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سياسات دعم الجودة والتميز 
في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام في الدول العربية

تعرف على واقع سياسات صنع القرار لدى القيادات التربوية في الدول العربية.
تعرف على التحديات في بناء السياسات الداعمة للجودة وتنفيذها.

تقديم إطار مقترح لتطوير السياسات الداعمة للجودة في صناعة القرار مبني على أفضل التجارب والممارسات العالمية 
ذات الصلة. 

البعد  ُيراعى فيها  (5) دول عربية،  القرار لعدد خمس  الجودة في صنع  الممارسات في سياسات دعم  تشخيص واقع 
المكاني والثقافي، ومشاركة ممثل من الدول المختارة.

عرض مقارن ألفضل الممارسات العالمية في هذا المجال في خمس (5) من الدول المتقدمة على األقل، ويكون هناك 
معيار منطقي الختيارها.   

ُيتوقع استخدام أكثر من أداة (استبانات، مقابالت، مجموعة تركيز، مالحظات، تحليل وثائق، دراسات حالة وغيرها مما 
يقتضيه منهج الدراسة) في جمع المعلومات والبيانات.

إليه في هذا  انتهت  ما  وأحدث  الموضوع،  أدبيات  يتناول  نظري  إطار  ذلك  يسبق  العمل،  الميدانية في  إلى  باإلضافة 
المجال.

المختصين  من  نخبة  فيها  يشارك  الفريق  وأعضاء  رئيس  يقدمها  عمل  ورشة  في  الدراسة  مشروع  نتائج  مناقشة 
والمسؤولين.

دراسة تشخيصية لواقع سياسات دعم الجودة في صناعة القرار في الدول العربية، بما في ذلك أبرز التحديات.
إطار مقترح لتطوير السياسات الداعمة للجودة في صنع القرار، وفقًا ألفضل التجارب والممارسات العالمية.

تنفيذ ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة اإلطار ونقله إلى أرض الواقع.

القرار لضمان  التعليم واستدامتها يستلزم سياسة داعمة للجودة في صناعة  إن تحقيق الجودة والتميز في 
التأكد من أن كافة الممارسات في الميدان التعليمي تتوافق مع مبادئ الجودة والتميز.  ويسعى مشروع تلك 
الدراسة إلى تعرف على واقع تلك الممارسات في عدد من الدول العربية، ُتبنى عليها مقترحات وموجهات 

لتطويرها، وفقًا ألفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة.

المساهمة في رفع مستوى جودة التعليم والتميز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 اعتمادًا على أفضل 
السياسات الداعمة للجودة في صناعة القرار من خالل:


