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ــوزارة التعليــم والتعليــم العــايل لألعــوام  » يعــد هــذا الكتيــب ملخصــاً للخطــة االســراتيجية ل

2017 - 2022، شــامالً رؤيــة ورســالة وقيــم الــوزارة، إضافــة لنتائجهــا الرئيســة والوســيطة 

واألهــداف وأهــم برامجهــا ومشــاريعها وإجــراءات تنفيذهــا، آملــن أن يســاهم هــذا امللخــص 

بتوحيــد التوجــه املســتقبيل لــدى جميــع العاملــن يف وزارة التعليــم والتعليــم العــايل واملــدارس 

واملجتمــع ككل نحــو إنجــاز غايــات مشــركة تضمــن تحقيــق التقــدم املنشــود لتطويــر النظــام 

ــة قطــر الوطنيــة 2030« التعليمــي وفــق رؤي
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صاحب الســمو الشيخ
تميــم بــن حمد آل ثاني

أميــر البالد المفدى
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»نحن بحاجة لالجتهاد واإلبداع والتفكري املستقل واملبادرات البناءة واالهتامم

بالتحصيل العلمي يف االختصاصات كافة، واالعتامد عىل النفس ومحاربة الكسل واالتكالية«
            

متيم بن حمد آل ثاين          

أمري البالد املفدى          

»تهــدف ركيــزة التنميــة البرشيــة برؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 إىل بنــاء نظامــاً تربويــاً وتعليمياً 

ــن يك  ــالب القطري ــداد الط ــاهم يف إع ــامل، ويس ــة يف الع ــة التعليمي ــى األنظم ــي أرق يضاه

ــن وأصحــاب  ــن واملحرف ــن والفناني ــة، ويصبحــوا أهــم املبتكري ــات العاملي يخوضــوا التحدي

ــرص  ــري ف ــي، وتوف ــتوى عامل ــاً ذا مس ــاً تعليمي ــك يف أن نظام ــتقبل. وال ش ــادرات يف املس املب

ــن دوراً أكــر يف كل قطاعــات اقتصــاد بالدهــم.« متســاوية، ســيتيح للقطري



6

املقدمة

• 	7 املقدمة          

• 	8 كلمة سعادة وزير التعليم والتعليم العايل      

• 	9 كلمة مدير إدارة التخطيط والجودة       

• 	10 قامئة التعريفات         

• 	12 األسس التي بنيت عليها الخطة االسراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022  

• 	14 رؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم والتعليم العايل      

• 	15 محاور الخطط االسراتيجية التعليمية       

• 	16 نتائج وأهداف اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022    

• 	18 ملخص اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022    

• 	20 برامج اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022    

• 	29 مؤرشات األداء الرئيسية السراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022   

• 	30 إجراءات تنفيذ االسراتيجية لتحقيق املخرجات والنتائج     

قامئة املحتويات



7

االســراتيجية حســب تعريــف »هــري منتزبــرج«: هــي الخطــة أو االتجــاه أو منهــج  العمــل املوضــوع لتحقيــق هــدف مــا، ويطلــق عــى التخطيــط االســراتيجي 

بأنــه هــو العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تنســيق مــوارد املؤسســة مــع الفــرص املتاحــة لتحقيــق غايــات وأهــداف قريبــة وبعيــدة املــدى، كفيلــة بتطويــر األداء 

والنتائــج.

حيــث تبــدأ عمليــة التخطيــط بوضــع التصــور والطمــوح بعيــد املــدى ملــا تريــد القيــادة العليــا للمؤسســة الوصــوَل إليــه لتحقيــق احتياجــات ورغبــات املســتفيدين 

وتطويــر الخدمــات، مــع وضــع األُطــر واملحــددات لذلــك الطمــوح، ومــن ثـُـمَّ يتــم وضــع األهــداف واألولويــات الرئيســية وترتيبهــا بنــاًء عــى الظــروف والعوامــل 

املحيطــة، يليهــا العمــل عــى وضــع اآلليــات لتوفــر ســبل النجــاح للوصــول إىل ذلــك الطمــوح، ســواٌء كانــت ترشيعيــة وقانونيــة، أم كانــت عــى شــكل مــوارد 

ماديــة وبرشيــة، وذلــك بهــدف تعزيــز  فــرص النجــاح.

ــق تقــدم ملمــوس يف الجوانــب  ــز جهودهــا لتحقي ــد التوجــه املســتقبيل لهــا وتركي ــة الخطــط االســراتيجية يف تحدي ــة يف العــامل أهمي ــدرك األنظمــة التعليمي وت

ــد جهــود العاملــن فيهــا نحــو  ــة قطــر مــن خــالل طــرح اســراتيجيتها إىل توحي ــم العــايل بدول ــم والتعلي ــه تســعى وزارة التعلي ــة، وعلي واملــؤرشات ذات األولوي

ــة. ــم العاملي ــم اســتخالص أهميتهــا مــن دراســة أداء نظــام التعليــم يف مــؤرشات التعلي تحقيــق أهــداف محــددة ت

ختامــاً ... يعتمــد نجــاح وزارة التعليــم والتعليــم العــايل يف بلــوغ األهــداف وتحقيــق الطموحــات عــى كفــاءة وإمكانــات العاملــن يف وزارة التعليــم والتعليــم العــايل 

والتــي تعــد نقطــة الفصــل للحكــم عــى نجــاح الخطــة االســراتيجية يف تحقيــق األثــر املطلــوب.

والله ويل التوفيق،،،

املقدمة قامئة املحتويات
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ســتظل رؤيــة قطــر 2030 التــي تبنتهــا قيادتنــا الرشــيدة، والتــي متثــل غاياتنــا وطموحاتنــا، هــي املصــدر الرئيــي  إللهامنــا وتوجهاتنــا نحــو املســتقبل املــرشق الــذي 

نرجــوه لوطننــا الغــايل؛ ليكــون يف مصــاّف األمــم املتقدمــة.

ويبقــى التخطيــط االســراتيجي _ مبــا يســتند عليــه مــن أســس وقواعــد علميــة وموضوعيــة _  ســبيلنا األمثــل لتحويــل رؤيــة قطــر إىل واقع فعــيل وحقيقة ملموســة خالل 

املــدى الزمنــي املحــدد لتنفيــذ تلــك الخطــط عى مســتوى أجهــزة الدولــة جميعها.

ومبــا إنَّ وزارة التعليــم والتعليــم العــايل طــرف أســايس يف تحقيــق رؤيــة قطــر 2030؛ فقــد ســعت الــوزارة إىل تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل اســراتيجية التنميــة 

ياتهــا وتقييــم نتائجهــا إىل املرحلــة اآلتيــة وهــي خطــة  الوطنيــة واســراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب2011م – 2016م ، التــي ننتقــل بعــد إنجازهــا وتجــاوز تحدِّ

اســراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب لألعــوام 201٧م– 2022م التــي ســننطلق نحــو تنفيذهــا بالتنســيق والعمــل مــع بقيــة االســراتيجيات القطاعيــة ألجهــزة 

الدولــة كافَــة التــي تقودهــا وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء.

ــوزارة ومبادراتهــا، ولتحويلهــا  ــّت املحققــة ألهــداف ال ــة ؛ لتحقيــق غاياتهــا السِّ ــة فّعال ــا عــى ترجمــة هــذه الخطــة االســراتيجية إىل خطــط تنفيذي ــا مّن وحرًص

إىل عمــل وإنجــاز ملمــوس ميكــن قيــاس نتائجــه وتقييمــه وتطويــره بصــورة مســتمرة، وصــواًل إىل تحقيــق رؤيــة قطــر 2030م؛ فقــد رأينــا أن تبّنــي تلــك الخطــة 

ــة  ــة والجامعي ــز الوعــي بالجهــود الفردي ــدُّ مــن الخطــوات األوىل لضــامن تضافــر الجهــود وتعزي ــوزارة يَُع ــة يف ال ــدة مــن  الجهــات التنفيذي االســراتيجية الجدي

ــا داخــل منظومــة التعليــم والتعليــم العــايل لنجــاح هــذه الخطــة االســراتيجية. املطلــوب تقدميهــا منــا جميًع

لذلــك فــإن إصدارنــا هــذا امللّخــص لخطــة اســراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب لألعــوام 201٧م– 2022م ؛ يؤكــد حرصنــا عــى تبســيط عــرض منطلقــات هــذه 

الخطــة وأهدافهــا ومنهِجيَّتهــا، وتوضيــح عالقتهــا بتوجهــات الدولــة واســراتيجيّاتها ، ورشح خطــوات تنفيذهــا ومتابعتهــا وتأكيــد غاياتهــا، وِمــاّم الَشــكَّ فيــه أَنَّ هــذا 

يصــل بنــا إىل الَوحــدة الفكريــة والتنفيذيــة للعاملــن جميعهــم يف املجــال التعليمــي، الذيــن يتحملــون جميًعــا مســؤولية تطبيــق هــذه الخطــة، وضــامن نجاحهــا 

بفضــل اللــه وعونــه.

مه. ؤوب إىل منّو نهضة وطننا ودوام ارتقائه وتقدُّ داد يف أقوالنا وأعاملنا و سعينا الدَّ نسأل الله التوفيق والسَّ

د. محمد بن عبد الواحد الحامدي          

                                                                        وزير التعليم والتعليم العايل

كلمة مدير إدارة التخطيط والجودةكلمة سعادة وزير التعليم والتعليم العايل
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يــر إدارة التخطيــط والجــودة بــوزارة التعليــم والتعليــم العــايل أن تقــدم إىل منتســبي الــوزارة واملهتَّمــن بالشــأن الربــوي والتعليمــي يف دولــة قطــر، aونهــدف 

ــة للوضــع الحــايل  ــة وفــق أســس علميــة صحيحــة، تنطلــق مــن دراســة واقعي ــه إىل ترســيخ ثقافــة التخطيــط االســراتيجي، وإدارة املشــاريع التعليمي مــن خالل

واإلمكانــات املتاحــة واألهــداف التــي ميكــن تحقيقهــا، ومــن ثــم تقييــم النتائــج أو املخرجــات املتحققــة؛ وصــواًل إىل الغايــات املأمــول تحقيقهــا، التــي متثــل يف 

مجملهــا اســراتيجية الــوزارة املنبثقــة عــن اســراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب، التــي تعــد جــزًءا رئيســيًّا مــن اســراتيجية التنميــة الوطنيــة للدولــة؛ الهادفــة إىل 

تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م .

 إنَّ وعــي منتســبي وزارة التعليــم والتعليــم العــايل وإداراتهــا بأهميــة التخطيــط االســراتيجي وإدراك الجميــع لــألدوار املنوطــة بهــم تُجــاَه هــذا التخطيــط - ميثــل 

نصــف الطريــق نحــو نجــاح خططنــا االســراتيجية، خاصــة ونحــن مقدمــوَن عــى تنفيــذ اســراتيجية الــوزارة للمــدة مــن عــام 201٧م حتــى 2022م، التــي نراهــا 

ــا بأهدافهــا وقيمهــا وغاياتهــا وخطــوات تنفيذهــا. إنَّ منتســبي الــوزارة وإداراتهــا يدركــون متاًمــا أدوارهــم املنوطــة بهــم، التــي متثــل يف املجمــل  تتطلــب وعيًــا تامًّ

العــام الجهــد املشــرك الــذي البــد مــن تفاعلــه لضــامن نجــاح هــذه االســراتيجية، التــي حرصنــا – بنــاًء عــى توجيهــات ســعادة وزيــر التعليــم والتعليــم العــايل 

– عــى تبســيط أفكارهــا لتكــون يف متنــاول الجميــع؛ لضــامن مشــاركتهم يف تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا، واالعتيــاد عــى العمــل وفــق أســس علميــة وموضوعيــة 

صحيحــة، وتجنــب القــرارات العشــوائية غــر املدروســة .

 وتبقــى اســراتيجية وزارة التعليــم والتعليــم العــايل للمــدة مــن عــام 201٧م حتــى 2022م  - التــي نقــدم تعريًفــا موجــزًا لهــا مــن خــالل هــذا الكتيــب اإلرشــادي 

- تبقــى جهــًدا برشيًّــا قابــاًل للنقــاش والتعديــل واإلضافــة مــن املشــاركن جميعهــم يف تنفيذهــا مــن أفــراد وجهــات الــوزارة والجهــات ذات الصلــة بهــذا العمــل، 

منطلقــن جميًعــا مــن الهــِدي القــرآين : » إِْن أريــد إال اإلصــالح مــا اســتطعت، ومــا توفيقــي إال باللــه، عليــه توكلــت وإليــه أُنيــب » )ســورة هــود – آيــة 88( .

داد والرَّشاد يف أمرنا كله. نسأل الله التوفيق والسَّ

           

           د. تريك عبد الله آل محمود 

مدير إدارة التخطيط والجودة           

كلمة مدير إدارة التخطيط والجودةكلمة سعادة وزير التعليم والتعليم العايل
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رؤية قطر الوطنية 2030:

خريطــة طريــق لدولــة قطــر تــم إطالقهــا يف 2008 توضــح الرؤيــة املســتقبلية يف أربــع ركائــز رئيســية: التنميــة البرشية،التنميــة االجتامعيــة، التنميــة االقتصاديــة، 

التنميــة البيئيــة. 

اسراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022:

ــق  ــن طري ــا ع ــم تنفيذه ــراتيجية يت ــداف اس ــد أه ــالل تحدي ــن خ ــوس م ــع ملم ــر 2030 إىل واق ــة قط ــق رؤي ــيلة لتحقي ــر وس ــية تعت ــق خمس ــة طري خريط

ــة. ــراتيجيات قطاعي اس

اسراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 – 2022 :

وثيقــة تحــدد األولويــات والنتائــج املتوقعــة مــن قطــاع التعليــم يف دولــة قطــر وتعــرّف أيضــاً باملبــادئ الخاصــة بطريقــة عمــل مؤسســات القطــاع مــع بعضهــا 

البعــض لتنفيــذ االســراتيجية.

اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 – 2022 :

وثيقة تحدد رسمياً اتجاه الوزارة واألولويات والنتائج املتوقعة ومؤرشات األداء وتوضح ما تريد الوزارة تحقيقه وملاذا وكيف ستحقق ذلك.

التخطيط االسراتيجي :

طريقة من طرق التخطيط التي تجعل املؤسسات تركز عى متابعة النتائج االسراتيجية.

النتيجة الرئيسة:

نتيجة اسراتيجية واحدة تصبح محط تركيز الوزارة أو الجهاز، ومن خصائصها أنَّها:

•تصف بشكل موجز مستقبالً خارجيًا مرغوبًا تسعى له الوزارة أو الجهاز.

•ال تتغري عىل املدى املتوسط.

•عامة مبا يكفي بحيث توفر مظلة لجميع األعامل التي تقوم بها الوزارة أو الجهاز والتي تريد القيام بها اآلن أو يف املستقبل.

النتيجة الوسيطة:

عبارات تصف املتطلبات األساسية لتحقيق النتيجة الرئيسة الواحدة وهي تصف املتطلبات الرئيسة ملحور الركيز.

الغاية :

هي الطموح الذي يستغرق تحقيقه مدة زمنية طويلة ويرتبط مبجموعة من األهداف.

 

ــز بالبعــد عــن التفاصيــل الدقيقــة،  ــة وتتمي ــد الغــرض الــذي مييزهــا عــن غرهــا مــن املنظــامت املامثل ــة للمنظمــة والتــي ترتبــط بتحدي ــج النهائي وهــي النتائ

ــل. ــي الطوي ــا املنظمــة، واملــدى الزمن ــي تخدمه ــة املجموعــات الت والشــمول لكاف

الهدف االسراتيجي :

هــو الغــرض واملقصــد القريــب الــذي يحقــق الغايــة عــى أن يكــون واقعيــاً وقابــالً للقيــاس، وهــي النتائــج املطلــوب تحقيقهــا لرجمــة مهــام املنظمــة ورســالتها 

اىل واقــع عمــيل، وتتســم بالتحديــد الدقيــق وإمكانيــة القيــاس وامليــل إىل التفصيــل.

الخطة التشغيلية :

خطــة العمــل الســنوية املســتمدة مــن الخطــة االســراتيجية والتــي تشــر إىل أهــداف محــددة يتــم العمــل عــى تحقيقهــا خــالل الســنة وتحــدد تفاصيــل األنشــطة 

لإلدارة. 

قامئة التعريفات
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الرنامج :

مجموعــة مــن املشــاريع واألنشــطة املرابطــة، والتــي يتــم إدارتهــا بطريقــة منســقة لتحقيــق أهــداف ونتائــج مشــركة يصعــب تحقيقهــا بشــكل فعــال لــو متــت 

إدارتهــا بشــكل منفــرد.

نطاق الرنامج :

يحــدد مــا سيشــمله الرنامــج، كــام يقــدم لكافــة املشــاركن فهــامً مشــركاً حــول الرنامــج مــن خــالل تعريــف القيــود واملحــددات لــه، والنتائــج املرجــوة واألثــر 

املتوقــع خــالل أو بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذه. كــام قــد يحتــوي عــى وصــف مختــر لــكل مــرشوع مــن املشــاريع املكونــة للرنامــج، إضافــة للمــوارد املطلوبــة 

لهــذه املشــاريع واملــدى الزمنــي لتنفيذهــا. 

املرشوع :

هو نشاط أو مجموعة أنشطة تبذل بصفة مؤقتة إلخراج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها. 

صاحب املصلحة/ ذو العالقٍة :

هو أي شخص أو جهة لديها مصلحة مرتبطة بنتيجة املرشوع. 

ُمخرجات املرشوع :

هو املنتج أو السلعة أو الخدمة التي يتم إنتاجها كنتيجة ألنشطة املرشوع.

نتائج الرنامج :

عبــارة عــن تكامــل مجموعــة مــن املخرجــات أو نتائــج املشــاريع املكونــة للرنامــج بشــكل نتيجــة أو نتائــج متوقعــة، تــؤدي بدورهــا لتحقيــق األثــر املأمــول مــن 

الرنامــج، مــع بيــان لكيفيــة قيــاس هــذا األثــر.

األثر :

هي اآلثار طويلة األجل أو غر املبارشة للنتائج املحققة، وهي ما نأمل تحقيقه من خالل الجهود املبذولة للوصول للنتائج.

مؤرشات األداء :

وسائل لقياس األداء أو التقدم تجاه األهداف االسراتيجية للمنظمة، وهي طريقة عملية لتوصيف ما يعتر أداًء مناسباً وما هو ليس كذلك.

القيم املستهدفة :

مقدار محدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االنحراف )سلباً أو إيجاباً( عن الهدف املقرر تحقيقه.

خط األساس :

األرقــام التــي تعــر عــن واقــع الحــال وتــدل عــى حجــم املشــكلة، وتكــون نقــاط االنطــالق التــي ميكــن أن يتــم تطويــر قيــم مســتهدفة بنــاًء عليهــا، وقيــاس مــدى 

التقــدم الــذي تــم إحــرازه مقارنــة بهــا.

املعامل الرئيسية :

هو نقطة هامة يف املرشوع ترصد االنتهاء من متسلم رئيي ويكون مبثابة نقطة مراجعة مع أصحاب املصلحة واإلدارة العليا.

الهيكل التنظيمي :

عرض بياين ألعضاء فريق املرشوع يوضح التسلسل القيادي فيام بينهم.

قامئة التعريفات

املصادر:

معهد التنمية اإلدارية. وزارة التنمية اإلدارية واإلحصاء. إدارة املشاريع والتخطيط املبني عى النتائج.• 

اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 201٧- 2022• 

اليونسكو. التخطيط االسراتيجي يف النظم الربوية.• 
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تســعى دولــة قطــر مــن خــالل إســراتيجية التنميــة الوطنيــة 201٧ -2022 إىل ترجمــة رؤيتهــا الوطنيــة 2030 إىل غايــات وأهــداف محــددة، تعتــر املوجــه األول 

للتغيــرات املطلوبــة يف القطاعــات املختلفــة موجهــًة بدورهــا خطــط الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة مبــا يضمــن مواءمــة وتكامــالً رصيحــاً لكافــة الجهــود نحــو 

تحقيــق الرؤيــة، وعليــه فقــد تــم إعــداد اســراتيجية وزارة التعليــم والتعليــم العــايل 201٧ -2022 مــن خــالل الجمــع بــن مقاربــة تنطلــق مــن األعــى إىل األســفل 

وبالعكــس كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم )1(.

تتطلب عملية إعداد الخطط االسراتيجية االلتزام بعدة مبادىء رئيسة أهمها:

شكل )1(: هيكل اسراتيجيات التنمية بدولة قطر

رؤية قطر 2030

اسراتيجية التنمية 
الوطنية 2017 - 2022

اسراتيجية قطاع التعليم 
والتدريب 2017 - 2022

اسراتيجية وزارة التعليم 
والتعليم العايل
2022 - 2017

األسس التي بنيت عليها الخطة االسراتيجية

لوزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022
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1. أن تكون واقعية: مع التحيل مببدأ الشفافية عند إعدادها وصياغتها.

2. أن تركز عى األولويات: مبا يضمن توجيه وتركيز الجهود واستثامر املوارد وفق الجوانب األكرث تأثراً عى مخرجات النظام التعليمي وتطوير أدائه.

3. أن تكون مبنية عى األدلة: لتحقيق املصداقية يف التوجهات والثبات يف الجهود نحو ما تشر إليه مؤرشات النظام واألبحاث الربوية.

4. أن تحقق مبدأ املساءلة: من خالل تطبيق إجراءات متابعة وتقييم مستمر ألداء الخطة ونتائجها وأثرها عى العملية التعليمية.

5. أن ترتبط باملوازنة: من خالل تخصيص املوارد املالية والبرشية يف الرامج واملشاريع ذات األولوية لتطوير أداء نظام التعليم. 

1. اسراتيجية فطاع التعليم والتدريب املنبثقة من اسراتيجية التنمية الوطنية 201٧ – 2022 املنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030.

2. الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 2030 ملنظمة اليونسكو.

3. أداء نظام التعليم وفق املؤرشات املحلية والدولية مثل: نتائج االختبارات الوطنية واالختبارات الدولية ومؤرشات تقرير التنافسية وغرها.

4. االجتامعات التشاورية مع أصحاب املصلحة واملعنين من موظفن وقيادات داخل الوزارة وخارجها باستخدام أدوات لتشخيص التحديات واالحتياجات.

تتطلب عملية إعداد الخطط االسراتيجية االلتزام بعدة مبادىء رئيسة أهمها:

وقد تم بناء ومراجعة االسراتيجية الحالية وفق عدة مدخالت رئيسة وهي:

وتجيب الخطة االسراتيجية عىل أربعة أسئلة رئيسية
شكل )1(: هيكل اسراتيجيات التنمية بدولة قطر

كيف نعرف أننا وصلنا؟

كيف سنصل إىل ما تريد؟

أين نريد أن نصل؟

أين نحن؟

األسس التي بنيت عليها الخطة االسراتيجية

لوزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022
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تنظيــم فــرص تعلــم ذات جــودة عاليــة ودعمهــا للمراحــل جميعهــا واملســتويات كافــة، وذلــك بهــدف تنميــة املعــارف واملهــارات واالتجاهــات الالزمــة ألفــراد 

املجتمــع القطــري , مبــا يناســب إمكاناتهــم وقدراتهــم وفــق القيــم واالحتياجــات الوطنيــة .

الريادة يف توفر فرص تعلم دامئة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري.

رؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم والتعليم العايل

الرؤية

الرسالة

القيم 
املؤسسية

محاور الخطط االسراتيجية التعليمية

الشفافية

نحن نعتمد الشفافية يف 

كل إجراءاتنا، ونلتزم أعى 

درجات النزاهة.

نحن نعمل عى ابتكار 

أساليب عمل جديدة 

بهدف االرتقاء بخدمات 

وزارة التعليم والتعليم 

العايل.

نحن ننشد التميز يف 

كل ما نقوم به، ونسعى 

إىل توفر أعى درجات 

الجودة واإلتقان.

نحن ندرك مسؤوليتنا يف 

القيام بواجباتنا بكل أمانة 

وإخالص.

نحن نعمل معاً كفريق 

واحد ونتبادل املعلومات 

إلنجاز أعاملنا مع احرامنا 

لالختالف يف اآلراء 

ووجهات النظر.

املحاسبيةاملشاركةالتميزاالبتكار



15

رؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم والتعليم العايل

اســتناداً إىل أفضــل املامرســات العامليــة يف التخطيــط االســراتيجي التعليمــي، تبــن أن االســراتيجيات التعليميــة الدوليــة تشــرك يف تركيزهــا عــى خمســة محــاور 

رئيســة يتــم بنــاء االســراتيجيات عــى أساســها، والتــي غالبــاً مــا ينتــج عــن االســتثامر فيهــا تحقيــق نتائــج تعليميــة مرتفعــة وتقــدم ملمــوس يف أداء األنظمــة 

التعليميــة وجــودة مخرجاتهــا، والتــي  هــي موضحــة أدنــاه:

• االلتحــاق: يبــن هــذا املحــور قــدرة النظــام التعليمــي عــى توفــر فــرص تعلــم لجميــع املتعلمــن يف مختلــف املراحــل التعليميــة بغــض النظــر عــن الســن 	

والجنــس والقــدرات.

• التحصيل واإلنجاز: يبن هذا املحور معدالت التحصيل واإلنجاز األكادميي لجميع املتعلمن يف مختلف املراحل التعليمية.	

• املواطنة والقيم: يبن هذا املحور مدى تقدير املتعلمن لقيم وثقافة وتراث املجتمع، مع فهم واحرام الثقافات والتسامح.	

• القوى العاملة: يركز هذا املحور عى مهارات وفاعلية وكفاءة القوى العاملة يف مختلف املراحل التعليمية.	

• الحوكمــة: يغطــي هــذا املحــور آليــات إدارة إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة جــودة نظــام التعليــم، مبــا يضمــن الركيــز عــى الجوانــب ذات األولويــة لتقــدم األداء 	

واالســتثامر األمثــل للمــوارد لتحقيــق األهــداف.

محاور الخطط االسراتيجية التعليمية
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األهداف االسراتيجية

1.1 تحســن مســتوى تحصيــل طلبــة املــدارس الحكوميــة يف املــواد األساســية )اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات والعلــوم( يف املراحــل 

الدراســية الثــالث )االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة(.

1.2 تنمية قدرات األطفال املعرفية واالجتامعية، وبنيتهم الجسدية والعاطفية يف املدارس الحكومية )من الروضة إىل الصف الثالث االبتدايئ(.

1.3 رفــع أعــداد األطفــال بعمــر 4-5 ســنوات امللتحقــن برامــج تعليــم مبكــر منصفــة ومتنوعــة وذات جــودة، بغــض النظــر عــن جنســهم وجنســيتهم 

وقدراتهم.

1.4 ضــامن التحــاق جميــع الطلبــة بعمــر التعليــم اإللزامــي )6-18 ســنة( برامــج تعليــم منصفــة ومتنوعــة وذات جــودة، بغــض النظــر عــن جنســهم 

وجنســيتهم وقدراتهــم.

1.5 ضامن التحاق الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة برامج تعليم منصفة ومتنوعة وذات جودة مبرحلة التعليم املبكر واإللزامي.

ــي للمناهــج  ــات واملهــارات املحــددة يف اإلطــار الوطن ــة مــن املعــارف والكفاي ــة يف املــدارس الحكومي ــة الثانوي ــة يف املرحل 1.6 تحســن متكــن الطلب

لضــامن اســتعداد أفضــل للطلبــة لالنتقــال إىل التعليــم العــايل وســوق العمــل.

1.٧ ضــامن االســتخدام املتكامــل لتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت لتطويــر جــودة وتنــوع التعليــم والتعلــم يف املــدارس الحكوميــة يف جميــع املراحــل 

الدراســية )مــن الروضــة إىل املرحلــة الثانويــة(.

1.8 توفر فرص تعلم متنوعة وذات جودة لتعليم الكبار، إلنهاء التعليم اإللزامي.

1.٩ تطويــر النمــو االجتامعــي والنفــي والبــدين والوعــي الثقــايف والبيئــي وفــق املبــادىء والقضايــا املشــركة املحــددة يف اإلطــار الوطنــي للمناهــج 

لجميــع الطلبــة يف املــدارس الحكوميــة يف مختلــف املراحــل الدراســية )مــن الروضــة إىل املرحلــة الثانويــة(.

1.10 تعزيز دور التعليم والتدريب التقني واملهني يف جميع مراحل التعليم العام والتعليم العايل.

تتبنــى دولــة قطــر منــوذج التخطيــط املبنــي عــىل النتائــج وفــق إطــار موحــد معتمــد للتطبيــق يف جميــع وزارات الدولــة ومؤسســاتها الحكوميــة، حيــث يتبــن 

أدنــاه نتائــج اســراتيجية وزارة التعليــم والتعليــم العــايل 2017 - 2022.

نتائج وأهداف اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017- 2022

النتيجة الرئيسية

ــارات  ــن امله ــع املتعلم ــايل الجــودة، ويكســب جمي ــب ع ــم والتدري ــاق بالتعلي ــة لاللتح ــا منصف ــدم فرًص ــي  يق ــتوى عامل ــى مس ــي ع ــام تعليم نظ

والكفايــات الالزمــة لتحقيــق إمكاناتهــم مبــا يتــامىش مــع طموحاتهــم وقدراتهــم للمســاهمة يف املجتمــع، كــام يعــزز قيــم املجتمــع القطــري وتراثــه، 

ويدعــو إىل التســامح واحــرام الثقافــات األخــرى.

نتيجة وسيطة )1(

توفر فرص تعلم متنوعة متكن املتعلمن من االرتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة يف القوى العاملة واملجتمع القطري.
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نتيجة وسيطة 2

تعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عاٍل من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم

األهداف االسراتيجية

2.1 استقطاب وتوظيف ورفع كفاءة واستبقاء قوى عاملة ذات جودة يف وزارة التعليم والتعليم العايل.

2.2 استقطاب وتوظيف ورفع كفاءة واستبقاء املعلمن يف املدارس الحكومية.

2.3 استقطاب وتوظيف ورفع كفاءة واستبقاء قادة املدارس الحكومية.

2.4 تطوير أداء املعلمن وقادة املدارس الخاصة.

نتيجة وسيطة 3

ضامن توفر البنية التحتية التعليمية املالمئة والالزمة لتلبية احتياجات املتعلمن جميعهم وفق املتطلبات الحالية واملستقبلية

األهداف االسراتيجية
3.1 توفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة مــن املــدارس الحكوميــة التــي تلبــي احتياجــات الدولــة مــن املــدارس يف جميــع املراحــل الدراســية )مــن الروضــة إىل املرحلــة 

الثانويــة(.

3.2 مشاركة فاعلة للقطاع الخاص يف تلبية احتياجات الدولة من املدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العايل.

نتيجة وسيطة 4

تعزيز عملية التطوير املؤسي املستمر, وضامن الجودة يف املؤسسات التعليمية

األهداف االسراتيجية
4.1 رفع جودة أداء املدارس الحكومية والخاصة يف جميع املراحل الدراسية )من الروضة إىل املرحلة الثانوية(.

4.2 رفع جودة أداء مؤسسات التعليم العايل.

4.3 رفع كفاءة وجودة أداء إدارات وزارة التعليم والتعليم العايل.

4.4 تفعيل عملية صنع السياسات والقرارات املبنية عى بيانات دقيقة واألبحاث واألدلة عى جميع املستويات يف وزارة التعليم والتعليم العايل

نتيجة وسيطة 5

التميز يف تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للرشكاء واألطراف املعنية

األهداف االسراتيجية
5.1 تحسن وتنويع الخدمات املقدمة ألصحاب املصلحة لرفع رىض املستفيدين ومتلقي خدمات وزارة التعليم والتعليم العايل.

5.2 تعزيز استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف العمليات اإلدارية وتقديم الخدمات يف وزارة التعليم والتعليم العايل.

نتيجة وسيطة 6

ضامن الحفاظ عى القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات األخرى واحرامها

األهداف االسراتيجية

6.1 ضــامن ترســيخ القيــم والثقافــة القطريــة مــع فهــم الثقافــات األخــرى لــدى جميــع الطلبــة يف املــدارس الحكوميــة والخاصــة، يف مختلــف املراحــل 

الدراســية )مــن الروضــة إىل املرحلــة الثانويــة(.

6.2 ضامن املساهمة الفاعلة لوزارة التعليم والتعليم العايل يف الفعاليات واألنشطة املحلية والعاملية.

6.3 رفع مستوى مشاركة أولياء األمور واملجتمع يف تطوير العملية التعليمية.

نتائج وأهداف اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017- 2022



18

ملخص اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل

نظــام تعليمــي عــىل مســتوى عاملــي  يقــدم فرًصــا منصفــة لاللتحــاق بالتعليــم والتدريــب عــايل الجــودة، والكفايــات الالزمــة لتحقيــق إمكاناتهــم مبــا يتــامىش 

ــه، ويدعــو إىل التســامح  ــارات وتراث ــع املتعلمــن امله ــم املجتمــع القطــري ويكســب جمي مــع طموحاتهــم وقدراتهــم للمســاهمة يف املجتمــع، كــام يعــزز قي

واحــرام الثقافــات األخــرى.

الرامج

)1(

رفع جودة التعليم املبكر يف رياض 

األطفال واملدارس الحكومية

)2(

تطوير املناهج التعليمية

الوطنية  لدولة قطر

)3(

نظام شامل إلدارة جودة املعلمن 

وقادة املدارس الحكومية والخاصة

)4(

تطوير األداء املؤسيس لوزارة 

التعليم والتعليم العايل

)5(

رفع جودة الخدمات املقدمة ألصحاب 

املصلحة لوزارة التعليم والتعليم العايل

1

توفري فرص تعلم متنوعة متكن 

املتعلمن من االرتقاء بإمكاناتهم 

للمساهمة الفعالة يف القوى العاملة 

واملجتمع القطري

2

تعزيز تطوير قوى عاملة فعالة 

ذات مستوى عاٍل من التأهيل 

والتدريب لقطاع التعليم

3

ضامن توفري البنية التحتية 

التعليمية املالمئة والالزمة لتلبية 

احتياجات املتعلمن جميعهم  وفق 

املتطلبات الحالية واملستقبلية

4

تعزيز عملية التطوير املؤسيس 

املستمر, وضامن الجودة يف 

املؤسسات التعليمية

5

التميز يف تقديم خدمات ذات 

فعالية وكفاءة للرشكاء واألطراف 

املعنية

6

ضامن الحفاظ عىل القيم والتقاليد 

القطرية مع تعزيز فهم الثقافات 

األخرى واحرامها

النتائج الوسيطة

النتيجة الرئيسية
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ملخص اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل

املشاريع

تأسيس مدرسة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا

تطوير التعليم والتدريب التقني 

واملهني يف التعليم
تطوير الخدمات املقدمة لذوي اإلعاقة 

وصعوبات التعلم واملوهوبن

تصميم وإطالق حملة إعالمية 

توعوية شاملة مع القطاعات 

املختلفة لتعزيز قيمة التعليم لدى 

أولياء األمور  واملجتمع القطري.

توفري البنية التحتية الالزمة من 

املدارس الحكومية والخاصة
بيئة التعلم الجاذبة

معدالت التحاق الطلبة 

بالتعليم يف املراحل 

التعليمية املختلفة

نسب طلبة املدارس 

الحكومية الذين يحققون 

70% فام فوق يف االختبارات 

الوطنية)الثالث-السادس-

التاسع(

نسبة طلبة املدارس 

الحكومية الذين يحققون 

70%  فام فوق يف اختبارات 

الشهادة الثانوية )الصف 

الثاين عرش(

نسبة الطلبة  يف املدارس 

الحكومية والخاصة الذين 

يحققون متوسط  األداء يف 

االختبارات الدولية.

نسبة املعلمن

واملعلامت القطرين

يف املدارس

نسبة املعلمن وقادة 

املدارس الحاصلن عىل 

الرخصة املهنية

يف املدارس الحكومية

معدالت غياب املعلمن 

والطلبة يف جميع املراحل 

التعليمية يف  املدارس 

الحكومية

معدالت التحاق الطلبة 

القطرين بالتعليم العايل

مؤرشات 
قياس تحقيق 
االسراتيجية
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يعــد الركيــز وتوجيــه الطاقــات والجهــود، واســتثامر املــوارد البرشيــة واملاديــة بشــكل فاعــل نحــو جوانــب محــددة وفــق األولويــات مــن أهــم عوامــل نجــاح 

الخطــط االســراتيجية، حيــث ينتــج عــن وضــع عــدد كبــر مــن األولويــات والرامــج واملشــاريع يف التخطيــط تشــتيتاً للجهــود، وينتــج عنــه تحقيــق تقــدم غــر 

ــج الخمســة  ــم )2( الرام ــج املرجــوة، ويوضــح شــكل رق ــق النتائ ــق للتدخــالت األهــم لتحقي ــد دقي ــد اقتضــت الحاجــة إىل تحدي ــه فق ملحــوظ يف األداء، وعلي

املعتمــدة الســراتيجية وزارة التعليــم والتعليــم العــايل والتــي ســيتم الركيــز عليهــا واســتثامر الطاقــات واملــوارد والجهــود لتحقيــق نتائجهــا بالجــودة املتوقعــة 

خــالل الخمســة أعــوام املقبلــة.

برامج اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022

برامج اسراتيجية 2022-2017

)1(

رفع جودة التعليم املبكر

يف رياض األطفال

واملدارس الحكومية

)2(

تطوير املناهج التعليمية 

الوطنية لدولة قطر

)3(
نظام شامل إلدارة جودة 
املعلمن وقادة املدارس 

الحكومية والخاصة

)4(

تطوير األداء املؤسيس

لوزارة التعليم والتعليم

العايل العايل

)5(
رفع جودة الخدمات املقدمة 

ألصحاب املصلحة لوزارة 
التعليم والتعليم العايل

شكل )2(: برامج اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022

نتيجة
وسيطة 1

نتيجة
وسيطة 1

نتيجة
وسيطة 6

نتيجة
وسيطة 2

نتيجة
وسيطة 3

نتيجة
وسيطة 4

نتيجة
وسيطة 5
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برامج اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022

شكل )2(: برامج اسراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022

وتوضح التفاصيل اآلتية توجه هذه الرامج واملشاريع املتضمنة يف كل برنامج:

الرنامج األول: رفع جودة التعليم املبكر يف رياض األطفال واملدارس الحكومية

تثبــت العديــد مــن األبحــاث املوســعة عــى مــدى ســنوات عديــدة أن برامــج الطفولــة املبكــرة ذات الجــودة العاليــة التــي تناســب مراحــل منــو الطفــل 

تُعــزز قدراتــه الذهنيــة واالجتامعيــة وتُحســن اســتعداده للمدرســة، كــام تســهم يف رفــع مخرجــات التعلــم إىل جانــب تحقيــق فوائــد متتــد مــدى الحيــاة 

ســواء بالنســبة لألفــراد أو املجتمــع، وبالتــايل ســينصب الركيــز يف هــذه االســراتيجية عــى مرحلــة التعليــم املبكــر )ريــاض األطفــال و حتــى الصــف الثالث 

االبتــدايئ(، مــن خــالل اآليت:

تطويــر سياســات للتعليم املبكر متامشــية . 1

ــن  ــة، تضم ــع أفضــل املامرســات الدولي م

حصــول جميــع األطفــال عــى تعليــم 

ــة  ــذه املرحل ــودة يف ه ــايل الج ــج وع دام

ــية األساس

مناهــج . 2 وتطويــر  مراجعــة 

الطفولــة  مرحلــة  يف  التعليــم 

املبكــرة،  وذلــك للســامح النتقال 

النظــام  عــر  للطفــل  ســلس 

التعليمــي ابتــداًء مــن ريــاض 

ــة  ــة املرحل ــى نهاي ــال حت األطف

االبتدائيــة.

التوســع التدريجــي يف تطبيق . 3

ــر  ــارايت« لتطوي ــرشوع »مه م

ــابية،  املهارات اللغوية والحس

بتطويــر  يعنــى  والــذي 

الطلبــة  مهــارات وكفايــات 

اللغوية والحســابية األساســية 

ــق  ــة وف ــة االبتدائي يف املرحل

أحــدث املامرســات الربويــة.

1
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وفــرص . 4 التأهيليــة  الرامــج  تكثيــف 

التطويــر املهنــي للعاملــن يف مرحلــة 

ســيتم  أنــه  حيــث  املبكــر،  التعليــم 

الركيــز عــى تطويــر قــدرات ومامرســات 

العاملــن يف ريــاض األطفــال ومرحلــة 

توفــر  خــالل  مــن  املبكــر  التعليــم 

ــة وذات  ــي الحديث ــر املهن ــرص التطوي ف

الجــودة.

التوجيــه . 5 مامرســات  تطويــر 

ــة  ــي مرحل ــدم ملعلم ــم املق والدع

التعليــم املبكــر ، حيــث يلعــب 

املوجــه الربــوي دوراً محوريــاً يف 

التدريســية  املامرســات  تطويــر 

مهــارات  وصقــل  الحديثــة، 

املرحلــة. هــذه  يف  املعلــامت 

توعويــة . 6 حمــالت  وتنفيــذ  تطويــر 

لتشــجيع التحــاق األطفــال القطريــن 

بريــاض األطفــال، مــن خــالل توعيــة 

أوليــاء األمــور واملجتمــع ككل بخصائــص 

ــل  ــو الطف ــا لنم ــة وأهميته هــذه املرحل

وآليــات رعايــة الطفــل وبنــاء مهاراتــه.



23

ــن . 2 ــة  متك ــة محدث ــر مناهــج تعليمي تطوي

ــارف  ــات )املع ــن الكفاي ــة م ــع الطلب جمي

تضمــن  التــي  واالتجاهــات(  واملهــارات 

العــايل   التعليــم  إىل  بنجــاح  االنتقــال 

وســوق العمــل، وذلــك مــن خــالل تســخر 

ــاء املناهــج  أحــدث الخــرات يف مجــال بن

التعليميــة، لضــامن تصميــم مناهــج تعلــم 

تتســم بالتنــوع والحداثــة، وتحقــق تعلــامً 

ــه ــل وخارج ــل الفص ــاً داخ تفاعلي

الرنامج الثاين: تطوير املناهج التعليمية الوطنية لدولة قطر

يعــد املنهــج التعليمــي هــو مجمــوع الخــرات املعرفيــة والربويــة واالجتامعيــة والبدنيــة وغرهــا التــي يقدمهــا النظــام التعليمــي لجميــع الطلبــة بهــدف 

تحقيــق منوهــم الشــامل وتطويــر ســلوكهم، وباعتبــاره عنــراً أساســياً يف أي منظومــة تعليميــة اقتضــت الحاجــة إىل تطويــر مناهــج تعليميــة وطنيــة 

حديثــة ومواكبــة للتغــرات واملســتجدات اآلنيــة واملســتقبلية للمجتمــع، وبالتــايل ســركز هــذه االســراتيجية عــى تطوير مناهــج تعليم وبرامج تســتجيب 

لحاجــات ســوق العمــل الحاليــة واملســتقبلية  مــن خــالل اآليت:

2

تطويــر وتطبيــق مخطــط تعليــم محــدث يتضمــن . 1

تلبــي  مختلفــة  تعليميــة  وبرامــج  مســارات 

احتياجــات جميــع فئــات املتعلمــن وفــق توجهات 

الدولــة وســوق العمــل، وذلــك مــن خــالل دراســة 

شــاملة ووافيــة لالحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية، 

وضــامن إعــداد طلبــة التعليــم األســايس لتلبيتهــا، 

ــي  ــم املهن ــارات للتعلي ــر مس ــة إىل تطوي باإلضاف

ــة، وفــق االحتياجــات  ــة الثانوي ــي يف املرحل والتقن

ــة واملســتقبلية لســوق العمــل واملجتمــع. الحالي

تدريــب املعلمــن يف املــدارس الحكوميــة . 3

عــى تدريــس املناهــج التعليميــة الحديثــة 

تدريبيــة متخصصــة  برامــج  مــن خــالل 

تطبيــق  يضمــن  مبــا  الجــودة،  وعاليــة 

ــورة،  ــم مط ــم وتقيي ــم وتعل ــاليب تعلي أس

وفــق مــا يتطلبــه املنهــج املحــدث، وتحــايك 

احتياجــات جميــع الطلبــة.
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ــم رئيســة . 4 ــذ مصــادر تعل ــم وتنفي تصمي

الدراســية  املــواد  لجميــع  وداعمــة 

املنهــج  إلثــراء  املســتويات،  وجميــع 

ــات  ــع فئ ــة لجمي ــواد تعليمي ــر م وتوف

لكفايــات  تحقيقهــم  تضمــن  الطلبــة 

الجديــد. املنهــج 

تحديــث اســراتيجيات وآليــات وأدوات التقييــم مبــا . 5

املامرســات  املحــدث وأفضــل  املنهــج  مــع  يتوافــق 

الدوليــة، وذلــك مــن خــالل إجــراء التغيــرات عــى 

ــات  ــن مامرس ــتفادة م ــة واالس ــم الحالي ــة التقيي أنظم

التقييــم املتقدمــة دوليــاً التــي ستســهم يف توفــر آليــات 

تقييــم وتقويــم تراعــي الفــروق الفرديــة، وتقيــس تعلــم 

ــم. ــم وقدراته ــالف فئاته ــة باخت ــع الطلب جمي
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الرنامج الثالث: نظام شامل إلدارة جودة املعلمن وقادة املدارس الحكومية والخاصة

تؤكــد الدراســات أن العامــل األول واألكــرث تأثــراً يف تطويــر مخرجــات األنظمــة التعليميــة هــو كفــاءة املعلمــن وقــادة املــدارس، وعليه ســركز اســراتيجية 

وزارة التعليــم والتعليــم العــايل عــى تطويــر نظــام شــامل إلدارة جــودة املعلمــن وقــادة املــدارس الحكوميــة، وذلــك مــن خــالل اآليت:

3

تحســن وتطويــر جميــع السياســات ومــا يرافقهــا . 1

مــن االجــراءات والعمليــات املتعلقــة باملعلمــن 

وقــادة املــدارس بشــكل متكامــل يف مختلــف 

ــة  ــوى عامل ــر ق ــامن تطوي ــم، لض ــل عمله مراح

ــة، فعال

ــة يف . 3 ــص املهني ــام الرخ ــر نظ ــاس أث ــق وقي تطبي

رفــع كفــاءة املعلمــن وقــادة املــدارس الحكوميــة 

املهنيــة  املامرســات  جــودة  ضــامن  بهــدف 

للمعلمــن وقــادة املــدارس وانعكاســها عــى 

مخرجــات التعليــم.

اســتقطاب . 2 ومعايــر  أنظمــة  تطويــر 

داخــل  مــن  الكفــاءة  ذوي  املعلمــن 

خــالل  مــن  وذلــك  قطــر،  وخــارج 

إجــراءات تعيــن تضمن جــودة امللتحقن 

يف مجــال التعليــم، باإلضافــة إىل تحســن 

اجــراءات نقــل وترشــيح املعلمــن.
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تحديــث وربــط بيانــات املعلمــن وقــادة . 4

ــن  ــام يضم ــامل، م ــام ش ــدارس يف نظ امل

ــات ويحقــق جــودة  دقــة وجــودة البيان

املناســبة  القــرارات  واتخــاذ  العمــل 

ــفافية. ــق الش وتحقي

ووظيفيــة . 6 مهنيــة  مســارات  تطويــر 

للعاملــن يف املــدارس الحكوميــة، تســهم 

يف ضــامن تقــدم ذوي الكفــاءة وظيفيــاً، 

قياديــة  مناصــب  لشــغل  وتأهيلهــم 

الــوزارة  أو  مدارســهم  يف  وتخصصيــة 

وفــق أطــر واضحــة ومحــددة.

التدريــب . 5 برامــج  تجويــد  اســتمرار 

مركــز  قبــل  مــن  املقدمــة  والتأهيــل 

التدريــب والتطويــر الربــوي، مــن خــالل 

ــوى، والتوســع مبــا  ــوع الرامــج يف املحت تن

يتناســب مــع متطلبــات املعلمــن وقــادة 

املــدارس.
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الرنامج الرابع: تطوير األداء املؤسيس لوزارة التعليم والتعليم العايل العايل

يعــد تطويــر األداء املؤســي أحــد العوامــل املؤثــرة يف تقــدم مامرســات وإنجــازات العمــل، وعليــه ســتعطي وزارة التعليــم والتعليــم العــايل يف هــذه 

االســراتيجية اهتاممــاً كبــراً لتطويــر أداءهــا املؤســي مــن خــالل توفــر البيئــة املؤسســية املناســبة والعوامــل الالزمــة لإلنجــاز، وضــامن التخطيــط 

الســليم والتنفيــذ الناجــح للخطــط، باإلضافــة إىل تطبيــق معايــر وإجــراءات لضــامن الجــودة مبــا ســينعكس بــدوره عــى نتائــج النظــام التعليمــي ككل.

حيث سركز االسراتيجية إلحاقاً باالسراتيجية السابقة عى عدة أمور أهمها:

4

شــاملة . 1 بيانــات  قاعــدة  وتشــغيل  إنشــاء 

يف  تســهم  مراحلــه  بجميــع  التعليــم  لقطــاع 

تيســر عمليــات متابعــة مــؤرشات األداء ذات 

األهميــة للتخطيــط، واتخــاذ القــرارات وصناعــة 

السياســات املبنيــة عــى األدلــة.

ثقافــة مؤسســية متميــزة . 3 بنــاء ونــرش 

يف وزارة التعليــم والتعليــم العــايل عــر 

املهنيــة  الســلوكيات  مامرســة  تعزيــز 

ــدة  ــراتيجية املعتم ــم االس ــودة بقي املنش

والتميــز  واالبتــكار  الشــفافية  مثــل 

واملشــاركة. واملحاســبية 

تطويــر نظــام وآليــات لتطوير األداء املؤســي . 2

بــوزارة التعليــم والتعليــم العــايل وذلــك مــن 

خــالل تطويــر أدوات متابعــة وتقييــم أداء 

اإلدارات املختلفــة وتطبيــق أنظمــة ومعايــر 

تحقيقهــا  يف  تقدمهــا  ومتابعــة  جــودة، 

ألهــداف الــوزارة وتحســن األداء.
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الرنامج الخامس: رفع جودة الخدمات املقدمة ألصحاب املصلحة لوزارة التعليم والتعليم العايل

تعتــر وزارة التعليــم والتعليــم العــايل مؤسســة خدميــة يف املقــام األول، مــام يتطلــب الركيــز عــى تطويــر وتقديــم خدمــات تعليميــة تتســم بالفاعليــة 

والكفــاءة مــن حيــث الجــودة والتكلفــة، مبــا يضمــن رضــا املســتفيدين. و لدعــم تحســن مخرجــات التعليــم يف هــذه املرحلــة، ولذلــك فــإن العديــد 

مــن أولويــات الركيــز ســيتم وضعهــا يف االعتبــار  والتــي ميكــن تلخيصهــا يف التــايل:

5

املقدمــة . 1 الخدمــات  وأمتتــة  تحســن 

ألصحــاب املصلحــة، حيــث ســيتم حــر 

الخدمــات األكــرث طلبــاً من قبــل أصحاب 

املصلحــة ودراســة فاعليتهــا مــع تطويــر 

إجراءاتهــا و تحويــل تلــك الخدمــات 

األكــرث طلبــاً لخدمــات إلكرونيــة بصــورة 

ــة. تام

تحســن إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات . 2

ــوزارة يف  مــن خــالل تطويــر دور مكاتــب ال

مجمعــات الخدمــات الحكوميــة وتطويــر 

التعليــم  لــوزارة  اإللكرونيــة  البوابــة 

والتعليــم العــايل ورفــع مســتوى  االســتفادة 

مــن الخدمــات املقدمــة عــن طريــق تطبيــق 

ــر(. ــم قط ــوزارة )تعلي ال

ــول . 3 ــة ح ــاب املصلح ــا أصح ــامن رض ض

الخدمــات املقدمــة عــر وضــع أليــة 

لتتبــع أداء وفاعليــة الخدمــات املقدمــة 

ــة. ــر دولي ــق معاي ــة وف ــاب املصلح ألصح

مؤرشات األداء الرئيسية السراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022

جدول )1(: مؤرشات األداء الرئيسية لالسراتيجية والقيم املستهدفة
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تعــد عمليــة رصــد مــؤرشات األداء الرئيســة وتحديــد القيــم املســتهدفة لهــا مــن أهــم أركان التخطيــط االســراتيجي الفاعــل، حيــث متكــن متابعــة أداء النظــام 

التعليمــي وفــق هــذه املــؤرشات متخــذي القــرار مــن التحقــق مــن مــدى تحقيــق االســراتيجية لنتائجهــا واألثــر املنشــود، ويوضــح جــدول )2(،

مؤرشات األداء الرئيسية السراتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل 2017 - 2022

جدول )1(: مؤرشات األداء الرئيسية لالسراتيجية والقيم املستهدفة

املادة الدراسيةمؤرش األداء
القيمة  املستهدفة

2022-2021

نسبة الطلبة الذين حصلوا عىل 70% وأعىل يف 

املواد الدراسية يف االختبارات الوطنية )الصف 

الثالث االبتدايئ( يف املدارس الحكومية 

80 %اللغة العربية

80 %اللغة اإلنجليزية

80 %الرياضيات

نسبة الطلبة الذين حصلوا عىل 70% وأعىل يف 

املواد الدراسية يف االختبارات الوطنية )الصف 

السادس االبتدايئ( يف املدارس الحكومية 

80 %اللغة العربية

80 %اللغة اإلنجليزية

80 %الرياضيات

80 %العلوم

500القراءةمعدل أداء الطلبة يف اختبار PIRLS  الدويل

معدل أداء الطلبة يف اختبار   TIMSS  الدويل 

)الصف الرابع – الثامن(

500الرياضيات

500العلوم

مؤرش األداء
القيمة  املستهدفة

2022-2021

40 %نسبة املعلمن القطرين يف املدارس

نسبة الحاصلن عىل الرخصة املهنية يف املدارس 

الحكومية

معلمو املواد األساسية )اللغة العربية – اللغة 

اإلنجليزية- العلوم –الرياضيات( يف املرحلة االبتدائية
% ٩0

50 %قادة املدارس
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يوضــح شــكل )3( أدنــاه الــدور التكامــيل لــكل مــن الرامــج واملشــاريع والخطــط التشــغيلية يف تحقيــق التقــدم واألثــر املنشــود يف املــؤرشات الرئيســية املذكــورة 

ــات واملــؤرشات الرئيســة_  ــق التقــدم يف األولوي ــة مشــركة نحــو تحقي ــق رؤي ــد مســارها _وف ــارص وتوحي ــأن تكامــل هــذه العن ــث تجــدر اإلشــارة ب أعــاله، حي

ســينعكس بــدوره عــى األداء العــام للــوزارة ونتائجهــا.

كام يوضح شكل 4 أدناه عالقة كل من النتائج واألهداف بتحقيق النتائج واألثر املطلوب، ودور املراقبة والتقييم يف مراحل التنفيذ املختلفة.

إجراءات تنفيذ االسراتيجية وتقييمها لتحقيق املخرجات والنتائج

شكل )3(: دور الرامج واملشاريع والخطط التشغيلية يف تحقيق غايات االسراتيجية

شكل )4(: عالقة النتائج واألهداف واألنشطة باملخرجات والنتائج واألثر

املراقبة

نتيجة
رئيسية

التقييم

أثرنتائجمخرجاتأهداف مدخالت أنشطة نتائج وسطية

مخرجات

مخرجات

نتائج

أثر

خطة تشغيلية سنوية

مرشوع قصر - متوسط املدى

برنامج طويل املدى
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إجراءات تنفيذ االسراتيجية وتقييمها لتحقيق املخرجات والنتائج

شكل )3(: دور الرامج واملشاريع والخطط التشغيلية يف تحقيق غايات االسراتيجية

شكل )4(: عالقة النتائج واألهداف واألنشطة باملخرجات والنتائج واألثر




