موازنة المواطن
2017

ويتضمن برنامج التعليم غير النظامي:
ّ
مراكز محو األمية
التابعة للوزارة
امللتحقون مبراكز
محو األمية

عدد
املراكز
108

مراكز التعليم الموازي
التابعة للوزارة

ذكور

إناث

مجموع

870

925

1795

عدد
املراكز
اجملموع الكلي

41

مراكز التعليم غير النظامي
التابعة للوزارة

امللتحقون مبراكز
التعليم املوازي
ذكور
393

عدد
املراكز

إناث مجموع
256

649

اجملموع الكلي

امللتحقون بالتعليم
غير النظامي
ذكور

إناث مجموع

وزارة التربية والتعليم العالي

2444 1181 1263 149

وضمن الموازنة التطويرية سيتم:

بناء وتوسعة مباني
مدرسية حكومية
جديدة خالل العام
2017

ذكور

إناث

مختلطة

مجموع

مدرسة جديدة

10

5

4

19

توسعة

7

3

3

13

اجملموع الكلي

17

8

7

32

موازنة املواطن :عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة اخلاصة
بوزارة التربية والتعليم العالي ،تلخص سياسات وتوجهات وأولويات
الوزارة لسنة قادمة معبرا ً عنها باألرقام الواردة في املوازنة املعتمدة،
ومتكّن املواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات التشغيلية
والتطويرية على قطاع التعليم وبرامج الوزارة اخملتلفة ،وبذلك يستطيع
املواطن متابعة اإلنفاق احلكومي على التعليم.

الرؤية:
مجتمع فلسطيني ميتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا إلنتاج املعرفة
وتوظيفها في التحرر والتنمية.

البرامج :
رياض األطفال

تعريفات

•التعليم غير النظامي :هو كل تعليم  /تعلّم خارج نظام التعليم الرسمي ،وقد ال يقود إلى شهادة معينة ،ويندرج ضمنه برنامجان وهما:
§ محو األمية :يقدم ملن ال يتقن مهارات القراءة والكتابة واحلساب ،ممن لم يلتحق بالتعليم نهائياً ،أو من أنهى سنة أو اثنتني من تعليمه
األساسي ولكن اضطرته ظروفه لترك املدرسة ،ويستهدف الفئة العمرية  65-14عاماً .يلتحق الدارسون في هذا اجملال ملدة سنتني
دراسيتني ،يتقدم بعدها الدارس المتحان االجتياز ،ويحصل الناجحون منهم على شهادة تعادل شهادة الصف السادس األساسي.
§ التعليم املوازي :يقدم للمتسربني من املدارس ممن أنهوا  6 - 5سنوات في التعليم األساسي ،أو من حترروا من األمية .يلتحق الدارسون
بهذا اجملال ملدة عامني دراسيني ،يتقدم بعدها الدارس المتحان االجتياز لبرنامج التعليم املوازي ،حيث يحصل الناجحون منهم على
شهادة توازي شهادة الصف التاسع األساسي.
•تكلفة الطالب :حصة الطالب الواحد في املدارس احلكومية للصفوف  12-1من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي التشغيلية
والتطويرية للبرامج التعليمية ،ويتم حسابها من خالل قسمة املوازنة التطويرية والتشغيلية السنوية على عدد الطلبة املتوقع للسنة
نفسها.
•سلة التمويل املشترك ( :)JFAهي عبارة عن سلة مشتركة للمانحني الدوليني لقطاع التعليم ،وتضم دول فنلندا ،وإيرلندا ،وأملانيا،
وبلجيكا ،والنرويج ،وتعتبر من أهم مصادر متويل النفقات التطويرية في وزارة التربية والتعليم العالي.
•النفقات التحويلية :النفقات التي تدفعها احلكومة جلهات مختلفة من خالل مؤسسة عامة ویستفید منها طرف ثالث.
•النفقات التشغيلية :النفقات الالزمة لتشغیل الوزارة :هي جزء من النفقات اجلاریة مثل :كهرباء ،میاه ،محروقات ،بدل سفر ومهمات...
•النفقات التطويرية :وهي النفقات التي لها طبیعة تختلف عن النفقات اجلاریة من حیث العمر االفتراضي والعائد من النفقة ،ومتول من
موازنة السلطة ومن املانحني مثل :بناء مدرسة ،الرقمنة ،تطوير املناهج...
النفقات الرأسمالية :هي ما تنفقه احلكومة "الوزارة" المتالك األصول الثابتة ومخزون املباني ،األراضي ،املعدات ،املركبات...الخ.

1

الهدف األول :ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم على
مستويات النظام جميعها.

2

الهدف الثاني :تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول
الطالب.

للتواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي :املوقع اإللكتروني www.moehe.gov.ps :البريد اإللكترونيsiteadmin@moehe.gov.ps :
الهاتف )+970( 22983200 :الفاكس)+970( 22983222 :

3

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية Palestinian Ministry of Education
أعدت موازنة املواطن الخاصة بوزارة الرتبية والتعليم العايل للعام  2017يف إطار التعاون املشرتك بني الوزارة ومؤسسة "مفتاح" ،وذلك من خالل مرشوع
"التمويل من أجل التنمية" .بالرشاكة مع ائتالف أمان ومعهد أريج وبدعم من أوكسفام.
* محتوى هذه النرشة ال يعرب بالرضورة عن آراء مؤسسة أوكسفام .الكاتب يتحمل كامل املسؤولية عن كل املعلومات واآلراء املوجودة يف النرشة.

الرسالة:
بناء نظام تعليمي يساهم في ترسيخ القيم األخالقية الوطنية واإلنسانية،
ويشكل حاضنة للتفكير النقدي .يطور أسس البحث والشغف للمعرفة ،وينمي
الكفايات الضرورية لتخريج مواطنني فاعلني ،من خالل متكني الكوادر التربوية
املتميزة والقادرة على إحداث تغيير إيجابي في العملية التعليمية .تساهم
مخرجات النظام التعليمي اجلديد في تلبية متطلبات التنمية الشاملة ،وإنشاء
فرص اقتصادية واعدة حتقق أهداف اجملتمع الفلسطيني املتنور احلديث.

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

التعليم املهني

األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم:

الهدف الثالث :تعزيز املساءلة ،والقيادة املبنية على النتائج ،واحلوكمة
واإلدارة.

التعليم غير النظامي

احلوكمة واإلدارة

التعليم العالي

بلغت موازنة
وزارة التربية
والتعليم العالي
894,915,530
ً
دوالرا

موازنة
العام

2017

التعليم األساسي

$436,306,144

48.75%

التعليم الثانوي

$299,258,489

33.44%

التعليم العالي

$70,796,814

7.91%

احلوكمة و اإلدارة

$57,682,769

6.45%

التعليم املهني

$16,708,842

1.87%

رياض األطفال

$13,682,746

1.53%

$479,725

0.05%

التعليم غير النظامي

الـمـجـمـوع

100.00% $894,915,530

ً
بلغت تكلفة الطالب الواحد في موازنة العام  1,031 2017دوالرا

توزع إجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي الكلية على البنود التالية:

رواتب
وأجور
$589,743,590

65.90
%

نفقات
حتويلية
$89,587,692

10.01
%

نفقات
تشغيلية
$50,061,026

05.59
%

$333,333

نفقات
تطويرية

0.04
%

$165,189,889

18.46
%

مصادر تمويل الموازنة التطويرية لوزارة التربية والتعليم العالي :2017

متويل خارجي
$84,881,626

متويل وزارة املالية

51.38
%

$69,639,066

متويل محلي

42.16
%

$10,669,197

6.46
%

الـمـجـمـوع
100.0
% $165,189,889

أهم المشاريع التطويرية للعام ( 2017ذات الموازنة األعلى)
$4,449,365

$62,346,917

بناء وصيانة املدارس والكليات واجلامعات

توفير األثاث املدرسي بدل التالف وجتديده في املدارس القائمة

$30,152,412

$3,409,862

دعم املدارس في القدس الشريف واملناطق حتت السيطرة
العسكرية اإلسرائيلية

إفتتاح صفوف متهيدي حكومية في املدارس األساسية

$8,351,230

الفعاليات واألنشطة الكشفية والنشاط احلر

األنشطة الصحية التغذوية
$2,938,912

$5,826,346

انتاج وتوفير الوسائل والبرامج التكنولوجية ( الرقمنة )
لدعم العملية التعليمية
$4,777,395

$3,194,950

المشاريع
التطويرية

تأهيل املعلمني ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي املهني
$2,595,520

تطوير املناهج وأدلتها

التطوير

وزارة التربية والتعليم العالي

نظام الثانوية العامة اجلديد (اإلجناز) :هو النظام اجلديد
المتحان الثانوية العامة ،ويطبق ضمن النظام ملف اإلجناز
لطلبة الصفني احلادي عشر والثاني عشر في املسارات
كافة .بتكلفة سنوية تقدر بـ  8,000,000دوالر.

التربية والتعليم العالي
ً
 48,346موظفا وموظفة.

التعليم العالجي  ،ويشمل (التعليم املساند والتعافي)
لطالب املرحلة األساسية

الميزانية التطويرية للمحافظات الجنوبية (غزة) للعام $15,841,389 :2016

43.37
ذكــور

تطوير املناهج :في العام  ،2015تبنت الوزارة سياسة
تطوير املناهج للصفوف 12-1وفق استراتيجية إصالح
التعليم ،التي تضمنت تطوير إطار عام للمناهج
تراعى فيه جوانب التطوير كافة من حيث املستجدات
العلمية والتربوية والتغييرات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،مبا يخدم مسيرة التحرر الوطني والرفاهية،
وقد مت االنتهاء من تطوير منهاج املرحلة األساسية
الدنيا (للصفوف  )4-1في نهاية العام  ،2016وسيتم
االنتهاء من تطوير جميع مناهج املسارات األكادميية
في نهاية العام  ،2017وأما املناهج املهنية ،فسيتم
االنتهاء من تطويرها في نهاية العام  ،2019وبتكلفة
تقديرية للعام  2017قيمتها  5,133,171دوالراً.
النشاط احلر :هو نشاط مدرسي يتم تنفيذه بشكل
إختياري خارج أوقات الدوام املدرسي الرسمي ،سواء من
خالل حصص إضافية خالل االسبوع أو في أيام العطل،
من أجل تعزيز العالقة اإليجابية بني الطالب واملدرسة ،من
خالل فضاء زماني ومكاني يعبر فيه الطالب عن ميوله
وإبداعاته في اجملاالت اخملتلفة .وبلغت موازنته عام 2017
 8,146,500دوالراً .تستفيد منها  1,500مدرسة.
التوسع في التعليم قبل املدرسي :العمل على زيادة
نسبة األطفال امللتحقني في مرحلة رياض األطفال،
وبخاصة الصف األخير من املرحلة تنفيذا ً لقانون التربية
والتعليم اجلديد الذي أشار الى التبني التدريجي إللزامية
التعليم في هذه املرحلة ،حيث تعمل الوزارة على التوسع
في إضافة صفوف متهيدي ملحقة باملدارس األساسية
التي تتضمن الصفوف  ،4-1وبناء رياض أطفال حكومية،
إضافة الى العمل على تطوير مناهج رياض األطفال.
وبتكلفة تقدر بـ  3,829,862دوالراً.
تطوير البيئة القانونية الناظمة للتعليم الفلسطيني:
استكمال تطوير البيئة القانونية الناظمة للتعليم
الفلسطيني ،من خالل تطوير القوانني واألنظمة ،حيث
سيتم خالل العام  2017تطوير قانون عصري للتعليم
العالي وقوانني أخرى ،وقد مت تطوير قانون التربية والتعليم،
وقانون اإلبداع والتميز وغيرها خالل العام  .2016وبتكلفة
قدرها  85,459دوالراً.
وقفية التعليم العالي :األموال واألصول العينية
والنقدية التي حتبس وتستثمر لغايات حتسني أداء
اجلامعات الفلسطينية وغيرها من مؤسسات التعليم
العالي ،وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي لتحقيق
التنمية املستدامة وتطوير اجملتمع ،وبلغت موازنتها
 9,917,820دوالراً.

عدد العاملين
في وزارة التربية
والتعليم العالي

بلغ عدد العاملين في وزارة

التوسع في التعليم املهني والتقني :يتضمن دمج
التعليم املهني والتقني بالتعليم العام للصفوف السابع
والثامن والتاسع في حوالي  150مدرسة كعينة جتريبية
في العام  ،2017إضافة إلى بناء مدارس للتعليم املهني
والتقني وجتهيزها باألثاث واملعدات ،وتوسيع مسارات
التعليم املهني في املدارس املهنية ،بتكلفة تقديرية تبلغ
 7,445,816دوالراً.

بنود موازنة وزارة التربية والتعليم العالي 2017
نفقات
رأسمالية

محاور

الرقمنة :يقصد بها توظيف
التكنولوجيا في التعليم
الصفية
داخل الغرفة
ّ
وخارجها ،مبا فيها جتهيز مختبرات
احلاسوب وشبكة اإلنترنت واأللواح
التفاعلية الذكية .وتقدر التكلفة املالية
للعام  2017بـ  1,500,000دوالر.

56.62
إنــاث

ً
منهم  42,539معلما ومعلمة

أعــداد الــمــدارس

حـكـومـة

وكـالـة

خـاصـة

الـمـجـمـوع

مـدارس الـضـفـة

1,740

96

358

2,194

مـدارس غـزة

395

257

68

720

الـمـجـمـوع

2,135

353

426

2,914

أعداد الطالب في المدارس "موزعة حسب السلطة المشرفة"

حـكـومـة

376,032

وكـالـة

147,230 405,137

781,169

خـاصـة

67,855 149,605

296,835

46,949

114,804

أعداد الطالب في السلطات كافة

1,192,808 = 601,691 + 591,117

بلغت موازنة
وزارة التربية
والتعليم العالي
894,915,530
ً
دوالرا

موازنة
العام

2017

التعليم األساسي

$436,306,144

48.75%

التعليم الثانوي

$299,258,489

33.44%

التعليم العالي

$70,796,814

7.91%

احلوكمة و اإلدارة

$57,682,769

6.45%

التعليم املهني

$16,708,842

1.87%

رياض األطفال

$13,682,746

1.53%

$479,725

0.05%

التعليم غير النظامي

الـمـجـمـوع

100.00% $894,915,530

ً
بلغت تكلفة الطالب الواحد في موازنة العام  1,031 2017دوالرا

توزع إجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي الكلية على البنود التالية:

رواتب
وأجور
$589,743,590

65.90
%

نفقات
حتويلية
$89,587,692

10.01
%

نفقات
تشغيلية
$50,061,026

05.59
%

$333,333

نفقات
تطويرية

0.04
%

$165,189,889

18.46
%

مصادر تمويل الموازنة التطويرية لوزارة التربية والتعليم العالي :2017

متويل خارجي
$84,881,626

متويل وزارة املالية

51.38
%

$69,639,066

متويل محلي

42.16
%

$10,669,197

6.46
%

الـمـجـمـوع
100.0
% $165,189,889

أهم المشاريع التطويرية للعام ( 2017ذات الموازنة األعلى)
$4,449,365

$62,346,917

بناء وصيانة املدارس والكليات واجلامعات

توفير األثاث املدرسي بدل التالف وجتديده في املدارس القائمة

$30,152,412

$3,409,862

دعم املدارس في القدس الشريف واملناطق حتت السيطرة
العسكرية اإلسرائيلية

إفتتاح صفوف متهيدي حكومية في املدارس األساسية

$8,351,230

الفعاليات واألنشطة الكشفية والنشاط احلر

األنشطة الصحية التغذوية
$2,938,912

$5,826,346

انتاج وتوفير الوسائل والبرامج التكنولوجية ( الرقمنة )
لدعم العملية التعليمية
$4,777,395

$3,194,950

المشاريع
التطويرية

تأهيل املعلمني ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي املهني
$2,595,520

تطوير املناهج وأدلتها

التطوير

وزارة التربية والتعليم العالي

نظام الثانوية العامة اجلديد (اإلجناز) :هو النظام اجلديد
المتحان الثانوية العامة ،ويطبق ضمن النظام ملف اإلجناز
لطلبة الصفني احلادي عشر والثاني عشر في املسارات
كافة .بتكلفة سنوية تقدر بـ  8,000,000دوالر.

التربية والتعليم العالي
ً
 48,346موظفا وموظفة.

التعليم العالجي  ،ويشمل (التعليم املساند والتعافي)
لطالب املرحلة األساسية

الميزانية التطويرية للمحافظات الجنوبية (غزة) للعام $15,841,389 :2016

43.37
ذكــور

تطوير املناهج :في العام  ،2015تبنت الوزارة سياسة
تطوير املناهج للصفوف 12-1وفق استراتيجية إصالح
التعليم ،التي تضمنت تطوير إطار عام للمناهج
تراعى فيه جوانب التطوير كافة من حيث املستجدات
العلمية والتربوية والتغييرات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،مبا يخدم مسيرة التحرر الوطني والرفاهية،
وقد مت االنتهاء من تطوير منهاج املرحلة األساسية
الدنيا (للصفوف  )4-1في نهاية العام  ،2016وسيتم
االنتهاء من تطوير جميع مناهج املسارات األكادميية
في نهاية العام  ،2017وأما املناهج املهنية ،فسيتم
االنتهاء من تطويرها في نهاية العام  ،2019وبتكلفة
تقديرية للعام  2017قيمتها  5,133,171دوالراً.
النشاط احلر :هو نشاط مدرسي يتم تنفيذه بشكل
إختياري خارج أوقات الدوام املدرسي الرسمي ،سواء من
خالل حصص إضافية خالل االسبوع أو في أيام العطل،
من أجل تعزيز العالقة اإليجابية بني الطالب واملدرسة ،من
خالل فضاء زماني ومكاني يعبر فيه الطالب عن ميوله
وإبداعاته في اجملاالت اخملتلفة .وبلغت موازنته عام 2017
 8,146,500دوالراً .تستفيد منها  1,500مدرسة.
التوسع في التعليم قبل املدرسي :العمل على زيادة
نسبة األطفال امللتحقني في مرحلة رياض األطفال،
وبخاصة الصف األخير من املرحلة تنفيذا ً لقانون التربية
والتعليم اجلديد الذي أشار الى التبني التدريجي إللزامية
التعليم في هذه املرحلة ،حيث تعمل الوزارة على التوسع
في إضافة صفوف متهيدي ملحقة باملدارس األساسية
التي تتضمن الصفوف  ،4-1وبناء رياض أطفال حكومية،
إضافة الى العمل على تطوير مناهج رياض األطفال.
وبتكلفة تقدر بـ  3,829,862دوالراً.
تطوير البيئة القانونية الناظمة للتعليم الفلسطيني:
استكمال تطوير البيئة القانونية الناظمة للتعليم
الفلسطيني ،من خالل تطوير القوانني واألنظمة ،حيث
سيتم خالل العام  2017تطوير قانون عصري للتعليم
العالي وقوانني أخرى ،وقد مت تطوير قانون التربية والتعليم،
وقانون اإلبداع والتميز وغيرها خالل العام  .2016وبتكلفة
قدرها  85,459دوالراً.
وقفية التعليم العالي :األموال واألصول العينية
والنقدية التي حتبس وتستثمر لغايات حتسني أداء
اجلامعات الفلسطينية وغيرها من مؤسسات التعليم
العالي ،وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي لتحقيق
التنمية املستدامة وتطوير اجملتمع ،وبلغت موازنتها
 9,917,820دوالراً.

عدد العاملين
في وزارة التربية
والتعليم العالي

بلغ عدد العاملين في وزارة

التوسع في التعليم املهني والتقني :يتضمن دمج
التعليم املهني والتقني بالتعليم العام للصفوف السابع
والثامن والتاسع في حوالي  150مدرسة كعينة جتريبية
في العام  ،2017إضافة إلى بناء مدارس للتعليم املهني
والتقني وجتهيزها باألثاث واملعدات ،وتوسيع مسارات
التعليم املهني في املدارس املهنية ،بتكلفة تقديرية تبلغ
 7,445,816دوالراً.

بنود موازنة وزارة التربية والتعليم العالي 2017
نفقات
رأسمالية

محاور

الرقمنة :يقصد بها توظيف
التكنولوجيا في التعليم
الصفية
داخل الغرفة
ّ
وخارجها ،مبا فيها جتهيز مختبرات
احلاسوب وشبكة اإلنترنت واأللواح
التفاعلية الذكية .وتقدر التكلفة املالية
للعام  2017بـ  1,500,000دوالر.

56.62
إنــاث

ً
منهم  42,539معلما ومعلمة

أعــداد الــمــدارس

حـكـومـة

وكـالـة

خـاصـة

الـمـجـمـوع

مـدارس الـضـفـة

1,740

96

358

2,194

مـدارس غـزة

395

257

68

720

الـمـجـمـوع

2,135

353

426

2,914

أعداد الطالب في المدارس "موزعة حسب السلطة المشرفة"

حـكـومـة

376,032

وكـالـة

147,230 405,137

781,169

خـاصـة

67,855 149,605

296,835

46,949

114,804

أعداد الطالب في السلطات كافة

1,192,808 = 601,691 + 591,117

موازنة المواطن
2017

ويتضمن برنامج التعليم غير النظامي:
ّ
مراكز محو األمية
التابعة للوزارة
امللتحقون مبراكز
محو األمية

عدد
املراكز
108

مراكز التعليم الموازي
التابعة للوزارة

ذكور

إناث

مجموع

870

925

1795

عدد
املراكز
اجملموع الكلي

41

مراكز التعليم غير النظامي
التابعة للوزارة

امللتحقون مبراكز
التعليم املوازي
ذكور
393

عدد
املراكز

إناث مجموع
256

649

اجملموع الكلي

امللتحقون بالتعليم
غير النظامي
ذكور

إناث مجموع

وزارة التربية والتعليم العالي

2444 1181 1263 149

وضمن الموازنة التطويرية سيتم:

بناء وتوسعة مباني
مدرسية حكومية
جديدة خالل العام
2017

ذكور

إناث

مختلطة

مجموع

مدرسة جديدة

10

5

4

19

توسعة

7

3

3

13

اجملموع الكلي

17

8

7

32

موازنة املواطن :عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة اخلاصة
بوزارة التربية والتعليم العالي ،تلخص سياسات وتوجهات وأولويات
الوزارة لسنة قادمة معبرا ً عنها باألرقام الواردة في املوازنة املعتمدة،
ومتكّن املواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات التشغيلية
والتطويرية على قطاع التعليم وبرامج الوزارة اخملتلفة ،وبذلك يستطيع
املواطن متابعة اإلنفاق احلكومي على التعليم.

الرؤية:
مجتمع فلسطيني ميتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا إلنتاج املعرفة
وتوظيفها في التحرر والتنمية.

البرامج :
رياض األطفال

تعريفات

•التعليم غير النظامي :هو كل تعليم  /تعلّم خارج نظام التعليم الرسمي ،وقد ال يقود إلى شهادة معينة ،ويندرج ضمنه برنامجان وهما:
§ محو األمية :يقدم ملن ال يتقن مهارات القراءة والكتابة واحلساب ،ممن لم يلتحق بالتعليم نهائياً ،أو من أنهى سنة أو اثنتني من تعليمه
األساسي ولكن اضطرته ظروفه لترك املدرسة ،ويستهدف الفئة العمرية  65-14عاماً .يلتحق الدارسون في هذا اجملال ملدة سنتني
دراسيتني ،يتقدم بعدها الدارس المتحان االجتياز ،ويحصل الناجحون منهم على شهادة تعادل شهادة الصف السادس األساسي.
§ التعليم املوازي :يقدم للمتسربني من املدارس ممن أنهوا  6 - 5سنوات في التعليم األساسي ،أو من حترروا من األمية .يلتحق الدارسون
بهذا اجملال ملدة عامني دراسيني ،يتقدم بعدها الدارس المتحان االجتياز لبرنامج التعليم املوازي ،حيث يحصل الناجحون منهم على
شهادة توازي شهادة الصف التاسع األساسي.
•تكلفة الطالب :حصة الطالب الواحد في املدارس احلكومية للصفوف  12-1من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي التشغيلية
والتطويرية للبرامج التعليمية ،ويتم حسابها من خالل قسمة املوازنة التطويرية والتشغيلية السنوية على عدد الطلبة املتوقع للسنة
نفسها.
•سلة التمويل املشترك ( :)JFAهي عبارة عن سلة مشتركة للمانحني الدوليني لقطاع التعليم ،وتضم دول فنلندا ،وإيرلندا ،وأملانيا،
وبلجيكا ،والنرويج ،وتعتبر من أهم مصادر متويل النفقات التطويرية في وزارة التربية والتعليم العالي.
•النفقات التحويلية :النفقات التي تدفعها احلكومة جلهات مختلفة من خالل مؤسسة عامة ویستفید منها طرف ثالث.
•النفقات التشغيلية :النفقات الالزمة لتشغیل الوزارة :هي جزء من النفقات اجلاریة مثل :كهرباء ،میاه ،محروقات ،بدل سفر ومهمات...
•النفقات التطويرية :وهي النفقات التي لها طبیعة تختلف عن النفقات اجلاریة من حیث العمر االفتراضي والعائد من النفقة ،ومتول من
موازنة السلطة ومن املانحني مثل :بناء مدرسة ،الرقمنة ،تطوير املناهج...
النفقات الرأسمالية :هي ما تنفقه احلكومة "الوزارة" المتالك األصول الثابتة ومخزون املباني ،األراضي ،املعدات ،املركبات...الخ.

1

الهدف األول :ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم على
مستويات النظام جميعها.

2

الهدف الثاني :تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول
الطالب.

للتواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي :املوقع اإللكتروني www.moehe.gov.ps :البريد اإللكترونيsiteadmin@moehe.gov.ps :
الهاتف )+970( 22983200 :الفاكس)+970( 22983222 :

3

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية Palestinian Ministry of Education
أعدت موازنة املواطن الخاصة بوزارة الرتبية والتعليم العايل للعام  2017يف إطار التعاون املشرتك بني الوزارة ومؤسسة "مفتاح" ،وذلك من خالل مرشوع
"التمويل من أجل التنمية" .بالرشاكة مع ائتالف أمان ومعهد أريج وبدعم من أوكسفام.
* محتوى هذه النرشة ال يعرب بالرضورة عن آراء مؤسسة أوكسفام .الكاتب يتحمل كامل املسؤولية عن كل املعلومات واآلراء املوجودة يف النرشة.

الرسالة:
بناء نظام تعليمي يساهم في ترسيخ القيم األخالقية الوطنية واإلنسانية،
ويشكل حاضنة للتفكير النقدي .يطور أسس البحث والشغف للمعرفة ،وينمي
الكفايات الضرورية لتخريج مواطنني فاعلني ،من خالل متكني الكوادر التربوية
املتميزة والقادرة على إحداث تغيير إيجابي في العملية التعليمية .تساهم
مخرجات النظام التعليمي اجلديد في تلبية متطلبات التنمية الشاملة ،وإنشاء
فرص اقتصادية واعدة حتقق أهداف اجملتمع الفلسطيني املتنور احلديث.

التعليم األساسي

التعليم الثانوي

التعليم املهني

األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم:

الهدف الثالث :تعزيز املساءلة ،والقيادة املبنية على النتائج ،واحلوكمة
واإلدارة.

التعليم غير النظامي

احلوكمة واإلدارة

التعليم العالي

