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      لما كان التعليم هو األداة األكثر فاعلية في تحقيق الســام واالزدهار لإلنســانية جمعاء، 
جــاءت مبــادرة حكومــة المملكة العربية الســعودية بالتعاون مع منظمــة األمم المتحدة للتربية 
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( إلنشــاء مركــز اليونســكو اإلقليمــي للجــودة والتميز فــي التعليم، 
لتعزيــز التواصــل بيــن المنظمــات لضمــان الدعــم المســتمر والنوعــي، واإلســهام في تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة وبشــكل خــاص الهــدف الرابــع الرامي إلــى: ضمــان التعليم الجيد 
المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مدى الحيــاة للجميع، واســتمرت بدعمها 
الحثيــث  لمنظومــة التعليــم وجودتــه علــى النطــاق المحلــي واإلقليمــي والتي توجــت بموافقة 
المجلــس التنفيــذي لمنظمــة اليونســكو علــى تجديد اتفاقيــة مركز اليونســكو اإلقليمــي للجودة 
والتميــز فــي التعليــم مــع المملكــة العربية الســعودية لمــدة ثمان ســنوات حتــى عــام 2028م، 
وبهــذه المناســبة يتقــدم المركــز بالشــكر والعرفــان لحكومة المملكــة العربية الســعودية بقيادة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود وســمو ولي عهــده األمين 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظهمــا هللا- 
للدعــم الكبيــر والمســتمر للمركــز وخططــه وبرامجــه الراميــة إلــى تميز التعليــم في المنطقة 

العربية.
      كمــا يطيــب إلدارة المركــز رفــع خالــص الشــكر واالمتنــان لمعالــي رئيــس وأعضــاء 
مجلــس إدارة المركــز ، والدول العربية، والشــركاء اإلســتراتيجيين، واللجان الوطنية للتربية 

والثقافــة والعلــوم ، ومختلف الجهات المحلية واإلقليميــة والدولية كريم جهودهم المضيئة في 
مســيرة المركــز، وتوجيهاتهــم الســديدة لتحقيــق وتعظيــم الفائــدة المنشــودة من إنشــاء المركز 
، ودعمهــم المســتمر ألعمــال المركــز لتحقيــق أهدافــه اإلســتراتيجية، وهذا يعكــس بجــاء 

االهتمــام بتطويــر النظــم  وجــودة العمليــة التعليميــة في العالــم العربي.
     كذلــك نقــدم الشــكر واالمتنــان – مقدًمــا- لــكل مــن يقــدم لنــا مقترحــات وفــرص للتميــز 

واإلبــداع، لدعــم جهــود ومبــادرات المركــز لتعزيــز جــودة وتميــز التعليــم.
     وأننــا نثمــن ونقــدر للجميــع تلــك الجهــود ونســأل هللا العلــي القديــر أن تكــون فــي ميــزان 
حســناتهم ، ونتطلــع إلــى العمــل  ســوياً  لمــا يخدم القضايا التعليميــة والتربوية المشــتركة في 

إقليمنــا العربي.
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     عــام 2020م  كان عاًمــا اســتثنائًيا غيــر مســبوق واجهــت فيه مؤسســات ونظم التعليم 
فــي جميــع دول العالم تحديات غير مســبوقة، تمثلت بجائحــة كورونــا) Covid-19( في 
إغــاق المــدارس والجامعــات وتوقــف النــاس عــن الذهــاب لمقــرات العمــل لعدة شــهور، 
تحــول بهــا نظــام التعليــم والعمــل إلكترونًيــا، كإجــراءات احترازيــة للحفــاظ علــى صحــة 

اإلنســان وسامته.
       واســتجابة لجائحــة كورونــا عــزز المركــز إجــراءات الصحــة والســامة لمنســوبيه 
والتحــول اإللكترونــي للعمــل عــن بعــد مــن المنــازل، واســتمر العمــل في تنفيذ المشــاريع 
والبرامــج المخطــط لهــا خــال عــام 2020م، ,و اســتجابت خطــة المركــز علــى نحــو 
إســتراتيجي قريــب وبعيــد المــدى، مــن خــال فعاليــات خاصة لإلســهام في دعم اســتجابة 
نظــم التعليــم فــي الــدول العربيــة لتداعيــات جائحــة كورونــا،  ُنفِّــذت بالتعــاون مــع العديــد 
مــن المنظمــات والمؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، باإلضافــة إلــى إعــادة التفكير 
فــي بعــض المشــاريع البحثية اإلســتراتيجية المخططة وتضمينهــا حالة التعليم فــي الدول 
العربيــة خــال جائحــة كورونــا، فعلى ســبيل المثال ال الحصــر: التوجه نحو دراســة حالة 
التعليــم عــن بعــد فــي الــدول العربيــة، وعــزز المركــز  ثقافــة الجــودة فــي التعليم اســتجابة 
للطــوارئ والتحــول الكبيــر فــي نظــم التعليــم نحــو التعلــم عــن بعــد، ونشــر مفهــوم جــودة 
التعليــم والتعلــم باعتبارهــا قيمــة اســتباقية تمكــن اإلنســان مــن التعلــم فــي كل مــكان وفــي 

ســياقات مألوفــة وغيــر مألوفة.
      لعــل الحــدث المهــم الــذي تــم خــال عــام هــذا التقريــر 2020م  هــي موافقــة المجلس 
التنفيــذي لمنظمــة اليونســكو علــى تجديــد اتفاقيــة المركــز مــع المملكــة العربية الســعودية 
لمــدة ثمــان ســنوات حتــى عــام 2028م، وتمثــل الموافقــة علــى التجديــد الــدور النوعــي 

الــذي أســهم بــه المركــز منــذ تأسيســه فــي دعــم الجــودة والتميــز فــي التعليــم فــي المنطقــة 
العربية والتطلعات الطموحة للمســتقبل واإلســهام في تحقيق مضامين ومؤشــرات الهدف 

الرابــع مــن أهــداف التنمية المســتدامة. 
          مــن خــال اإلنجــازات التــي تحققــت خــال عــام 2020م، فــإن فريــق المركــز 
يتطلــع للمســتقبل بــكل تفاؤل وأمــل وفخر باإلنجــاز بالرغم من التحديات االســتثانئية التي 

واجههــا خــال عــام التقرير. 
ــب الســعي المســتمر للبحــث عــن  ــة مســتمرة تتطل         إن التحــرك للمســتقبل عملي
فــرص التميــز، لعــل أبرز هــذه الفرص هي االحتياجات والتطلعات المتغيرة للمســتفيدين 
مــن برامــج المركــز، وكذلــك فــرص التعــاون والتواصــل المســتمر مع المراكــز اإلقليمية 
والعالميــة تحــت إشــراف اليونســكو، والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة التــي يربطهــا مــع 
ــًرا وتنافســية  ــا وتغي ــزداد ترابًط ــم ي ــات تعــاون فــي ظــل عال المركــز شــراكات واتفاقي
يصعــب فيــه التنبــؤ بنــوع وكــم التحديــات، يجعــل جــودة التعليــم  والتعلــم تمثــل أولويــة 
الفضائــل للتربيــة والقيمــة المؤثرة على مســتقبل اإلنســانية فــي كل المجــاالت االقتصادية 
واالجتماعيــة وغيرهــا مــن مجــاالت الحيــاة لتمكيــن المتعلــم مــن المهــارات والمعــارف 
واالتجاهــات والقيــم الازمــة لكــي يتعلــم باســتمرار ويكــون مســتعًدا لمواجهــة المتغيرات 

كافــة بكفــاءة وفاعليــة.

مقدمة
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خلفية موجزة عن المركز 
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أحد أهم مبادرات الحكومة 
السعودية متمثلة في وزارة 

التعليم؛ بغرض المشاركة 
الفعالة في عملية اإلصالح 
التعليمي، على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي

أحد مراكز الفئة الثانية تحت 
إشراف منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة( اليونسكو )

األول من نوعه تحت 
إشراف اليونسكو بوصفه 
بيت خبرة متخصصًا في 

مجال الجودة والتميز في 
التعليم.

المركز حلقة الوصل بين 
منظمات ضمان الجودة 
والتميز محلًيا وإقليمًيا

المركز في سطور
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اختصاصات المركز
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مرجع موثوق لتعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي

تعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي من خالل : 

-  تنمية ثقافة الجودة والتميز. 
    

-  نشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية. 
-  تقديم االستشارات والبحوث التطبيقية والبرامج التطويرية. 

-    تنسيق الجهود اإلقليمية لتعزيز الخبرات التعليمية.

رؤية المركز:

رسالة المركز:       
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أواًل

ثالثًا

ثانيًا

رابعًا

ــة الجــودة،  ــة عالي ــج بحثي ــر برام تطوي
ــي  ــز ف ــودة والتمّي ــا الج ــة بقضاي متعلق
التعليم لتلبية احتياجات المنطقة العربية. 

تقديــم االستشــارات الفنيــة، واألفــكار 
ــة  ــة وأفضــل الممارســات العالمي العملي

ــم.  ــم والتعلّ ــة بجــودة التعلي المتعلق

ودعمهــا؛  تطويريــة  برامــج  إعــداد 
لخدمــة احتياجــات التربوييــن وصانعــي 

السياســات التعليميــة.

الماليــة،  المعونــات  مــن  االســتفادة 
وإدارتهــا لتحســين الجــودة والتمّيــز فــي 

ــم.  التعلي

 األهداف االستراتيجية:
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أولويات الخطة االستراتيجية:

1.3
 تطوير المنهجيات

االستراتيجية

1.2
المواطنة
العالمية

األولويات االستراتيجية

التميز

سياسات دعم التميز

الجودة

جودة المعلمين

جودة المناهج
مهارات القرن الواحد والعشرين

جودة النظم التعليمية

1.1
إعداد المعلمين

2.1
إعداد التدريس

3.1
تدريب المعلمين

2.2
المسؤولية
االجتماعية

3.2
 اقتصاد
المعرفة

2.3
 األنظمة
التعليمية

3.3
 قياس
الجودة
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الخــــــــدمــــات
االستراتيجية

البحث 

البرامج 
التطويرية

االستشارات 
الفنية

نشر 
المعرفة

االستفادة من 
المعونات 

المالية وإدارتها

التنسيق مع 
المنظمات 

اإلقليمية والدولية 
ذات االختصاص
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النطاق الجغرافي ألعمال المركز:

 زكرملا لامعأ اهلمشت يتلا ىرخألا لودلا
 رقملا ةلود
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مجلس اإلدارة في الدورة الثالثة
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معالي وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية	 

معالي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين	 

معالي وزير التربية في جمهورية العراق	 

معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية	 

معالي وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي في جمهورية جزر القمر المتحدة 	 

معالي الدكتور حاتم بن سالم )جمهورية تونس(	 

معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب 	 

سعادة ممثل مدير عام اليونسكو	 

سعادة مدير مكتب التعليم في البنك الدولي للشرق األوسط وشمال أفريقيا 	 

سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية	 

سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل	 

سعادة مدير عام المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم	 

رئيًسا

عضًوا 

عضًوا  

عضًوا  

عضًوا  

عضًوا 

عضًوا 

عضًوا 

عضًوا

عضًوا

عضًوا

أميًنا  
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الهيكل التنظيمي
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حوكمة أعمال المركز

     انطاًقــا مــن إيمــان المركــز بأهمية الحوكمــة التــي تعــد مطلًبــا أساســًيا لضمــان تطــور أعمالــه واتخــاذ القــرارات الرشــيدة التــي تراعــي متطلبــات وتوقعــات جميــع المعنييــن 
والمســتفيدين مــن خدماتــه فقــد عمــل على: 

خامسًا

ثالثًا

أواًل

سابعًا

ثانيًا

سادسًا

رابعًا

ثامنًا

تكليــف مراجــع داخلــي لحوكمــة وتدقيــق أعمــال 
المركــز بشــكل عــام و الماليــة بشــكل خــاص. 

ــار   ــي اختي ــز ف ــة المرك ــر سياس ــر معايي تطوي
مشــاريعه. 

ــارية  ــة االستش ــة للجن ــد المنظم القواع
ــز. للمرك

خــال  مــن  المركــز  مشــروعات  طــرح 
. ت فســا لمنا ا

تقييــم خارجي من منظمة اليونســكو.

تعزيــز آليــات العمــل و تطويــر هــا فــي اللجنــة 
العلميــة. 

المركــز  النشــر إلصــدرات  سياســة  تطويــر 
ومنشــوراته. 

إعــداد خطــط تحســين دوريــة وفــق معاييــر 
محــددة.
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تقييم وتجديد االتفاقية مع المركز:

تستخدم نتيجة التقييم لوضع توصيات بشأن تجديد اتفاقية المركز مع اليونسكو.

إذا كانت  المشروعات و الفعاليات واألنشطة التي يقوم بها المركز تتطابق مع األنشطة المحددة في االتفاق الموقع مع اليونسكو.	 
أهمية برامج المركز وأنشطته في تحقيق األهداف االستراتيجية لبرامج وأولويات اليونسكو.  	 
فعالية برامج المركز وأنشطته في تحقيق أهدافه المعلنة. 	 
نوعية التنسيق والتفاعل مع مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية لليونسكو، ومع غيرها من المعاهد / المراكز من الفئتين 1و 2 المعنية بالتعليم و التعلم.	 
جودة الشراكات التي أقيمت مع وكاالت حكومية، وشركاء من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة.	 
طبيعة الترتيبات التنظيمية وجودتها و آليات اإلدارة والحوكمة والمساءلة.	 
الموارد البشرية والمالية وجودة اآلليات والقدرات وضمان استدامة القدرة المؤسسية وقابليتها على االستمرار.	 
تعبئة الموارد الذاتية ومدى توافقها مع األهداف االستراتيجية للمركز ولليونسكو.	 

حددت اليونسكو خبيًرا إلجراء عملية التقييم.

يتضمن التقييم مايلي :

الغرض من التقييم:

فريق التقييم:

نطاق  التقييم : 
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     اطلــع خبيــر  علــى الوثائــق التاليــة : نســخة مــن اتفاقيــة إتشــاء المركــز، التقاريــر الســنوية و تقاريــر المراجعــة المســتقلة ، قائمــة المشــروعات و الفعاليــات، قائمــة الموظفيــن ، 
مطبوعــات المركــز ، الشــراكات ، محاضــر جلســات مجلــس اإلدارة ، تقاريــر المراجعــة .كمــا تواصــل مــع بعــض منســوبي المركــز.

مــدى تحقيــق أهــداف المركــز علــى النحــو المبيــن فــي االتفــاق الموقــع مــع اليونســكو ، :وجــد التقييــم أن األنشــطة التــي يقــوم بهــا المركــز تتماشــى مــع األهــداف المحــددة 	 
فــي االتفــاق.

أهميــة إســهام برامــج المركــز وأنشــطته فــي تحقيــق البرامــج المعتمــدة مــن قبــل اليونســكو :  وجــد التقييــم أن إدارة المركــز قــد حرصــت علــى ربــط االســتراتيجية العامــة 	 
للمركــز والمشــاريع الســنوية بالمركــز C / 5 المعتمــد مــن قبــل اليونســكو للســنوات ذات الصلــة ، وبالتالــي ربطهــا بأهــداف مختلفــة مــن الهــدف 4 للتنميــة المســتدامة ، ال 

ســيما فيمــا يتعلــق برعايــة وتعليــم الطفولــة المبكــرة وسياســات المعلميــن وتدريبهــم ، وإدراج المواطنــة العالميــة فــي مناهــج التعليــم العــام. 
جــودة التنســيق والتفاعــل مــع اليونســكو ، و اللجــان الوطنيــة ، والمعاهــد أو المراكــز األخــرى ذات الصلــة مــن الفئــة 1 و 2 فيمــا يتعلــق بتخطيــط البرامــج وتنفيذهــا ، وجــد 	 

التقييــم أن الكثيــر مــن األنشــطة التــي اضطلــع بهــا المركــز قــد تــم القيــام بهــا بالتنســيق مــع كيانــات اليونســكو المختلفــة األخــرى علــى الصعيديــن اإلقليمــي و الدولــي .
الشــراكات التــي تــم تطويرهــا والحفــاظ عليهــا مــع الــوكاالت الحكوميــة والشــركاء والمانحيــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص : وجــد التقييــم أن هنــاك دليــًا واضًحــا علــى 	 

أن المركــز قــد أقــام شــراكات عمــل مــع الجهــات  الحكوميــة ذات الصلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، والعديــد مــن الشــركاء والمانحيــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص 
علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

طبيعــة الترتيبــات التنظيميــة وجودتهــا و آليــات اإلدارة و الحوكمــة و المســاءلة؛ إشــاره  نتيجــة التقييــم إلــى أن المركــز  يمتــاز  بهيــكل تنظيمــي و آليــات حوكمــة و مســاءلة 	 
متســقة مــع معاييــر اليونســكو.

المــوارد البشــرية والماليــة وجــودة اآلليــات والقــدرات وضمــان اســتدامة القــدرة المؤسســية وقابليتهــا علــى االســتمرار: بينــت نتيجــة التقييــم أن المركــز  بــه كادر  فنــي و 	 
إدارى متســق مــع معاييــر اليونســكو. 

توفيــر المــوارد الذاتيــة ومــدى توافقهــا مــع األهــداف االســتراتيجية للمركــز ولليونسكو.:أشــار تقريــر خبيــر التقييــم الــى أن المركــز مــن خــال أنشــطته و فعالياتــه و شــراكاته 	 
قــد قــام بتوفيــر مــوارد ذاتيــة مــن خــال الشــراكات التــي أقامهــا مــع كثيــر مــن وزارات التربيــة و الجامعــات و المنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة و الدوليــة.

إجراءات  التقييم:

نتائج التقييم:
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المشاريع البحثية والدراسات
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ثالثًاثانيًاأواًل نظــم إعــداد المعلــم وتأهيلــه فــي 
العالــم العربــي.

ــم  وتعلُّ تعليــم  برامــج  تطويــر 
الــدول  فــي  والرياضيــات  العلــوم 

بيــة. لعر ا

فــي  ونظمــه  التعليــم  سياســات 
العربيــة. الــدول 

المشاريع البحثية المنجزة 
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سادسًاخامسًارابعًا أنظمــة االعتمــاد المدرســي فــي 
الــدول العربيــة.

 
للمعاييــر  اإلقليمــي  الدليــل 
ــة. ــات المهني ــة، والكفاي التخصصي

تقريــر حالــة التعليــم فــي أوقــات 
العمــل  لبرامــج  وفًقــا  األزمــات 

2030م.
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 النشر العلمي

عنــوان البحث:
الكفايات التعليمية لدى معلمات الطفولة المبكرة.

عنوان المجلة: 
 Journal of Islamic and Human Advanced Research, Vol. 10, Issue  

   19-8, Aug 2020, 01
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 النشر العلمي

مشروع تراجم الجودة:
     ضمــن إطــار مشــروع تراجــم الجــودة المدشــن مــن قبــل مركــز اليونســكو اإلقليمــي للجودة والتميــز في التعليم 
والــذي يهــدف إلــى إثــراء المحتــوى العربــي فــي المجــال التربــوي، أصــدر المركــز هــذا العــام النســخة العربيــة 
مــن » الدليــل اإلرشــادي ألعضــاء مجالــس اإلدارة بشــأن االعتمــاد: األساســيات والقضايــا والتحديــات« تأليــف 
جوديــث إس إيتــون، وهــو صــادر عــن مجلــس اعتمــاد التعليــم العالــي )CHEA( ومجموعتــه الدوليــة للجــودة 

 .)GUQG(
يقــدم هــذا الدليــل لمحــة عامــة عــن االعتمــاد وقيمــه، وأدواره، وكيفيــة عملــه، وعاقتــه بالحوكمــة، كمــا يتنــاول 
تأثيــر االعتمــاد علــى الكليــة أو الجامعــة، ودور مجالــس اإلدارة فــي اســتحداث االعتمــاد، ويلقــي الضــوء علــى 
التحديــات الحاليــة التــي يواجههــا االعتمــاد. والغــرض مــن هــذا اإلصــدار هو أن يكــون بمثابــة مرجــٍع وأداٍة مفيدة 
لمجالــس اإلدارة وأعضائهــا ألداء جميــع مهاّمهــم الموكلــة إليهــم، وأدوارهــم األكاديميــة. كمــا يتنــاول العديــد مــن 
الموضوعــات الجوهريــة مثــل أنــواع مؤسســات االعتمــاد والقواســم المشــتركة بينهــا، وكيفيــة إجــراء مراجعــة 
االعتمــاد مــن المنظــور المؤسســي، ووســائل االعتمــاد المبتكــرة وغيــر التقليديــة، باإلضافــة إلــى قضيــة االعتماد 

الدولي. 
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المشاريع البحثية  الجاري تنفيذها
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سياســات تطوير المناهج الدراســية وُنُظمها 
فــي التعليــم العــام  فــي الــدول العربية أواًل

 المخرجات:وصف  المشروع:

المدة الزمنية:   

)8( أشهر

أهداف المشروع :

ــة وأطــراف المجتمــع، مــا  ــن المؤسســات التربوي ــة شــراكة بي      يعــد المنهــج  الدراســي وثيق
ــذا  ــم ه ــذا الصــدد يهت ــي ه ــة. وف ــة مدروس ــده بطريق ــاء قواع ــمه وإرس ــة برس ــتوجب العناي يس
البرنامــج بحــث الجهــود للعنايــة بــه وإيجــاد سياســات تحكــم عمليــات البنــاء والتطويــر. وعليــه 
يهــدف هــذا المشــروع إلــى رفــع جــودة سياســات المناهــج الدراســية فــي الــدول العربيــة، وذلــك 
مــن خــال تقديــم تصــور مقتــرح متكامــل لتطويــر مجــال بنــاء سياســات المناهــج الدراســية، فــي 

ضــوء أفضــل الممارســات العالميــة.

دراســة مســحية ألفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال سياســات 	 
تطويــر المناهــج.

دراســة تشــخيصية لواقــع سياســات تطويــر المناهــج فــي الــدول العربيــة، 	 
وفــي ذلــك رصــد التحديــات التــي يواجههــا المعنيــون بتطويــر سياســات 

المناهــج الدراســية.
المناهــج 	  بنــاء سياســات  لتطويــر  مجــال  متكامــل  مقتــرح  تصــور 

العالميــة. الممارســات  أفضــل  ضــوء  فــي  الدراســية، 
ــى 	  ــه إل ــره ونقل ــبل تطوي ــرح وس ــة التصــور المقت ــل لمناقش ــة عم ورش

أرض الواقع.         اإلسهام في رفع جودة سياسات المناهج الدراسية في الدول العربية، وذلك من خال:

التعرف على واقع سياسات العمليات المتعلقة بالمناهج الدراسية في الدول العربية.	 
ــية 	  ــج الدراس ــات المناه ــاء سياس ــال بن ــي مج ــون ف ــا المعني ــي يواجهه ــات الت رصــد التحدي

ــا. وتطبيقه
التعرف على الممارسات المثلى في سياسات وعمليات تطوير المناهج. 	 
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 المخرجات:وصف  المشروع:

المدة الزمنية:   

)8( أشهر

أهداف المشروع :

     إن التركيــز علــى المهــارات المعرفيــة األكاديميــة دون المهــارات غيــر المعرفيــة - كالمهارات 
االجتماعيــة والوجدانيــة - قــد ال يكــون كافيــاً لنجــاح الطــاب فــي الحيــاة العامــة وســوق العمــل، 
فالمعــارف والواقــع الرقمــي اليــوم يحتــم علــى األفــراد تعلــم مهــارات إضافيــة. ممــا يســتوجب 
الســعي لتعزيــز قــدرات الطــاب ليكونــوا مســتعدين للعمــل، وللعيــش فــي عالــم ســريع التغيــر. 
ويمكــن  لهــذا المشــروع اإلســهام مــن خــال تضميــن مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
ــي المناهــج  ــن مهــارات محــددة )3-5( ف ــرح لتضمي ــم إطــار عــام مقت المناهــج الدراســية وتقدي

الدراســية فــي الــدول. 

دراســة مســحية ألفضــل الممارســات العالميــة فــي مجال دمــج مهــارات القرن 	 
الواحــد والعشــرين في المناهج الدراســية 

إطــار عــام مقتــرح لتضميــن مهــارات محــددة )3-5( في المناهج الدراســية في 	 
الــدول العربيــة، وفقا ألفضل الممارســات العالمية.

ورشة عمل لدراسة اإلطار المقترح وسبل تطويره ونقله إلى أرض الواقع. 	 

     اقتــراح نمــاذج عمليــة لدمــج مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين فــي المناهــج الدراســية، وذلــك 
مــن خــال:

التعرف على الممارسات العالمية في مجال دمج مهارات القرن الحادي والعشرين. 	 
تقديــم إطــار عــام مقتــرح لتضميــن بعــض مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين ) 3-5  مهــارات( 	 

، وطــرق تقييمهــا  لــدى طــاب التعليــم العــام.

دمــج مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
المناهــج الدراســية فــي التعليــم العــام ثانيًا
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االعتمــاد األكاديمــي لبرامــج إعداد المعلمين 
فــي الــدول العربية ثالثًا

 المخرجات:وصف  المشروع:

المدة الزمنية:   

)8( أشهر

أهداف المشروع :

ثقــة  التربية وتعزيــز  كليــات  برامــج  والتعلم وتطويــر  التعليــم  عمليــات       تجويــد 
المجتمع تســتلزم التوجه نحــو االعتمــاد البرامجي للتأكــد مــن مواكبــة التحديــث والتطويــر ورفــع 
ــوف  ــك س ــار أن ذل ــن باعتب ــداد المعلمي ــج إع ــات برام ــط مخرج ــكادر التعليمي وضب ــاءة ال كف
ــى تعــرف  ــه يهــدف المشــروع إل ــام وتجويدها.وعلي ــم الع ــر مخرجــات التعلي ــى تطوي يفضــي إل
واقــع االعتمــاد البرامجــي لبرامــج إعــداد المعلميــن فــي الــدول علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، 
ــن . ــداد المعلمي ــات إع ــات سياس ــة بموضوع ــات التربي ــا كلي ــتفيد منه ــات  تس ــع موجه ووض

ــي 	  دراســة حــول واقــع  االعتمــاد البرامجــي الوطنــي واإلقليمــي والدول
ــدول العربيــة. لــدى كليــات التربيــة وبرامــج إعــداد المعلميــن  بال

ــول 	  ــن ح ــداد المعلمي ــج إع ــة وبرام ــات التربي ــادية  لكلي ــات إرش موجه
االعتمــاد البرامجــي .

عمــل ورشــة عمــل إقليميــة لمناقشــة مخرجــات المشــروع يشــارك فيهــا 	 
منظمــات إقليميــة ومســؤولو االعتمــاد البرامجــي لمؤسســات إعــداد 

ــد الدراســة. ــة قي ــة الثماني ــدول العربي ــي ال ــن ف المعلمي

التعرف على واقع االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلمين في الدول العربية.	 
التعــرف علــى الفجــوات فــي مفهــوم الجــودة واالعتمــاد لــدى مؤسســات إعــداد المعلميــن فــي 	 

الــدول العربيــة .
وضع موجهات إرشادية العتماد برامج إعداد المعلمين  في الدول العربية. 	 
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تجــارب عربيــة ناجحــة فــي جــودة المعلــم : 
حالــة  دراســة  رابعًا

 المخرجات:وصف  المشروع:

المدة الزمنية:   

)8( أشهر

أهداف المشروع :

     يعــد المعلــم المؤثــر األســاس فــي نجــاح العمليــة التعليميــة، ويزخــر المجــال التربــوي 
باالتجاهــات والتجــارب العديــدة لتجويــد أداء المعلــم وتحقيــق األهــداف المرجــوة. ومــع ظهــور 
جائحــة كورونــا، كان لزامــاَ علــى المعلــم التفاعــل مــع المســتجدات، وتجريــب الطــرق والتقصــي 
لتقديــم تعلــم أفضــل لتاميــذه. وفــي كل مهنــة ، تبــرز نمــاذج محــِف زة وتجــارب يتحــدث بهــا
ــي  ــور ف ــة والغ ــتحق الدراس ــي تس ــتوى العرب ــى المس ــزة عل ــاذج متمي ــرت نم ــع. وظه المجتم
ــة. يســعى هــذا المشــروع  ــة العربي ــي الثقاف ــة ف ــة ومطبق ــا تجــارب نابع أســبارها، خاصــة وأنه
ــي  ــي الوطــن العرب ــة ف ــرار بالتجــارب الناجحــة األصيل ــن وصــَن اع الق ــف التربويي ــى تعري إل
فــي مجــال جــودة أداء المعلــم، وتيســير تبــادل الخبــرات فــي الوطــن العربــي، ونشــر الــدروس 

ــرة الحرجــة . ــذه الفت ــي ه المســتفادة ف

تقريــر وصفــي عــن التجربــة الناجحــة ومعالمهــا، ومبــررات التميــز مــن 	 
خــال شــواهد علميــة. 

دراسة مسحية ألفضل الممارسات العالمية في موضوع التجربة . 	 
دراســة حالــة عــن التجربــة الناجحــة، باتبــاع المنهجيــة العلميــة واســتخدام 	 

أدوات البحــث العلمية. 
ــة، 	  ــي ضــوء أفضــل الممارســات العالمي ــدروس المســتفادة، وف ــم ال تقدي

ــة ــي موضــوع التجرب ــة ف ألجــل تحســين الممارســات التربوي
ــى 	  ــه إل ــره ونقل ــبل تطوي ــرح وس ــة التصــور المقت ــل لمناقش ــة عم ورش

أرض الواقــع.      اإلســهام فــي تعزيــز جــودة وتميــز أداء المعلــم العربــي، أثنــاء جائحــة كورونــا، وذلــك مــن 
خــال:

ــع 	  ــل م ــي للتعام ــي الوطــن العرب ــم ف ــى قصــص وتجــارب نجــاح المعل ــليط الضــوء عل تس
ــا.  ــة كورون جائح

تعريــف التربوييــن وصــَن اع القــرار بالتجــارب المتعلقــة بجــودة أداء المعلميــن فــي الوطــن 	 
العربــي. 

تقديــم تصــور متكامــل عــن تجربــة أثبتــت نجاحهــا، لنشــر المعــارف وتيســير تبــادل الخبــرات 	 
العربية. 

التعرف على الممارسات الناجحة في موضوع التجربة المطروحة .	 
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سياســات دعــم الجــودة والتميــز فــي صناعــة 
القــرار واتخــاذه لــدى قيــادات التعليــم العــام 

فــي الــدول العربيــة

خامسًا

 المخرجات:وصف  المشروع:

المدة الزمنية:   

)8( أشهر

أهداف المشروع :

ــي  ــودة ف ــة للج ــة داعم ــتلزم سياس ــتدامتها يس ــم واس ــي التعلي ــز ف ــودة والتمي ــق الج      إن تحقي
ــع  ــق م ــة تتواف ــدان التعليمــي كاف ــي المي ــد مــن أن الممارســات ف ــان التأك ــرار لضم صناعــة الق
ــدد  ــي ع ــات ف ــك الممارس ــع تل ــرف واق ــى تع ــروع إل ــعى المش ــز.  ويس ــودة والتمي ــادئ الج مب
ــاً ألفضــل التجــارب  ــا، وفق ــات لتطويره ــا مقترحــات وموجه ــى عليه ــة، لُتبن ــدول العربي ــن ال م

ــة. ــة ذات الصل ــات العالمي والممارس

 دراســة تشــخيصية لواقــع سياســات دعــم الجــودة فــي صناعــة القــرار 	 
فــي الــدول العربيــة، وفــي ذلــك أبــرز التحديــات.

 إطــار مقتــرح لتطويــر السياســات الداعمــة للجــودة فــي صنــع القــرار، 	 
وفقــاً ألفضــل التجــارب والممارســات العالميــة.

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

ــة المســتدامة  ــم والتميــز فــي تحقيــق أهــداف التنمي      اإلســهام فــي رفــع مســتوى جــودة التعلي
لعــام 2030م اعتمــاداً علــى أفضــل السياســات الداعمــة للجــودة فــي صناعــة القــرار مــن خــال:

التعرف على واقع سياسات صنع القرار لدى القيادات التربوية في الدول العربية.	 
التعرف على التحديات في بناء السياسات الداعمة للجودة وتنفيذها.	 
تقديــم إطــار مقتــرح لتطويــر السياســات الداعمــة للجــودة فــي صناعــة القــرار مبنــي علــى 	 

ــة.  ــة ذات الصل أفضــل التجــارب والممارســات العالمي
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تقويم األداء التدريسي لمعلم التعليم العام 
فــي الدول العربية سادسًا

 المخرجات:وصف  المشروع:

المدة الزمنية:   

)8( أشهر

أهداف المشروع :

     يشــكل تقويــم األداء التدريســي للمعلــم عنصــرا مــن أهــم عناصــر العمليــة التعليميــة، لكــون 
ســلوكً  التدريــس داخــل الفصــل يعــد مؤثــرا أساســاً فــي مســتوى التحصيــل الدراســي للمتعلميــن، 
ــة  ــائل علمي ــع بوس ــات تجم ــات وبيان ــر معلوم ــة تواف ــر الحاجــة ألهمي ــق تظه ــك المنطل ــن ذل م
مناســبة عــن واقــع تقويــم األداء التدريســي لمعلــم التعليــم العــام فــي الــدول العربيــة، تبنــى عليهــا 

مقترحــات وموجهــات لتطويــره، وفقــا ألفضــل التجــارب والممارســات العالميــة ذات الصلــة.

ــم 	  ــم األداء التدريســي لمعل ــع سياســات ونظــم تقوي ــر تشــخيصي لواق تقري
ــارة خاصــة.  ــدول المخت ــة، وال ــة عام ــدول العربي ــي ال ــام ف ــم الع التعلي

إطــار مقتــرح لتطويــر تقويــم األداء التدريســي معلــم التعليــم العــام في ضوء 	 
أفضــل التجارب والممارســات العالمية. 

ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة هذا اإلطار	 

    المســاهمة فــي تطويــر تقويــم األداء التدريســي لمعلــم التعليــم العــام فــي الــدول العربيــة، وذلــك 
ــال: من خ

الوقــوف علــى واقــع تقويــم سياســات ونظــم تقويــم األداء التدريســي لمعلــم التعليــم العــام فــي 	 
عــدد مــن الــدول العربيــة. 

ــدول 	  ــي ال ــم ف ــي للمعل ــم األداء التدريس ــم تقوي ــات ونظ ــر سياس ــرح لتطوي ــار مقت ــم إط تقدي
ــة. ــة ذات الصل ــات العالمي ــارب والممارس ــل التج ــى أفض ــي عل ــة مبن العربي
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ّالية اختيار المشروعات الجديدة ومعاييرها 

المرحلة الثالثة :المرحلة األولى :

المرحلة الثانية :

المرحلة الرابعة :

المرحلة الخامسة :

تقــوم اللجنــة العلميــة فــي المركــز  باختيــار المشــروعات الجديــدة بنــاء  علــى 
المعاييــر التاليــة :

أن يكون موضوع البحث ضمن الخطة اإلستراتيجية للمركز.	 
أن يكون موضوع البحث ضمن أولويات المركز.	 
أن يسهم موضوع البحث لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة.	 
أن يكون موضوع البحث مسهًما في دراسة موضوعات تخدم احتياجات الدول العربية. 	 

ــر  ــات لتكــون أكث ــة بإعــادة صياغــة بعــض العنوان ــة العلمي ــوم اللجن           تق
ــوم بدراســتها. ــى تق مائمــة للموضوعــات الت

     إعــداد  اســتبانة تحــوي الموضوعــات المختــارة ويطلــب مــن مجموعــة التركيــز- و 
ــذه  ــب ه ــي ترتي ــن العرب ــي الوط ــرار ف ــاع الق ــراء و صن ــن و الخب ــن الباحثي ــة م ــي مجموع ه

الموضوعــات حســب أهميتهــا.
ــرة  ــات العش ــار الموضوع ــب اختي ــات  ويرّت ــل البيان ــز،  ُتحل ــة التركي ــتطاع مجموع ــد اس بع

ــابي.  ــى الوســط الحس ــاء عل ــى بن األول

        بعــد إعــادة صياغــة بعــض الموضوعــات ُتبنــى اســتبانة ثانيــة تحــوي 
العشــرة موضوعــات األكثــر أهميــة بنــاء علــى االســتبانة األولــى ، تتكــون 
االســتبانة مــن مقيــاس يمثــل فيهــا رقــم  )10( أهميــة عاليــة جــدا و يمثــل 
ــب مــن مجموعــة التركــز  ــة منخفضــة جدا.كمــا يطل ــم )1(  أهمي فيهــا رق

اقتــراح صياغــة بديلــة لعنوانــات  المشــروعات.

     ُتحلــل البيانــات و ُتحــدد العنوانــات العشــرة األولــى  حســب رأي 
مجموعــة التركيــز،  كمــا يســتفاد مــن اقتراحــات مجموعــة التركيــز حــول 

ــاج إعــادة صياغــة.   ــد تحت ــي ق ــات الت إعــادة صياغــة بعــض العنوان

     تخضع عملية اختيار المشروعات البحثية فى المركز لسلسلة من الخطوات تشمل :
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الخدمات االستشارية و المسؤولية المجتمعية
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1  . فــي ظــل األزمــة التــي تشــهدها دول العالــم ، والمتعلقــة بتفشــي فايــروس كورونــا )Covid-19(، فقــد حــرص المركــز علــى التعاطــي مــع هــذه الجائحــة وتكاتــف مــع العديــد 

مــن المنظمــات والجهــات المحليــة واإلقليميــة   والدوليــة جميًعــا للتخفيــف مــن آثارهــا الســلبية، الســيما علــى المســتوى التعليمــي باعتبــاره الجــزء األهــم للمتضرريــن منهــا وربــط 

المشــاريع بالجائحــة والمشــاركة فــي العديــد مــن الفعاليــات وتقديــم االستشــارات الفنيــة منهــا:    نظــام مســارات المرحلــة الثانويــة، تفعيــل األيــام الدوليــة، والمشــاركة العلميــة 

بملتقيــات علميــة محليــة وإقليميــة ودوليــة، وجــزء مــن بنــود الشــراكات كان المســؤولية المجتمعيــة مثــل مركــز آفــاق للتوحــد.

2  . توقيع اتفاقية مع شركة الشمال لألنظمة الدفاعية األمنية لتنفيذ برنامج  مسؤولية مجتمعية.

3  . دراسة تقييم وتحكيم الدراسة الورادة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بشأن التعليم عن بعد.

4.  مشــاركة المركــز فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة بالتعــاون مــع  مركــز عبــد الرحمــن الســديري الثقافــي فــي محاضــرة بعنــوان: تســاؤالت حــول جــودة األفــام الموجهــة 

لألطفــال.

       لطالمــا كانــت المســؤولية المجتمعيــة ذات أهميــة كبيــرة لــدى المركــز، انطالقــاً مــن كونهــا إحــدى دعائــم الحيــاة، وهــي وســيلة مــن وســائل تقــدم وتماســك المجتمعــات، إذ 
باتــت قيمــة المواطــن فــي مجتمعــه تقــاس بمــدى تحملــه المســؤولية تجــاه نفســه واآلخريــن، وانطالًقــا مــن التــزام المركــز تجــاه المجتمــع الــذي يعمــل فيــه بمجــال المســؤولية 

المجتمعيــة فقــد قــام بآتــي :
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الفعاليات
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الملتقى اإلقليمي
 للتربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة  

من النظرية إلى التطبيق 22  – 23 يناير  2020م 

 أهداف الملتقى:

المشاركون في الملتقى :

استراتيجية الملتقى :

 عــرض الممارســات الفضلى)الدوليــة واإلقليميــة( بشــأن إدماج قيم المواطنة والقيم اإلنســانية المشــتركة في المناهج الدراســية والممارســات التعلميــة التعليمية.. 1
عــرض السياســات التعليميــة واالتجاهــات واإلصــدارات الحديثة في مجال التربية على المواطنة والقيم اإلنســانية المشــتركة.. 2
عــرض تجــارب الجامعــات العربية بــإدراج مفاهيم التربية على المواطنة والقيم اإلنســانية المشــتركة.. 3
عــرض محتــوى المقــرر اإللكترونــي على شــبكة اإلنترنت في التربية على المواطنة والقيم اإلنســانية المشــتركة.. 4
تحديث وتوســيع الشــبكة العربية في التربية على المواطنة والقيم اإلنســانية المشــتركة.. 5
وضع خارطة عمل مشــتركة لعام 2020م  من أجل المواطنة والقيم اإلنســانية المشــتركة.. 	

     اجتمــع  نحــو 120 ممّثــاً مــن مؤّسســاٍت ُتعنــى بتنفيــذ التعليــم مــن أجــل المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة فــي المنطقــة، وهــم مدعــوون إلــى االجتمــاع لمناقشــة االتجاهــات 
والسياســات التربويــة والممارســات الحديثــة التــي ترمــي إلــى توســيع نطــاق الجهــود المبذولــة فــي مجــال الترويــج العالمــي للتعليــم مــن أجــل المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة. 
و شــمل ذلــك مشــاركين يمّثلــون وزارات التربيــة والتعليــم، ومعاهــد تدريــب المعلّميــن، ومراكــز تطويــر المناهــج، ومنّظمــاٍت وطنيــة ودوليــة، ومنّظمــات مــن المجتمــع المدنــي، 

واألوســاط األكاديميــة والجامعــات، ومعاهــد األبحــاث.

     ُعِقــَد الملتقــى علــى مــدى يوميــن علــى شــكل جلســات عامــة تفاعليــة ومجموعــات عمــل، مــن أجــل تزويــد المشــاركين بالفرصــة للتحــاُور، وتبــادل أفضــل الممارســات المختلفــة. 
ــم اإلنســانية  ــة والقي ــم مــن أجــل المواطن ــي مجــال التعلي ــى نشــاطات المنّظمــات ومســتوى انخراطهــا ف ــى تكــون بموجــب دعــوة، اســتناداً إل ــي الملتق ــى أّن المشــاركة ف ُيشــاُر إل

المشــتركة.

ــن محمــد آل الشــيخ  ــور حمــد ب ــة الســعودية الدكت ــي المملكــة العربي ــم ف ــر التعلي ــي وزي ــة معال         برعاي
عقــد الملتقــى اإلقليمــي للتربيــة علــى المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة مــن النظريــة إلــى التطبيــق فــي 

ــر 2020م.   ــن 22 و23 يناي ــرة بي ــي الفت ــاض ف الري
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الملتقــى اإلقليمي
 للتربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة  

من النظرية إلى التطبيق 22  – 23 يناير  2020م 

الجهة المنظمة:

مكونات إعالن الرياض :

المكون األول 

المكون الثاني 

المكون الثالث 

     شــاَرك فــي تنظيــم الملتقــى اإلقليمــي حــول التربيــة علــى المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة: مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة ومركــز اليونســكو 
اإلقليمــي للجــودة والتميــز فــي التعليــم بالتعــاون مــع مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ومركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي ومركــز الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز 

العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع األديــان والثقافــات ومركــز آســيا والمحيــط الهــادئ للتعليــم مــن أجــل التفاهــم الدولــي.
 نوقش آخر المستجدات بشأن التعليم من أجل المواطنة، انسجاماً مع المقصد 4,7 من أهداف التنمية المستدامة.. 1
دت وُعرضْت مناقشة الممارسات الفضلى)الدولية واإلقليمية(، بالنسبة إلى التعليم من أجل المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة.. 2 ُحدِّ
نوقــش تعزيــز الشــبكة اإلقليميــة للــدول العربيــة بشــأن التعليــم مــن أجــل المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة وتحديــد اســتراتيجيات الشــراكة، وفــي ذلــك األدوار المأمولــة . 3

وخطــط اإلعــداد والتنفيــذ والمتابعــة وقوائــم التحّقــق للرجــوع إليهــا مســتقباً.
أُطلق إعان الرياض حول الملتقى اإلقليمي للتربية على المواطنة و القيم اإلنسانية المشتركة :من النظرية إلى التطبيق.. 4

     ولكي تصبح المكونات الســابقة عوامل فاعلة 
تــؤدي إلــى نتائــج ملموســة، ينبغــي مراجعــة هــذه 
المكونــات والتأكــد مــن جــودة تنفيذهــا بمــا يخــدم 
التربيــة علــى المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة، مــن 
خــال المتابعــة والقيــاس مــن قبــل الجهــات المعنيــة بذلــك، 
وأن تكــون عمليــات المتابعــة والقيــاس مســتمرة ومســتدامة 
لضمــان تحقيــق أهــداف هــذه المكونــات الثاثــة، وضمــان 

جــودة النواتــج. 

وضع السياسات التربوية الازمة لترسيخ قيم وممارسات التربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة.

تحديد الخطوات الازمة لتعزيز التربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة في المناهج الدراسية.

تحديد ممارسات التعليم والتعلم المائمة لمقاربات بناء المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة.
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الورشة اإلقليمية
 رؤيــة مســتقبلية للتربيــة علــى المواطنــة العالميــة 
فــي الــدول العربيــة: اإلنجــازات والخطــوات المقبلــة

ديسمبر 2020م

أهداف الورشة :

مكان الورشة: 

 الجمهور المستهدف : 

الجهات المنظمة: 

  تعزيز برامج تدريب المعلّمين من أجل دعم مكانة التربية على المواطنة العالمية والقيم اإلنسانية المشتركة في نظم التعليم.. 1
تعزيز نتائج أنشطة الشبكات اإلقليمية المعنية بالتربية على المواطنة العالمية.. 2
تحديد االحتياجات والتحديات في مجال التعليم على المواطنة العالمية.. 3

  .ZOOM افتراضيا عبر برنامج

ــن  ــين التربويي ــى الممارس ــة إل ــي باإلضاف ــع المدن ــات المجتم ــون ومنظم ــون والمرب ــة والمعلم ــاط األكاديمي ــدارس واألوس ــادة الم ــم وق ــؤولو التعلي      مس
ــة. ــة العالمي ــى المواطن ــة عل ــن بالتربي المتخصصي

       مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة – بيــروت، بالتعــاون مــع مركــز آســيا والمحيــط الهــادئ للتعليــم مــن أجــل التفاهــم الدولــي والمركــز اإلقليمــي للجــودة 
والتميــز فــي التعليــم وشــعبة تعليــم المواطنــة العالميــة والتعليــم مــن أجــل الســام فــي مقــر اليونســكو باريــس ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج والمنظمــة العربيــة للتربيــة 

والثقافــة والعلــوم.
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الورشة اإلقليمية
بعــد:  عــن  التعليــم والتعلــم  فــي  الجــودة  ضمــان 
المتطلبــات والتحديــات واآلمــال أغســطس 2020م

األهداف:

 التوصيات: 

1 ..)Covid-19 (. تعزيز التشاركية والنقاشات على المستوى اإلقليمي في الدول العربية لدعم استجابة التعليم لجائحة كورونا
2 ..SDG4. دعم جهود نظم التعليم في الدول العربية لتحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
تعريف المشاركين بمتطلبات ضمان جودة التعليم والتعلم عن بعد المتعلقة بالمعايير واآلليات.. 3
دعم مبادرات المؤسسات التعليمية في الدول العربية لتعزيز جودة التعليم والتعلم عن بعد.. 4
اســتخاص الــدروس مــن التجــارب الناجحــة فــي التعليــم والتعلــم عــن بعــد، للتغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه نظــم التعليــم فــي الــدول العربيــة لاســتجابة لألزمــات ومنهــا . 5

. )Covid-19( جائحــة كورونــا

تحديد متطلبات ضمان جودة التعلم عن بعد في سياق التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع )بشكل خاص الغايات 4.1 – 4.3 ( ، من أهداف التنمية المستدامة 2030م.. 1
مناقشة تحديات ضمان جودة التعلم عن بعد في الدول العربية وسبل مواجهتها بالتعاون المشترك.. 2
الخروج بتوصيات لوزارات التعليم وصناع القرار التربوي في الدول العربية لتعزيز ضمان الجودة في التعلم عن بعد .. 3
تعزيز التشاركية على المستوى اإلقليمي في الدول العربية لاستجابة لتداعيات جائحة كورونا) COVID-19( في مجال ضمان جودة التعلم عن بعد.. 4

     نظــم المركــز اإلقليمــي للجــودة والتميــز فــي التعليــم ورشــة عمــل إقليميــة بعنــوان »ضمــان الجــودة فــي 
ــات واآلمــال« بتاريــخ 17 - 18 أغســطس 2020م إلتاحــة  ــات والتحدي ــم عــن بعــد: المتطلب ــم والتعل التعلي
الفرصــة للتشــاور وتبــادل المعرفــة والخبــرات فــي هــذا الموضــوع الجوهــري علــى مســتوى العالــم العربــي. 
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الندوة اإلقليمية
جــودة التعليــم من أجل مســتقبلنا المشــترك: إســهام 
القطــاع غيــر الحكومــي في جــودة التعليم فــي العالم 

العربي سبتمبر2020م

األهداف:

 المخرجات: 

تعزيز دور القطاع غير الحكومي في اإلسهام بدعم جودة التعليم، ورفع جودة مخرجاته بالعالم العربي.. 1
عرض التجارب والمبادرات المحلية واإلقليمية والدولية في إسهام القطاع غير الحكومي في دعم جودة التعليم.  . 2
تحفيز القطاع غير الحكومي لتعزيز دوره في تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030م.  . 3

تعزيز ثقافة المبادرات المجتمعية لدعم جودة التعليم، وبشكل خاص تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030م.    	 
عرض ونشر أفضل الممارسات اإلقليمية والدولية الناجحة في إسهام القطاع الغير الحكومي في دعم جودة التعليم.	 
استعراض الرؤى المستقبلية إلسهام القطاع غير الحكومي في جودة التعليم وفًقا للتحديات واآلمال لنظم التعليم في العالم العربي.  	 
 الخروج بتوصيات لوزارات التعليم وصناع القرار التربوي في الدول العربية لتعزيز إسهام القطاع غير الحكومي بجودة التعليم في الدول العربية.  	 

ــم مــن أجــل  ــوان »جــودة التعلي ــة بعن ــدوة إقليمي ــم ن ــي التعلي ــز ف      نظــم المركــز اإلقليمــي للجــودة والتمي
مســتقبلنا المشــترك: إســهام القطــاع غيــر الحكومــي فــي جــودة التعليــم فــي العالم العربــي « بتاريخ 29ســبتمبر 
2020م إلتاحــة الفرصــة للتشــاور وتبــادل المعرفــة والخبــرات فــي هــذا الموضــوع الجوهــري علــى مســتوى 

العالــم العربــي.
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الورشة التوجيهية
معاييــر االبتــكار فــي التعليــم فــي الــدول العربيــة 

2020م ديســمبر  ومؤشــراته 

األهداف:

 المخرجات: 

التشاور بين الخبراء والمفكرين والمتخصصين في مجال اإلبداع واالبتكار في التعليم . . 1
تحديد مجاالت عامة لمعايير االبتكار في التعليم. . 2
 جمع رؤى حول آليات تقييم االبتكار في التعليم . . 3
جمع تصورات حول أساليب تقدير االبتكار وتكريمه .. 4

وجهات نظر حول مجاالت معايير االبتكار في التعليم. 	 
مقترحات حول آليات تقييم االبتكار في التعليم . 	 
رؤى حول أساليب وآليات تقدير وتكريم االبتكار .	 
 رؤى حول استدامة االبتكار في التعليم .	 

     أقيمــت الورشــة التوجيهيــة بالتعــاون بيــن مركــز اليونســكو اإلقليمــي للجــودة والتميــز فــي التعليــم والمنظمــة 
العربيــة لضمــان جــودة التعليــم لتعزيــز التعــاون العربــي واإلقليمــي لدعــم االبتــكار فــي التعليــم وتحفيــزه، وذلــك 

بتاريــخ 	1 ديســمبر2020 بحضــور مجموعــة مــن الخبــراء والباحثيــن األكاديمييــن ذوي الصلــة. 
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ملتقى حوار السياسات  حول 
العربيــة:   الــدول  فــي  المعلميــن  سياســات 

2020م  أكتوبــر   - والتطلعــات  الواقــع 

األهداف:

 المخرجات: 

 إبراز الروابط بين سياسات المعلم وتحسين جودة التعليم، وكذلك تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030م  في الدول العربية.. 1
مشــاركة سياســات وممارســات المعلــم الواعــدة مــن المنظــورات اإلقليميــة والدوليــة مثــل مبــادرات اليونســكو و دراســات سياســات المعلميــن المعــدة مــن قبــل مركــز اليونســكو . 2

اإلقليمــي للجــودة و التميــز فــي التعليــم و المركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي والخبــرات اإلقليميــة مــن مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج  واالتحــاد األوروبــي، ودراســات 
الحالــة القطريــة مثــل ســنغافورة.

وضع توصيات حول تعزيز جاذبية وجودة مهنة التدريس من خال التطوير المهني الهادف وإجراءات الترخيص المهني للمعلمين .. 3
استكشــاف أفضــل السياســات والممارســات فــي إعــداد المعلميــن والتطويــر المهنــي بعــد جائحــة كورونــا )COVID-19( مثــل تطويــر كفايــات المعلميــن متضمنــة القيــادة . 4

وإتقــان تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ، ورفاهيــة المعلــم وقدرتــه علــى دعــم رفاهيــة المتعلــم واســتمرارية التعلــم ، ومــا إلــى ذلــك.

تقرير يتضمن التوصيات ويسلط الضوء على القضايا الرئيسة التي نوقشت  في الحوار .	 
مخرجات  ورشة العمل األولى مبادرة إقليمية )يمكن أن تكون دراسة / دليل تقني( لتعزيز جاذبية مهنة التدريس في الدول العربية.	 
 	. )COVID-19( مخرجات ورشة العمل الثانية : عناصر متفق عليها إلطار عمل إلعداد المعلمين، والتطوير المهني والرفاهية  بعد كورونا
مخرجات ورشة العمل الثالثة: عناصر متفق عليها إلطار سياسات المعلم في العالم العربي لتعزيز التطوير المهني للمعلمين قبل الخدمة وأثناءها.	 
مخرجات ورشة العمل الرابعة: عناصر متفق عليها إلطار عمل يشرح نطاق ومعايير تقييم المعلم وسياساته وإستراتيجياته.	 

     انطاًقــا مــن أهميــة المراجعــة الدوريــة لسياســات التعليــم فــي ضــوء آخــر المســتجدات، انعقــد حــوار السياســات، بعنــوان 
»سياســات المعلميــن فــي الــدول العربيــة: الواقــع والتطلعــات «، وذلــك فــي الفتــرة مــن 20 إلــى 21 أكتوبــر 2020م . فــي 
إطــار الشــراكة االســتراتيجية بيــن المركــز االقليمــي للتخطيــط التربــوي، ومركــز اليونســكو اإلقليمــي للجــودة والتميــز فــي 
التعليــم ، و منظمــة اليونســكو ممثلــة بمكتــب اليونســكو للتربيــة فــي الــدول العربيــة ببيــروت، ومكتــب التربيــة العربــي لــدول 
الخليــج، ســوف تقــوم هــذه الجهــات بتنظيــم حــوار سياســات متخصــص حــول سياســات المعلميــن الستكشــاف تأثير سياســات 
المعلــم الحاليــة علــى أنظمــة التعليــم فــي المنطقــة العربية وســبل تعزيزها، ال ســيما فــي ظل التداعيــات الجديــدة التي تفرضها 
جائحــة كورونــا )COVID-19(. وتنــاول هــذا الحــوار فحــص السياســات والممارســات الرئيســة والناشــئة المعنيــة بالمعلــم 

التــي لديهــا القــدرة علــى تعزيــز بيئــات التعلــم وعملياتــه ونواتجه. 
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األيام الدولية
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اليوم العالمي للمعلم  
بتاريخ:5 أكتوبر 2020م

اليوم العالمي للجودة 
 بتاريخ :14نوفمبر 2020 م

اليوم العالمي للطفل
بتاريخ :20 نوفمبر 2020م
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احتفالية اليوم العالمي للمعلمين

       نظم المركز بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل احتفالية افتراضية باليوم العالمي للمعلمين تحت عنوان »المعلمون: القيادة في أوقات األزمات، وإعادة تصور المستقبل«. 

وتضمنــت االحتفاليــة كلمــات افتتاحيــة للدكتــور عبــد الرحمــن المديــرس مديــر عــام المركــز والمهنــدس مصطفــى المهدي الرئيــس التنفيذي للهيئة الملكيــة بالجبيــل، وعرًضا لفيلــم »رحلة معلم« 

يبــرز جهــود المعلميــن فــي اســتمرار العمليــة التعليميــة فــي ظــل جائحــة كورونا، وعــرض دور الهيئــة الملكية في التطويــر وتوفير البيئة التعليمية المحفــزة، والتدريــب وغيرها، فيما قــدم عدد من 

المعلميــن مجموعــة مــن »المبــادرات الملهمــة« واالســتراتيجيات التــي يمارســونها مــع طابهــم فــي عمليــة التعليم »عن بعــد«، وعرض رســائل متنوعة مــن المجتمع إلى المعلمين يعبــرون فيها 

عــن شــكرهم و  تقديرهــم، إضافــة إلــى تكريــم عدد مــن المعلمين.
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الندوة الدولية 
جودة التعُلم: قيمة استباقية مدى الحياة

بمناسبة االحتفال بيوم الجودة العالمي 2020م

األهداف:

 المخرجات: 

توسيع وتعميق الحوار والتفكير بين قادة الفكر وصناع القرار التربوي والمربين حول أهمية جودة التعلم كقيمة استباقية مستدامة.. 1
تعزيز نشر ثقافة الجودة في التعليم على الصعيد اإلقليمي والدولي.. 2
التعاون والتكامل مع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العاقة بجودة التعليم وتميزه.. 3
تقديم توصيات على الصعيد اإلقليمي والدولي لدعم التوجه نحو جودة التعلم.. 4
 اإلسهام في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م  وبشكل خاص الهدف الرابع.. 5

  تعزيز نشر ثقافة الجودة والتميز في التعليم في الدول العربية واإلسامية.	 
تعزيز التكامل بين المنظمات اإلقليمية والدولية لدعم تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.	 
تحفيز نظم التعليم وصناع القرار التربوي لتسريع التوجه نحو تمكين المتعلمين من المهارات والقيم الداعمة لجودة التعلم.	 
توصيات إجرائية لتعزيز التحول نحو جودة التعلم الستجابة نظم التعليم في الدول العربية واإلسامية للتحوالت الكبرى في السياق العالمي المتغير.	 

    أقيمــت النــدوة الدوليــة بعنــوان: )جــودة التعلــم: قيمــة اســتباقية مــدى الحيــاة(، بالتعــاون بيــن المركــز 
اإلقليمــي للجــودة والتميــز فــي التعليــم ومنظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة، كفعاليــة علميــة 
للمشــاركة بيــوم الجــودة العالمــي الــذي يصــادف ثانــي يــوم خميــس مــن شــهر نوفمبــر كل عــام، ويهــدف 
إلــى تعزيــز ثقافــة الجــودة وتعميــق مفهــوم الجــودة  باعتبارهــا قيمــة تركز على تلبيــة احتياجات المســتفيدين 
وتطلعاتهــم  مــن خــال التحســين واالبتــكار فــي العمليــات والمنتجــات، بشــكل خــاص فــي عالــم تتنامــى فيه 

توقعــات النــاس ويشــهد تقــدم علمــي وتكنولوجــي غيــر مســبوق.
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ورشة
ضمــان الجــودة فــي رعايــة الطفولــة المبكــرة فــي 

2020م نوفمبــر    19 بيئــات متغيــرة 

أهداف الورشة :

مكان الورشة:

الجهات المنظمة: 

 اإلسهام في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030م.. 1
تعزيز ثقافة معايير ومواصفات الجودة في برامج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.. 2
تعريف المعلمات ومقدمي خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بمنافع وأبعاد ضمان الجودة في نماء الطفل في سنواته المبكرة.. 3
النقاش حول إعادة التفكير بتعريف ضمان الجودة في رعاية الطفولة المبكرة وفًقا الختاف السياقات المألوفة والغير مألوفة التي يعيش فيها الطفل.. 4

 ZOOM ُعقدت الورشة  افتراضًيا عبر برنامج  

      مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم  بالتعاون مع  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية )قسم الطفولة المبكرة (.

    نظــم المركــز بالتعــاون مــع جامعــة األميــرة نورة ورشــة بعنوان »ضمــان الجودة فــي رعاية الطفولة المبكرة 
فــي بيئــات متغيــرة« بتاريخ 19 نوفمبــر 2020، وذلك آحتفاًء  باليوم العالمي للطفل. 
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المشاركات و االتفاقيات
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 مذكرة التفاهم  مع مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد:

مجاالت التعاون :

في  ورغبة  والبحثیة،  العلمیة  المجاالت  في  وتطویره  الوطني  التعاون  تشجیع  أجل  من      
المركز مذكرة  أبرم  التربویة،  الخبرات  الوطنیة وتبادل  التعلیم  الشراكة مع إحدى مؤسسات 

تفاھم مع مركز عبد اللطیف الفوزان للتوحد في فبرایر 2020م. 

تبادل الموارد واإلصدارات الخاصة بالتعلیم واألبحاث

التمویل واإلدارة المشتركة لما یلي:

الفعالیات (المؤتمرات/الندوات/ ورش عمل، إلخ)

البرامج واألنشطة البحثیة

البرامج واألنشطة التدریبیة

تبادل الخبراء في المجاالت التالیة:

األبحاث

الخدمات الفنیة

البرامج التطویریة
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 مذكرة تفاهم مع  شركة شمال لألنظمة الدفاعية األمنية:

مجاالت التعاون :

في  والبحثیة، ورغبة  العلمیة  المجاالت  في  وتطویره  اإلقلیمي  التعاون  تشجیع  أجل      من 
الشراكة مع إحدى مؤسسات التعلیم اإلقلیمیة وتبادل الخبرات التربویة، أبرم المركز مذكرة 

تفاھم مع شركة شمال لألنظمة الدفاعیة األمنیة في أكتوبر 2020م.

وتلبیة  األمنیة  الدفاعیة  لألنظمة  الشمال  لشركة  المجال  فتح 
رغبتھا لإلسھام في المسؤولیة المجتمعیة على مستوى المملكة 

العربیة السعودیة.

تعزیز قدرات المركز المادیة لتنفیذ البرامج و المشاریع .

تبادل البرامج واألنشطة البحثیة.
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 مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتربية و العلوم 
و الثقافة ( األلكسو):

في  والبحثیة، ورغبة  العلمیة  المجاالت  في  وتطویره  اإلقلیمي  التعاون  تشجیع  أجل      من 
الشراكة مع إحدى مؤسسات التعلیم اإلقلیمیة وتبادل الخبرات التربویة، أبرم المركز مذكرة 

تفاھم مع المنظمة العربیة للتربیة و العلوم و الثقافة ( األلكسو )  في أكتوبر 2020م. 

مجاالت التعاون :

تبادل الموارد واإلصدارات الخاصة بالتعلیم واألبحاث.
 

التمویل واإلدارة المشتركة لما یلي:

الفعاليات (المؤتمرات/الندوات/ ورش عمل، إلخ)

البرامج واألنشطة البحثية

البرامج واألنشطة التدريبية

تبادل الخبراء في المجاالت التالیة:

األبحاث

الخدمات الفنية

البرامج التطويرية
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 مذكرة تفاهم مع معهد اليونسكو لإلحصاء:

     بناًء على توصیة مجلس اإلدارة الخامس بتاریخ 29 / 1 / 2020 م  بشأن تعزیز التعاون مع معھد الیونسكو 
لإلحصاء، وفي إطار تعزیز الشراكات الدولیة في مجال اإلحصاءات والبیانات التعلیمیة، تم التنسیق لعقد اجتماعات 
بین مدیر عام المركز الدكتور عبدالرحمن المدیرس والسیدة سیلفیا مونتویا مدیرة المعھد ومجموعة من فریق العمل 
بالمعھد لمناقشة سبل وأوجھ تعزیز التعاون، وتم االتفاق بشكل مبدئي على أن یصبح مركز الیونسكو اإلقلیمي للجودة 
والتمیز في التعلیم عضواً في التحالف العالمي لرصد التعلم (GAML)، كما  تم دعوة المعھد للمشاركة في مشروع 

النموذج العربي للجودة واالبتكار في التعلیم. 

والتخاذ خطوات عملية، تم تشكيل فريقي عمل من كال الطرفين وأجريت اجتماعات تحضيرية 
تضمنت االتفاق على أهم نقاط االهتمام المشترك على النحو التالي: 

العمل على توقیع مذكرة تفاھم بین الطرفین لتعزیز اإلطار المؤسسي للتعاون. 
 

العمل على تبادل البیانات والمعلومات في مجال جودة التعلیم. 
 

التعاون لمواجھة التحدیات الخاصة ببیانات االنفاق على التعلیم. 
 

التعاون لبحث مدى إمكانیة إجراء اختبارات تحصیلیة خاصة بالدول العربیة. 
 

أن یكون المركز نقطة اتصال وتنسیق مع المعھد في المنطقة العربیة. 
 

التعاون في إصدار التقاریر وتنظیم الفعالیات المشتركة. 
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التعاون مع الفريق الدولي الخاص بالمعلمين

    تفعیل دور المركز في رئاستة لمقعد المملكة العربیة السعودیة في الفریق الدولي الخاص 
التصدى  التقاریر واألدلة في  بإصدار عدد من  2030م  التعلیم حتى  أطار  بالمعلمین في 
اإلنجلیزیة و  العربیة و  باللغات  التعلیم  ) وتداعائیتھا على   COVID-19)لجائحة كرونا
الفرنسیة واألسبانیة، ومنھا دلیل المعلمین في جھود العودة إلى المدارس : دلیل القیادات 

المدرسیة.

قام المركز بالتعاون مع الفريق الدولي الخاص بالمعلمين بترجمة  دليل إعداد السياسات الخاصة 
بالمعلمين و الذى يسهم في :

وضع  إطاراً للسیاسات الخاصة بالمعلمین ضمن خطة قطاع التربیة والتعلیم وأولویات
التنمیة على الصعید الوطني.  

 
یبّین عملیة رسم السیاسات الخاصة بالمعلمین، واإلجراءات الواجب اتخاذھا
والمسائل الواجب معالجتھا عند تنفیذ السیاسات الوطنیة الخاصة بالمعلمین  

مساعدة واضعي السیاسات والقرارات والمسؤولین التربویین الوطنیین على إعداد سیاسة وطنیة 
الوطني  التربوي  القطاع  أو سیاسات  المعلمین كمكون أصیل في خطط  بشأن  بالبینات  مسندة 

المتوائمة مع الخطط واالستراتیجیات اإلنمائیة الوطنیة

بون . ضمان انتفاع كل المتعلمین بتعلیم یوفره معلمون مؤھلون ومدرَّ

التأكید على  مبدأ ضرورة وضع سیاسة شاملة خاصة بالمعلمین لتحسین
وضع المعلمین كماً وكیفاً، 

ضمان جودة المعلمین ومھنة التعلیم، التي تشمل اجتذاب المعلمین الجیدین وتدریبھم ودعمھم، 
وتحقیق الفعالیة من حیث التكلفة، وتحقیق التوازن على مستوى السیاسات.
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الموارد المالية الذاتية
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الموارد المالية الذاتية

* نسبة االيردات الى 
المـــــــــوازنة 30.24%

المبلغ

2,000,000.00دعم مالي من شركة الشمال لتقدیم برامج مسؤولیة مجتمعیة 

495,000.00االستثمار في الوقف العلمي

437,100.00مشروع مدن التعلم  في المملكة العربیة السعودیة

7,418.34رسوم كراسات مشاریع 2020

84,736.82دعم مالي من  الرعاة  في تنظیم بعض الندوات والتقاریر

3,024,255.16الـمــجـــمــــــــــــــوع
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 ) COVID-19 ( استجابة المركز  لتداعيات جائحة كورونا
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 ( COVID-19 ) استجابة المركز  لتداعيات جائحة كورونا

الفرص  أفضل  التعلیمیة وتحقیق  بأن تجوید األطر  التعلیم  التمیز في  للجودة و  اإلقلیمي  المركز      یؤمن 
التربویة، بعد جائحة كورونا، مرھون بمدى قدرتنا في العمل على معالجة التحدیات واإلشكالیات التي طرأت، 
وفي الوقت ذاتھ، والبناء على المكتسبات التربویة التي برزت على مستویات عدة، من أجل ضمان التعلیم 

المنصف والشامل للجمیع، وتكریس التعلم مدى الحیاة دون استثناء فئة أو شریحة معینة، 
وبناء علیھ أقام المركز اإلقلیمي للجوة و التمیز في التعلیم العدید من الفعالیات و المبادارت لتعزیز جودة التعلیم 

فى ظل جائجة كورونا من ابرزھا.
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األهداف :

    استجابة لتداعیات أزمة كورونا على التعلیم في جمیع دول العالم ومنھا الدول العربیة، عقد مركز الیونسكو اإلقلیمي للجودة 
والتمیز في التعلیم الندوة اإلقلیمیة بعنوان:  جودة التعلیم في الدول العربیة: من أزمة كورونا إلى فرص المستقبل یوم الخمیس  

2020 / 5 / 13 م. 

1 - مناقشة أبعاد أزمة كورونا (Covid-19)على تحقق مؤشرات جودة التعلیم المتضمنة في الھدف الرابع من أھداف 
التنمیة المستدامة.

2 - عرض التحدیات وفرص المستقبل لجودة التعلیم في الدول العربیة، على أثر تداعیات أزمة كورونا.
3 - تقدیم توصیات وحلول مقترحة لمساعدة نظم التعلیم في الدول العربیة لمواجھة تداعیات أزمة كورونا لخفض تأثیراتھا 

على جودة التعلیم. 

 الندوة اإلقليمية

جودة التعليم في الدول العربية :من أزمة 
كورونا إلى فرص المستقبل مايو 2020م

التوصيات: 
تطویر إطار عربي الستجابة التعلیم في الدول العربیة لألزمات.

تعزیز جودة الخدمات الصحیة في المدارس.
زیادة التكامل والتنسیق بین وزارتي الصحة والتعلیم.

تفعیل التكامل بین المنظمات التعلیمیة الدولیة لتقدیم الدعم التقني والتربوي للدول األقل نموا والتي تواجھ أزمات لتخطي 
تداعیات أزمة كورونا.
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   2020
اكتوبر

 2020
مايو

2020 
يونيو

 2020
يوليو

 2020 
سبتمبر

شارك المركز في الندوة اإلقلیمیة إطار مفاھیمي لبرامج التعلم المدمج من أجل إعادة 
فتح المدارس في الدول العربیة؛ التي نظمھا مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة في الدول 

العربیة ببیروت.

شارك المركز عبر اللقاء االفتراضي في ندوة حول " إعادة فتح المدارس في المنطقة العربیة "، الذي نظمھا 
لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضیة  العالمي،  األغذیة  برنامج  الیونیسف،  منظمة  الیونسكو،  (منظمة  من  كل 

الالجئین، البنك الدولي ومنظمة األونروا).

ترأس مدیر المركز االجتماع اإلقلیمي االفتراضي للدول العربیة عن أزمة التعلیم في 
ظل كورونا، دعم المعلمین في التعلیم عن بعد وإعادة فتح المدارس.

شارك المركز في إطار المسؤولیة المجتمعیة وبالتعاون مركز عبد الرحمن السدیري 
الثقافي في محاضرة بعنوان: تساؤالت حول جودة األفالم الموجھة لألطفال.

شارك المركز  في ندوة المدرسة بعد كورونا من تنظیم مكتب التربیة العربیة للدول 
الخلیج.

 2020
نوفمبر

العالمي  الیوم  الرحمن في  بنت عبد  بالتعاون مع جامعة األمیرة نورة  المركز  شارك 
للطفل.

شارك المركز في متلقى الخطوات الخمس الذكیة محاضرة بعنوان: ستة سیجما وإدارة 
المخاطر.

شارك المدیر العام د. عبد الرحمن المدیرس في الملتقى االفتراضي األول ضمان جودة 
التعلیم عن ُبعد بتعلیم بیشة.

المشاركة مع ھیئة تقویم التعلیم والتدریب في حلقة نقاش حول تجارب دول العشرین في 
سیاسات إصالح التعلیم.

شارك المركز في منتدى التعلیم والتعلم عن بعد أثناء الطوارئ واألزمات من تنظیم 
المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم.

السنویة  بالذكرى  االفتراضي  االحتفال  في   ZOOM برنامج  عبر  المركز  شارك 
في  والتعاون  للتضامن  العالمیین  المواطنین  "دعوة  بعنوان   ،APCEIU لـ  العشرین 

مواجھة الجائحة.

شارك المركز  في حفل الھیئة الملكیة بالجبیل بمناسبة الیوم العالم للمعلمین.

إقلیمي بعنوان: سیاسات المعلمین في الدول العربیة: الواقع  شارك المركز في حوار 
والتطلعات من تنظیم المركز االقلیمي للتخطیط التربوي.

أبرز االنشطة واللقاءات خالل جائحة كورونا
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إحصاءات
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العالقة االرتباطية بين 
برامج ومشاريع وفعاليات 

المركز و الهدف الرابع 
للتنمية المستدامة  
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جودة مساهمة مشاركات الخبراء والمتخصصين ضمن فعاليات وبرامج المركز

رضا المستفيدين عن االستفادة من فعاليات وبرامج المركز

النتائج التي تم تحقيقها بناء على األهداف المحددة لفعاليات وبرامج المركز

84%

13%

2%

1%

0%  زاتمم
 ادج دیج

 دیج
 لوبقم
 فیعض

0

200

400

600

800

1000

1200

 فیعض لوبقم دیج ادج دیج زاتمم

1131 ,زاتمم  

248 ,ادج دیج  

48 ,دیج  

17 ,لوبقم  

2 ,فیعض  

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1 2 3 4 5 6



63

2020

تقـــــــــــــريــــــــــر
اإلنجــــــــــازات

شراكات المركز
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الجــودة والتميز
رحـــلـــــة مستــمـــرة ..
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