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سياسات ونظم تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام  في الدول العربية

التعَرف على واقع سياسات العمليات المتعلقة بالمناهج الدراسية في الدول العربية.
رصد التحديات التي يواجهها المعنيون في مجال بناء سياسات المناهج الدراسية وتطبيقها.

التعًرف على الممارسات المثلى في سياسات و عمليات تطوير المناهج. 

تقديم إطار نظري حول سياسات بناء والمناهج وتطويرها.
إجراء عرض مقارن مع أفضل الممارسات العالمية حول سياسات المناهج الدراسية، مع اختيار  عينة من الدول المرجعية 

التقل عن (5) دول متقدمة في المجال.
دراسة معَمقة لواقع سياسات تطوير المناهج لعينة مختارة من الدول العربية، فيتم اختيار  (5-8) دول عربية مع توضيح 

مبررات االختيار,
تنفيذ الدراسة من قبل فريق، يشمل منسقين من الدول العربية المعنية باالختيار لضمان الميدانية في التنفيذ.

إجراء مقابالت أو مجموعات تركيز مع خبراء عالميين يعملون في منظمات عالمية أو مراكز متخصصة، لالستفادة من  
رؤاهم حول  سياسات المناهج. 

مشاركة العاملين في وزارات التربية والتعليم في المشروع من خالل مقابالت / ورش/ مجموعات تركيز، للتعرف على 
آرائهم و توصياتهم حيال سياسات المناهج الدراسية.

تقديم الدروس المستفادة  ألجل تحسين سياسات المناهج الدراسية.

دراسة مسحية ألفضل الممارسات العالمية في مجال سياسات تطوير المناهج.
دراسة تشخيصية لواقع سياسات تطوير المناهج في الدول العربية، بما في ذلك رصد التحديات التي يواجهها المعنيون 

بتطوير سياسات المناهج الدراسية.
تصور مقترح متكامل لتطوير  مجال بناء سياسات المناهج الدراسية، في ضوء أفضل الممارسات العالمية.

ورشة عمل لمناقشة التصور المقترح وسبل تطويره ونقله إلى أرض الواقع. 
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يعد المنهج  الدراسي وثيقة شراكة بين المؤسسات التربوية وأطراف المجتمع، ما يستوجب العناية برسمه 
وإرساء قواعده بطريقة مدروسة. وبهذا الصدد يهتم هذا البرنامج بحث الجهود للعناية به وإيجاد سياسات 
تحكم عمليات البناء والتطوير. وعليه يهدف هذا البرنامج إلى رفع جودة سياسات المناهج الدراسية في 
الدول العربية، وذلك من خالل تقديم تصور مقترح متكامل لتطوير  مجال بناء سياسات المناهج الدراسية، 

في ضوء أفضل الممارسات العالمية .

المساهمة في رفع جودة سياسات المناهج الدراسية في الدول العربية، وذلك من خالل:


