
الخريطة االستراتيجية
لوزارة التربية والتعليم

2022 - 2019

ستراتيجية
ال

هدافنا ا
أ

كاؤنا
شر

منا
قي

ي
س

هدفنا الرئي

رؤيتنا

سالتنا
ر

الهدف االستراتيجي األول:
تحسين جودة العملية التعليمية
التعلمية ورفع كفاءة مخرجاتها

مجلس الوزراء
المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

مجلس التنمية االقتصادية
هيئة جودة التعليم والتدريب

كلية البحرين للمعلمين
مؤسسات التعليم الخاص

(المدارس الخاصة ورياض األطفال)
مؤسسات التعليم العالي

المحاسبة والمساءلة

التربية من أجل السالم

العدالة والمساواة

االنتماء والوالء

 العمل بروح الفريق

 الخريطة  االستراتيجية

 التفاعلية لوزارة التربية

والتعليم 2022-2019
طالبنا

و

طالباتنا

القطاع الخاص
تمكين

المؤسسات الحكومية - السلطة التنفيذية
المنظمات االقليمية والدولية وبيوت الخبرة

المجلس الوطني

(مجلس الشورى والنواب - السلطة التشريعية)

أولياء أمور الطلبة

 نظام تعليمي نوعي متطور وفق
 متطلبات الجودة ومعاييرها العالمية
 يوظف التقنية في عمليات التعليم

 والتعلم للتحول إلى مجتمع
 المعلومات واالقتصاد القائم على

 المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة
في مملكة البحرين

 إتاحة الفرص التعليمية للجميع من
 خالل تنمية استعداداتهم وقدراتهم

 ومهارتهم  بهدف االرتقاء بنوعية
 التعليم وتحسين مخرجاته  وزيادة

فاعليته، وتنمية الشراكة المجتمعية

الهدف االستراتيجي الثاني:
تطوير األداء اإلداري والتعليمي
من أجل تقديم أفضل الخدمات

الهدف االستراتيجي الثالث:

توفير بنية تحتية داعمة للجميع

الهدف االستراتيجي الرابع:
تحسين جودة التعليم العالي في

مملكة البحرين

تحسين جودة المؤسسات التعليمية

توفير فرص تعليمية نوعية  للجميع

تعزيز التمكين الرقمي في التعليم

 تطوير المناهج التعليمية لمواكبة  

 متطلبات العصر

 تشجيع القطاع الخاص لالستثمار

في القطاع التعليمي

 توفير تنمية مهنية متميزة

لموظفي وزارة التربية والتعليم

تعزيز التمكين الرقمي اإلداري

تقديم خدمات متميزة للجميع

 توفير مدارس ومرافق متطورة

وجاذبة

 تطوير المنشآت التعليمية القائمة

لتلبية احتياجات التوسع

 تحسين مخرجات التعليم العالي

والبحث العلمي

 تشجيع استحداث مؤسسات تعليم

عاٍل تواكب متطلبات سوق العمل

 استقطاب الجامعات االقليمية

 والدولية المرموقة وتعزيز التعاون
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الرؤية االقتصادية 2030اإلطار الموحد لألولويات الحكومية: أهداف برنامج التعليم 2022-2019

الغايةالغايةالغايةالغايةالغايةالغايةالغايةالغايةالغايةالغاية

تعزيز الثوابت األساسية

للدولة والمجتمع

األولوية األولى

االستدامة المالية

والتنمية االقتصادية

األولوية الثانية

تأمين البيئة الداعمة

للتنمية المستدامة

األولوية الثالثة

م
سية لوزارة التربية والتعلي

ت التنفيذية الرئي
الجراءا

ا

االستمرار في تطوير المناهج التعليمية
لمواكبة أفضل الممارسات التعليمية

االستمرار في تطوير قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي ومخرجاته

لخدمة القطاعات األخرى

تحسين جودة التعليم والتدريب الفني
والمهني مع ضمان مواءمتها مع

متطلبات سوق العمل

االرتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي
وإدارة المدارس

االستفادة من التجارب الدولية وأفضل
الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية

االرتقاء بجودة مهنة التعليماالرتقاء بأداء قطاع التعليم

التنافسيةاالستدامة

غايات الهدف الرابع

العدالة
تطوير البنية التحتية للتعليمتوسعة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية

تشجيع القطاع الخاص لالستثمار
في القطاع التعليمي

االستمرار في تنفيذ المشاريع
الخدمية للمواطنين في مجاالت الصحة

والتعليم واالسكان

تعزيز قطاع السياحة في المجاالت الرياضية
ً
والصحية والتعليمية وغيرها لتكون رافدا

+ من روافد االقتصاد الوطني

مة 2022-2019
كو

مج الح
برنا

مواءمات مهام وزارة التربية والتعليم 2022-2019
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