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 حصفيبالغ 
 

ثر   إخلصويص   إدمرريمعلية مرإقبة وتقيمي إلأدإء إلرتبوي وإل دإري لعينة من مؤسسات إلتعلميعىل إ 

 09بني  ماإدممترة خالل إلفرتة  وإل دإري،وإلتكوين، بقطبهيا إلرتبوي  إليت أأرشفت علهيا إدمفتش ية إلعامة للرتبية

 459عردها مؤسسات إلتعلمي إدمرري إخلصويص بلغ  مشلت عينة منإليت و ، 2017أأبريل  21مارس و

اكدمييات إجلهوية إلأ ؛ وغطت من مجموع مؤسسات إلتعلمي إدمرري إخلصويص 12%مؤسسة تعلميية أأي حوإيل 

أأن  وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إدمهين ،ةعش  نيتث ل  للرتبية وإلتكوين إ

 ة أأسفرت عن إلنتاجئ إلتالية:هذه إلعملي

 خبصوص إجلوإنب إلرتبوية: -1

 من إلعينة؛ %63مؤسسات تعرف سريإ عاداي وطبيعيا، ومتثل  -

مؤسسات تعرف صعوابت يف إلتس يري وس تعمل إلأاكدمييات إجلهوية عىل تأأطريها وموإكبهتا عن قرب،  -

 من إدمؤسسات إليت متت زايرهتا؛  %26ومتثل 

إلبنود إدمنصوص علهيا يف إلنصوص إلتشيعية وإلتنظميية، يتعني عىل مؤسسات خمةل مبجموعة من  -

 من مؤسسات إلعينة. %11إلأاكدمييات مطالبهتا بتعهر وإلزتإم مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيهتا، ومتثل 

 خبصوص إجلوإنب إل دإرية: -2

ليت متت من مجموع إدمؤسسات إ %24مؤسسات ل تعرف أأية إختاللت أأو تعرف نوإقص بس يطة ومتثل  -

 زايرهتا؛

وس تعمل إلأاكدمييات عىل حث هذه من إلعينة،  %48مؤسسات تعرف إختاللت متوسطة ومتثل  -

 تسوية أأوضاعها وفق برانمج معل مرقق ويف مرى زمين حمرد؛ل إدمؤسسات 

جرإءإت وإلعقوابتمؤسسات تعرف إختاللت كبرية تس ترعي من إلأاكدمييات - إل دإرية  ، قبل تفعيلها لال 

إلترخل إلرسيع محلل إدمؤسسات إخملةل عىل ص علهيا يف إلنصوص إلتشيعية وإلتنظميية ذإت إلصةل، إدمنصو 

 .إلعينةمن  %28 هذه إدمؤسساتومتثل ، حمرودتسوية أأوضاعها يف أأمر زمين 

 

 .توقيف مؤسسة وإحرة وذكل لعرم تقيرها ابلضوإبط إلرتبوية وإل دإرية إدمعمول هبا -3
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ىل أأن هذه إلعملية تأأيت  إنسجاما مع غاايت إلرؤية الاسرتإتيجية لال صالح إلقامئة عىل وجترر إل شارة إ 

حرى إدمرإخل إدمركزية للحاكمة وحتقيق  ترس يخ ثقافة إلتقيمي إلشامل وإدمس متر للمنظومة إلرتبوية، ابعتباره إ 

 .يات إلرتبوية وإل دإريةإدمرإقبة وإلتقيمي مجليع إلبن لآليات  إإجلودة إلرتبوية، وتعزيز 

ىل إلوقوف عىل إلوإقع إلفعيل لسري مؤسسات إلتعلمي إخلصويص، ومرى تقيرها ابلنصوص كام  هترف إ 

ىل  تقرمي مقرتحات وتوصيات إلتشيعية وإلتنظميية وابلختيارإت إلرتبوية وإل دإرية إدمنصوص علهيا؛ وتسعى إ 

 معلية لتعزيز فعالية وجناعة أأدإء هذه إدمؤسسات.

وقر غطت معلية إلتقيمي وإدمرإقبة، يف شقها إلرتبوي جمالت إلتربري إلرتبوي للمؤسسات إلتعلميية، 

والالزتإم ابلختيارإت وإلتوجهيات إلرتبوية وإدمهناج إدلرإي، وتفعيل أأنشطة إحلياة إدمررس ية وإلشإاكت 

 وإلتربري إل دإري وإلتوثيق وإرد إلششيةوإدم وإلتجهزيإت إدمادية اتوإلتعاون؛ ويف شقها إل دإري جمالت إلبني

 .وإلتنظمي

هذإ وس تعمل إلوزإرة، من خالل إدمفتش ية إلعامة للرتبية وإلتكوين بقطبهيا، عىل موإصةل معلية تقيمي 

إ تتبع تفعيل إل جرإءإت إل دإرية وإلرتبوية وكذ مبؤسسات إلتعلمي إخلصويص إلأخرى إلأدإء إلرتبوي وإل دإري

 إدمؤسسات إدمعنية ابلعملية إلسالفة إذلكر. إدمتخذة يف حق
 

 

 


