمار، وقبل ذلك إصالح منظومة التعليم، وحتديد أهدافها حتديداً واضحاً وفعلياً.

أمَّا على الصعيد احمللي فيجب االستمرار بوترية أعلى وأوسع، يف دعم قطاع التعليم وتطويره 
استطاعت حتقيق  إِذ  املاضية،  السنوات  احمللية يف  للحكومة  الناجحة  املبادرات  وحتديثه، وتوسيع 

اإلجنازات اآلتية:
بناء أكثر من )700( مدرسة، إِذ افـْتُِتَح هذا العام أكثر من )80( بناية جديدة نصفها 	 

هدم ملدارس قدمية، وبناء بناايت جديدة بداًل منها.
افتتاح )40( مدرسة ابتدائية مبعايري دولية.	 
افتتاح )13( اثنوية للمتفوقي واملتفوقات.	 

أهداف مقرتحة للحكومة احمللية
إجراء تغيريات جذرية يف اإلدارات العليا للمديرية، وإفساح اجملال للطاقات الشابة واملخلصة . 1

واملهنية يف تويل إدارة مفاصل مديرية الرتبية يف البصرة.
التكنلوجيا احلديثة يف اإلدارة، وتوفري . 2 الروتي، واستخدام  تسهيل اإلجراءات، والقضاء على 

الوقت واجلهد على املوظفي، وإاتحة الفرصة للعمل امليداين.
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تعميم جتربة اإلدارة املستندة على املدرسة على جيع املدارس يف البصـرة لنجاحها، مع توفري . 3
أهدافها،  اليت ختفق يف حتقيق  اإلدارات  املدرسية واستبدال  املادي واملعنوي لإلدارات  الدعم 

وتدوير اإلدارات الناجحة.
بناء )800( بناية مدرسية جديدة؛ للقضاء على الدوام املتعدد، وعلى االكتظاظ يف الصفوف . 4

عن طريق وضع خطة لبناء )250( مدرسة سنوايً.
إعادة دمج املدارس اليت متتلك عدداً قلياًل من التالميذ؛ لتقليل احلاجة إىل البناايت املدرسية، . 5

وختفيف النقص يف عدد من التخصصات.
ِد الدوامات، . 6 دمج املدارس املتوسطة مع اإلعدادية الواقعة يف البناية نفسها؛ للقضاء على تعدُّ

ومعاجلة النقص يف بعض التخصُّصات.
زايدة عدد املدارس ذات املعايري الدولية تدرجيياً، ونقل اخلبات إىل جيع املدراس يف البصرة.. 7
افتتاح اثنوايت للمتميزين واملتميزات يف كل األقضية، وزايدة عددها يف املركز.. 8
افتتاح اثنوايت للمتفوقي واملتفوقات يف كل أقضية احملافظة ونواحيها، وزايدهتا يف مركز احملافظة. . 9

زايدة عدد صفوف الرتبية اخلاصة، وجتهيزها مبا يتناسب مع احتياجاهتا، مع تدريب الطاقم . 10
التعليمي تدريباً احرتافياً خارج العراق، ومنحه احلوافز، والتشجيع الالزم.

تطوير رايض األطفال احلالية، وإيالؤها االهتمام الالزم.. 11
إطالق محلة حقيقية وجادة وشاملة؛ حملو األمية يف احملافظة، وتوفري الدعم املايل الكايف هلا.. 12
النهوض بواقع اإلعدادايت املهنية، وحتديثها، وتطويرها، وحتديث مناهجها، وجتهيز ورشها . 13

ابملكائن احلديثة، وإصالح العاطل منها، وتوفري مستلزمات النجاح؛ لتساهم يف القضاء على 
البطالة، ورفد سوق العمل أبيدي عاملة ماهرة.

الالزمي، . 14 املعنوي واملادي  الدعم  الرتبوي واالختصاص، وتوفري  بواقع اإلشراف  النهوض 
وإشراكه يف الدورات، مع رفده ابلعناصر الكفؤ، والنزيهة.
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حتديث املدارس، وتوفري اخلدمات األساسية هلا، وإنعاشها ابملالعب اخلماسية واملكتبات . 15
احلديثة، وخمتبات احلاسوب، والعلوم، واملسـرح.

تكون إدارة، وتشغيل احلوانيت املدرسية من قبل إدارة املدرسة، وختصَّص أرابحها؛ لرتميم . 16
املدرسة، ومكافأة العاملي.

لدورات . 17 سنوية  خطَّة  طريق  عن  فعالة  بصورة  واملدرس  املعلم  لتطوير  فعالة  خطة  وضع 
مستمرة ترتقي أبدائهم.

وتشجيعهم . 18 عملهم  يف  واملبدعي  املتميزين  واملدرسي  املعلمي  لدعم  فعَّالة  آلية  وضع 
ومكافأهتم.

وضع آلية فعالة الحتضان الطاقات واملواهب الطالبية، وتوفري مستلزمات نوها وازدهارها.. 19
وضع آلية عملية ذات معايري فعَّالة يف إزاحة اإلدارات غري الناجحة، وفسح اجملال للمثابرين . 20

يف ارتقاء سلم اإلدارة مبا خيدم العملية الرتبوية.
دعم القطاع اخلاص، وفسح اجملال له؛ لنقل اخلبات التعليمية العاملية والتجارب الدولية . 21

الناجحة مع حتسي املتابعة والرقابة على التعليم األهلي وترشيده؛ لضمان اجلودة مع خفض 
الكلفة الدراسية على املواطني.


