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 المختنقات والتحديات وسبل المعالجة... التعليم في ليبيا 

 

 التعليم العام في ليبيا

 املختنقات والتحديات وسبل املعالجة

 

 املقدمة

مجتمع ما ، يتطلب ألامر أو  ي دولةللبدء في عملية اصالح كبيرة ل 

متطلبات تطور هذا مع بناء منظومة تعليمية قوية تتالئم 

املجتمع وسوق العمل الذي يحتاجه ، لكن البدء في هذه العملية 

يتطلب تقييم وضع املنظومة التعليمية الحالية ، و تجربة 

 . التعليم في الدولة عبر التاريخ 

رفع ورصد واقع التعليم في الدولة الليبية،  إلى  تهدف هذه الورقة

 داريةالتعليمية و هياكلها لا  من خالل التركيز على بنية املنظومة

إضافة إلى  ومواردها البشرية و املستفيدين من التعليم في ليبيا 

تقديم نظرة عامة حول مناهجها التعليمية ومصادر هذه املناهج 

 برز مشاكل أ،وعبر هذه العملية ستسلط الدراسة الضوء على 

 

ماكن أتحديد إضافة إلى  التعليم والتحديات التي تواجهها

القصور في املنظومة التعليمية؛ بهدف وضع  سبل لتطوير قطاع 

 .طار عام لخطة ترتقي باملنظومة التعليمية إالتعليم و 

ستعتمد الورقة بشكل مباشر على معلومات من وزارة التربية 

حتى من أو  والتعليم ، من خالل ما تنشره على موقعها الرسمي

ضافة إلى بال ، ة خالل مقابالت مع بعض املسؤولين في الوزار 

 .6102 لعامماورد في تقرير ديوان املحاسبة 
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 التعليم في ليبيا عن  يةنبذة تاريخ /أوال

تعتمد حالة التعليم  وتطورها في أي بلد على الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية له ، ومدى استقرار ألاوضاع فيه؛ 

لذلك كان التعليم في ليبيا متغيرا حسب الحالة السياسية للدولة 

ليهم إو برامج الحكام و مدى أهمية التعليم والهدف منه بالنسبة 

؛ فالتعليم في ليبيا أيام الدولة املوحدية و الحفصية كان يعتمد 

على الوسائل التقليدية املدعومة أهليا مثل املدارس القرآنية في 

املساجد والزوايا الصوفية ، ولم يتغير ألامر على ما هو عليه في 

ال في نهاية العهد العثماني حيث إالدولة العثمانية و القره مانلية 

حت بعض املدارس املدنية الحديثية والتي كان عدد افتت

فتتاح بعض املدارس إإضافة إلى  املستفيدين منها محدودا،

املهنية مثل مدرسة الفنون والصنائع بطرابلس و املدارس 

 تضم مجندين ليبيينن أ العسكرية الرسمية التي سمح لها

دارس، غلبية في تلك املأألاتراك الذين كانوا يشكلون إضافة إلى 

ورغم هذا الانفتاح البسيط على املدارس الحديثة ظل عدد 

عدد إلى  املستفيدين من تلك املدارس محدودا جدا نسبة

 1.السكان في ذلك الوقت

وضمن البرامج التمهيدية التي اعتمدتها  ايطاليا الحتالل ليبيا ، 

قامت بفتح بعض املدارس في بعض الواليات الليبية بعد سماح 

لتركية لها بذلك ، حيث كان بعض هذه املدارس السلطات ا

تبشيريا يتبع الكنيسة مباشرة، وزادت ايطاليا من عدد مدارسها 

في ليبيا بعد احتاللها في خطة الستيطان البلد والاستقرار فيه 

مر الواقع بالنسبة لليبيين ، والعمل على بسط حالة من تقبل ألا 

الليبيين بسيطا  لذلك كان عدد املرتادين لهذه املدارس من

بنائهم للمدارس الدينية التقليدية أرسال إوفضل الليبييون 

املدارس الايطالية ، نظرا إلى  والزوايا الصوفية عن ارسالهم

لتخوفهم املنطقي منها حيث كانت املدارس الايطالية تعتمد على 

إضافة إلى  ساس ي في العملية التعليميةأاللغة الايطالية بشكل 

للمواد الدراسية مثل التاريخ والجغرافيا ، ولم يتراجع ادلجتها 

الليبييون عن موقفهم من املدارس الايطالية حتى في الفترة التي 

شهدت توقف املقاومة املسلحة ، فظل عدد املستفيدين من 

من اليهود الذين كانت أو  هذه املدارس محدودا سواء من العرب

 2.لهم بعض املدارس الخاصة بهم
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وضاع شهدت تحسنا في عهد الوصاية الفرنسية لكن ألا 

والانجليزية على ليبيا ، فأصبحت املناهج عربية بأكملها و رغم 

عدد ن أ الإتدمير بعض املدارس في الحرب العاملية الثانية ، 

عدادية في ذلك لا )حد ما خاصة املدارس الثانوية إلى  املدارس زاد

عدادهم ، لكن إو  وافتتحت مدرسة لتجهيز املدرسين( الوقت 

رغم هذا التحسن في الحالة التعليمية و توقف الليبيين عن 

املدارس و تحمسهم للعملية إلى  بنائهمأرسال إالتخوف من 

نهاء الاحتالل الايطالي وزيادة كبيرة في إالتعليمية في ذاتها بعد 

 العملية التعليمية في تلك املرحلة افتقدتن أ الإعدد الطالب  ، 

 3.التخطيط و املناهج املالئمة للبيئة الليبية وخصوصياتهاإلى 

وشهد  التعليم في ليبيا نقلة نوعية وتطورا كبيرا من ناحية الكم 

والنوع في عهد اململكة الليبية، فقد شهدت تلك الفترة زيادة كبيرة 

صبحت أن أ عدادية والثانوية، بعدفي عدد املدارس الابتدائية ولا 

هتمام إليها إمراحل، يضاف  3ة تتكون من املراحل التعليمي

عداد املعاهد واملدارس املهنية و معاهد أبرياض ألاطفال و زيادة 

عداد املعلمين، وذلك قبل إنشاء الجامعة الليبية وكلية التربية و إ

دثت طفرة كبيرة حبدأ تخريج دفعات منها خير مورد للمعلمين، ف

هداف أوجود فلسفة و في الوضع التعليمي في ليبيا، ورغم عدم 

ال إمكتوبة للخطة التي تبعتها الحكومات املتعاقبة في عهد اململكة 

تاحة فرصة التعليم لكل إالهدف الرئيس ي كان إن  أنه كان واضحا

الراغبين في ذلك وهو ما لم يكن متاحا بشكل كافي في عهد 

ال نادرا إنتداب البريطاني والفرنس ي، فضال عن كونه غير متاح لا 

 .التركية لادارة  عهود الاحتالل الايطالي وفي 

العهد امللكي كان البداية إن  وكخالصة لهذه الفترة  يمكن القول 

الحقيقية لعملية تعليمية شاملة في خطة وطنية تبنتها الدولة 

 :التجربة لم تخلو من بعض السلبيات منها ن أ الإالليبية، 

اد فظل عدم القدرة على تأليف مناهج ليبية لكل املو  -

  .الاعتماد على املناهج املصرية رئيسيا

الاعتماد على املدرسين املصريين خاصة في املواد العلمية  -

كالرياضيات والفيزياء لضعف تأهيل  املدرسين الليبيين في 

 .ذلك الجانب خالل فترة طويلة من عهد اململكة 

تمام إمشكلة تسرب الطالب من املؤسسات التعليمية بعد  -

 .التعليم ألاساس يمرحلة 
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نسجام املناهج العلمية إرتفاع نسبة الرسوب وعدم إ -

 .النظرية مع التدريب املنهي

هدافه حيث لم تكن هناك أضعف العالقة بين التعليم و  -

 .ستفادة من الخريجين بالشكل املطلوبخطة لل 

 

نه كان أالتغير في الحالة التعليمية في ليبيا رغم ن أ ومن املالحظ

الكم إلى  التنوع في ذاته كان عائدا ن أ الإشامال للكم والنوع ، 

النوع، بمعنى أنه ورغم زيادة عدد الكليات واملعاهد إلى  أكثر منه

طفال ، رياض ألا )واملدارس املهنية و املدارس املرحلية املختلفة 

 
أ
ن أ الإ( مية وتعليم الكبارالتعليم الاساس ي والثانوي ، محو ألا

هذا التنوع والكم لم يكن مرتبطا بخطة تعليمية واضحة 

وتكاملية بين عدد ونوع املؤسسات التعليمية من جهة و 

ستمر في اخرى، وهو ما أمتطلبات وحاجات املجتمع من جهة 

نها شهدت تحوال كبيرا من حيث إسنوات حكم القذافي  التي رغم 

عدادية لزامي في املرحلتين لا إنمط إلى  تغيير نمط التعليم

عداد الطلبة واملؤسسات التعليمية و  تطور أوالثانوية، وزيادة 

معقول في بنيتها التحتية و انتداب عدد كبير من املعلمين 

كل هذه املكاسب لم تكن مبنية على خطة ن أ الإ .جانب ألا 

العملية التعليمية ن أ تعليمية متكاملة، والتي كان من نتائجها

مشكالت كبيرة ناتجة عن قرارات غير بدأت في التشقق، لتظهر 

قرار املالك الوظيفي وتحويل عدد كبير من : محسوبة مثل 

املعلمين اليه دون تخطيط مسبق ما شكل عجزا في املعلمين 

ساتذة الاجانب عددا و كيفا، متزامنا مع انخفاض كبير في عدد ألا 

  4.حتى آلانعراضها أالتفتيش التربوي استمرت إدارة  وضعف في
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 الهيكل التنظيمي واملؤسسات التابعة /ثانيا

بحسب الهيكل التنظيمي املعتمد واملنشور على موقع وزارة 

من مجموعة من تتكون وزارة التربية والتعليم التعليم فإن 

ما بشكل مباشر للوزير أواملؤسسات التابعة ولادارات املكاتب 

شؤون ، ال كاملكاتب التقليدية مثل مكتب الوزير، الاعالم

تعليم الفئات  مكاتبإضافة إلى  ، القانونية ، التعاون الدولي

الخاصة و املراجعة الداخلية و املتابعة ، وهي مكاتب منفصلة 

لخصوصيتها ، أو  ما لطبيعتها الرقابيةأ تداراعن غيرها من لا 

هذه املكاتب مجموعة من املؤسسات املستقلة عن إلى  يضاف

  .للوزير مباشرةتابعة لادارة  باقي
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نها تشرف على أي أؤسسات ذات طابع سيادي ، مهناك و 

 التعليمية ما بالبنية التحتية للمرافقأتخصصات رئيسية تتعلق 

دارات تحت اوهناك . عداد املناهج التعليميةإتطوير و بأو 

تتعلق بالشؤون املباشرة للعملية و شراف مباشر لوكيل الوزارة إ

دارة إاملراحل التعليمية املختلفة ، و  ةدار إ، ومثالها التعليمية

نحاء ألها فروع في كل  تدار إدارة الامتحانات ، وهي إالتفتيش، و 

البالد ومناطقها تشرف على العملية التعليمية في مناطقها من 

  .الوسطى الرئيسية في الوزارة ةدار خالل ما تقره لا 

 

 

 

 

 منطقة تعليمية تتفرع 33إلى  املناطق التعليمية تنقسمن إ حيث

مدرسة  3333مكتب خدمات تعليمية ، تتوزع عليها  353إلى 

محو "مدرسة لتعليم الكبار  38إلى  ضافةإساس ي وثانوي ،أتعليم 

 ويشرف على العملية التعليمية في هذه املناطق ، فروع ".ألامية

 التربوي باملناطق التعليمية ، حيث تتكون هيكليةالتفتيش إدارة 

التفتيش التربوي من عدد من مكاتب التفتيش التربوي إدارة 

منطقة تعليمية، وتشمل  33مكتبا تشرف على  33وعدد 

التفتيش إدارة  قسامأإلى  مفتشين تربويين تابعين بدورهم

  .وي الرئيسية حسب املواد العلميةالترب

 

 الوزير

مكتب 
 الوزير

مكتب 
الشؤون 
 القانونية

مكتب 

عالماإل  

مكتب 
تعليم 

دماج إو
الفئات 
 الخاصة 

المركز العام 
لتدريب وتطوير 

 التعليم

مركز المناهج 
التعليمية والبحوث 

 التربوية

مصلحة التقنيات 

وصيانة المرافق 
 التعليمية

وكيل 
 الوزارة

مكتب 

التعاون 
 الدولي

مكتب 

المراجعة 
 الداخلية

مكتب 

عةالمتاب  

     

      

       

    

     

      

     

      

إدارة 

 الشؤون

االدارية 

 والمالية

إدارة 
شؤون 
التعليم 
 الثانوي

إدارة 
شؤون 
التعليم 

ساسياأل  

إدارة 

 النشاط

 المدرسي

إدارة 
 التخطيط

إدارة 

التعليم 
 الحر

إدارة 

حراسة 

المرافق 

 التعليمية

إدارة 

 االمتحانات

إدارة 

التفتيش 

 التربوي

 إدارة رياض

 االطفال

الوكيل 
 المساعد

إدارة 
المعلومات 

 والتوثيق

اللجنة الوطنية 

للتربية والعلوم 
 والثقافة
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عوام القليلة والتطورات خالل لا  واقع التعليم/ ثالثا

 املاضية

عدد الطالب " 3"و " 3" الجداول توضح  ألاحصائيات املبينة في 

في كل السنوات الدراسية في الشق ألاول من التعليم الاساس ي ، 

،  3333-3333القيام بها في العام الدراس ي حصائية تم وهذه لا 

ول بعد ثورة فبراير والذي شهد عودة وهو العام الدراس ي ألا 

حصائية هي نحاء البالد ، هذه لا أاملدارس بشكل كامل في جميع 

أحدث احصائية تحصلنا عليها من خالل املوقع الرسمي لوزارة 

رسمية تم  حصائية برسالةرفقت هذه لا أالتربية والتعليم ،حيث 

توجيهها للمجلس الوطني الانتقالي خالل شهر يوليو سنة 

 ،م3333

 

 

 

حدث من خالل وزارة أورغم محاولتنا للحصول على معلومات 

الوزارة لم تكن ن أ الإالتربية والتعليم املوجودة في طرابلس ، 

وضاع التعليمية في املناطق حصائيات كاملة عن ألا إتملك 

الشرقية التابعة لوزارة التعليم بالبيضاء، ما يعني عدم وجود 

-3332،  3332-3333عوام الدراسية ، حصائيات لل إ

، فيما لم نتمكن من الحصول على  3335،3335-3333

م ، رغم محاولتنا 3333-3333حصائيات العام الدراس ي إ

ارة التربية والتعليم الحصول عليها بشكل رسمي من خالل وز 

 .بطرابلس 
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 "2" جدول

جماليلا   
الصف 

 التاسع

الصف 

 الثامن

الصف 

 السابع

الصف 

 السادس

الصف 

 الخامس

الصف 

 الرابع

الصف 

 الثالت

الصف 

 الثاني

الصف 

ول لا   

املنطقة 

 التعليمية

قر 

 م

 0 اجدابيا 6161 6038 6262 6013 6812 6882 6882 6831 6101 6011

 6 بدر 088 008 66 060 012 028 066 082 003 0012

 8 بنغازي  06222 06010 00622 00360 00228 00610 00881 06816 06802 011061

 0 بني وليد 0201 0660 0661 0001 0106 0166 0616 0636 0633 00112

 2 تازربو 610 031 022 066 061 008 012 002 086 0206

 2 ترهونة 0202 0263 0261 0001 0080 0021 0018 0660 0860 08022

 1 تيجي 026 062 022 022 020 616 666 601 680 0223

 3 الجبل الاخضر 0628 0182 0201 0022 0166 0802 0606 0063 0606 86118

 6 الجبل الغربي 1811 2820 2106 2160 2021 2681 2220 2306 2832 28288

 01 الجفرة 0623 0081 0082 0162 0133 0166 0180 682 312 6216

 00 الجميل 6616 6136 0600 0381 0338 0126 0333 0312 0116 01026

 06 جنزور  2168 0066 0630 0132 8321 8380 8602 8668 8220 81082

 08 درنة 6221 6261 6002 6866 6001 6001 6611 6016 6630 60100

 00 الزاوية 2206 0312 0230 0266 0806 0666 0011 0020 0028 00666

 02 زليتن 0066 8362 8600 8368 8100 8106 0106 8622 8361 82830

 02 زوارة 222 260 230 206 263 061 210 210 001 0122

 01 سبها 8082 8103 6111 6112 6021 6220 6182 6106 6000 60280

 03 سرت 8821 6602 6300 6266 6228 6666 8101 6620 6122 62106

 06 صبراتة 0668 0303 0106 0220 0226 0633 0201 0006 0836 00816

 61 صرمان 0212 0820 0620 0026 0023 0062 0120 0022 0088 00162

 60 طبرق  0220 0182 8361 8268 8001 8101 8120 6620 6160 80116

 66 طرابلس 68208 61226 61230 06101 06132 03336 03601 01306 01316 012006

 68 العجيالت 0606 0221 0222 0260 0020 0201 0228 0260 0082 00860

 60 العزيزية 6230 6063 6030 6120 0363 0680 0666 0626 0330 03130

 62 غات 062 032 036 261 003 282 282 283 280 0238

 62 القبة 0886 0636 0601 0021 0161 0008 0121 0001 0028 01202

 61 قصر بن غشير 8200 8006 8080 6608 6161 6306 6610 6386 6380 61101

 63 الكفرة 386 162 362 110 601 312 331 322 313 1233

 66 املرج 0211 0660 0101 8361 8320 8632 0030 0123 8610 82313

 81 مرزق 0121 0122 0263 0220 0262 0206 0161 0216 0126 02660

 80 املرقب 1308 1210 1031 1861 2610 1068 1686 1621 2181 22226

 86 مصراتة 2331 2120 2601 2183 2683 2180 2326 2181 2226 20186

 88 نالوت 0230 0080 0016 0861 0860 0822 0822 0616 0621 06061

 80 الواحات 166 182 160 126 182 100 282 221 283 2022

 82 وادي آلاجال 0886 0060 0060 0062 0020 0232 0063 0036 0303 08213

 82 وادي الشاطئ 6108 0100 0266 0266 0001 0802 0203 0201 0202 0023

 املجموع 063602 001112 000201 016661 012118 012602 011082 013083 010221 0118322

 مجموع طالب املرحلة الابتدائية مجموع طالب املرحلة الاعدادية
 

861081 238082 
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 المختنقات والتحديات وسبل المعالجة... التعليم في ليبيا 

 

 "3" جدول

عدد الطالب باملرحلة " 2" الجدول حصائيات في كما تشمل لا 

 حالثانوية موزعين على التخصصات الدراسية ،فيما يوض

املدارس و عدد إحصائيات متعلقة  بعدد " 3و 5 "الشكل 

 .الفصول الدراسية 

 

 

 

6106-6100عدد طالب املرحلة الثانوية للعام الدراس ي   

 

"4" جدول  

جمالياإل  
الصف 
 التاسع

الصف 
 الثامن

الصف 
 السابع

الصف 
 السادس

الصف 
 الخامس

الصف 
 الرابع

الصف 
 الثالت

الصف 
 الثاني

الصف 
ولاأل  

العدد 
حسب 
 الجنس

146805 15085 11658 10155 11158 10555 11504 15445 15155 81505 
مجموع 

عدد الطلبة 
 الذكور

051550 11451 10855 11416 15185 15550 10514 18116 15858 81856 
مجموع 

عدد الطلبة 
 االناث

 المجموع 556501 555441 550105 545554 548441 548501 545011 546016 540115 5441681

 مجموع طالب المرحلة االبتدائية مجموع طالب المرحلة االعدادية

 

233423 532426 

 المجموع
 
 

 شعبة اللغات
شعبة العلوم 

 االجتماعية

شعبة العلوم 

 االقتصادية

 

شعبة العلوم 

 الهندسية

 

 

شعبة العلوم  شعبة علوم الحياة

 االساسية

 الشعبة

 

 االناث

 

 

 

 الذكور

 

 االناث

 

 الذكور

 

 االناث

 

 الذكور

 

 االناث

 

 الذكور

 

 االناث

 

 

 

 

 الذكور

 

 

 االناث

 

 

 

 

 الجنس الذكور االناث الذكور

651621 79219 

 

 

55522 

 

 

66556 

 

 

65566 9276 69977 51722 9972 

 

 

 

56565 

 

52556 66766 56951 7179 

عدد 

 الطالب

 

555155 

 

75792 

 

67765 

 

77967 

 

57777 

 

 

 

 

71656 

 

المجموع  56765

 النهائي
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 المختنقات والتحديات وسبل المعالجة... التعليم في ليبيا 

حصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم للعام وفيما تظهر لا 

ساسية مجموع عدد طالب املرحلة ألا إن  ، 3333-3333الدراس ي 

طالبا و طالبة،   3333335 عدادي قد بلغبشقيها الابتدائي ولا 

طالبا وطالبة باملرحلة الابتدائية و  333235 إلى  ينقسمون 

إن  هو ما يظهرعدادية، و طالبا وطالبة باملرحلة لا  333233

الطالب ما بين املرحلتين الابتدائية  نسبة الرسوب والتسرب في 

 5% . 3.88حوالي  عداديةولا 

طالبا وطالبة  333333املرحلة الثانوية  بينما بلغ عدد الطالب في

عدادية ، وتبلغ نسبة التسرب في عدد الطالب بين املرحلة لا 

( 3) وهي نسبة ليست بالقليلة% 33.333إلى  والثانوية نسبة تصل

ظاهرة التسرب في عدد الطالب ظاهرة تعاني منها حتى ن أ ، رغم

 5إلى  التسرب فيهاالدول املتقدمة ومنها ماليزيا التي تصل نسبة 

. %6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

عدد الطالب الذين يتركون الدراسة )عدادية يتم حساب نسبة التسرب بين المرحلة االبتدائية واإل

من خالل مقارنة عدد طالب الصف الرابع والخامس والسادس بمجموع عدد ( ما بين المرحلتين

، على افتراض إن مجموع عدد الطالب  في ليبيا لكل صف متساوي عدادية طالب المرحلة اإل

 0200-0202أي مثال إن مجموع طالب الصف االول لسنة )الف األعوام الدراسية على اخت

 (0200-0200يساوي مجموعهم سنة 
عدادية والثانوية من خالل مقارنة مجموع طالب تحسب نسبة التسرب بين المرحلتين اإل .6

اى عدادية متسو، على فرضية إن مجموع عدد الطالب للمرحلة اإلالمرحلتين ببعضهما البعض

-0202عدادية للعام الدراسي مثال مجموع طالب المرحلة اإل)عوام الدراسية ختالف األإعلى 

 (.0200-0200يساوي مجموعهم سة  0200

عدد الفصول الدراسية " 5"وكما يظهر الجدول  املبين بالشكل 

فصال دراسيا ، بما في ذلك الفصول التي  25353البالغ مجموعها 

إن  تستخدم في الفترتين الصباحية واملسائية وهو ما يعني

طالبا  38متوسط عدد الطالب في الفصل الواحد يبلغ حوالي 

هو الرقم الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم ، و توضحه و 

 .حصائيات املوجودة أمامنا لا 

حد كبير ويسبب في مشكلة تؤثر على إلى  ويعتبر هذا الرقم مرتفعا

استيعاب الطالب للمقرر الدراس ي، وتضعف من قدرة املعلم على 

داء طالبه بشكل مركز وخاصة فيما يتعلق بالصفوف امتابعة 

د والتي يبلغ عد( ول والثاني والثالت ألا )لى للمرحلة الابتدائية و ألا 

من % 53.82ي ما يعادل أ ةوطالب طالبا 333258طالبها حوالي 

ما ينتج مشاكل عديدة  مجموع عدد طالب املرحلة الابتدائية،

إلى  بالنسبة للطالب تضعف من مستواه العام بعد انتقاله

 7.صفوف ومراحل دراسية أكبر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :نقلت هذه االحصائيات عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 7

http://www.edu.gov.ly/ 
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 المختنقات والتحديات وسبل المعالجة... التعليم في ليبيا 

 6106-6100عدد املدارس في املناطق التعليمية حسب املرحلة الدراسية للعام الدراس ي 

 

 "6" جدول

 

 

عدد المدارس الصباحية  عدد المدارس الصباحية عدد المدارس المسائية العدد االجمالي للمدارس
 والمسائية

 الرقم المنطقة التعليمية 

14 

 5 اجدابيا 10 51 5

 5 بدر 8 5 4 6

 1 بنغازي 554 51 1 554

 0 بني وليد 14 55 4 05

 1 تازربو 8 4 4 8

 8 ترهونة 54 88 4 68

 5 تيجي  5 1 5 51

 6 الجبل االخضر 05 68 4 511

 5 الجبل الغربي 551 65 0 140

 54 الجفرة 55 55 4 15

 55 الجميل 10 55 5 51

 55 جنزور 50 56 5 50

 51 درنة 58 55 1 16

 50 الزاوية  54 15 5 506

 51 زليتن 55 16 6 556

 58 زوارة 55 5 4 56

 55 سبها 14 54 5 05

 56 سرت 16 18 5 51

 55 صبراتة 15 55 4 88

 54 صرمان 11 8 5 04

 55 طبرق 14 18 0 54

 55 طرابلس 554 15 50 561

 51 العجيالت 55 15 4 68

 50 العزيزية  58 15 5 55

 51 غات 55 8 4 56

 58 القبة 51 58 4 05

 55 قصر بن غشير 55 56 0 540

 56 الكفرة  5 55 4 56

 55 المرج 15 51 8 516

 14 مرزق 01 55 5 85

 15 المرقب 555 518 5 115

 15 مصراتة  545 55 5 518

 11 نالوت 18 51 4 55

 10 الواحات  1 58 4 55

 11 وادي اآلجال 14 55 5 00

الشاطئوادي  00 51 4 15  18 

1585 88 5166 

 
 المجموع   5651



 
 

12  

 المختنقات والتحديات وسبل المعالجة... التعليم في ليبيا 

 

 6106-6100عدد املدارس في املناطق التعليمية حسب اوقات الدراسة للعام الدراس ي 

 

"5" جدول  

 

 

 

 

عدد مدارس  عدد مدارس الشق األول عدد مدارس الشق الثاني العدد االجمالي للمدارس
 الشقان

 الرقم المنطقة التعليمية

 5 اجدابيا 05 5 5 14

 5 بدر 6 4 4 6

 1 بنغازي 548 85 01 554

 0 بني وليد 00 1 5 05

 1 تازربو 8 4 4 8

 8 ترهونة 50 55 4 68

 5 تيجي 51 4 4 51

 6 الجبل االخضر 541 58 8 511

 5 الجبل الغربي 501 05 55 140

 54 الجفرة 51 50 54 15

 55 الجميل 80 5 0 51

 55 جنزور 65 1 4 50

 51 درنة 56 51 5 16

 50 الزاوية 514 51 1 506

 51 زليتن 544 50 0 556

 58 زوارة 58 5 5 56

 55 سبها 55 58 6 05

 56 سرت 68 5 5 51

 55 صبراتة 08 55 6 88

 54 صرمان 15 5 4 04

 55 طبرق 81 55 1 54

 55 طرابلس 545 84 56 561

 51 العجيالت 65 0 5 68

 50 العزيزية 55 1 1 55

 51 غات 51 1 5 56

 58 القبة 56 54 1 05

 55 قصر بن غشير 50 5 1 540

 56 الكفرة 58 5 5 56

 55 المرج 55 55 55 516

 14 مرزق 11 55 5 85

 15 المرقب 146 01 8 115

 15 مصراتة 555 5 5 518

 11 نالوت 05 51 5 55

 10 الواحات 55 5 1 55

 11 وادي اآلجال 51 55 5 00

الشاطئوادي  05 1 1 15  18 

 المجموع 5105 151 545 1585
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 المختنقات والتحديات وسبل المعالجة... التعليم في ليبيا 

قصور العملية التعليمية والتحديات التي  /رابعا

 تواجه القطاع

صالح كبير في إيلحقها ن أ كانت آلامال كبيرة على الثورة الليبية في

املؤسسات الليبية ، خاصة املؤسسة التعليمية و حالة التعليم 

نه وكما ورد في التقرير السنوي الذي قدمته وزارة التعليم أال إ

، كانت الكثير من التحديات  3333للمؤتمر الوطني سنة 

والعقبات املوجودة في طريق وزارة التربية والتعليم والتي صعبت 

 الوزارة في السنة ألاولى من الثورةت من آدائها ملهامها ، فاضطر 

مال الانتقالية الاضطرارية ، مثل عالقيام بالكثير من ألا إلى 

استكمال الدراسة بالنسبة للمناطق التي كانت تشهد اقتتاال 

صيانة بعض املدارس املتضررة و تغيير إضافة إلى  ثناء الثورة ،أ

بعض املناهج الدراسية التي كانت تحتوي على ما يتعلق بحكم 

وزارة فكاره ، فاستهلكت هذه العملية جهد الترويج ل أو  القذافي

التربية والتعليم، لكن لم يكن هذا هو التحدي الوحيد فوزارة 

ساس التربية والتعليم في حكومات ما بعد الثورة لم تجد من ألا 

ساسا جيدا تقف عليه للقيام أأو  خطة تعليمية محكمة تتبعها

صالح إبنقلة نوعية في حالة التعليم في البالد، وفي حين انشغالها ب

ضرار الناتجة عن حرب التحرير ، لم تنتهي الوزارة من بعض ألا 

ال وقد رجعت الاشتباكات والصراعات املناطقية في إهذه الحالة 

 3332تنفجر بشكل كبير سنة ن أ جزاء البالد قبلأالكثير من 

لتتوقف الدراسة لفتراة طويلة في الكثير من املدن الليبية، 

إلى  في البالد ما اضطروانقسام الحكم في ليبيا ووجود حكومتين 

مجرد مؤسسات مؤقتة و  إلى  تحول وزارة التربية والتعليم

مؤسسة مستقرة إلى  تسييرية للتعليم في ليبيا ، بدل التحول 

صالح وتغيير من  حالة التعليم في بتوجهات وخطط واضحة ل 

 8.البالد

حكومة واحدة في ليبيا إلى  نه وبعد الوصول أجماال يمكن القول إو 

ن الكثير من التحديات على أكثر من صعيد  ستواجه وزارة أف

تقوم بتطوير التعليم في البالد ، ن أ ذا ما أرادتإالتربية والتعليم 

غلبها ناتجا عن قصور في أومن هذه التحديات والتي كان 

املؤسسات املختلفة عبر الزمن والتي كانت  املعنية بالتعليم في 

 :البالد ما يلي 

 

 

                                                           
0202لسنة _الوطنيالموجه  للمؤتمر _ تقرير وزارة التربية والتعليم

8
 

 

- :العامة للعملية التعليمية الجوانب 

ي خطة للعملية التعليمية في البالد ، بحيث أعدم وجود  .0

تكون هذه الخطة مكتوبة تحدد فلسفة العملية التعليمية و 

، ( النتائج املرجوة من العملية التعليمية )أغراضها والهدف منها 

بحيث تكون هذه الخطة منسجمة ومتكاملة مع برنامج وطني 

الدولة و سوق العمل الذي تنوي توفيره مالئمة  يشمل اقتصاد

 . 9مع احتياجات وامكانيات الدولة الليبية

 

ضعف املنهج الدراس ي املعتمد للمراحل التعليمية في البالد  .6

وال غير أاملنهج الدراس ي الليبي إن  حرى يمكن القول بال أو  ،

مرتبط بخطة تعليمية محكمة ، وثانيا كون املنهج في جزء كبير 

خاصة في املواد " السنغافوري" منه يعتمد على استيراد املنهج

 العلمية 

صمم لبيئة تختلف عن البيئة  السنغافورياملنهج اإن  مع العلم

بط وبخطة تعليمية مختلفة و بوسائل علمية رتم الليبية و

املنهج الليبي هو منهج عشوائي ال إن  مختلفة ، ما يجعلنا نقول 

 .هداف محددة أهدافا تربوية و تعليمية متكاملة مع أيقدم 

 

تقليدية الوسائل التعليمية ، سواء من ناحية اعتمادها  .8

فقط على وسائل التلقين والكتابة في العملية التعليمية وضعف 

حتى من ناحية تقييم التحصيل العلمي أو  التدريب العملي ،

يحفظه للطالب والذي يعتمد في شكله الحالي فقط على ما 

الطالب وينسخه في ورقة امتحانه ، في حين ال تعكس هذه 

 .الطريقة مدى الاستيعاب الحقيقي للطالب وقدراته ومهاراته 

 

ضعف التحصيل العلمي وتسرب الطالب من املؤسسات  .0

التعليمية ، ويقصد بالتسرب هنا هو ترك الطالب ملقاعد 

الاساس ي ،  الدراسة وخاصة في املراحل الالحقة ملرحلة التعليم

عدادي تسربا خفيفا في عدد حيث تشهد مرحلة التعليم لا 

الطالب التاركين ملقاعد الدراسة ، في حين يزيد هذا العدد 

وترتبط اسباب ترك . بالنسبة للمرحلة الثانوية و الجامعية 

ضعف :سباب ألاخرى منها الطالب ملقاعد الدراسة بالكثير من ألا 

أو  ب باالحباط نتيجة رسوبهالتحصيل العلمي وشعور الطال

 ضعفه في الطرق التقليدية الختبار تحصيله العلمي الذي يمكن

خرى للتعبير عنه عدى عن الامتحانات أتكون له مهارات ن أ

 .التقليدية 

                                                           
ضعف :الفصل الرابع )التعليم وقضايا المجتمع العربي المعاصر  -دمحم التومي.د 9

 م0992- -جامعة قاريونس-(التحصيل المدرسي في مجال التعليم العام في ليبيا
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التفتيش التربوي ، إدارة  أداءالذي طرأ على تغير ال .2

مام الضعف أداء التفتيش التربوي ضعيفة ألا إدارة  فأصبحت

داء املعلمين داخل الفصل الدراس ي من جهة ، أامللحوظ في 

التفتيش التربوي قد سبب إدارة  داءأتقليدية إن  ويمكن القول 

إلى  خرى مثل تقاعد الكثير من خبراتهاأجانب اسباب إلى  بالنهاية

دائها، فالتفتيش والتوجيه الذي كان موضوعا على أاضعاف 

داء التقليدي في را على تقييم ألا املعلمين ، كان فقط مقتص

تقديم املعلومة العلمية و مدى تحضير املعلم للدرس وقدراته 

نها ال ترقى إال إهميتها أالتربوية في التعامل مع الطالب، وهي على 

تكون مجرد مؤشرات على استمرار الحالة التعليمية على ن أ الإ

باكتشاف التفتيش التربوي إدارة  تقومن أ ما هي عليه ، بدل

داء املعلم وطريقته و تجاوب أماكن الضعف الحقيقية في أ

 تدارالا إلى  الطالب مع هذه الطريقة ، وباملقابل تقديم توصيات

 .داء املعلم أالعليا بالوزارة في سبيل تطوير طرق و 

 

عدم تكامل املؤسسات التعليمية ، بحيث تكون كل مرحلة  .2

 ألاخرى في سبيل الوصول  تعليمية متكاملة مع املراحل التعليمية

نتيجة واحدة من هدف العملية التعليمة ، مع مالحظة عدم إلى 

يقصد هنا )يضا أتكامل املؤسسات التعليمية من حيث النوع 

 ( .بين التعليم املنهي و التعليم العام 

 

املدارس ن أ ضعف قطاع التعليم الخاص في البالد، حيث .1

تخفف الحمل ن أ رض بهاالخاصة املوجودة في البالد والتي يفت

على املدارس العامة  بحيث تستوعب عدد جيد من الطالب 

وتوفر لهم جودة تعليم قد تفوق جودة التعليم العام ،لكن في 

ن املدارس الخاصة ال تستوعب عدد جيدا من الطالب إالواقع ف

نها وفي الغالبية العظمى ال تملك بنية تحتية مناسبة إ، كما 

وال تقدم جودة تعليمية بالشكل املفروض ،  للعملية التعليمية

ماكن تقديم أمجرد إلى  تحويل هذه املدارسإلى  وهو ما يؤدي

عملية تعليمية فارغة تكاد تكون مخرجاتها معدومة سواء 

 .لصالح الجامعات العامة أو  لصالح سوق العمل

 

عدم وجود آليات مراقبة فعالة في وزارة التربية والتعليم  .3

ضعفت القدرة لادارة  التابعة لها ، وكلما تشعبت تداراعلى لا 

على متابعتها ، وهو ما يفسر الفساد املالي في تنفيذ املشاريع 

املدرسية  و السلبيات لادارة  التعليمية السابقة وضعفت

 .الناتجة عنها 

 

ضعف اللوائح و القوانين املنظمة للعملية التعليمية في  .6

 .ليبيا 

 

دماج الفئات الخاصة في إف لعملية استمرار ألاداء الضعي .01

 .العملية التعليمية 
 

العملية التعليمية في جوانبها التنفيذية على مستوى إلى  وبالنظر

الوحدات التعليمية املنتشرة في ربوع ليبيا تظهر هناك مختنقات 

 : ويتجلى قصور يمكن عرضه فيما يلي

أو  حيث تعاني معظم:  املدرسيةلادارة  قصور في . أ

كبيرة من املدارس الابتدائية ولاعدادية من ضعف في نسبة 

ضعف وقصور في إدارتها ومظاهر القصور إلى  ألاداء راجع

 :تتمحور حول 

 .املدرسية لادارة  عدم وجود لوائح تنظم عمل .0
 

 ةدارة التعليميلغياب املختصين بال و ذلك داء ألا  في ضعف .6

كثر من ألادارة  املدير يعتمد على ملكته الفطرية فين إ ، حيث

، وهو ما يسبب الكثير في دارةل اعتماده على الطرق الفنية ل

املشاكل فأغلب الاداراة لديها مشكلة في كيفية التعامل مع 

دارية في اصدار الرسائل ، ومعرفة املعلمين و تقدير التراتبية لا 

 .دارة املدرسية املسؤولية الدقيقة لل 
 

إلى  التاليما يؤدي برسية املدلادارة  ضعف الرقابة على .8

املساواة في مشاكل من حيث املحاباة في قبول الطلبة وعدم 

، و الحرية في التعامل مع مقصف املدرسة التعامل مع املعلمين

 10.الخ...الدخل الذي يعطيه للمدرسة و 

وهو تحدي ظاهر وإشكال جلي :  املعلمينقصور في  . ب

وقطاع التعليم في إخفاق الدولة إلى  مظاهره معلومة ويعود

الاستفادة من التراكم الكبير من املعلمين ويمكن تقص ي قصور 

 :املعلمين في النقاط التالية

يشكل املعلم الصلة رقم واحد بين عناصر العملية  .0

املستفيد أو  التعليمية التي تشمل املؤسسة التعليمية باملتلقي

بمسببات وقد ترتبط مشاكل املعلمين ( ي الطالبأ)من التعليم 

حتى من وزارة أو  ألاعلى ، تدارادارة املدرسة ولا إأخرى تتعلق ب

التربية والتعليم ، لكن ما يالحظ في الفترة ألاخيرة هو ضعف 

جودة املعلم بغض النظر عن املسببات ألاخرى ، ولكي نحدد 

                                                           
10

دمحم حسن دمحم -بحث حول مشاكل اإلدارة المدرسية –موقع وزارة التربية والتعليم 

 .0200نوفمبر  -قطاع التربية والتعليم بالمرجسؤول م -المبروك
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هم النقاط فيما أنلخص إن  املشكالت املتعلقة باملعلم يمكننا

- :يلي

و الذي اصدرت فيه  3333الصادر سنة  عشوائية القرار .6

سابقا قوائم بأسماء الزوائد و " اللجنة الشعبية العامة للتعليم"

يلغى هذا القرار بعد ن أ تحويلهم على امللكات الوظيفية ، قبل

تفريغ املدارس إلى  الثورة مباشرة؛ لكن تبعات ذلك القرار أدت

إلى  حتىأو  خرى أمن الكثير من الخبرات لصالح جهات عامة 

لغاء القرار بطريقة إدى أعتزال البعض من مهنة التعليم ، فيما إ

عادة عدد كبير من املعلمين دون خطة إإلى  عشوائية أيضا

 .الستيعاب هذا العدد بحيث تعتمد على الكفاءة 
 

ضعف مخرجات كليات التربية في الدولة الليبية ، فهذه  .8

والتعليم كمصدر رئيس ي الكليات تعتمد عليها وزارة التربية 

في املدارس ، لكن مخرجات هذه " املعلمين"للموارد البشرية 

سباب كثيرة تتعلق أيضا بالتهميش الذي الكلية تتميز بالضعف ل 

تحظى به الكلية في الجامعات املختلفة و مدى كفاءة املنظومة 

 عضاء هيئة التدريسأدارة و لا )التعليمية في هذه الكليات 

مكانيات التعليمية املادية مثل املباني و الوسائل لا إضافة إلى 

طرق تقييم مخرجات هذه الكليات ، إضافة إلى  ،( التعليمية 

فالنجاح في هذه الكليات يعتمد على الطرق التقليدية 

أو  عتماده على مقابالتإكثر من أ( الامتحانات التحريرية)

ى تنفيذ ما اختبارات عملية تحدد فيها مهارة الطلبة وقدرتهم عل

في الواقع  (من طرق تربوية ونفسية وعلمية تخصصية ) تعلموه

 .، ومدى تمكنهم من الوسائل الايضاح التعليمية املتطورة 
 

داء املعلمين ذوي الخبرة ، فعلى قدر ما هناك من أتقليدية  .0

صحاب الخبرة لديهم قدرة على أيجابية في كون املعلمين إ

 الإن املنهج التعليمي التقليدي ، التعامل مع الطالب و تمكنهم م

كون هؤالء املعلمين غير متمكنين من الوسائل العلمية ن أ

وسائل أو  الحديثة سواء املتعلقة بطرق التعليم الحديثة

الكمبيوتر و العرض املرئي وغير ذلك من )يضاح الحديثة لا 

حل إلى  يعتبر سلبية في ذاتها ، ما يحتم ضرورة الوصول ( وسائل

بين القدرة والكفاءة  التربوية و العلمية التخصصية من يمزج 

جهة و بين التطور في طرق التعليم و التعامل مع وسائل 

 .يضاح لا 

ضعف مرتبات املعلمين و قلة امليزات التي يتحصلون عليها  .2

داء عملهم ، فعلى سبيل املثال تحصل املوظفون في كتشجيع ل 

مثل عالوة : ت عديدة الكثير من الجهات العامة على امتيازا

ماكن خاصة للحصول على أالخطر و التأمين الصحي وحتى 

 ، بينما يمكن القول ( جوزات السفر مثال )وراق الشخصية ألا 

سقف املرتبات املوضوع للمعلمين في ليبيا ضعيف مقارنة إن 

بالدول املتقدمة في املجال التعليمي ، ما يشكل عامال سلبيا على 

ال يلقى تشجيعا كافيا على ما يقوم به من عمل داء املعلم الذي أ

 .مهم 
 

يجاد صيغة حل لوضع املعلمين الحالي ، إعدم القدرة على  .2

عداد وتنفيذ خطة تشكل حال نهائيا ملشاكل تتعلق بكفاءة إي أ

املعلمين الجدد و عدم تطور املعلمين القدامى ، و تضمن توزيعا 

في مدارس معينة لهم تسليما للمعلمين على املدارس بدل تك

د حال ملخلفات قرار املالك إيجاونقصهم في مدارس أخرى ، و 

يجاد عدالة في توزيع الجدول الدراس ي، و مراقبة و إالوظيفي ، و 

 .عداد برنامج زمني وعلمي لتطويره إداء املعلم و توجيه دقيق ل 

الطالب كانوا الخاسر إن  ويمكن القول : الطالبمشاكل . ج

العملية التعليمية وضحية لاخفاق في بناء كبر من ضعف ألا

 :ل الطالب فيما يليكقطاع تعليم ناجح، ويمكن إجمال مشا

قد تتعلق املشاكل املتعلقة بالطالب بالبيئة التعليمية في ذاتها  -

املشاكل إن  بيئته خارج املؤسسة التعليمية ويمكن القول أو  ،

- :التالية تعتبر ألابرز بالنسبة للطالب 

  غلب هذه أوتحدث ،11ب في املراحل التعليمية التسر

عدد الطلبة إن  عدادية والثانوية ، فنجدالحاالت في املراحل لا 

عدادية و كذلك في قل منه في املرحلة لا أ في املرحلة الثانوية

قل من الابتدائية ، ما يعني وجود نسبة أعدادية املرحلة لا 

ألامر مع توفر رسوب وتسرب في عدد الطالب ، وتفاقم هذا 

بدائل عن التعليم تتمثل في سهولة الحصول على املال و 

 .السلطة لدى الكتائب املسلحة 

  بنائهم ، وحتى في حالة وجود مور  ل ولياء ألا أقلة متابعة

خرى ، مما قد يشكل عبئا على نها تقل من مرحلة ل إمتابعة ف

يد من مهام مر في العملية التعليمية يز املعلم ، فغياب دور ولي ألا 

 .حيانا أاملعلم 

 

 

 

 

                                                           
 (بمعنى ترك الطالب للمدرسة  بعد الوصول إلى مراحل تعليمية معينة)  11
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حول  6102تقرير ديوان املحاسبة لسنة / خامسا

 قطاع التعليم

 :التوظيف و مرتبات قطاع التعليم

 داري لا  بالجهاز العاملين مرتبات وصرف التوظيف موضوع يعد

 من بأكثر مرتبط كونه الدولة تواجهها التي أكبر التحديات من

 التنمية على املباشر تأثيره بالضافة إلى الدولة ميزانية نصف

أ أسو  من يالزمه وما فوضوية، به من يتصف ما مع ولانتاج،

 دارةلا  سوء في السبب الرئيس ي يعتبر الذي داري لا  الفساد أنواع

  انتهازية ثقافة من يكتنفه ملا والتنمية، التطور  وانعدام والتخلف

 عدد ضخم عقول  وأفسدت املجتمع في جذورها تغلغلت واتكالية

 
 
 مستقبل على فادحة أضرار في مسببة املجتمع أفراد من جدا

 مما عديدة سنوات لىإ أثرها يمتد تنموية فجوة الوطن واحداث

 .أجيال عدة يهدد

 واملرتبات التوظيف في الفساد يستهلك الراهنة الظروف ظل وفي

 قيمة الانفاق ا هذ يقابل أن دون  الدولة موارد من نسبة كبيرة

و يعد قطاع التعليم الجهة ألاعلى نسبة في . لعائد العمل مضافة

كما هو  حجم املرتبات و عدد املوظفين على مستوى الدولة

:في الجدول التالي حموض

 

 

قيمة المرتب 
 الشهري

عدد العاملين 
 المسجل

 بمنظومة المرتبات

 

سم الجهةأ  

 التربية و التعليم 011,868 411,663,394

 الدفاع 612,006 209,120,936

 الداخلية 031,333 187,060,422

 الصحة 028,161 153,112,555

 

 2حوالي  6102حيث بلغت مرتبات قطاع التعليم خالل عام 

مليار دينار ليبي أي بما يعادل ربع حجم الانفاق الحكومي على 

 .مليار دينار ليبي 61 ةاملرتبات البالغ

شح املوارد لم تفلح الدولة في ترشيد لانفاق الحكومي من بالرغم 

 383بالشكل الكافي و يؤكد ذلك قرار حكومة لانقاذ الوطني رقم 

فة العاملين بقطاع دينار لكا 333و القاض ي بزيادة  3335لسنة 

الف  233و لن عدد العاملين بالقطاع يتجاوز ، التربية و التعليم

موظف فإن الحكومة وضعت على كاهل الخزانة العامة عبئا 

 يتجاوز املليار دينار ليبي
 
 .جديدا

 : تجاوزات وغياب للخطة

  6102قدم تقرير ديوان املحاسبة لسنة 
 
 مفصال

 
عرضا

تعليم، وقسم تقريرها لدراسة أوضاع للتجاوزات داخل قطاع ال

التعليم العام ثم التعليم العالي، بدون لاشارة إلى اتصال الديوان 

أو حصوله على معلومات واحصائيات خاصة بوزارة التربية 

وضبط التقرير صرف . البيضاء –والتعليم في الحكومة املؤقتة 

مبالغ مالية  بدون وجه حق ، وتالعب في عهد مالية وترك 

العشرات من الاعتمادات املالية مفتوحة بدون تسوية، وقيام 

بعض املناطق التعليمية بإجراء تعاقدات واسعة بدون وجود 

بالضافة . غطاء مالي أو بناء على دراسة واضحة لحاجات الوزارة

إلى خروقات واضحة وقصور وتخبط إداري في جل تعاقدات 

 . الوزارة ضمن املشروعات التابعة للوزارة

 : مشروع التعليم لالكتروني

عدم وجود أي رؤية  6102أكد تقرير ديوان املحاسبة لسنة 

واضحة للمشاريع املتعلقة بمشروع التعليم لالكتروني الذي 

سبق أن اطلقته الوزارة وكلف الخزانة العامة مبالغ كبيرة، 

اصطدمت بتداخل الاختصاصات مما أدى إلى فقدان املشروع 

وذكر التقرير أن عمر املشروع . لهدافه بحسب تقرير الديوان

ابعه الوزارة خاصة في ظل عدم وجود سنوات ولم تت 3قد بلغ 

وسرد التقرير . مناهج للتعليم لالكتروني على أرض الواقع

تفاصيل تجاوزات واسعة في العقد املبرم مع الشركة املنفذة 

كلف الوزارة مبالغ كبيرة ضائعة ولم يستفد منها التالميذ 

 . الليبيين
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 : برنامج الامتحانات لالكترونية

 على قضية احتكار تقرير ديوان املحا
 
سبة سلط الضوء مجددا

شركة خاصة لبرنامج الامتحانات لالكترونية، حيث يملك 

مبرمجي الشركة كلمات السر وأوامر التشغيل واحتكارهم لعملية 

ادخال البيانات وتسجيل الطالب بما يشكل مخاطرة كبيرة على 

سرية وخصوصية البيانات التي يفترض أن يدخلها فنيين تابعين 

وبين التقرير . للوزارة بحسب بنود التعاقد مع الشركة الخاصة

تفاصيل احتكار الشركة مما يطرح تساؤالت مشروعة حول 

سنوات بحسب  3استمرار هذا الوضع داخل الوزارة بعد قرابة 

 . التقرير

  :تجاوزات لجان العطاءات بالوزارة 

إلى عدم التزام وزارة  6102أشار تقرير ديوان املحاسبة لسنة 

التربية والتعليم بالقرارات الحكومية املنظمة لتنظيم عمل لجان 

العطاءات من حيث الدرجة الوظيفية والخبرة املحددة بالقرار 

ح التقرير حدوث ضوأو . والالزم توافرها في رئيس اللجنة ونائبه

عمليات تالعب في ترسية العطاءات وقيام الوزير بترضية 

لخاسرة في بعض العطاءات املذكورة بالتقرير، عن للشركات ا

وشرح التقرير . طريق قيامه بتعديل لبعض اللوائح لادارية

بالتفصيل حدوث تجاوزات واسعة في عطاء طباعة الكتاب 

 . املدرس ي

ومن خالل قيام ديوان املحاسبة بفحص ومراجعة الاجراءات 

مدرسة  011التعاقدية للجنة العطاءات الخاصة بمشروع انشاء 

بجميع أنحاء ليبيا، كشف عن تجاوزات واسعة في إعداد املعايير 

الفنية وكذلك عدم وجود مخصصات مالية لكثير من هذه 

املشاريع، وفي السياق ذاته لم يرد في تقرير الديوان عن لجان 

العطاءات التابعة لوزارة التربية والتعليم في الحكومة املؤقتة، 

لى احتمالية حدوث تجاوزات مماثلة مما يفتح الباب واسعا ع

 . وهدر مماثل للمال العام تحت غطاء لجان العطاءات

من الواضح أن الانقسام السياس ي إن استمر فإنه سيزيد من 

إنهاك وزارة التربية والتعليم واملؤسسات الراعية للعملية 

قد صدر  6102التعليمية في ليبيا، تقرير ديوان املحاسبة لسنة 

ستراتيجيات لتقريرها أثناء إعداد املنظمة الليبية للسياسات ولا 

حول قطاع التعليم العام، ولم يتسنى إعداد دارسة مفصلة 

حول ماورد به بخصوص قطاع التربية والتعليم، ولكن املؤكد 

 في ظل 
 
 إيجابيا

 
أن العملية التعليمية برمتها لن تقدم مردودا

دولة واستمرار الفساد والتجاوزات استمرار تآكل مؤسسات ال

لادارية واملالية داخل الجهات الناظمة والراعية للعملية 

 .التعليمية في ليبيا
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سبل تطوير قطاع التعليم ولاطار العام  /سادسا

 رتقاء بهلخطة لا 

وتجاوز التحديات التي معالجة مختنقات قطاع التعليم ن إ

 :تواجهه تعتمد بشكل رئيس ي على عنصرين أساسيين

ختالل ومجاالت العجز والقصور وتشخيص معرفة أوجه لا  -

 أسبابها والوقوف على مواطن الضعف في كل مكوناتها

لخطط املكافئة للتحديات و استراتيجية املثلى تصميم لا  -

 واملعالجة لالختالالت

ترتبط ارتباطا مباشرا بسوق العمل و عملية التعليم ن أ وحيث

وهو ما ال  -تها التنموية على املستوى الوطني اقتصاد الدولة وخط

، وفي ظل غياب خطة تنموية يكون  -يتوفر في الوقت الراهن 

قطاع التعليم من أبرز أولوياتها، وحتى تكون مقاربة تصحيح 

 بحيث يتكامل دور املؤسسات التعليميةمسار قطاع التعليم 

يجاد موارد بشرية تعتمد عليها ساسية مع التعليم العالي ل ألا 

 ن توصيات التقريرإف، خطة التنموية على املستوى الوطنيال

خالل املنظور  ستعتمد بشكل مباشر على ما يمكن معالجته

سنوات ، ثم سنورد بعض التوصيات   2 - 8 القريب على ألاقل 

 . (سنة 33 -33)ستراتيجي منظوره أبعد إتتعلق بتصحيح 

 : املدى القريب إستراتجية : أوال . أ

أساسيات تطوير تعلق بيحتاج قطاع التعليم استدراكات مهمة ت

 -طرق التدريس  –املعلم  –الطالب )املنظومة التعليمية 

لتقويم حيوية وملحة وضرورية ، وهي عملية (والتجهيزات

خرى أهداف املؤسسة التعليمية بحيث تصبح قابلة للتطوير ل 

- : ما يليعملية املعالجة  تشملن أ و يمكن ،ملنظور أبعد

لوائح تنظيم العملية تطوير تشمل   تفصيليةخطة  عتمادإ .0

التعليمية و تبين دور وعالقة كل عناصر العملية التعليمية 

 –املدرسية لادارة  –التابعة  تداراالوزارة ولا )ببعضها البعض 

والهدف من العملية وتوضح الغرض ( الطالب  –املعلمين 

 .التعليمية 

ايجاد صيغة تكاملية بين املؤسسات التعليمية النظرية  .6

واملهنية ، بحيث يزيد عدد املدارس املهنية بما يتماش ى مع خطة 

 .لالستفادة من مخرجاتها 

وإنشاء جسم متخصص قطاع التعليم الخاص التركيز على  .8

كفاءة فل بما يك لتعليم الخاصمتابعة وتطوير ايكون الغرض 

، وبما يخفف ية في التعليم املقدم في مؤسساتهوجودة عال

خالل في لا أو  الضغط على التعليم العام دون املبالغة في قيمته

 .جودة مخرجاته

يجاد مناهج إبحيث يتم فعيل دور مكتب املناهج التعليمية ت .0

تعليمية مالئمة للبيئة الليبية من جهة و تتماش ى مع الخصائص 

رحلة التعليمية املراد تأليف مناهج لها ، وهذه العملية السنية للم

يضا ايجاد خطة تكاملية بين مناهج املراحل السنية أتتطلب 

وكذلك تكامل مناهج السنوات ( عدادي والثانوي الابتدائي ، لا )

الدراسية في كل مرحلة ، وما يجب أخذه في الحسبان في هذه 

دون معرفة الطرق التي العملية هو عدم استيراد مناهج تعليمية 

ماكن تدريسها،والتي بدونها اليصبح أتقدم بها هذه املناهج في 

تطوير طرق التعليم  ومن املهم أيضاي قيمة أللمنهج الدراس ي 

بشكل  عتماديضاح و التعليم ، ولا حدث وسائل لا أبحيث تشمل 

يصال إأكبر على طرق التعليم التفاعلية ، وهي طرق تساعد على 

وكذلك كثر من الطرق التلقينية والتحريرية أاملعلومة والفهم 

تدريب وتطوير موظفي مكاتب التفتيش التربوي بحيث تصبح 

كاديمي فقط ، بل تشمل قدراتهم وخبرتهم ال تشمل الجانب ألا

الجانب التربوي والنفس ي ، وتكنولوجيا طرق التعليم ووسائل 

التفتيش التربوي بالشكل  يضاح، حتى يمكنهم القيام بعمليةلا 

 .املطلوب 

عداد خطة محكمة ومتوازنة لكيفية التعامل مع املورد إ .2

البشري الحالي املوجود في املؤسسات التعليمية ، بحيث تكون 

مخرجات هذه املوارد ذات كفاءة عالية ويقصد باملوارد البشرية 

 -:هنا التالي 

  -:املعلمين  -أ

لقلة كفاءة املعلمين الجدد  تضع هذه الخطة حالن أ حيث يجب

داء أ، وكذلك تطور من "سنوات  5صحاب الخبرة التي تقل عن أ"

لية تنظم أيجاد إصحاب الخبرة ، وكذلك أاملعلمين القدامى و 

تتم هذه العملية ن أ عملية قبول خريجي الكليات التربوية ويمكن

 -:بالشكل التالي 

  ة حول طرق صحاب الخبر أالقيام بدورات تأهيلية للمعلمين

التدريس املتطورة وكيفية استخدام التكنولوجيا ووسائل 

 .يضاح املتطورة في العملية التعليمية لا 

 شراف التربوي على عملية قبول تطلبات شراف مراكز لا إ

توظيف املعلمين الجدد بحيث تقام امتحانات قبول للمتقدمين 

 –مقابالت شخصية  –اختبار تحريري ) لهذه الوظيفة تشمل 

 (فترة اختبار عملية 
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  تفعيل دور مكاتب التفتيش التربوي و تطوير عملية التفتيش

كثر فاعلية وقدرة على اكتشاف مستوى أالتربوي بحيث تصبح 

 .املعلم 

 عداد مركز لتدريب املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم إ

قوم بدورات تدريبية بشكل دوري طبقا لخطة تدريبية ت، بحيث 

داء املعلمين ، و بحيث أمحكمة تعالج الضعف والنواقص في 

يكون هذا املركز مواكبا لكل ما هو جديد فيما يتعلق بطرق 

 .التدريس والتربية 

  تقديم توصيات لرئاسة الوزاراء ووزارة التعليم العالي للتركيز

ة التربية ، وتشكيل لجان مشتركة على رفع كفاءة مخرجات كلي

يجاد آلية دقيقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ل 

ملعرفة مكامن الخلل في مخرجات كليات التربية و معالجة هذا 

 .الخلل

  توفير مدربين مختصين بالتدريب العملي للمواد العلمية

 .داخل املعامل املدرسية

 

 -:املدرسية لادارة  -ب

 نشاء كلية خاصة القيام برفع توصية لرئاسة الوزراء ل

دارة التعليمية و توفير املورد البشري الالزم لتشغيل هذه بال 

داري إالكلية ، بحيث تكون مخرجات هذه الكلية عبارة عن كادر 

حتى داخل أو  دارية املدرسيةمكانه القيام باملهام لا إذو كفاءة ب

 .فة التابعة لوزارة التربية والتعليم دارات التعليمية املختللا 
 

 التفتيش التربوي معني بالتفتيش علىإدارة  نشاء فرع فيإ 

إدارة  يجاددارية ل و التعاون مع هيئة الرقابة لا أاملدرسية ،لادارة 

 .مختصة بهذا ألامر 
 

 املدرسية  ملديري املدارس الحاليين لادارة  تنفيذ دورات في

بعد  ئهداأبقاء من يمكنه الرفع من إدائهم و أعادة تقييم إبعد 

 .دخول هذه الدورات 
 

 التعليمية لادارة  يفاد عدد محدد معين ألاشخاص لتعلمإ

يفاد متكامال مع الخطة التي ذكرناها بالخارج ، بحيث يكون هذا لا 

يفاد و خطة عاله ، وبخطة محكمة لتحديد الهدف من هذا لا أ

يفادهم بما يحقق إستكمال فترة ستفادة من املوفدين بعد الل 

 .املدرسية لادارة  تطورا في مجال

 

 

 

 -:خصائيين الاجتماعيين لا  -ج
 

  خصائية الاجتماعية وتفعيل الحرص على متابعة عمل لا

دورها في املدرسة ، وهو دور مهم يساعد الطالب على التغلب على 

قدرته املعوقات النفسية والاجتماعية التي تؤثر عليه وتقلص من 

 .على الاستيعاب والتعلم 

  خصائيين الاجتماعيين وضع مواصفات وامتحانات لقبول لا

 .في املؤسسات التعليمية 

  خصائيين الاجتماعيين بلوائح مقننة تحديد دور ووظيفة لا

 .خصائيصوصية الطالب ، و سالمة لا تحمي خ

 

نشاء املدارس ، و إأو  ايجاد آلية ملراقبة تنفيذ أعمال صيانة .2

تجديد ملحقاتها التعليمية ؛ عن طريق مصلحة أو  عمال تركيبأ

املرافق التعليمية وذلك من خالل تشكيل مكاتب متابعة تتكون 

شراف التعاقد مع شركات هندسية لل أو  من مهندسين وفنيين ،

نشاء إعمال والعطاءات املقدمة في مجاالت صيانة و نجاز ألا إعلى 

 .املرافق التعليمية 
 

قرانهم في الدول ذات أات املعلمين كما هو الحال مع رفع مرتب .1

املستويات التعليمية املتميزة ، وهذه العملية تتم بعد ألاخذ 

بقاء املعلمين املستفاد منهم إبالتوصيات املتعلقة بالحرص على 

الاحتياط بحيث يكون الغرض أو  فعليا سواء في الحصص الفعلية

رفع ن أ يأاب املعلم ، من حصص الاحتياط التعويض الفعلي لغي

 .ساس املرتبات ملن يستحق املرتب من ألا 
 

ولياء ألامور ، مثل أيجاد طرق جديدة تسهل من التواصل مع إ .3

أو  خصائيين الاجتماعيين ،تصال املباشر بهم من خالل لا لا

 نشاء النقاباتإأو  على استقبال الطالب صباحا ،لادارة  حرص

مور داخل املدارس ، و القيام ألا  ولياءأندية التي تجمع ألا أو 

بمناشط مختلفة بحيث تكون موجهة لولي ألامر بدل الاجتماعات 

التقليدية اململة ، وهو ما سيساعد على تكامل دور ألاسرة مع 

مور ولياء ألا أاملدرسة في العملية التعليمية ويوجد فرصة لدعم 

 .لهذه املدارس
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التقليل من نسبة الرسوب والتسرب في املراحل التعليمية ،  .6

 -:تخاذ التدابير التالية إوذلك من خالل 

i)  تخصيص منح للطالب من ذوي الدخل املحدود حتى ال تكون

 .قلة املوارد املالية سببا في توقفهم عن الدراسة 

ii) يجاد آليات أخرى الختبار مدى استيعاب وفهم الطالب إ

بحيث ال تشمل املهارات التحريرية فقط بل للمقرر الدراس ي  

يضا تأخذ في الحسبان املهارات الشفهية والتطبيقية وهو ما أ

سيقلل من نسبة الرسوب في املواد الدراسية ، ويعطي فكرة كاملة 

حول مدى استيعاب املقرر وليس فقط قدرة الطالب على 

 .الحفظ

iii)  شادات ر إتنفيذ برامج ومناشط داخل املدرسة تتعلق بتقديم

املرحلة التالية تقدم له إلى  للطالب املنتقلين من مرحلة تعليمية

فيها نصائح تساعده على التعامل مع املرحلة املقبلة ، وحتى ال 

أو  التخصص الخاطئ للطالب في تركه للمدرسة  يسبب اختيار

حد اتجاهي  الثانوية أمثل الخطأ في اختيار )الجامعة مستقبال 

اختيار التخصص الجامعي  أو  دبيي و ألا املتمثلة في  العلم

نبذة عن املنهج الدراس ي أو  عطاء فكرةإيضا أ، ويمكن ( الخاطئ

للمرحلة الدراسية التالية في نهاية كل عام دراس ي بحيث تكسر 

 .حاجز الخوف عند الطالب من هذه املرحلة

 

 :على املدى لاطول  . ب

مصاف الدول إلى  يتطلب إصالح قطاع التعليم والوصول به

( سنة 33-33)ستراتيجية بعيدة املدى إاملتقدمة يتطلب تبني 

ويكون في تقوم على إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية 

تنموية  ستراتيجيةإمتكاملة ومتزامنة مع  جوهرها  مخرجات

 :هما ، وهو ما يعني تكامال في اتجاهين رئيسيينشاملةوطنية 

بما في )اسية و املراحل التعليمية تكامل ما بين السنوات الدر  -

  العام أو  ملنهي و النظري نواع التعليم اأوبين ( ذلك الجامعية 

تكامل بين مخرجات املؤسسات التعليمية مع فرص و سوق  -

وفق أولويات القطاعية مثل العمل الذي تنوي الدولة توفيره 

 الخ...لخدمات و الصحة واالنقل و الصناعة و السياحة التقنية و 

 .ستراتيجية تنموية شاملةإطار إفي 
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 من إصدارات املنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .0

 .اس ي، قراءة في ملضمون  يمسودة الاتفاق الس .6

 .وترشيد لانفاق الحكومي 6100تقرير ديوان املحاسية  .8

 .إطار للتحوالت الشاملة .0

 .لاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبياآلاثار  .2

 .رؤية تحليلية استشرافية... املشهد السياس ي و لامني في ليبيا .2

 .لاثار لاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .1

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .3

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .6

 .6102حصاد عام : ليبيا  .01

 .6102 تقييم لاداء الحكومي خالل عام .00

 .املسار واملخرجات والتعقيبات،الهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي .06

 .واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن .08

 .تطبيقات الحوكمة في لادارة الليبية .00

 .ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا، تفكيك مستويات الصراع  محليا .02

 .إنجازات و إخفاقات.. سنوات فبراير بعد خمس  01ثورة        . 02  

 .الواقع والتحديات ..قطاع الصحة في ليبيا          .  01

 .لاسباب وآلاثار والحلول .. أزمة الدينار الليبي        .  18 
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و لاستراتيجيات

في   3332 في ديسمبر غير ربحية وغير حكومية تأسستاملنظمة الليبية للسياسات ولاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، 

 . 3335و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، طرابلس ليبيا

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات ولاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل  

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل . كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارلى سياسات فعالة و ناجحة و إالوصول 

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر . تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية لاقتصادية ولاجتماعية للشعب الليبي

و تهدف . ؤسسات الليبيةمفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط لاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء امل

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة ولاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر لاحصاءات 
 
املنظمة أيضا

ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل  و قوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمراتت. والدراسات والتقارير الدورية

 .رفةألاراء و ألافكار و نشر املع
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