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خلفية 
عن المركز موجزة 



المركزعنموجزةخلفية

  ةالفعال والمشاركة المساهمة بغرض ؛التعليم ةاروز في متمثلة السعودية الحكومة مبادرات أهم أحد
.والدولي اإلقليمي الصعيدين على ،التعليمي اإلصالح عملية في

)اليونسكو( والثقافة مووالعل للتربية المتحدة األمم منظمة إشراف تحت الثانية الفئة مراكز أحد

.يمالتعل في والتميز الجودة مجال في اً متخصص خبرةٍ  بيَت بوصفه  اليونسكو إشراف تحت نوعه من األول

وإقليمياً محليا  والتميز الجودة ضمان منظمات بين الوصل حلقة المركز



  ما إلى حالياً  القائمة البرامج توجيه إلعادة:القدرات وبناء التدريب برامج تطوير 
.التعليم في والتميز الجودة يخدم

  يبالتدر برامج تطوير
  القدرات وبناء

 وتطبيق لتطوير التعليمية وأنظمتها األعضاء للدول: التخصصية االستشارات تقديم 
.والتعلم التعليم وتميز بجودة المتعلقة المثلى والممارسات العملية األفكار

  اتاالستشار تقديم
 التخصصية

السعوديةالعربيةالمملكةواليونسكومنظمةبينالمبرمةالتأسيساتفاقيةعلىةيمبنأعالهالمذكورةاالختصاصات

 خالل من: التعليم جودة موضوعات حول مطبوعات ونشر البحثية تطويرالبرامج 
  في العالمي المستوى ذات التعليم وجودة التدريب برامج الستدامة دولية مشاركات

 .األساسية التعليم مراحل

  ثيةالبح البرامج تطوير

 وتميزه التعليم جودة حول تتمحور التي المركز اختصاصات

 المقارنات إجراء خالل من: التعليم مراحل في والتميز بالجودة الوعي وتعزيز نشر
  العمل ورش خالل من ونشرها المعرفة هذه ونقل ،الممارسات ألفضل المرجعية
.لها المشابهة واألنشطة

  يمالتعل جودة تعزيز



النطاق الجغرافي



الدول العربية كافة يشمل النطاق الجغرافي للخدمات التي يقدمها المركز 

.المركز أعمال تشملها أخرى دول

السعوديةالعربيةالمملكة : .المركزمقر

.اإلمارات ،األردن ،المغرب ،مصر : دارةاإل مجلس أعضاء



رؤية المركز ورسالته 



رؤية المركز

»مرجع موثوق لتعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي«



رسالة المركز وأهدافه االستراتيجية
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 :خاللتعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي من 

 .تنمية ثقافة الجودة والتميز •

 .نشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية •

  .ويريةتقديم االستشارات والبحوث التطبيقية والبرامج التط •

.تنسيق الجهود اإلقليمية لتعزيز الخبرات التعليمية •



االستراتيجية فيما يتعلق بالجودة والتميزيات الخطة واول



الهيكل 
واإلداري التنظيمي 



اً ــــــــــرئيس السعوديةالعربيةبالمملكةالتعليموزير
واً ــــــــــعض ونسكويالعاممديرممثل
واً ــــــــــعض المتحدةالعربيةاإلماراتبدولةوالتعليمالتربيةوزير
واً ــــــــــعض الهاشميةاألردنيةبالمملكةوالتعليمالتربيةوزير

عضــــــــــواً  العربيةمصربجمهوريةالفني  والتعليم والتعليمالتربيةوزير
عضــــــــــواً  المغربيةبالمملكةيالمهنوالتكوينالوطنيةالتربيةوزير

واً ــــــــــعض يالعربالفكرمؤسسةعاممدير
عضــــــــــواً  يالخليجالتعاونمجلسلدوليالعربالتربيةمكتبعاممدير
عضــــــــــواً  هيئة تقويم التعليم العام  محافظ
عضــــــــــواً  العام للهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد االكاديمي  األمين
عضــــــــــواً  تطوير للخدمات التعليمية  الرئيس التنفيذي لشركة
عضــــــــــواً  )الغبان أحمد بن محروس.د.أ( السعودية الجامعات إحدى من خبير
عضــــــــــواً   بجنيف للتربية الدولي المكتب مديرة
عضــــــــــواً  المتحدة بالواليات المعلمين إلعداد األكاديمي االعتماد مجلس خبراء مجلس رئيسة

عاماً أميناً  المركزعاممدير

الحالياإلدارة مجلس 



خدمات دعم استراتيجية وخارجية 

خدمات دعم إدارية وداخلية

الهيكل التنظيمي

المدير العام 
2017االستراتيجيالتخطيط  -

إدارة المعرفة 

تمويل أخصائي 

العالقات الدولية 

اإلعالم والعالقات العامة 

اإلدارية وخدمات الدعمالشؤون 

الموارد البشرية 

تكنولوجيا المعلومات 

اإلداريةالشؤون  –اإلدارة المالية 

2016األبحاث  - 2015القدراتالتطوير وبناء 2017 -االستشارات - للمركزالرئيسة الوظائف 

خدمات الدعم الرئيسة األعمال 



التصور العام المقترح لهيكل اإلدارة العليا بالمركز 

مجلس اإلدارة  برامج وخطط اإلشراف على 
وتوجيهها المركز 

المدير العام 

اللجنة 
االستشارية

إدارة األعمال اليومية للمركز 

بمراجعة  تقوملجنه استشارية 
القرارات االستراتيجية للمركز 

حولهاوتقديم المشورة 

ة اللجنة التنفيذي



المقر

مقر المركز حي السفارات  
منطقة الرياض

العربية السعودية المملكة   



:األعمال المنجزة منذ بداية التأسيس

.للمركزالمخصص للدور األول والثاني من المبنى االنتهاء من أعمال الترميم والتجهيز تم •

.تم االنتهاء من تجهيز غرفة االجتماعات الرئيسة، وقاعة السيمنارات•

  .تم تجهيز المقر باألثاث المكتبي المناسب، والتجهيزات الحاسوبية الالزمة إلنجاز األعمال•

بشـرية االنتهاء من أعمال تطوير البوابة الداخليـة اإللكترونيـة للمركـز ونظـم المعلومـات الماليـة والمـوارد التم •
-clickونظام األرشفة اإللكترونية وذلك بالتعاقد مع شركة  apps.

التحتيةالبنية 



اإلجراءات القانونية التأسيسية 

بالمركز وإعتمادها من أعضاء مجلس اإلدارة من النظم واللوائح الخاصة تم االنتهاء 
  .النظام األساسي للمركز -1
.الالئحة اإلدارية  -2

.الالئحة المالية  -3

.القواعد التنظيمية لتأمين المشتريات وترسية المشاريع  -4

.غير متفرغمستشارًا قانونيًا محمد بن عبدالعزيز الصالح،  .تم التعاقد مع المستشار المحامي د

.للمركزمراقبًا ماليًا خارجيًا ومستقًال تم التعاقد مع مكتب خالد الرويس، 



  .موظفًا وموظفة 12اإلداريين وعددهم الكادر اإلداري والفني الخاص بالمركز من الموظفين تعيين •
خبيرا  13ستشارية و عدد من الخبراء االقليمين والمحليين والدوليين مكونه من اهيئة للمركز •
  .مستشارين غير متفرغين للمعاونة في مراجعة أعمال المركز  3تم التعاقد مع كما •

االستشاري الكادر اإلداري والفريق 



مشروع الخطة االستراتيجية للمركز 

وافقة تم االنتهاء من مشروع تطوير الخطة االستراتيجية الخاصة بالمركز، بناء على م•
، BCGرئيس مجلس اإلدارة على التعاقد مع مجموعة بوسطن الدولية لالستشارات 

 :وتم تسليم النسخة األولى من المشروع والتي تتضمن

.الخطة االستراتيجية للمركز للسنوات الخمس القادمة–

.الخطة التنفيذية للعامين األوليين من الخطة–

.الهيكل اإلداري ونظام الحوكمة للمركز–

  .الخطة المالية–
.خطة زيادة الموارد المالية للمركز–



الموقع اإللكتروني 

W3Cـ للاستعمال جميع المعايير القياسية تم •

Rabid -تم اختيار لغة برمجة تساعد بناء تطبيقات الويب بسرعة • Development.

 .اكبر عدد من المتصفحات المستهدفة من الزوارلتدعم المستخدم لواجهة تم اختيار مكتبة لبناء ا•
.نسخة الجواالت واالجهزة الذكيةلذا تم بناء لالجهزه الذكية مخصصة وجود نسخة •

 .مما يمكن الموقع من الظهور في محركات البحث المختلفة ،SEOتطوير الموقع اخذ باالعتبار االلتزام بمعايير •
واحدإمكانية إدارة العالقات مع العمالء وصفحات الموقع والنماذج اإللكترونية من مكان •
  توفير نظام النشر عبر البريد اإللكتروني لتسويق الخدمات والمشاريع بسهولة•
 .االجتماعي الموقع له صلة وثيقة بوسائل التواصل  •



أنشطة
تعريفية للمركز 

2015-2016 



واإلقليمية والدولية  المؤسسات المحلية مع التواصل 



المشاركات  اإلعالمية  



 اإلدارة ومعهد السعودية، والجامعات التعليم، وزارة يمثلون خبراء 9 )2015 فبراير 9( األولى الورشة في شارك-
.جيةاالستراتي وتوجهاته ورسالته المركز رؤية لمناقشة خصصت والتي العام، التعليم تقويم وهيئة العامة،

 اإلقليمي المكتب إلى إضافة السابقة، الجهات يمثلون خبيراً  12 )2015 فبراير 22( الثانية الورشة في شارك-
 المملكة ومندوبية المتحدة، العربية اإلمارات بدولة التربوي للتخطيط اإلقليمي والمركز الدوحة، في لليونسكو
 وقضايا الحوكمة، ونموذج التنفيذية، الخطط لمناقشة الورشة هذه وخصصت .باريس في اليونسكو لدى الدائمة
.أخرى

ورش عمل الخطة االستراتيجية



.سليمة بطريقة السعودية في التحصيلية االختبارات تجربة توثيق•

.األداء لتجويد التطبيق لعملية المصاحبة اإلدارية اإلجراءات على التعرف•

.تطبيقه وتحسين المشروع دعم القرار ألصحاب تتيح مؤشرات على الحصول•

.سطمتو والثالث والسادس الرابع لطالب الدراسي التحصيل مستوى على التعرف•

.المختلفة للمتغيرات تبعا الدراسي التحصيل مستوى على التعرف•

  الالزمة التطويرية البرامج لتقديم الطالب عند الشائعة األخطاء على التعرف•
.للمعلمين

مشروع تحليل االختبارات الوطنية التحصيلية بالسعودية



  هاسياسات في األعتبار عين الدول تضعها التي الجوهرية للمتطلبات شاملة صورة رسم•
.وممارساتها

 اسةدر طبقت وقد .بالجودة يتسم وعادل شامل تعليم لتوفير التدريس بمهنة المتعلقة•
.دولة 27 في الحالة

دريسوالت المعلم فعالية تعزيز بهدف التعليم وشركاء للدول مرجعية مصادر مجموعة توفير•
.وعامل شامل تعليم إلى للوصول•

للمشروع التنفيذية اللجنة عضوية : المركز دور•
بالسعودية الخاصة الحالة دراسة إعداد•
العربية الدول من الصادرة التقارير مراجعة•
النهائي الدولي التقرير وإصدار صياغة في المساهمة•

مجموعة العمل الدولية حول المعلمين لبرنامج التعليم للجميع



  مجبد الدولية التجارب من المستفادة والدروس المثلى الدولية الممارسات تحديد•
.العالي بالتعليم العام التعليم وزارتي

)ةوالالمركزي المركزية اإلدارة أنظمة( الدمج عن الناتجة واإلجراءات السياسات مراجعة•
 للمؤسسات المتوقعة واألدوار اإلدارية للسلطات المختلفة األدوار استكشاف•

.الدمج عملية بعد التعليمية

 لمؤسساتوا اإلدارية للسلطات والتدريبية التطويرية المتطلبات حول توصيات تقديم•
.التعليمية

ورقة بحثية حول دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي



آليات شة ورشة تفاعلية بين المختصين والخبراء في مجال الجودة إقليميا ودوليا لمناق•
.سياسة الجودة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي واليمنتطوير 

خالل الخبرات ونقل التجارب والممارسات في مجال قياس جودة التعليم من تبادل •
جودة ممثلي دول الخليج واليمن إلعداد دراسة حالة حول واقع قياس مشاركة 
.بدولهمالتعليم 

مشروع حوار سياسات قياس جودة التعليم



.2015نوفمبر  3الخليج ، التربية العربي لدول المركز، ومكتب مذكرة تفاهم بين توقيع  •

.2015نوفمبر  3التربوي ، اإلقليمي للتخطيط المركز، والمركز بين توقيع مذكرة تفاهم •

.2015نوفمبر  3توقيع مذكرة تفاهم بين المركز، ومجموعة العمل الدولية حول المعلمين ، •

 .2016يناير  26المركز، والمجلس الثقافي البريطاني ، مذكرة تفاهم بين توقيع •

نوفمبر  (IIEP)توقيع مذكرة تفاهم بين المركز ، و معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي•
2015.

تفاهمتوقيع مذكرات  



الدولية واالقليمية ,واالجتماعات والمحليةمشاركات المركز في المؤتمرات  

: المحلية المشاركات

.2015 ديسمبر في والتقويم للقياس الثاني الدولي المؤتمر في المشاركة•

.الخليج لدول العربي التربية مكتب في م،2030 للعام التعليم حول اجتماع في المشاركة•

2016 مارس في الجامعي للتدريس الثالث الملتقي في المشاركة•

 2016 ابريل في للتعليم الخامس الدولي والمنتدي المعرض في المشاركة•
    



والمحلية واالجتماعات الدوليةمشاركات المركز في المؤتمرات  

: اإلقليمية المشاركات

 يف الطلبة أداء تحسين آليات« حول بالدوحة اإلقليمي اليونسكو مكتب من المنظم العلمي المؤتمر في المشاركة•
.2015 مارس 3-1 الدوحة في الخليجي، التعاون مجلس بدول الدولية PISA اختبارات

2015 وليوي عمان، الهاشمية، األردنية بالمملكة والتعليم التربية وزارة من المنظم التربوي، التطوير مؤتمر في المشاركة•

.2016 مارس شهر في بدبي، العالمي التعليم منتدى في المشاركة .•

.2015 ديسمبر شهر في بالقاهرة العربي، الفكر مؤسسة من المنظم 14 فكر مؤتمر في المشاركة•

.2015 ديسمبر شهر في بالقاهرة التعليم، أعمال جدول بشأن األول اإلقليمي االجتماع في المشاركة•



:الدولية لمشاركات ا

.2015في االجتماع الرابع لمراكز الفئة الثانية التي تعمل تحت إشراف اليونسكو بالفلبين في شهر مايو المشاركة •

.2015كوريا في مايو  –المشاركة في منتدي اليونسكو الدولي حول التعليم، في مدينة سيول •

.2015المشاركة في اجتماع مجموعة العمل الدولية حول المعلمين في باريس في شهر سبتمبر•

 .2015المشاركة في المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والثالثين المنعقد في باريس في شهر نوفمبر •
عربي ماذا تعمل وزارات التعليم في العالم ال(المشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للتعليم والبحث واإلبداع بورقة بحثية بعنوان •

.2015في إسبانيا نوفمبر  )لتطوير جودة التعليم

هر المشاركة في االجتماع السنوي ومنتدى حوار السياسات الثامن لمجموعة العمل الدولية حول المعلمين، في المكسيك في ش•
.2016مارس 

والمحلية مشاركات المركز في المؤتمرات واالجتماعات الدولية



ترشيح المركز لعضوية اللجان الدولية واإلقليمية

ـــ• ة ترشـــيح المركـــز لعضـــوية اللجنـــة االستشـــارية لمشـــروع مؤشـــر المعرفـــة برعاي
  .مؤسسة محمد بن راشد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ين اختيــار المركــز لعضــوية المجلــس التنفيــذي للمجموعــة الدوليــة حــول المعلمــ•
“International Task Force on Teachers “.

 "لــيممخرجــات التع"المركــز لعضــوية اللجنــة االستشــارية الدوليــة لمبــادرة  اختيــار•
UISلمعهد اليونسكو لإلحصاء  Learning" Outcomes Advisory Board”.

ـــية  إنضــم • ـــز لعضويــــة مجموعــة الجــــودة العـالمـ CHEA“المركـ International

Quality Group “



جزيالً شكراً 


