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  المنظومة التعليمية في ليبيا

  استراتيجية التطوير، خفاقإل، مواطن اعناصر التحليل

 مقدمة

أآاد أجزم بأن الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية من أهم الدراسات التربوية التي 
ذلك ألن المنظومة التعليمية ) مستقبل التعليم(ينبغي أن يتصدى لها الباحثون في مجال 

ناحية،  بمكوناتها وبرامجها وتفاعلها مع متطلبات العصر من الموضوعات المرآبة من
وهي بذلك تستعصي على الدارسين فال يقبلوا عليها بالموضوعية والمنهجية المتوخاة، وهي 

د ممؤثرة في الحراك االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي يست –من ناحية أخرى  – أيضًا
وهذا يحفز الدارسين للولوج . فرازاتهاإمقومات نشاطه من مخرجات المنظومة التعليمية و

غورها وآشف مكنونها بهدف التحليل والنقد أو التغيير  ربالمنظومة التعليمية لسفي 
  . والتطوير

المرسومة، والجهاز التعليمية من خالله الخطط تنفذ  ن المنظومة التعليمية هي الوعاء الذيإ
ها ، واآللية التي يتم بواألداة التي تراقب سير التنفيذ الذي ينظم آليات التنفيذ لهذه الخطط،

  . تقويم العملية التعليمية برمتها

العقد األخير من القرن الماضي، التعليمية خالل لقد تطورت الدراسات المرتبطة بالمنظومة 
لى تأثير هذه إومرد ذلك . وبدأ االهتمام بالمنظومات التعليمية والشبكات المساندة لها

، وفي الترآيبات التعليميةقبلة لمخرجات المنظومة المنظومة في حرآة سوق العمل المست
) المعلمين والموظفين(لى عناصر هذه المنظومة إاالجتماعية المبلورة لنظرة المجتمع 

ن المكانة االجتماعية لخريجيالل احإ، وفي هم االجتماعية في الحضر أو الريفومكانت
آذلك و ،ن المنظومة دون استكمال مشوارهم الدراسيمهذه المكانة للمتسربين  غيرالراقية و

 المؤسسات والهيئات الثقافية التي تتغذى على ما يصدر عن المنظومة التعليمية من في
  .  نتائجو مخرجات

ذا أردنا أن يكون لنا إ، فى أنها الجهاز الذي يعد للمستقبللى المنظومة التعليمية علإوينظر 
العلمي أو التميز في بداع مجال الرياضي أو في االبتكار واإلمستقبل في ميدان الفن أو في ال
، جيتهااستراتي(رتب ذلك في المنظومة التعليمية  نأن  ناالمجاالت الثقافية واألدبية علي

ات لنكتشف المواهب ونصقلها وندفع بها الى المؤسس) الخ... أهدافها  وسائلها وآلياتها
  . المختصة لتتولى دورها بعد ذلك
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المعنية ذا لم تخطط المنظومة التعليمية لهذه األغراض فلن تجد مؤسسات المجتمع إف
المواهب المصقولة التي تستهل بها نشاطها الواعد والهادف الى تحقيق االنجازات الطموحة 

  . التي تسعى اليها

 2030ايات آأس العالم سنة أن يكون لنا فريق آرة قدم مؤهل لدخول نه -مثال -ذا أردنا إف
، نعم .للعمل على تحقيق هذا الهدف "، نطلب من المنظومة التعليمية أن تبدأ فورابجدارة
ة المناسبة في صقل يئنما تبدأ بتوفير البإهي التي تعد الفريق في نهاية المطاف و تليس

المواهب وتوفير وتنويع الخيارات أمام الجهات المعنية والمختصة للحصول على أفضل 
في   2022الدورة  –أما التخطيط لما قبل ذلك . حقيق الهدف المنشود العناصر الواعدة بت

  . درة على االيفاء بذلك لقصر المدةن المنظومة التعليمية غير قاإف –) مثال(قطر 

جراء الدراسات إ، والدعوة الى هر االهتمام بالمنظومة التعليميةلكل هذه المعطيات ظ
واآتشاف مواقع النجاح ومواطن الضعف  هافيومراقبة سير العمل  هاوالتحليالت لمكونات

مقترحات لتطويرها وتأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق والخلل وتقديم 
لذات  – هائجزنوفي هذا السياق  هذه الورقةأتي تو .هامنات المرتقبة حوطماآلمال وال
  : هي أقسامالى ثالثة  –الغرض 

  العناصر األساسية التي ينبغي أن يبنى عليها تحليل المنظومة التعليمية : األول لقسما

 -ن وجدت إ -يجابيات إلنجازات واإلظهار اإ، وتقويم المنظومة التعليمية: ثانيال لقسما
  . والفشل في السابق خفاقإلومواطن ا

 اإلخفاق تقديم مقترحات لتطوير المنظومة التعليمية بما يجعلها تتجنب أسباب: الثالث  لقسما
  .بأسباب التنمية والتطوير األخذ  والفشل وتتجه نحو
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  المنظومة التعليميةعناصر تحليل  :األولالقسم 

  

ها، والتي رة بتأثتتكون عناصر تحليل المنظومة التعليمية من العوامل المؤثرة فيها والم
في ستة عناصر نستعرضها  ويمكن حصرها. واألداء ،والتمويل، التسيير: تتمحور حول

  :فيما يلي

   السكان واقتصاديات التعليم :أوال 

ن الخصائص االقتصادية والسكانية تؤثر في المنظومة التعليمية وتحدد السياق الذي يمكن إ
  : ويشمل هذا المحور البندين التاليين ها من خالله تقدير مستوى أداء

وهو الذي يؤثر آليا في المنظومة التعليمية من خالل تحديد جزء  :يفراغالوضع الديم –أ 
مية دون اذ ال يستقيم أي تخطيط للمنظومة التعلي. من االحتياجات التي يجب تلبيتها مهم

وعندما ) درسم، أنماط التالمعدالت(وفر البيانات السكانية وتمعرفة الوضع الديمغرافي 
يتم اللجوء الى المسوحات األسرية أو مشوهة تكون هذه البيانات ناقصة أو غير حقيقية 

   .درس على الصعيد الوطنيمبغية تقدير وضع الت... ) مسوحات حول ظروف المعيشة (

اسات رة الدرد، ونمنطقة الى أخرى داخل ليبيا ما الحظنا اختالف الكثافة السكانية من وإذا
على  -حصائية المتوفرة إلهمال الواضح للبيانات اإل، واحصائية التحليلية لواقع السكانإلا

   .بين خطط التعليم والواقع لبينقف على  االنفصام انيمكن أن  -نذرتها 

في بدايات العقد الماضي على عدد من المدارس المقفلة في بعض مناطق  بنفسي لقد وقفت
، في الوقت الذي الحظت فيه آثافة لة بالسكانوهأمناطق غير منشائها في إليبيا بسبب 

، في الوقت الذي في مناطق أخرىطالبا  في المرحلة االبتدائية  60الفصل الواحد تصل الى 
أن آل األطفال الذين هم في سن الدراسة قد التحقوا بالمؤسسات يعلن فيه قطاع التعليم آان 

ولكن حتى في   .ةوالمباها لدعايةلوذلك  %/100 الى وصلتدرس  مة التبسنالتعليمية أي أن 
  . بالنسبة لنوعية التعليم  "تلك المرحلة بقي السؤال مفتوحا
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آان  لما :..)، نقل التقنية سوق العمل، التنمية البشرية(اجات االقتصاد الوطني احتي -ب
العامة وعلى رأسها قطاع  في تمويل األنشطة "امؤثر "العامالوضع االقتصادي في أي بلد 

صالح إلومتطلبات االملحة تأطير عملية التمويل لتلبية االحتياجات  لييمفإنه . التعليم
في العقود السابقة مقتصر على بعض الجوانب  ليبيافي  تمويل التعليمولكن . والتطوير
ء تزايد في بنا  - مثال  -اذ الحظنا . على رؤى خاصة ورغبات غير منهجية "اعتمادا

دارة التعليم الى إمدارس التعليم المتوسط في ظل غياب بناء المؤسسات الجامعية مما دفع 
. ستعمالها لمؤسسات التعليم العاليللتعليم المتوسط التعليمية آانت مخصصة احتالل مرافق 

  . وخسارة لكليهماللمرحلتين جحاف إوفي ذلك 

مر التعليم التقني والتكوين المهني األغداق ميزانيات بمبالغ غير مبررة لمنشآت إ نفضال ع
لو صرفت ف ؟ن مخرجات التعليم التقني والتكوين المهنييأ: الذي يدفعنا الى التساؤل اآلن

مصاف الدول   فيميزانيته في العقد األخير من القرن الماضي على ليبيا بأجمعها لجعلتها 
نفاق بغزارة على إنتيجة  .ق تحقياستقصاء ووهذا الموضوع يحتاج الى  .  "المتقدمة تقنيا

مؤسسات التعليم التقني والتكوين المهني على مدى عقدين من الزمن دون الحصول على أي 
والحاجة متفاقمة للعمال المهرة والفنيين من الخارج  .مخرجات مؤثرة في سوق العمل

  .  وتخصص البناء والتشييد مثال على ذلك

  :لىإأدى ) نفاق مع سوء التدبيراإل شح في(التعليم نفاق  على إلن هذا التباين في بنود اإ

 بعثرة المرافق التعليمية في مستوى التعليم األساسي والمتوسط •
فقر في المؤسسات الجامعية وقد ظهرت بعض المشاريع في اآلونة األخيرة   •

 .فوات األوان عندما تفاقم الوضع ولكن بعد
يق أي انجازات تذآر على أرض نفاق على التكوين المهني دون تحقإلفي ا إفراط  •

 الواقع 
، فعلى ضعفه نفاق على التعليمإلاستخالص غير صحيح للبيانات المتوفرة حول ا •

وه في شلت "منظومة التعليمية نظرالل حقيقية فانه ال يؤشر الى تحقيق معدالت نمو
  . الموارد أو توظيفها  توزيعسوء في  وفاق نإلبنود ا

   -: أمام المخططين وواضعي استراتيجية التعليم اآلن ينبغي أن تطرح األسئلة اآلتية و
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لتمويل خطط ومشاريع  "هل سيكون النمو االقتصادي المتوقع في المستقبل آافيا •
 ؟صالح التعليم وتنميتهإ
 ؟الت االنفاق على أولويات التعليممعدفي زيادة  إلىهل نحتاج  •
نفاقها على قطاع التعليم إلندفع بتسخير الموارد المالية المحصلة من التعليم  هل •

  ؟خارج الميزانية ضافية منإباعتبارها موارد 

 17قيام ثورة ن على ضرورة األخذ في االعتبار تداعيات الظروف التي نتجت إ هبينمع الت
ومراعاة ذوي ) أبناء الشهداء(وضرورة مساعدة األيتام  2011في عام  فبراير المجيدة

وخاصة   في قطاع التعليم )الثوار( عادة التأهيل للعاملينإ، و)الجرحى(االحتياجات الخاصة 
عادة تأهيل أو إل متابعةالمداومة  مع. الفئات لهذهوذلك بشكل استثنائي ، مهالمعلمين من

  .األحداثتلك أو استبدال المباني التعليمية التي تضررت أثناء  صيانة

  ) ، االنتقالااللتحاق، االستقرار(اء المنظومة التعليمية أد :ثانيا 

  : التعرض للجوانب الثالثة التالية ، ال بد لنا منس مستوى أداء المنظومة التعليميةلقيا

  : باإلضافة إلى واالنتقال منهاواالستقرار فيها االلتحاق بالمنظومة التعليمية 

حالة المدرسة  بشأنالنظام التعليمي لألهداف التي حددت له  ةمدى استجاب علىالتعرف 
، والمصاعب التي تواجه ير المدرسي لمن هم في سن الدراسةوالمص) درسمأنماط الت(
  . ومن مرحلة الى أخرى  ،لى مراحل التعليم المختلفةإالتالميذ تدفق دارة موجات إ

ن الجانب الذي اهتمت به المنظومة التعليمية في السابق هو محاولة قبول جميع من هم إ
  : في "دون مراعاة للقدرة االستيعابية  وظهر ذلك واضحا دراسةالفي سن 

آثافة الفصل الدراسي والتي تجاوزت المستويات المعيارية بشكل غير مقبول  •
 . "تربويا

دون مراعاة المستويات التعليمية لى تخصصات إالتالميذ والطالب  جيهتو •
 .همعمارألمة مرحلة التخصص ءومال

ونقص في بعض ) طب األسنان مثال( بعض التخصصات الجامعية  ظاظتآا  •
 )العلوم األساسية مثال(التخصصات األخرى 

فة وتأثيرهم راحل التعليمية المختلمن الم والفاقد عداد المتسربينإعدم االآتراث ب •
 .الدعلى النمو االجتماعي واالقتصادي في الب
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  : ما يلي ى االستراتيجية المرتقبةلى عليمدرس من وضع التإ

التالميذ الى مراحل تدفق البحث عن مصادر المصاعب التي تواجه ادارة موجات  -
المتعلقة يز بين تلك العوامل يالتعليم المختلفة ومن مرحلة الى أخرى مع محاولة التم

واالعتبارات  ،والعوامل الخاصة بطلب األسر) العرض(باالستحقاقات التعليمية 
وتقدير حجم آل من هذين العاملين لتحديد األولويات التي يجب ) الطلب(االجتماعية 

 يجابية معإتتعامل بمقابل تلك التي ) العرض(ها للسياسات الهادفة الى تعزيز ؤاعطا
 . )الطلب(

 فاقد عادة أوإمن دون (الداخلية لكل مرحلة مع مقارنة عدد السنوات  قياس الفاعلية -
االلتحاق (وقياس الفاعلية الداخلية الشاملة آتلك المتعلقة بمكونات ) تسربأو 

 ) والتسربوالفاقد عادة إلا(في ظروف ) واالستمرار واالنتقال
االلتحاق (بجوانب  المتعلقة جراء الدراسات التحليلية والمسوحاتإة ممداو -

في المنظومة التعليمية بشكل منتظم ومقارنة نتائجها بتلك التي ) واالستمرار واالنتقال
تسجل في بلدان أخرى مختارة بغية تقييم أداء المنظومة ومعرفة مواطن ضعفها 

بات التي تواجه واالستفادة  من ايجابيات المنظومات األخرى في معالجة الصعو
 . المنظومة الوطنية

  االنفاق على التعليم : ثالثا

طار قطاع إن تحليل المنظومة التعليمية يقتضي دراسة عناصر عملية التحكم المالي في إ
ظهار أولويات  الميزانية بين مستويات التعلم، ويميز إ، وينبغي أن يسمح هذا التحليل بالتعليم

  . المعتادةة وبين النفقات الجارية بين االنفاق في مشاريع التطوير والتنمي

  : يالحظ ما يليفي العقود السابقة  نفاق إلبع ألوجه اتان المت

لمستلزمات واألدوات بمعدالت تزيد عن المعدل المعياري مع مالحظة ااستهالك  -
  .ارتفاع في التكاليف 

الحقيقي وخاصة في مجال تنفيذ  نفاقإلاالختالف بين الميزانيات المعتمدة وا -
 المشاريع والتنمية

ليه مقارنة بالنفقات في مجال إنسبة مخصصات التطوير رغم الحاجة  لؤتضا -
 . تهاعلى أهميالمرتبات والمصروفات اليومية 

نفاق على إلنفاق مع تشعب جهات اتخاذ القرارات الخاصة باإلالمرونة الزائدة في ا -
 شؤون التعليم 
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 داري سليم إالتوسع في التوظيف بدون معيار  -
فير متطلبات العملية التعليمية بشكل متكامل ومناسب في القصور والتقصير في تو -

 آافة أنحاء البالد 
 ضباطيةاالناالنحراف في التصرف في المال العام في ظل التسيب االداري وعدم  -

 نفاق إلفي ا
 عدم الربط بين أداء الخدمة التعليمية وتكلفتها -

يتعدى جمع المعلومات الى تجدر االشارة الى أن نشاط التحليل المالي في قطاع التعليم و
الى مصادر متنوعة وموثقة حول االحصاءات المدرسية  "عملية انتاج المعلومة استنادا

وربط آل ذلك بالكثافة الطالبية وانتشار المؤسسات ، والتعليمية وبنود الصرف الحقيقية
السياسات نفاق على التعليم تظهر إلدراسات مقارنة في مجال اجراء إلى إونحتاج  .التعليمية

  . المختلفة المتبعة في آل مستوى ونوع تعليمي 

سمح بتقييم النتائج المالية يالمنهجية المستندة على نموذج محاآاة مالية  نيويمكن تب
تقليص عند آيف ستكون النتائج المالية  :"مثال .بدقةللسياسات التي يمكن تصورها للمستقبل 

 يالى مستوى تعليم ورفعهم همتأهيلأو  ، وتدريب المعلمين ورفع آفاءاتهمحجم الصف
دخال التطبيقات إلى التعليم الثانوي وإ ساسيمن التعليم اال االنتقالوتحسين معدل  ،أعلى

  ؟ دارة العملية التعليميةإالرقمية في 

   )الداخلية والخارجية(الفاعلية  :رابعا 

عملية تحليل المنظومة  ن تقدير نتائج عمل المنظومة التعليمية يقع في مكانة بارزة فيإ
ومن أهم الجوانب التي تقدر من خاللها نتائج عمل المنظومة التعليمية معدالت . التعليمية

واستيعاب آل من سن الدراسة  بلوغهمدرس وقدرة المنظومة على استقبال األطفال عند مالت
  .المناسبة له له في المرحلة   "هو في سن الدراسة ليجد مكانا

نوعية التعليم المقدم وأهميته  : عنبالدرجة األولى هذا المستوى ال بد أن نتساءل  وفي
  االقتصادية واالجتماعية 

  :ما يلي -فيما يتعلق بهذا الجانب  -يالحظ في العقود الماضية 
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والمبررات صادقة وتصل الى حد ، مستوى األداء في مجال التعليم نعدم الرضى ع •
 اليقين

 على توفير االحتياجات وتقديم الخدمات التعليمية في جميع المناطق ضعف القدرة  •
 متطلبات هذه االحتياجات والخدمات ي آلببما يل

، عداد الخريجين والمتخصصينإية في نالمضالجهود ق األموال الكثيرة وبذل انفإ  •
د اقفارتفع معدل ال، األداء وارتباك السياسات المطبقةتدني في مستوى للولكن نتيجة 

ظرة تالمنوهبط مستوى معظم الخريجين لدرجة عدم قدرتهم على االيفاء بواجباتهم 
للدراسة   واإليفادفي مواقع العمل فضال عن الالمعيارية في التوظيف  منهم

  . في الخارجوالتدريب 

 .، والذي يتم في مستوى التدريس ونوعية التعليماعلية تكمن في حسن أداء المنظومةن الفإ
لمنهجية تحاليل االعلى  هايرتكز قياسو، المتاحة حول نوعية التعليم نادرةن البيانات أبيد 

  : منهاوالتي لمستوى الطالب 

 ة نوعية التعليم بمراق -
 والعلوم  ات في الرياض معياريةاالتجاهات ال -
 )محو األمية(ية ئتقويم مستوى القرا -
  .عليميبرامج تقييم التحصيل الت -

أو في ( هذه البرامج مقارنات تقديرية مباشرة حول عمليات التعليم في سن معينة  تقدماذ 
  . )تحليل النظم التعليمية(لى مستوى إ " هذه الدراسات أحيانا تمتدو) مستوى تعليمي معين

وينجز هذا التحليل على المستوى الوطني من خالل قياس أداء المؤسسات والتعرف على 
  . المستوىهذا ة على أفضل الممارسات التربوي

 التعليم األساسيما بعد مرحلة لمستويات التعليم نوعية التعليم في : من المهم األخذ باالعتبار
الفردي والجماعي وهو ما : واالقتصادية على الصعيدينلى أهميتها االجتماعية إشارة إلمع ا

ذات الطبيعة التقنية التي  ،)الفعالية الداخلية(وهي تكمل قياس ) الفعالية الخارجية(يسمى 
  . تميز عملية انتاج المعارف
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طه بالنشاط االجتماعي التقني والتكوين المهني الرتباالتدريب  –بطبيعة الحال  –نغفل  الو
 .ثاره على الصحةآ، وهي يز على منافع التعليم االجتماعيةمع ضرورة الترآ. واالقتصادي

والحياة االجتماعية والتوجهات االقتصادية في المجتمع ، تنظيم األسرة وتربية األبناءو
يل لوتع ،النافعوتوجيه االعالم نحو طلب التعليم  ،ق العملووس ،ومتطلبات المواطنة

التي يحق للجميع أن يتوقعها من والى المكاسب  ،ص الموارد المالية لقطاع التعليميتخص
  . الرأس المال  البشريفي ته اراستثما

  االنصاف : خامسا 

النشاط التعليمي  جيهتورآزية في مكانة مواالهتمام به في التعليم نصاف إليحتل تعزيز ا
  : التعليمية، ويتحقق ذلك في بعدين لمنظومةاوتمويل 

من خالل  درس نفسها  ميتمتعون بفرص الت) االناث الذآور و(ذا آان األفراد إتحديد ما  –أ 
معاينة البيانات في مستويات االلتحاق بالمؤسسات التعليمية وفي المسار المدرسي 

 ، أو الموقع الجغرافينسآنوع الج(فيها األفراد لى معايير ال يتحكم إباالستناد ) التخصص(
  . )أو الوسط االجتماعي واالقتصادي

ذا إما  وقياس ،نصافإالموارد العامة في مجال التعليم توزع ب تذا آانإتحليل ما  –ب 
  .دون سواهانة ينسبة ترآزها لمصلحة بعض المجموعات المعآانت 

مراعاة اختالف مسار  معتوزيع الميزانية العامة للتعليم  علىنصاف إلويرتكز تحليل ا
. من المراحل التعليمية والمبالغ التي تنفقها الدولة على آل تلميذ في آل يالتالميذ المدرس

آونهم بقات األآثر حظوة أآثر من غيرهم يستفيد األطفال من الطما  "ويالحظ بأن غالبا
بحكم وضعهم االجتماعي  –ن ئييمهولكونهم  يمكثون في النظام التعليمي لمدة أطول

  . قي الخدمة التعليمية بطريقة أفضللتل –واالقتصادي 
حيث  ،لمنح الدراسية في التعليم العاليل التوزيع غير العادلفي االنصاف  انعدامفاقم توي

من الدولة الى الطبقات األآثر  للموارد المالية   "امعكوس  "اعيتوز –في السابق  - نا،شاهد
   . لى مراآز النفوذإواألقرب  غنى

نصاف إلحالل العدل واإلوالموقف يتطلب معالجة . الوضع القائم في العقود السابقة هذا هو
شكالية القائمة في الوقت إلوالمخرج من هذه ا .الجور والمحاباة عن" عوضافي التعليم 

عن المعايير المنهجية والواقعية لتوزيع الميزانية وتبني مبدأ الالمرآزية الحاضر هو البحث 
قي تالوطنية ويردارية والتوزيع العادل للموارد والمنح بأسلوب نزيه يخدم المصلحة إلا

  . الى مراتب عليامع بالمجت
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  التنظيم االداري  :سادسا 

دارة الموارد مسألة حاسمة في ليبيا شأنها في ذلك شأن أي بلد آخر في العالم، إتعتبر مسألة 
  . حالل هذه المسألة مكانة خاصة في تحليل المنظومة التعليميةإوهذا يبرر 

وبالتالي بتوزيع المهام واالختصاصات تتعلق مسألة ادارة الموارد بمسألة التسيير االداري 
  . طق الجغرافية والمؤسسات التربويةوالموارد على الوحدات االدارية والمنا

هو لقطاع التعليم  التنظيم االداري  ينبغي أن يهتم بهبأن أهم عنصر  توال عجب اذا نوه
في التنظيم االداري سواء من حيث   المعلى حالقديكون للمعلم  ينبغي أن ومن ثم ) المعلم(

، عداده قبل الخدمةإاالهتمام بلى جانب إ واالستحقاقات الواجبات أو الحقوق تحديد التعيين أو
واالستفادة من خبرته في  ،نهاء الخدمة في الوظيفة العامةإ، واالهتمام به بعد هاءأثنا هتدريبو

يهتم بها التنظيم ينبغي أن رى لى جانب المعلم  عناصر أخإويوجد . آل مراحل حياته
  وانتقالهم من مرحلة الى أخرى ، بهمرستو  ،ونشاطهم،وتخصصاتهم ، التالميذ :االداري مثل

آل ذلك ينتظم بفعل هياآل وآوادر تكتسب . والمراحل الدراسية سنواتدارة تدفقاتهم للإو
  .والتلميذالمدرس : العنصرين الخدمات التي تقدمها إلى هذينأهميتها من   

  
  :تظهر في اآلتين مالمح المنظومة التعليمية في العقود الماضية إ

   "ومهنيا "ومعنويا "تدني مستوى المعلم ماديا  -
ي دون وضع ضوابط لتنفيذ هذا لزامية التعليم لمرحلة التعليم األساسإالنص على  -

 .النص
لمعالجة هذا المبدأ وضع آلية دون فاق مرآزي نإلمجانية التعليم في جميع المراحل وا -

مواجهة  نوقصور ولي األمر ع ،في ظل انتشار المدارس والجامعات الخاصة
 .تكاليف الدراسة لألبناء

  .لى أخرىإفي فرص التعليم من مسار الى آخر ومن منطقة  نايتبال -
 ة المناهج وطرق التدريس وأساليب التقويم يطنم -
 معيارية والتوازن والموضوعية سياسة القبول في المؤسسات التعليمية الافتقار  -
 وجود معدالت عالية للتسرب دون وجود بيانات موثقة تحدد أعدادهم وقدراتهم  -
المخرجات في عمومها ليست في المستوى المطلوب نتيجة قصور الكثير منها عن  -

 ليهاإأداء الوظائف الموآلة 
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التنظيم االداري في العقود السابقة عن القيام صير قوتقصور نتيجة برز ين العنصر الذي إ
، في  "اتلميذ 25لى أآثر من إوصول آثافة الفصل الدراسي  بواجبه على المستوى الوطني

ن هذه النسبة إبل  -على وجه العموم  -  5:1تلميذ الى ما نسبة / أستاذ  المقابل وصول معدل
  .  3:1لى إوصلت في بعض المناطق 

بالحد األدنى من الكفاءة وبها ولو يمكن القبول في أي منظومة تعليمية يراد لها أن تعمل  ال
الزائدين عن  المعلمينمن عدد  وجودهذه المعدالت سواء في اآتظاظ الفصل الدراسي أو 

من المعلمين والنقص الحاد في بعض  الضافيالعدد ا :ير التساؤلثمما ي. الحاجة
  : شكالية القائمة تكمن فيإلالتخصصات ومن ثم فان ا

ة ويغطي وظيفال، والتجهيزات بما يناسب والتوزيع الجغرافي ،العدد(المبنى المدرسي  –أ 
  ) الحاجة

  )عادة تأهيل ومعيارية في التوظيف والتوزيعإ، و"اوتدريب "اعدادإ (المعلمين  –ب 

وما يتعلق بها ، والمنظومة التعليمية دارةإلاالرتباط الوثيق بين ا من نافلة القول التأآيد علىو
تعليم  حداثإلعلى المستوى المحلي مكانيات التعليمية المتوفرة إلالوسائل واتوظيف  من

  . تتحقق من خالله مستهدفات العملية التعليميةونوعي فعلي 

المالحظ أن االرتباط بين عملية التعليم في المدارس من جهة والمستلزمات التي  منو
   :والمطلوب، دارس من جهة أخرى هو ارتباط بسيطتمتلكها الم

ومتجانسة في  لى نتائج ملموسةإمكانيات إلتوظيف الوسائل وا معرفة آيفية  •
 .المؤسسات التعليمية

الوسائل ر قدر ممكن من التعلم من خالل بأآعلى التالميذ يحصلون آيفية جعل  •
  . المتوفرة في هذه المدارس

  : ن العمل المنتظر هوإ

نجاز المقارنات بين ليبيا والدول األخرى في المؤشرات إربط سير العمل بالتمويل واألداء و
  ير والتمويل واألداءيستالرئيسية لل

ل االستشارات الخارجية وينبغي أن تتم المقارنات من خالل فريق وطني وليس من خال
  .يانديفي غياب العنصر الوطني والعمل الم المنعزلة
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  خفاق في المنظومة التعليميةإلمواطن ا :الثانيالقسم 

 :تمهيد

جّراء رة حكم الطاغية المقبور األمّرين ال جدال في أن التعليم في ليبيا قد عانى أثناء فت
بالقصور عن  –في عمومها  –مخرجات توصف  أنتجمما . التهميش والمسخ واالستهزاء

ومن تميز أثناء تلك الفترة من حاالت . القيام بما يتوجب عليها القيام به في حياتها العملية
فردية استثنائية أو واعدة فهي مجهودات شخصية ومبادرات ذاتية من صنع األفراد أنفسهم 

ب الليبي الذمة والمسؤولية دون أو بفعل القلة التي آانت تسير التعليم وتراعي في الشع
ن المنظومة إ. اآتراث لمن يشد إلى الخلف أو يثبط العزيمة وما أآثرهم في تلك األيام

والومضات التي . هاالتعليمية الرسمية آنذاك ليس في مخططها العملي تنمية البالد أو تطوير
نظومة التعليمية هي حدثت في تكوين األفراد أو في تقليل وتحجيم الخسائر الفادحة في الم

  . من خارج المخطط

هذه هي المحصلة التي انتهت إليها آافة أوساط الشعب الليبي ونؤيدها في ذلك عن اقتناع 
 .رغم صالحيتها للدراسة ،ن بعيدًا عن االستنتاجات الذاتيةولك ،مبني عن تجربة وتحليل

توجه نحو الصائي، نود وبعيدًا عن المالحظات العرضية التي تحتاج إلى تأآيد بياني وإح
 2011- 2010 :للفترة) الشاملة(النتائج الموثقة التي يمكن استخالصها من تقرير التنافسية 

الصادر عن المرآز العالمي للتنافسية واألداء التابع للمنتدى االقتصادي الدولي والذي اعتمد 
 2012- 2011 :ولم نضع في االعتبار التقرير الذي أعد للفترة. 2010على بيانات عام 

 ،هي سنة فاصلة في تاريخ ليبيا الحديث )2011(وهذه السنة . 2011العتماده على بيانات 
فهذه السنة هي نهاية لمرحلة بغيضة متخلفة استمرت مدة . لما بعدهاوسنؤرخ لما قبلها، و

" آبحامملوء باألحداث الجسام، وشهد  2011ولما آان عام . وبداية لعهد جديد ،عامًا 42
وتوجه . طفى ليبيا الهاربين بها نحو المجهول، وإرغامهم على التسليم واالستسالملمخت

إن أحداث عام . ليبيا إلى تغيير اتجاه البوصلة نحو الديمقراطية والتنمية والتطوير) ثوار(
حصائية في استخالص األحكام والنتائج إال تتضمن معلومات أو بيانات لها داللة  2011

المعتمد على  2011- 2010تم الترآيز على بيانات تقرير قد و. يم والتنميةذات العالقة بالتعل
 ه الورقة ن البيانات حول التعليم في ليبيا المتضمنة في هذإ. أو ما قبلها 2010حصائيات إ

ونستدل بها على التقدم المرتقب لليبيا الجديدة ) صفر(يمكن اعتمادها مؤشرات في المستوى 
  .فبراير المجيدة المنتظر احرازه في مقبل األيام 17رة في ظل توجهات وأهداف ثو
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  : ائج من تقرير التنافسية العالميةنت
  

أن يوضح آيفية فهم وقياس النمو النوعي من ) الشاملة(حاول تقرير التنافسية العالمية 
منظار تنافسي يضع في اعتباره تشخيص التنافسية المستدامة من النواحي االقتصادية 

دولة، واستند في تحليله على مؤشر  139واالجتماعية والبيئية، ويتضمن مسحًا لعدد 
ل، وهو أداة تقيس األسس االقتصادية الجزئية والكلية للتنافسية التنافسية العالمية الشام

من خالل  –طبقًا لمنظور التقرير  –تعرف على مؤشر التنافسية لبلد ما ويمكن ال . الوطنية
مؤشر  ويستند. المؤسسات والسياسات والعوامل المحددة لمستوى االنتاجية في ذلك البلد

التنافسية العالمية على العديد من العناصر التي تّقيس آل منها جانبًا من جوانب التنافسية، 
  :وهذه األرآان هي. وتتوزع هذه العناصر إلى مجموعات تتكون من أثنى عشر رآنًا تنافسيًا

  
 البنية المؤسسية  -1
 البنية األساسية  -2
 االقتصاد الكلي بيئة  -3
 الصحة والتعليم االبتدائي  -4
 التعليم العالي والتدريب  -5
 آفاءة سوق السلع -6
 آفاءة سوق العمل  -7
 نمو سوق المال  -8
 االستعداد والتهيؤ التكنولوجي  -9

 حجم السوق  - 10
 تطوير األعمال التجارية - 11
 االبتكار - 12

يرصد مؤشر التنافسية الدولية التطور االقتصادي في مجموعة من األرآان أالثني عشر 
   :ويقسمه إلى ثالثة أنواع هي

  
  . تحرآها العوامل وهي األقل نموًا وتعتمد على األرآان األربعة األولىاقتصاديات  :أوًال
ات تحرآها الكفاءة وتعتمد على األرآان الستة التي تلي األرآان األربعة ياقتصاد: ثانيًا

  .األولى مباشرة
  .ات يحرآها االبتكار وتعتمد على الرآنيين األخيرينياقتصاد: ثالثًا
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ويعطي التقرير أوزانًا لهذه المؤشرات حسب مرحلة التطور الذي ينتمي إليها االقتصاد 

  :من األقل نموًا إلى األآثر نموًا على النحو التالي: وله في ذلك خمس مراحل. المعني
  تحرآها العوامل: المرحلة األولى

  المرحلة االنتقالية من األولى إلى الثانية
  الكفاءةتحرآها : المرحلة الثانية

  المرحلة االنتقالية من الثانية إلى الثالثة
  يحرآها االبتكار: المرحلة الثالثة

وبالنظر في توزيع هذه الدول حسب مراحل . وقد غطى التقرير خمس عشرة دولة عربية
بينما في ) األقل نموًا(تطورها ونمو اقتصادها ترد موريتانيا في مرحلة التطور األولى 

الجزائر ومصر، والكويت وليبيا والمغرب : من األولى إلى الثانية ترد المرحلة االنتقالية
ترد األردن ولبنان وتونس في المرحلة الثانية، والبحرين ووقطر والسعودية وسوريا، 

األآثر (وعمان في المرحلة االنتقالية بين الثانية والثالثة واإلمارات في المرحلة الثالثة 
  ).نموًا

  2010ير عام في التقرترتيب ليبيا 

حسب قيمة مؤشر التنافسية العالمية ) دولة 139بمجموعها (وبالنظر إلى ترتيب الدول 
نجد سويسرا في المرتبة األولى بينما تشاد في  7إلى  1الذي تتراوح قيمته من ) الشاملة(

واألخيرة ) 17بترتيب (أما الدول العربية فدولة قطر هي األولى عربيًا . المرتبة األخيرة
  ).100بترتيب (وقبل األخيرة عربيًا تأتي ليبيا ) 135بترتيب (عربيًا هي موريتانيا 

المتعلقة باألرآان األنثى عشر مؤشرات في ال ترتيبهان هذا الترتيب العام لليبيا ناتج من إ
  :الموضحة في الجدول اآلتي
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  الرآن  القيمة
)1-7(  

  موقع ليبيا
  

  88  4.20  األساسية المتطلبات)  أ(
  111  3.34  البنية المؤسسية
  95  3.22  البنية األساسية

  7  5.72  بيئة االقتصاد الكلي
  115  4.53  الصحة والتعليم االبتدائي

  127  3.19  "محسنات الكفاءة)  "ب(
  95  3.63  التعليم العالي والتدريب
  134  3.20  آفاءة سوق السلع
  139  2.81  آفاءة سوق العمل

  130  2.99  سوق المال نمو
  114  2.87  االستعداد والتهيؤ التكنولوجي

  69  3.64  حجم السوق
  135  2.62  "االبتكار وعوامل التطور) "جـ(

  136  2.86  تطور األعمال التجارية
  131  2.38  االبتكار

  
رغم البنية االقتصادية الكلية المستقرة ) 100الترتيب (أن موقع ليبيا التنافسي المتأخر 

يفسره آونها آانت تواجه ) بيئة االقتصاد الكلي:  آما توضح قيمة المؤشر(المتوفرة لها 
صعوبات آبيرة ومختنقات خطيرة متعلقة بعدم آفاءة أسواق السلع والعمل والمال باإلضافة 
إلى البنى األساسية غير المتطورة والمستوى المتدني لتبني التكنولوجيا، وسوء اإلدارة وعدم 

أعراض  إالوالتي ما هي  .مجال االنفاق، وغير ذلك من المعوقات التنموية الحرص في
  .ألزمة نظام الحكم في ليبيا آنذاك

 : رير لها عالقة بالتعليم في ليبياتقالمؤشرات في 
  :وهيفي ليبيا مؤشرات لثالثة أرآان لها عالقة مباشرة بالتعليم  -اآلن  -نتناول 

  )4الرآن (الصحة والتعليم االبتدائي  -

 )5الرآن (التعليم العالي والتدريب  -

  ).9الرآن (االستعداد والتهيؤ التكنولوجي  -

  :وذلك وفق السياق التالي
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  التعليم االبتدائي: أوًال 

  :يتضمن هذا الرآن مؤشرين لهما عالقة مباشرة بالتعليم وهما
وآانت ليبيا في الترتيب  )2.5(التعليم االبتدائي الذي تحصل على قيمة  نوعية- -1

  .وهي األخيرة على مستوى الدول العربية )دولة 139(لهذا المؤشر من  )128(
والذي لم تظهر له أي قيمة بسبب عدم توفر البيانات  ،نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي -2

سقاطات ظاهرها إويالحظ أن هذا المؤشر ذو طبيعة آمية، وقد يعطي  المتعلقة به
مبطنة بمزاعم باالنجازات التي ال  هايحسب للمنظومة التعليمية في ذلك الوقت، ولكن

بالتالميذ للتسجيل في مواقع تسمى مدارس  زجتخرج عن الدعاية واإلعالم بسبب ال
أن غياب المعلومات يشير  ن عفضًال. تفتقر إلى أدنى معايير المؤسسات التعليمية

ن الثقافة التي إبل . إلى ضعف اإلدارة وعدم قدرتها على التوثيق وتوفير المعلومات
حاولت السلطة آنذاك غرسها هي حجب المعلومات واإلحصاءات بدعوى السرية 

يكون مرد ذلك أيضًا البعد  وقد. ولم يكن ذلك إال ستارًا للعجز والالمباالة. والكتمان
 .عن التعرض للنقد وآشف عيوب المنظومة التعليمية وعجزها

 التعليم العالي والتدريب : ثانيًا
  :ويتضمن هذا الرآن المؤشرات الثانوية التالية

  :االلتحاق بالتعليم ويشمل -1
 على 48الترتيب  2006نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي والتي آان لليبيا فيه عام   ) أ(

وهذا يشير إلى مقدار . المستوى العالمي والترتيب الرابع على المستوى العربي
وظهر . اهتمام السلطات في ذلك العهد بالتظاهر بإدخال الطلبة للمؤسسات التعليمية

واضحًا آنتاج طبيعي لحرآة النمو السكاني في المناطق المختلفة الذي أملى ) الكم(
  .حلة من التعليمإنشاء الفصول الدراسية لهذه المر

على  37الترتيب  2008نسبة االلتحاق بالتعليم الجامعي، والتي آان لليبيا فيه عام   ) ب(
وما آان ذلك إال بسبب . والترتيب األول على المستوى العربي دوليالمستوى ال

المسار الوحيد المفتوح للطلبة خريجي المرحلة الثانوية من التعليم وهو االلتحاق 
ضغط االجتماعي نحو ضرورة لل" أيضاونتيجة  ،الجامعيةحلة بالتعليم في المر

 وامتصاص القوة الشبابية الفاعلة في مؤسسات وجود مؤسسات للتعليم العالي،
وجدت منظومة التعليم و  .ر الرماد في عيونهمذو إللهائهمتسمى بالتعليم العالي 

الستقطاب الطلبة على غير هدى السابقة الحل في نشر الجامعات والمعاهد العليا 
بأعداد آبيرة بدون سياسة واضحة لتنسيب الطالب إلى تخصصات مفيدة أو مراعاة 

 .نوعية التعليم آما يظهر ذلك في المؤشرات المتعلقة بهذا الجانب
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 :نوعية التعليم ويشمل -2
الترتيب  2010-2009نوعية النظام التعليمي والتي آان لليبيا في العام الدراسي  –) أ(

والتي تتساوى فيها مع أنغوال صاحبة الترتيب  )2.0(األخير عالميًا وعربيًا بقيمة 
)139(. 
-2009نوعية تعليم الرياضيات والعلوم والتي آان لليبيا في العام الدراسي  –) ب(

دولة في العالم والترتيب قبل األخير على  )139(على مستوى  )113(الترتيب  2010
 .ولة عربيةد) 15(المستوى 

) دولة 139(من  )137(اإلدارة والتي آان لليبيا الترتيب ) آليات(نوعية مدارس  – )ج(
 .دولة عربية 15والترتيب األخير على مستوى 

-2009الوصول إلى االنترنت في المدارس والتي آان لليبيا في العام الدراسي  - )د(
 15على مستوى  13دولة في العالم والترتيب  139على مستوى  129الترتيب  2010

 .دولة عربية
 :التدريب أثناء العمل، ويشمل -3

توفير األبحاث التخصصية والخدمات التدريبية محليًا والتي آان لليبيا في العام-  ) أ(  
 دولة والترتيب قبل األخير في )139(في  )134(ترتيب  2010-2009الدراسي 

  .دولة عربية )15(
ترتيب  2010- 2009المعلمين والتي آان لليبيا فيه أثناء العام الدراسي  تدريب -)ب(
  .دولة عربية 15 من 12دولة والترتيب  139في  )110(
  

 :االستعداد والتهيؤ التكنولوجي؛ ويشمل: ثالثًا
دولة وترتيب  139من  96آان لليبيا فيه الترتيب  توفر آخر التكنولوجيات والتي )1

  .دولة عربية 15على مستوى  12
دولة والترتيب  139في ) 116(مستخدمي االنترنت والتي آان لليبيا فيه الترتيب  )2

 .دولة عربية 15قبل األخير في 
في  110االشتراآات في االنترنت ذي النطاق العريض والتي آان لليبيا فيه الترتيب  )3

 .دولة عربية 15دولة والترتيب األخير في  139
دولة والترتيب  139في  109عرض نطاق االنترنت والتي آان لليبيا فيه الترتيب  )4

 .دولة عربية 15األخير في 
 139من ) 74(الترتيب  2009الخطوط الهاتفية الثابتة؛ والتي آان لليبيا فيه سنة  )5

 .دولة عربية 15دولة والترتيب السابع من 
 139من ) 90(الترتيب  2009ات الهاتف النقال والتي آان لليبيا فيه عام اشتراآ )6

  .دولة عربية 15دولة والترتيب الحادي عشر من 

19 
 



  

  أو ما قبلها 2010مؤشرات التعليم الخاصة بليبيا لسنة 

موقع ليبيا 
 عربيًا 

)1-15(  

موقع ليبيا 
 دوليًا

)1 -139(  

قيمة  رمز  اسم المؤشر
 المؤشر المؤشر

)1 -7 (
  %أو

 

 4.09 نوعية التعليم االبتدائي 2.5 128 15
نسبة االلتحاق بالتعليم 

 االبتدائي
 4.10 ـ ـ ـ

نسبة االلتحاق بالتعليم  %93.5 48 4
 الثانوي

5.01 

نسبة االلتحاق بتعليم  55.7% 37 1
 المرحلة الثالثة

5.02 

 5.03 نوعية النظام التعليمي 2.0 138 15
تعليم الرياضيات  نوعية 3.1 113 14

 والعلوم
5.04 

 5.05 نوعية مدارس اإلدارة  2.2 137 15
الوصول إلى االنترنت في  2.3 129 13

 المدارس
5.06 

توفر األبحاث التخصصية  2.7 134 14
 والخدمات التدريبية محليًا

5.07 

 5.08 مدى تدريب المعلمين 3.4 110 12
 9.01 توفر آخر التكنولوجيا 4.4 96 12
 9.04 مستخدمي االنترنت %5.5 116 14
االشتراآات في االنترنت  %0.2 110 15

 ذي النطاق العريض
9.05 

ميغابت  0.5 109 14
بالثانية لكل 
10.000 
 نسمة 

 9.06 عرض نطاق االنترنت

 2.08 الخطوط الهاتفية الثابتة %17.1 74 7
االشتراآات في الهاتف  77.9% 90 11

 النقال
2.09 
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  :أو ما قبلها 2010 سنةاخفاقات المنظومة التعليمية في ليبيا في 

 
على وجه العموم متأخر دوليًا وعربيًا إذ نجد التدني  2010ليبيا في عام ترتيب يالحظ أن 

الجامعي ومؤشر الخطوط الثانوي و واضحًا في آافة المؤشرات عدا مؤشر االلتحاق بالتعليم
الموقع األخير دوليًا وعربيًا في نوعية مدارس  2010لقد احتلت ليبيا في عام . الهاتفية الثابتة

 :واحتلت الترتيب األخير عربيًا في. وآليات اإلدارة مما يعكس الوضع االداري في البالد
  نوعية التعليم االبتدائي -
 نوعية النظام التعليمي -
 النطاق العريض ياالشتراآات في االنترنت ذ -
 .عرض نطاق االنترنت -

 :والترتيب قبل األخير عربيًا في آل من
  وعية تعليم الرياضيات والعلومن -
 توفير األبحاث التخصصية والخدمات التدريبية محليًا -
 .مستخدمي االنترنت -

 :في نومستوى متد
  الوصول إلى االنترنت في المدارس -
 تدريب المعلمين -
 .توفير آخر التكنولوجيات -

 
غاية األهمية في ن الترتيب المتدني على المستوى العالمي واألخير عربيًا متعلق بموضوع إ

ال وهو نوعية التعليم ونوعية النظام أء وإعدادهم لمراحل تعليم الحقة شمن حيث تربية الن
نوعية تعليم الرياضيات والعلوم، وتوفير : باإلضافة إلى التدني في آل من ،التعليمي

األبحاث التخصصية، والخدمات التدريبية محليًا، وتدريب المعلمين، والوصول إلى 
وبهذا يصبح . ن هذا الوضع يؤثر على تأهيل الجيل الجديد بكاملهإ. االنترنت في المدارس

ربية والتعليم وإستراتيجية التعليم العالي والبحث من الضروري أن تضع إستراتيجية الت
ا معالجة هذه الجوانب المتدنية مفي  أعلى سلم أولوياته –قيد اإلعداد  اللذين هما –العلمي 

فبراير  17هذا هو الوضع القائم للنظام التعليمي عشية انطالق ثورة  .في منظومتنا التعليمية
المتعلقة به والمتضمنة في التقرير الدولي نقطة وتمثل البيانات واإلحصائيات . المجيدة

النهاية لما وصل إليه التعليم في عهد حكم االستبداد، ونقطة البداية للعمل المنتظر في 
  . لبالمستق
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  استراتيجية التطوير  :الثالث القسم 

  لى استراتيجية التطويرإالحاجة 

نظام التعليم وثباته يتعارض مع  بةتاور. مع المجتمع م نشاط اجتماعي يتطورالتعلي
) حرب تحرير(، خاصة بعد أن خاض هذا المجتمع المكونات الديناميكية للمجتمع ونموه

له بها نظام استبدادي يتحكم فيه فرد بفكر بدائي يسعى لتمجيد هذا بللتخلص من القيود التي آ
. والتعليمية استثناء من ذلكراسية وما آانت الخطط والبرامج الد. ما سواه كهالإالفرد و

مكانته الطبيعية  تبوءوبعد االنتصار الذي تحقق على هذا الحكم البغيض يتقدم المجتمع نحو 
  . ن مرآز النفوذ في العقود الماضية، تلك المكانة التي حرم منها بقرار من المجتمعاتبي

ر جذري في تغييو ه، بل ة التعليمية هو تغيير نحو األفضلن التغيير المطلوب للمنظومإ
، وضوابط ومعايير كلة التنظيمية، ونوعية المخرجات، والهيمكونات المنهج الدراسي

أهواء فرد ليس حسب و .ع آافة أفراد المجتمعوفق رؤية جديدة من صن يااللتحاق المدرس
   .أو امالءات جهة غير ذات صفة آما آان يحدث في السابق

لى جانب أسس أخرى عامة  تستند على الطلب إن هذا المنظور يؤسس للتغيير المنشود إ
، نتيجة رواسب من الماضياالشكاليات التي تواجه التعليم وما تؤشر إليه لتعليم لاالجتماعي 
  :والتي منها

نجازات على أرض الواقع تترجم إاآتساب  نزيادة معدالت االنفاق على التعليم دو -
 . هذه المعدالت 

بعدد من الموظفين يزيد عن الحاجة وإرهاقه  يل الجهاز االداري والتدريساقثإ -
في الوقت التي يظهر فيه  "وخاصة في مجال تعيين المعلمين غير المؤهلين تربويا

في المعلمين ذوي التخصصات  "دارية والفنية ونقصاإلالعجز في  الملكات ا
 )االنجليزيةاللغة العربية و ةواللغت   الفيزياء،  الرياضيا( ألساسيةا

تدني مستوى الخريجين بشكل عام مع  في االستياء من مستوى األداء والذي ظهر -
 . آنذاك ها الى النظام التعليمي فياستثناءات متميزة ال يرجع الفضل 

 . التعليمية نقص الوسائل والمستلزمات -

: نتاج التعليمإ، ونتاجإلالتأآيد بأن نتائج المنظومة التعليمية تظهر في الة القول فمن ناو
، أي بعد أن ال بعد مرور سنين طويلةإجدواه  يلجناج ال تتنإلوهذا ا .، وتنمية بشريةمعرفة

لهذا يتطلب . نيكون العديد من أعضاء االدارة التعليمية بمن فيهم المعلمين قد غادروا الميدا
شاط المكثف لجميع مكونات المنظومة التعليمية من قبل جميع المعنيين بنالتبصر الواعي و

  . المؤسسات التعليمية وخدماتها
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  : ومة التعليمية في السابق تكمن فين االشكالية التي واجهتها المنظإ

بل عملت بمنهجية على رادة مع اصالح التعليم إلاتلك لم تكن حيث  االرادة السياسية  -أ 
  . إفساده

سلم تعلمي، هيكل اداري، مناهج دراسية : من بجميع مكوناته  النظام التعليمي نفسه -ب
، ومستلزمات تعليمية ليمية رتيبة، طرق تدريس تقليدية، أساليب تقويم نمطية، قوالب تعثابتة

  . غير متكاملة

ان معإ، ونحو االصالح والتطوير ءرادة السياسية بدون مراإلوهذا يملي علينا التعبير عن ا
 النظر في االشكاليات الموضوعية التي يعاني منها النظام التعليمي ومواجهتها بطرق غير

  . تقليدية  ومنهجية جديدة ومتجددة

   :محددات استراتيجية التعليم

الى  ىسعأنما إلى رسم استراتيجية لتطوير لقطاع التعليم وإ – لقسمفي هذا ا –ال أرمي 
 ،عداد استراتيجية المنظومة التعليميةإالتي يمكن أن ترتكز عليها عملية ألسس االشارة الى ا

مرتكزات االستراتيجية المرتقبة قد سبق ذآرها المقترحات حول لى أن جملة من إمع التنبيه 
حول عناصر تحليل  )األول القسم(وهي وما ذآر في   هذه الورقةالسابقين من  القسمينفي 

  : المتضمنة في المحاور التاليةمية المنظومة التعلي
 السكان واقتصاديات التعليم  -
، االنتقال من التسجيل المدرسي، االستمرار في الدراسة(ظومة التعليمية دارة المنإ -

 ) لى سوق العمل إلى أخرى أو الخروج إمرحلة 
   "اوليس استهالآ "استثمارانفاق على التعليم باعتباره إلا -
 الفاعلية الداخلية والفاعلية الخارجية للمنظومة التعليمية  -
والعدل في توزيع الموارد  الجنسين والمساواة بين في الخدمات التعليمية نصاف إلا -

 التعليمية
  داري والهيكل التنظيميإلالتسيير ا -

قد خفاق في المنظومة التعليمية واآلراء التي إلحول مواطن ا )الثاني القسم(وما ورد في 
  : من ذلكخفاق إلشارة اليها بهدف األخذ بأسباب التغلب على هذا اإلا تتم
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 راجعة الخارطة المدرسية وتوزيع التخصصات في المدارس والكليات الجامعية م -
 نوعية التعليم ونوعية النظام التعليمي  :االهتمام بكل من -
 توسيع االستفادة من تقنيات المعلومات وتوظيفها في التعليم  -
  تدريب المعلمين -

  . المقام ذآر بعضهاال عندما يقتضي إعادتها إوقد أجد نفسي في حل من 
  : مة بينءترتكز مكامن القوة في المنظومة التعليمية في القدرة على المواو

 التعليمية القيود المحددة لنشاط المنظومة  -
 الطلب على الخدمة التعليمية  -
 رض الذي ينبغي أن تقدمه المنظومة عال -
 الضوابط االجتماعية والثقافية  -

 :فيما يلي عرض موجز لهذه المحدداتو
  التعليمالقيود المحددة لنشاط منظومة  -1

يصبو  والتي تحول دون تحقيق ما) محدودية الميزانية والموارد المالية(مادية القيود ال –أ
في التوظيف  مثال تحول القيود المادية دون التوسعف، مته التعليميةواليه المجتمع من منظ

وخاصة في تعيين المعلمين في مرحلة معينة بما يغطي التخصصات المستهدفة في تلك 
درة جهات أو عدم القدرة على بناء عدد من المدارس والفصول الدراسية لعدم ق ،المرحلة

  . ووسائل التنفيذ على ذلك
الفصول  ظاظتآاؤدي الى تزيادة السكان في منطقة معينة اذ أن ، القيود الديمغرافية –ب

بها الفصول الدراسية  يجعلمما ، أو نزوح السكان عن منطقة ما الدراسية في تلك المنطقة
االبتدائية (أن نجاح السياسة التعليمية في مرحلة تعليمية معينة  ن، فضال عأآثر من الحاجة

  . حل التي تليهاالمرا فييؤثر بسرعة آبيرة على الطلب ) مثال
، يمكن أن نقف على الصعوبات صصات في المراحل الالحقةحجم التخوضعنا  وإذا

  . يات التي تواجهها المنظومة آنذاكوالتحد
يفرض أعباء على  بقدر معين تمويلبلى أن أي قرار إضي فالقيود االقتصادية والتي ت –ج

 ضافة إلبا، على حساب نشاط آخر، أو يكون التنفيذ ضافيةإالميزانية ويتطلب مخصصات 
بالمستوى االقتصادي للمنطقة التي تقدم فيها الخدمة  –رادي إبشكل ال  –دارة إلا لى تأثرإ

أن  نفضال ع. في التقديرات المادية  الشططنصاف أو إللى عدم اإالتعليمية مما يدفعها 
 نع العزوف دراسة الطالب أو الطالبة أو  في لألسرة قد تؤثر االقتصاديةالظروف 

  . الدراسة االستمرار في
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دراسة االجتماعي على التعليم والحرص على  فالطلب. االجتماعية والثقافية الضوابط –د
والضغط على أي منها دون  ،، وتميز الذآر عن األنثى في بعض المناطقمعين مجال 

، أو االنسحاب من البرنامج سرة في دراسة تخصص معين دون غيرهاآلخر من قبل األ
شكاليات إآل ذلك يضع عراقيل و ،فية أو اجتماعيةالدراسي للمكوث في البيت ألسباب ثقا

  . القطاع بشكل عام وإستراتيجيةعداد الخطط التعليمية إأمام المكلفين ب

هم  قطاع التعليم بأنه ديناميكي  تفعداد االستراتيجية يكون بإن التعامل مع هذه القيود في إ
حساب . البيانات والمعلوماتول دمتحرك ويعتمد على حساب التفاضل والتكامل الوظيفي لج

التفاضل بين المعطيات واإلمكانيات المتاحة لتنسجم مع األولويات، وحساب التكامل بين 
في آثير من الجوانب إن لم يكن ) الطلب(مالئمًا مع ) العرض(ليكون ) العرض(و ) الطلب(

  : البيانات والمعلومات المتعلقة ب ويساعد في هذا الجانب الحصول على .جميعها
 التوزيع السكاني  -
 عدد التالميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية  -
واعد بأن  ،زائد عن الحاجة،، محتاج الى تدريب احتياطي، مستجد(عدد المعلمين  -

  )الخ...دارة أم ال إلالتدريس أو ا لكفي س "يكون مفيدا
، واالنتقال من نفسهالى صف في المرحلة التعليمية إاالنتقال من صف  لبيانات حو -

 . لى أخرىإمرحلة تعليمية 
 . التدفقات الطالبية من مؤسسات التعليم الخاص واليها -
  : الطلب على الخدمة التعليمية -2

م أن حتالمجميع فئات الشعب وفي آل األماآن ومن ن الطلب على الخدمة التعليمية مبرر لإ
قدرات المنظومة قد تفوق  اتالطلب ههذ بيد أن .لى الطلبات المعتادةإب المنظومة يتستج

خاصة عندما تتوجه الطلبات نحو الجزئيات والتفاصيل التي قد تضيف أعباء على التعليمية 
  : -مثال  –من ذلك ،صانعي القرار وراسمي االستراتيجية 

ع موالتعامل بايجابية ربط المؤسسة التعليمية بالمنطقة التي تقع فيها بالطلب  -
 . مجالسهذه التفعيل لى إمع الدعوة أولياء األمور  توصيات مجلس 

عداد الجيد لتالميذ وطالب المؤسسة التعليمية ليكونوا مؤهلين إلالعمل على ا -
بمؤسسات تعليمية ذات مستوى أعلى أو االلتحاق بسوق العمل بالقدرة والكفاية 

  .المطلوبين
كون في مكان تنوع التخصصات في مرحلة التعليم المتوسط والعالي بحيث ن -

 .هذه التخصصات بوالتي يقطن فيها طالقريب من األحياء السكانية 
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ذلك وهل  من، والسؤال حول الجدوى يكلف االدارة موارد مالية عالية ان مثل هذا الطلب قد
  .ت في ظل الموارد المالية المتاحةتوجد بدائل بحيث يتم تحقيق هذه الطلبا

 من المنظومة التعليمية العرض المقدم   -3
. الخطة وتسمح به الموارد المالية هو المعتمد فيالتعليمية من المنظومة ن العرض المقدم إ

محط  "دائما ة هذا العرض للطلب ومدى استجابته لألهداف المرسومة يبقىبولكن مدى مقار
بين المؤسسات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة والجهات  نقاش وحوار

و الوطني من جهة أالمسؤولة عن تنفيذ الخطط التعليمية سواء على المستوى المحلي 
  . أخرى

وفي هذا  ،البعناصر العرض هي التخصصات التي يمكن أن تكون متاحة للطومن أهم 
  : التساؤالت التالية التعامل معاالطار ال بد من 

  -  آاف؟ هل السلم التعليمي بوضعه الحالي

 ) ! (تعليم أساسي  تسع سنوات  •
مالئمتها للعمر الزمني للتلميذ : نتأآد بعد منبتخصصات دقيقة لم ( ثانوي  تعليم  •

  ) ، وارتباطها بمستقبل الطالبافقها مع مراحل التعليم المختلفةوتو
بتخصصات تقليدية وأنماط من التعليم تفتقر الى التجديد  لتعليم جامعي وعا -

  . والتطوير
تعليمي والوعاء عادة التفكير في هذا السلم الإ، أم ينبغي وهل الوعاء الزمني مناسب -

  . الزمني المخصص له
 ؟مية؟ وماذا بعد األمية األبجديةما هو مفهوم األ -
من التالميذ والطالب عند  آيف نعالج التسرب من الدراسة وتغيير المسار لعدد -

 ؟الحاجة
؟ وما هو الرصيد المعرفي الذي ينبغي وقدراته لطالب في اآتشاف مواهبه متى يبدأ ا -

الدراسي مسار العلى اختيار  "على التلميذ والطالب الحصول عليه حتى يصبح قادرا
 ؟ الذي يناسبه

على وجه  ناالبوي –آيف يمكن أن يتحرر التلميذ والطالب من تأثير األسرة  -
 ؟ الذي يناسبه دراسيمسار الالفي اختيار  –الخصوص 
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ألب فا، الب في اختيار التخصص الذي يدرسهفهم وجود تأثير غير مباشر على الطنتنحن 
النظرة مسكونون بهم و، ألفراده يتأثرون بقيمه وعاداته ناضح، والمجتمع قدوة البنه

 يتشبعون، وبعد التخرجالمردود  االقتصادي يترقبون ، وتماعية للمهن السائدة فيهاالج
المسار  آل ذلك له تأثير على اختيار .نه يسلكودراسي الذي لتحاق بالمسار الالبا "اوجداني
الخوف من هناك ولكن أيضا . الذي يختاره الطالب، وانعكاس على التخصص الدراسي
آل  ،في سبيل هذا وذاك ،  وهدر الجهد والمالمن تغيير المسارطة بالمح، والنظرة الفشل

  . محسوب للعواقب ى اقتحام مجال دراسي غيرلإذلك يضبط عملية االندفاع 
لزامية التعليم إفي مجال لتنظيم عمل المنظومة التعليمية  ما التشريعات الالزمة: "وأخيرا

ومجانيته واختصاصات ومواصفات المؤسسات التعليمية ونظام الدراسة وجودة التعليم في 
   ؟ولةاء العملية التعليمية عن الدمن أعب لقسطظل انتشار مؤسسات التعليم الخاص وتحملها 

  : الستراتيجيةاتأسيس 

المادي والمالي للمنظومة العملي والبرامجي والمؤسسي ورسم مالمح الوضع  يمكن
وفي هذا الصدد يمكن اقتراح سنة . )األساس سنة(لى ما يمكن تسميته إ التعليمية استنادًا

وما تحقق في هذا العام  2011ومة ومكوناتها من تغيير سنة ظوما طرأ على المن 2010
من نتائج ايجابية تحسب لصالح المنظومة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها  )2012(

الخيارات لسياسة تعليمية  منه في دراسة مختلف نطلقنيمكن أن يكون ذلك أساسا ل، البالد
  : ة البديهية تعرض نفسها مثلونجد عندها بعض األسئل. مالئمة

 ؟من المعلمين تدفقتوظيف العدد المالمثال ـ هل يمكن  ـ على سبيل  -
 ؟على الصعيد الوطني تنفيذهي يمكن ما هو الخيار األنسب الذ -
وما يمكن أن ) التمويل(وزارة المالية  هما الذي يجب أن يرصد في الميزانية وتقدم -

 العام وما يمكن أن يقدمه المؤتمر الوطني) القرارات(يقدمه مجلس الوزراء 
 ؟)القوانين والتوجيهات (

المقترحة أن تنال موافقة الجهات الفاعلة في مؤسسات  لإلصالحاتهل يمكن  -
  ؟دني وتلقي قبوال لدى الرأي العامالمجتمع الم

  ؟ابير مرافقة ووضع جدول زمني محددطار اتخاذ تدإلهل يجب في هذا ا -
نما أيضا في إودريس لى برامج تدريبية مهنية ليست فقط في مجال التإهل نحتاج   -

 التربويينهين ، الموجمشرفي المعامل الدراسية(الفنية  عداد وتدريب الكوادرإمجال 
 –التقويم والقياس  خبراء، والمشرفين االجتماعيين، أعضاء االدارة المدرسية

  ؟)الخ...  ناء المكينات المدرسيةم، أحصائيين التربويينإلا –االمتحانات 
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أو التعليم ) األساسي(هل هي مرحلة التعليم االبتدائي   ؟ القطاعما هي أولويات   -
   ؟عداد المعلمين أو المبنى المدرسيإالتقني والتكوين المهني أو 

، فما هو موقع برامج األساسي هو سد أحد منابع األمية لما آان من أهداف التعليمو -
   ؟ليمتعليم مدى الحياة في خطة التعمحو األمية وتعليم الكبار وال

ينبغي أن تهتم االستراتيجية أيضا بالخارطة المدرسية وتوزيع المؤسسات التعليمية في جميع 
والتعاون في ذلك مع  بالدي للفراغوهذا يتطلب دراسة الوضع السكاني والديم. أنحاء ليبيا 

، مما يحتم على الدولة والتوثيق تعداد والهيئة العامة للمعلوماتمصلحة االحصاء وال
، همال المدارس البعيدةإن هذا التوجه يجنب القطاع الوقوع في إ . االهتمام بهذه المرافق

والتضارب بين المصالح  ،األساسي والثانوي: ب استقبال التالميذ في المرحلتينوتفاوت نس
للخارج سواء للعمل  دافيالفردية والمصلحة الجماعية والتي تظهر في أوضح معانيها في اال

حيث يبدو في أغلب األحيان أن الطلب على الخدمة التعليمية ال يخضع لمعايير  ،أو الدراسة
بطة في التوزيع المتوازن لهذه الخدمة وفرص التعليم المستندة على المتطلبات ضمن

ومن ثم ال بد أن تتضمن االستراتيجية آيفية تحقيق . المتاحة واإلمكانياتالموضوعية 
وتلبية الطلب االجتماعي للتعليم وفق المعايير نصاف في ظل الموارد المتاحة إلا

 لسد الطلب ة العرضفي ظل عدم آفايوالطلب مة بين العرض ءوالمنهجيات المعتمدة والموا
  . ضغط االجتماعي المبرر لهذا الطلبالمواجهة  وصعوبة

دارة مرآز التوثيق القطاعي المكلف بتجميع االحصاءات المدرسية وتحليلها ينبغي أن إن إ
أن تفتح وهذه وتلك ينبغي . ميزانية القطاع  بإعدادتواصل بشكل فاعل مع الجهة المكلفة ت

مع الجهة المكلفة بالتقويم والقياس  ومرتبطةقناة تواصل شاملة  بالوزارةدارة التخطيط إمع 
، المالية، العمل الصحة(وزارة التربية والتعليم والوزارات األخرى في ) االمتحانات(

رسم لالتي تمتلك عناصر مهمة لصياغة الرؤيا الكلية المطلوبة ) .. معلومات الخصال، الاالت
  . يجية قطاع التعليم وخططه السنويةاسترات

  ةانموذج المحاآ
عداده إيتم  ةلى الواقع ينبغي أن تستند على نموذج محاآاإاالستراتيجية أقرب  لتكون

، وتدفقات األهداف التي يمكن تحقيقها خصيصا لغرض االستراتيجية يأخذ في االعتبار
  : ة للتسيير ونتائجها على الصعيدينالتالميذ والطرق البديل

تعليمية بما ، توظيف وتدريب المعلمين، المستلزمات البناء الفصول الدراسية(المادي  -
 )الخ... فيها الكتب المدرسية، الخدمات الطالبية
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ن تتوفر من مصادر ، الموارد التي يمكن أةالمخصصات من الميزانية العام(المالي  -
 ) الخ.. ، امكانيات التعليم الخاص خارج الميزانية

  ) ، مساراتهاتوصيفها، قدراتها(والمخرجات 

  : الميزانية اعتماد قرار
 قرارن الحجج بجدوى الميزانية وضرورتها ينبغي أن تكون قوية لدرجة أن يكون إ

  . وليس بيد وزارة الماليةالتعليم التربية واعتماد ميزانية قطاع التعليم بيد وزارة 

أن تتحكم على الخدمات التعليمية  الضاغطوالطلب  ال يجوز في ظل هذه المعطيات 
 ما يكون بعيدًا وزارة المالية في بعض مطالب التمويل واالتجاه الى التخفيض الذي غالبًا

ويغلب على   .ويفتقر الى الرؤية العلمية التي استندت عليها الخطة المقدمة  ةعن الواقعي
، فينبغي أن نتوقف عن مبدأ هذا النوع العشوائية واالرتجاليةمن  ينالمالياقتراحات 

مئوية زهيدة في جملة الموارد  نسبةالى أخرى مع زيادة  سنةرير الميزانية نفسها من مت
ولكن النقدية المراجعة العلمية التي ال تراعي فقط القيمة  منهجيةبونستبدلها  ،المقدرة

جرائية مبررة إأيضا البرامج المستهدفة بما تتضمنه من مكونات موضوعية وأهداف 
  . لى أن يكون زاهرًاإسعى نة لحاجات ملحة واستشراف لمستقبل يبلوت
ولكن ال بد ، صالحإللى اإن ضخ أموال في قطاع التعليم قد ال يؤدي بالضرورة إ، نعم
دارة فاعلة لتوظيف هذه إأن يصاحب هذا الضخ  على) فهو ضروري وغير آاف(ه من

عامل الوقت  -لى جانب ذلك إ - و ال بد أن نأخذ في االعتبار ، التوظيف األمثل  الموارد
  : بين نوفقو

الخطة  هافيأن ترسم  ينبغيالفترة التي  بينالفترة الزمنية التي نحتاجها للتفكير والتأمل و
 هكون فينحتاجها الى التنفيذ لينتهي في الوقت الذي نوالفترة التي  ،صدر القراريو

والمواالة من  يثأنفسنا في التر ةراقبم .مستعدين لالستفادة من المنتج بالفائدة القصوى
يث التر نرآن إلىأن ال  فينبغي، القرار وتنفيذه من ناحية أخرى اتخاذناحية والتسرع في 

وأيضًا ال نبالغ في  ،وتنا  فرصة اتخاذ القرار والتنفيذ في الوقت المناسبفت   حتى ال
في اتخاذ القرار والتنفيذ في ظل أخطاء وتجاوزات محتملة الوقوع تضر التسرع 

  . بالمصلحة وال تحقق غاية 
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  :التحديات

  : التحديات المتوقعة للقطاع ومنها أن تعالج لإلستراتيجيةبد  ال

التعليم وتلبية رغبة مؤسسات المجتمع المدني في ذلك ومراقبة القطاع ضمان جودة  -
  .ه الجودة وصونها واستمراريتهاهذضمان ل ) المدارس والجامعات ( الخاص

 .ي المجاالت الفنية لقطاع التعليموالمهارات فتنمية القدرات  -
يحتاجه جراء عملية التوازن بين العدد والنوع الذي إبما في ذلك  دارةإلصالح اإ -

داريين والمعلمين وبين العدد المتوفر منها وبين الضغط االجتماعي إلالقطاع من ا
  .على التوظيف في قطاع التعليمواالقتصادي 

 .يم للجميع بما في ذلك محو األميةتحقيق أهداف التعل -
لدى أعضاء االدارة الوسطى  –الظاهرية أحيانا  –اعات ناالنفصام بين القمعالجة  -

ل ، فمثال يالحظ أن العديد من المسؤولين على وعي آامالفعلية توالممارسا
، ولكن ال نالحظ انجاز على أرض رسمياألمية والتعليم غير ال باحتياجات محو

بل نجد تحديات وصعوبات . ال يحاآي الوعي به لدى المسؤولينالواقع في هذا المج
ي مستوى معلمي محو تظهر في عدم آفاية التدريب وضعف االمكانيات المادية وتدن

 . غير الرسمي والدعم المتوفر لهاألمية وعدم فاعلية التواصل بين التعليم 
 النقص في المعلمين المؤهلين  -
 .  "ونوعا "تدني مستوى بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية آما -
تاحة الفرص لتوظيف خريجين جدد قد إقف ضد تي تالالمعلمين غير المؤهلين آثرة  -

  . من المعلمين القدماء أأآف نيكونو
 تدني صناعة الكتاب المدرسي  -

   :مقترح بتسمية مؤسسات لقطاع التعليم

  : االعتبار انشاء مؤسسات مثلفي أرى أن تضع االستراتيجية 

جميع  بمراقبة ومتابعة وتقويم تختص ) للرقابة الداخلية ( مفتشية عامة للتعليم  •
وتقدم  ومعالجة األخطاء والسلبيات  مرافق التعليم ونشاطاته دون استثناء

 .مباشرةتقاريرها الى الوزير 
جراء المسابقات إعداد وتدريب الموجهين وإلمرآز لتدريب الموجهين التربويين   •

 .همالختيار
  

  

30 
 



31 
 

 

 جوانبهسؤولية الكتاب المدرسي من آافة م تتولىلكتاب المدرسي لمؤسسة   •
 )والتوزيع ،والتطوير ،والطباعة، االعداد والمراجعة(
لتطوير المناهج الدراسية والخطط لبحوث والدراسات التربوية والتعليمية لمرآز  •

 .دارة التعليميةإلمستوى اورفع  تربويةال
، التسيير(دارية إلوتدريب الكوادر ا عدادإل دارة التعليميةإلتطوير المرآز   •

ية قدرات تنم، المدرسية مشرفي المعامل(والفنية ) دارة المدرسية، الماليةإلا
لقطاع ) الخ...  رسية، تدريب أمناء المكتبات المداالخصائيين االجتماعيين

 .التعليم
ضمان جودة التعليم لنشر ثقافة جودة التعليم، ووضع معايير وأسس هذه لمرآز  •

، وإجراء عملية التقويم ل على تطبيق هذه المعايير واألسس، والعمالجودة
  .ضمان جودة التعليملواإلصالح 

   :خاتمة

بعدما  –في ليبيا  المنظومة التعليمية فبراير المجيدة أن نحلل عناصر  17بعد ثورة آن لنا 
لنقف على مواطن ضعفها  –عانت الويالت خالل العقود الماضية جراء حكم فرد مستبد 

لى تنفيذ استراتيجية إخفاق لالنطالق إلصالح ذلك اإخفاقها بغية تقوية هذا الضعف وإو
، وعزيمة رجال ونساء التعليم  ومتضمنة ما رادة سياسية قويةإب محكومةواضحة المعالم 

  . ويدفع بهم نحو الرقي واالزدهار ينفع الناس

متتبع لحرآة  لى ذهن آلإهو حديث معاد ويتبادر  ورقةال هال شك أن ما ذآر في هذ
ولكن الضرورة تحتم التذآير به وتكراره . هاصالحإ، ومهتم بتطورها والمنظومة التعليمية

تقويم األداء ا ينتقل الحديث نحو ه، عندصالح والتطويرإللى حين المضي قدما في سبيل اإ
في ذلك  اداسترشا، الطرق والوسائل  وتحسين المخرجات، وتجويد وفق المنظور الجديد

الساحة الدولية من انجازات ، وبما يستجد على مجتمع الليبي في المرحلة القادمةبتطلعات ال
  .والمنظومات التعليميةفي مجال تقنيات التعليم وابتكارات 

  

  


