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 أ.التوصية: إرسال الدراسات المنجزة إلى جميع الوزارات لالستفادة منها.

تم إرسال الدراسات المنجزة إلى 
جميع وزارات التعليم في الدول 

العربية لالستفادة منها.

نشر الملخصات التنفيذية على 
موقع المركز على شبكة 

االنترنت. 

 ب. التوصية: التنسيق مع معهد اليونسكو لإلحصاء

     تم التنسيق لعقد اجتماعات بين مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن المديرس و مديرة 
تعزيز  وأوجه  سبل  لمناقشة  الجهتين  من  عمل  وفريق  مونتويا  سيلفيا  السيدة  المعهد 
التعاون، وبناًء عليه أصبح مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم عضوًا في 
التحالف العالمي لرصد التعلم (GAML)، كما تم دعوة المعهد للمشاركة في مشروع إعداد 
المعايير العربية للجودة والتميز في التعليم. والعمل على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين 

لتعزيز اإلطار المؤسسي للتعاون بشأن البيانات التعليمية الخاصة بالدول العربية. 

توصيات مجلس اإلدارة
لعام  2019م

أواًل
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 أ.التوصية: إرسال الدراسات المنجزة إلى جميع الوزارات لالستفادة منها.

تم إرسال الدراسات المنجزة إلى 
جميع وزارات التعليم في الدول 

العربية لالستفادة منها.

نشر الملخصات التنفيذية على 
موقع المركز على شبكة 

االنترنت. 

 ب. التوصية: التنسيق مع معهد اليونسكو لإلحصاء

     تم التنسيق لعقد اجتماعات بين مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن المديرس و مديرة 
تعزيز  وأوجه  سبل  لمناقشة  الجهتين  من  عمل  وفريق  مونتويا  سيلفيا  السيدة  المعهد 
التعاون، وبناًء عليه أصبح مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم عضوًا في 
التحالف العالمي لرصد التعلم (GAML)، كما تم دعوة المعهد للمشاركة في مشروع إعداد 
المعايير العربية للجودة والتميز في التعليم. والعمل على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين 

لتعزيز اإلطار المؤسسي للتعاون بشأن البيانات التعليمية الخاصة بالدول العربية. 

تــوصيـــات مجلـــس اإلدارة لعام  2020م
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   تم إعادة إرسال جميع المشاريع والندوات المقترحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمراكز 
اإلقليمية التابعة لليونسكو، واعتمادها من معالي وزير التعليم رئيس مجلس اإلدارة.

ج. التوصية: اعتماد جميع المشاريع والندوات المقترحة لعام 2020م وإرسالها إلى أعضاء مجلس اإلدارة
                   والمراكز اإلقليمية التابعة لليونسكو

    تم عقد ورشة إقليمية بالتعاون مع المنظمة العربية ( األلكسو ) بحضور عدد من الخبراء 
والباحثين والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة، وانتهت إلى التوصية بإعداد مشروع : النموذج 

العربي للجودة والتميز في التعليم .

د. التوصية: تنظيم ورشة عمل لبحث مدى إمكانية وضع معايير عربية أو الخروج بمقترحات لتحسين
                   نتائج الدول العربية في التصنيفات العالمية.

تــوصيـــات مجلـــس اإلدارة لعام  2020م

   تم إعادة إرسال جميع المشاريع والندوات المقترحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمراكز 
اإلقليمية التابعة لليونسكو، واعتمادها من معالي وزير التعليم رئيس مجلس اإلدارة.

ج. التوصية: اعتماد جميع المشاريع والندوات المقترحة لعام 2020م وإرسالها إلى أعضاء مجلس اإلدارة
                   والمراكز اإلقليمية التابعة لليونسكو

    تم عقد ورشة إقليمية بالتعاون مع المنظمة العربية ( األلكسو ) بحضور عدد من الخبراء 
والباحثين والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة، وانتهت إلى التوصية بإعداد مشروع : النموذج 

العربي للجودة والتميز في التعليم .

د. التوصية: تنظيم ورشة عمل لبحث مدى إمكانية وضع معايير عربية أو الخروج بمقترحات لتحسين
                   نتائج الدول العربية في التصنيفات العالمية.
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حوكمة أعمال المركز

ثانيًا
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حوكمة أعمال المركز

     انطالًقــا مــن إيمــان المركــز بأهمية الحوكمــة التــي تعــد مطلًبــا أساســًيا لضمــان تطــور أعماله واتخاذ القرارات الرشــيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع 
المعنيين والمستفيدين من خدماته فقد عمل على: 

خامسًا

ثالثًا

أواًل

سابعًا

ثانيًا

سادسًا

رابعًا

ثامنًا

تكليــف مراجــع داخلــي لحوكمــة وتدقيــق 
الماليــة  و  عــام  بشــكل  المركــز  أعمــال 

بشــكل خــاص. 

تطويــر معاييــر سياســة المركــز فــي اختيار  
مشاريعه. 

القواعــد المنظمــة للجنــة االستشــارية 
للمركز.

خــال  مــن  المركــز  مشــروعات  طــرح 
. ت فســا لمنا ا

تقييم خارجي من منظمة اليونسكو.

فــي  هــا  تطويــر  و  العمــل  آليــات  تعزيــز 
العلميــة.  اللجنــة 

ــر سياســة النشــر إلصــدرات المركــز  تطوي
ومنشــوراته. 

وفــق  دوريــة  تحســين  خطــط  إعــداد 
محــددة. معاييــر 
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أبرز المشاريع والفعاليات

ثالثًا

لعام  2020م
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1.    الملتقى اإلقليمي  للتربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة: من النظرية إلى التطبيق
       - يناير 2020م.

2.    الورشة اإلقليمية: رؤية مستقبلية للتربية على المواطنة العالمية في الدول العربية: اإلنجازات
       والخطوات المقبلة - ديسمبر 2020م .

3.   الورشة اإلقليمية: ضمان الجودة في التعليم والتعلم عن بعد :المتطلبات والتحديات واآلمال  
      - أغسطس 2020 م.

4.   الندوة اإلقليمية: جودة التعليم من أجل مستقبلنا المشترك: إسهام القطاع غير الحكومي في
      جودة التعليم في العالم العربي -  سبتمبر 2020م.

5. الورشة التوجيهية: معايير االبتكار في التعليم في الدول العربية ومؤشراته - ديسمبر 2020م.

6. ملتقى حوار السياسات حول سياسات المعلمين في الدول العربية: الواقع والتطلعات - أكتوبر 2020م.

أبرز المشاريع والفعاليات لعام 2020م
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1. الدليل اإلقليمي للمعايير التخصصية، والكفايات المهنية.

2. نظم إعداد المعلم وتأهيله في العالم العربي.

3. نظم االعتماد المدرسي في الدول العربية.

4. سياسات التعليم ونظمه في الدول العربية.

5. تقرير حالة التعليم في أوقات األزمات وفًقا لبرامج العمل 2030م.

م العلوم والرياضيات في الدول العربية. 6. تطوير برامج تعليم وتعلُّ

المشاريع البحثية المنجزة :
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1. سياسات تطوير المناهج الدراسية ونظمها في التعليم العام في الدول العربية.

2. دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية في التعليم العام.

3. االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلمين في الدول العربية.

4. تجارب عربية ناجحة في جودة المعلم: دراسة حالة.

5. سياسات دعم الجودة والتميز في صناعة القرار واتخاذه لدى قيادات التعليم العام في الدول العربية.

6. تقويم اآلداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية.

المشاريع البحثية لعام 2020م :
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 )Covid-19 ( استجابة المركز لجائحة كورونا

لعام  2020م

رابعًا
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دراسات وبحوث علمية:

تم تطوير أهداف بعض المشاريع البحثية للمركز كاستجابة لجائحة كورونا: 

أوًال

الندوة اإلقليمية ( جودة التعليم 
أزمة  من   : العربية  الدول  في 
المستقبل)       فرص  إلى  كورونا 

- مايو  2020 م 

أوًال

البحث(1): تجارب عربية  ناجحة 
في جودة المعلم: دراسة حالة.

ثانيًا

البحث (2): تقويم األداء 
التدريبي لمعلم التعليم العام 

في الدول العربية.

ثانيًا

(ضمان  اإلقليمية  الورشة 
الجودة في التعليم والتعلم عن 
والتحديات  المتطلبات   بعد: 

واآلمال) - أغسطس 2020م 

ثالثًا

حول  السياسات  حوار  ملتقى 
الدول  في  المعلمين  سياسات 

العربية - أكتوبر  2020م.

رابعًا

التعلم:  جودة  الدولية  الندوة 
الحياة         مدى  استباقية  قيمة 

- نوفمبر  2020 م

استجابة المركز لجائحة كورونا ) Covid-19(  لعام2020 م
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المشاركات اآلقليمية و الدولية:

1. شارك المركز عبر اللقاء االفتراضي في ندوة حول " إعادة فتح المدارس في المنطقة العربیة "
      الذي نظمها كل من (منظمة الیونسكو، منظمة الیونیسف، برنامج األغذیة العالمي، مفوضیـــــــة 

      األمم المتحدة لشؤون الالجئین، البنك الدولي ومنظمة األونروا).

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

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

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

5.  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.

استجابة المركز لجائحة كورونا ) Covid-19(  لعام2020 م
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تفعيل دور المركز في رئاسته لمقعد المملكة العربية السعودية 
في الفريق الدولي الخاص بالعلمين في إطار التعليم حتى  2030م

خامسًا
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1. المشاركة في رئاسة االجتماعات الدورية للجنة التوجيهية.

2. المشاركة في االجتماعات الخاصة بحوكمة أعمال الفريق الدولي المعني بالمعلمين.

3. المشاركة في احتفالية اليوم العالمي للمعلمين.

4. المشاركة في تدشين منصة المعرفة.

5. ترجمة دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلمين إلى اللغة العربية.

6.  المشاركة في العديد من األنشطة والفعاليات المتضمنة للفعاليات المعنية باالستجابة ألزمة كورونا.

7. المشاركة في مراجعة واعتماد التقرير السنوي لعام 2020م.

8. المشاركة في مراجعة واعتماد خطة العمل والموازنة لعام 2021م.

9. المشاركة في العمل على تطوير الخطة االستراتيجية للفريق للفترة من 2022 إلى 2025م.

10. اإلسهام في توسيع دائرة المشاركات اإلقليمية والدولية لدعم أنشطة الفريق الدولي المعني
        بالمعلمين.

تفعيل دور المركز في رئاسته لمقعد المملكة العربية السعودية في الفريق الدولي الخاص بالعلمين في إطار التعليم  حتى  2030 م
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تجديد اتفاقية المركز من قبل  منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة

سادسًا
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تمت الموافقه من قبل منظمة اليـــــونيسكو
على تجديد اتفاقية المركز لمــــــدة 8 سنــوات

حتى عام 2028 م.

تجديد اتفاقية المركز من قبل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
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دعم الموارد الذاتية للمركز

سابعًا
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نسبة اإليردات إلى الموازنة 30.24 %

المورد الذاتي

دعم مالي من شركة الشمال لتقديم برامج مسؤولية مجتمعية 

االستثمار في الوقف العلمي

مشروع مدن التعلم  في المملكة العربية السعودية

رسوم كراسات مشاريع 2020

دعم مالي من  الرعاة  في تنظيم بعض الندوات والتقارير

المجـــــــمــــــــــــــــوع

م

1

2

3

4

5

المبلغ

 2,000,000.00

 495,000.00

 437,100.00

 7,418.34

 84,736.82

 3,024,255.16

دعم الموارد الذاتيه للمركز
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آلية اختيار المشروعات الجديدة ومعاييرها 

ثامنًا
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1. أن يكون موضوع البحث ضمن الخطة اإلستراتيجية للمركز.

2. أن يكون موضوع البحث ضمن أولويات المركز.

3. أن يسعى موضوع البحث لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

4. أن يسهم  موضوع البحث  في دراسة موضوعات تخدم احتياجات الدول العربية. 

تخضع عملية اختيار المشروعات البحثية فى المركز لسلسلة من الخطوات تشمل :

تقوم اللجنة العلمية في المركز  باختيار المشروعات الجديدة بناًء على المعايير التالية :

المرحلة األولى :

    يتم عمل استبانة تحوي الموضوعات المختارة ويطلب من مجموعة التركيز  و هي مجموعة من الباحثين و الخبراء
و صناع القـــــــــرار في الوطن العربي ترتيب هذه الموضوعات حسب أهميتها. بعد استطالع مجموعة التـــــــركيز،  ُتحلل

البيانات  ويرّتب اختيار الموضوعات العشرة األولى بناًء على الوسط الحسابي. 

المرحلة الثانية :

آلية اختيار المشروعات الجديدة ومعاييرها 
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تقوم اللجنة العلمية بإعادة صياغة بعض العناوين لتكون أكثر مالئمة للموضوعات التى تقوم بدراستها.

المرحلة الثالثة :

     ُتحلل البيانات و ُتحدد العناوين العشرة األولى  حسب رأي مجموعة التركيز،  كما يستفاد من اقتراحات مجموعة
التركيز حول إعادة صياغة بعض العناوين التي قد تحتاج إلى إعادة صياغة. 

المرحلة الخامسة : 

       بعد إعادة صياغة بعض الموضوعات ُتبنى استبانة ثانية تحوي العشرة موضوعات األكثر أهمية بناء على االستبـانة
األولى ، تتكون االستبــــانة من مقيــــــاس يمثل فيها رقم  (10) أهمية عالية جدًا و يمثل فيها رقم (1)  أهمية منخفضة

جدًا. كما يطلب من مجموعة التركيز اقتراح صياغة بديلة لعناوين المشروعات.

المرحلة الرابعة :

آلية اختيار المشروعات الجديدة ومعاييرها 
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المشروعات المقترحة

تاسعًا



24 ألبرز إنجازات المركز
عرض مختصر

2020 م
تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة

في الدول العربية

20.04.06.27 متسلسل المشروع

UNESCO | RCQE

920003217
مركز اإلتصال الموحد

A2: 3.2 1,3 أولويات المركزأهداف المركز4.2 أهداف التنمية المستدامة / ٤

5. اإلطار الزمني

2. أهداف المشروع

3. معالم المشروع

4. مخرجات المشروع

8 أشهر 

1.4 تقرير تشخيصي لواقع جودة تعليم القراءة والكتابة في الدول العربية. 
2.4 تقرير حول أفضل الممارسات العالمية في جودة تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة. 

3.4 إطار مقترح لضمان جودة تعليم القراءة والكتابة في الدول العربية وفقًا الحتياجات الدول العربية وأفضل الممارسات العالمية.  
4.4 ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة اإلطار المقترح. 

1.3 إطار نظري يتناول أدبيات الموضوع، وأحدث ما انتهت إليه في هذا المجال (مع تناول القراءة والكتابة في البيئات اإللكترونية). 
2.3 تشخيص مشكالت جودة تعليم القراءة والكتابة في خمس (5) دول عربية على األقل، يراعى في اختيارها تنوع السياق الثقافي والجغرافي، 
على أن تكون من بينها دولة مقر المركز (المملكة العربية السعودية، ودولة من الدول التي تواجه أزمات ( اليمن، سوريا، ليبيا، العراق، السودان، 

الصومال)، مع التركيز على إظهار الفجوات وتحديد فرص التحسين.
3.3 إجراء عرض مقارن مع أفضل الممارسات العالمية في المعرفة بالقراءة والكتابة، ويتوقع اختيار سبع (7) دول مرجعية على األقل التي 
المعرفة  تقييم  أساليب  TIMSS وPIRLS، واالستفادة من  المثال    الدولية على سبيل  التقييمات  أو  المسوحات  نتائج متميزة في  حققت 

بالقراءة والكتابة التي تستخدمها. 
4.3 يقترح استخدام طرق منهجية متعددة كمية وكيفية مناسبة تضمن جودة مخرجات المشروع البحثي، ومشاركة خبراء محليين وعالميين، 
على أن تطبق أدوات الدراسة بشكل واسع على الفئات المعنية (وزارات التعليم، اللجان الوطنية، الخبراء، المعلمات، أولياء األمور، المشرفات 

ومديرات برامج الطفولة المبكرة ...الخ). 
5.3 األخذ في االعتبار االلتزام بالمواد ذات الصلة المتضمنة في وثيقة سياسة النشر بالمركز، وما جاء في نموذج اإلطار العام إلخراج التقرير 

النهائي المعد من المركز.    
6.3 ينفذ المشروع البحثي فريق من المختصين، يكون من بينهم متخصصون يمثلون الدول العربية المستهدفة بالبحث، على أن يتولى رئيس 

الفريق وبالتعاون معهم إعداد التقرير النهائي المجمع للبحث، وكذلك إعداد التقارير المفردة لكل دولة من تلك الدول العربية – إن وجد-. 

االسهام في تحسين جودة تعلم القراءة والكتابة في الدول العربية من خالل:
1.2 تشخيص واقع تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية. 

2.2 التعرف على الممارسات العالمية الفضلى في جودة تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة. 
2.3 تقديم إطار مقترح لتعزيز جودة تعليم القراءة والكتابة في الدول العربيةـ متوافق مع احتياجات الدول العربية ومبني على أفضل االتجاهات 

والممارسات العالمية.  

1. وصف المشروع

يزداد الطلب عالميًا على جودة تعلم مهارات القراءة والكتابة كاستجابة للتنافسية العالمية في نواتج التعلم، والحاجة ألفراد 
والرقمية  الورقية  أشكالها  بكل  والمقروءة  المسموعة  والنصوص  المعلومات  يستخدمون  عالية  تحليلية  قدرات  يمتلكون 
بطرق مبتكرة وأكثر تعقيدًا، ويتعلمون مبكرًا ومدى الحياة في سياقات مألوفة وغير مألوفة. وتمثل مرحلة الطفولة المبكرة 
األساس القوي والفرصة الزمنية التي ال تتكرر لبناء أساس متين في تعليم األطفال الصغار مهارات القراءة والكتابة وسائر 

المجاالت النمائية األخرى. 

      إن ضمان حصول كل طفل على بداية مبكرة عالية الجودة لتعلم القراءة والكتابة يمثل مؤشر تنبؤي للنجاح والتميز على المستوى األكاديمي 
وجودة الحياة بشكل عام، كما أن تدني جودة التعلم المبكر لمهارات القراءة والكتابة تمثل عقبة كبيرة تعيق المتعلمين من التكيف مع المتطلبات 
المتجددة في العمل والحياة خاصة في عالم تستند اقتصاداته على المعرفة واالبتكار. يستهدف هذا المشروع المرحلة العمرية (9-3) سنوات، التي 

تشمل مرحلة ما قبل المدرسة والصفوف االبتدائية األولية في الدول العربية.   
    من هنا يأتي هذا المشروع كاستجابة علمية منظمة من قبل المركز RCQE لدراسة واقع تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة في 
الدول العربية، لإلسهام في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلى وجه الخصوص الغاية: (4.2)، وتقديم إطار مقترح 
لتعزيز جودة تعلمها كضرورة لضمان الجودة في التعليم مما يعزز من تنافسية جودة مخرجات تعلم المهارات في الدول العربية في السياقات 

المعيارية العالمية.  
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الفاقد التعليمي في التعليم العام
أثناء جائحة كورونا في الدول العربية

1.3 إطار نظري يتناول أدبيات الموضوع، وأحدث ما انتهت إليه في هذا المجال.
2.3 عرض مقارن لخمس ممارسات عالمية فضلى في هذا المجال على األقل، مع إيراد مبررات اختيارها ومراعاة التنوع المكاني والثقافي.

3.3 تشخيص ممارسات قياس الفاقد التعليمي، و  إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي ، في خمس (5) دول عربية على األقل، يراعى في 
اختيارها تنوع السياق الثقافي والجغرافي لها، على أن تكون من بينها دولة مقر المركز ( المملكة العربية السعودية ).

4.3 يقترح استخدام أكثر من طريقة منهجية كمية وكيفية مناسبة، على أن تستخدم أكثر من أداة في جمع البيانات الميدانية من الفئات المعينة 
من المسؤولين في الوزارات واللجان الوطنية والجامعات، والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء األمور، والطلبة... إلخ.

5.3 إجراء مقابالت/ ورش/ مجموعات تركيز مع خبراء عالميين يعملون في منظمات عالمية وجامعات ريادية ومراكز متخصصة، لالستفادة من 
رؤاهم حول موضوع الدراسة.

6.3 تقديم إطار مقترح حول المنهجيات والممارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعات الفاقد التعليمي.
7.3 يتوقع ربط نتائج الدراسة، كل ما أمكن، في الغايات والمؤشرات المرتبطة بالجودة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

8.3  األخذ في االعتبار المواد ذات الصلة في وثيقة سياسة النشر بالمركز، وما جاء في نموذج اإلطار العام إلخراج التقرير النهائي المعد من المركز 
9.3 أن ينفذ الدراسة فريق من المختصين، يكون من بينهم مختصين يمثلون الدول العربية المستهدفة بالدراسة، على أن يتولى رئيس الفريق 

وبالتعاون معهم إعداد التقرير النهائي المجمع للدراسة، وكذلك إعداد التقارير المفردة لكل دولة من تلك الدول العربية.

1.4 تأطير نظري يتناول أفضل الممارسات العالمية في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و  إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي ( جمع 
وتحليل بيانات تقويم الطالب وقياس تعلمهم )، أثناء جائحة كورونا. مع استعراض ما اليقل عن 5 تجارب ناجحة.

2.4 تقرير عن الممارسات العالمية الفضلى في تشخيص واقع منهجيات قياس الفاقد التعليمي، وإجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي.
3.4 تقرير حول ممارسات قياس الفاقد التعليمي، و  إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي   في ما ال يقل عن (5) دول عربية،  يراعى 

فيها التنوع  المكاني والثقافي. 
4.4 تقديم إطار مقترح حول المنهجيات والممارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعات الفاقد التعليمي. في 

ضوء أفضل التجارب والممارسات العالمية.
5.4 ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة مخرجات الدراسة .

تسببت جائحة كورونا في إغالق المدارس في أنحاء العالم ، فكان الفاقد التعليمي حقيقة تسعى النظم التعليمية إلى 
التعامل معه والتعافي منه. وما تزال البيانات والدراسات مستمرة للتعرف على أثر هذه الجائحة على تعلم الطالب ، 
إلى تقييم لمستوى تعلم الطالب، أعلى من أي وقت  الحاجة  أن  التعليمي. وبما  الفاقد  إلى حلول لمعالجة  والتوصل 

مضى، تحتاج هذه األزمة إلى فحص متكرر لمستوى التقدم لمنع حدوث خسائر في التعلم. 

المساهمة في تطوير منهجيات تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعاته ، من خالل:
1.2 تحديد المنهجيات والممارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، وإجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي (جمع وتحليل 

بيانات تقويم الطالب وقياس التعلم)، أثناء جائحة كورونا.
2.2 التعرف على ممارسات الدول العربية في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي، أثناء جائحة كورونا.
3.2 تقديم إطار مقترح حول المنهجيات والممارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي.
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من هنا يأتي هذا المشروع كاستجابة علمية منظمة، من قبل المركز، لتقديم إطار عمل مقترح حول المنهجيات والممارسات الناجعة في 
تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعات الفاقد التعليمي، في ضوء أفضل التجارب والممارسات العالمية، مساهمة في دعم 

جهود الدول العربية لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخاصة الغايات 4.1 و 4.6. 
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1.4 تأطير نظري يتناول مهارات ومهن المستقبل، وآليات اختيار وتطوير البرامج الجامعية الستيعابها.
2.4 تقرير عن الممارسات العالمية الفضلى في تطوير برامج التعليم الجامعي في ضوء مهارات ومهن المستقبل يتضمن خمس ممارسات على 

األقل تراعي التنوع المكاني والثقافي.
3.4 تقرير عن الممارسات العربية المتميزة في تطوير برامج التعليم الجامعي في ضوء مهارات ومهن المستقبل يتضمن خمس ممارسات على 

األقل تراعي التنوع المكاني والثقافي.
4.4 إطار مقترح لكيفية تطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل باالستناد للممارسات العالمية الفضلى 

والممارسات العربية المتميزة.
5.4 ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة مخرجات الدراسة.

1.3  إطار نظري يتناول أدبيات الموضوع، وأحدث ما انتهت إليه في هذا المجال.
2.3 عرض مقارن لخمس ممارسات عالمية فضلى في هذا المجال على األقل، مع إيراد مبررات اختيارها ومراعاة التنوع المكاني والثقافي.

3.3  عرض مفصل لخمس ممارسات متميزة على األقل في الدول العربية، يراعى في اختيارها التنوع المكاني والثقافي على أن تكون دولة 
المقر للمركز (المملكة العربية السعودية) أحدها.

4.3 إطار مقترح لكيفية تطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل.
الفئات  الميدانية من  البيانات  أداة في جمع  أكثر من  أن تستخدم  أكثر من طريقة منهجية كمية وكيفية مناسبة، على  5.3 يقترح استخدام 

المعينة من المسؤولين في الوزارات واللجان الوطنية والجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وأصحاب المصلحة... إلخ.
6.3 التأكيد على إجراء المقابالت ومجموعات التركيز مع خبراء عالميين يعملون في منظمات وهيئات عالمية ومراكز متخصصة، أو جامعات 

ريادية ذات صلة بالموضوع.
7.3 يتوقع ربط نتائج الدراسة، كل ما أمكن، بالغايات والمؤشرات المرتبطة بالجودة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

8.3 األخذ في االعتبار المواد ذات الصلة في وثيقة سياسة النشر بالمركز، وما جاء في نموذج اإلطار العام إلخراج التقرير النهائي المعد من 
المركز. 

9.3 أن ينفذ الدراسة فريق من المختصين، يكون من بينهم مختصين يمثلون الدول العربية المستهدفة بالدراسة، على أن يتولى رئيس الفريق 
وبالتعاون معهم إعداد التقرير النهائي المجمع للدراسة، وكذلك إعداد التقارير المفردة لكل دولة من تلك الدول العربية –إن وجد-.

المساهمة في تطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل من خالل:
هذا  ناقشت  التي  األدبيات  منظور  وفق  الستيعابها  الجامعية  البرامج  وتطوير  اختيار  وآليات  المستقبل،  ومهن  مهارات  على  التعرف   1.2

الموضوع، وخاصة المنظمات والجمعيات العلمية والمهنية المختصة.
2.2 التعرف على الممارسات العالمية الفضلى في تطوير برامج التعليم الجامعي في ضوء مهارات ومهن المستقبل، وأبرز الممارسات في 

الدول العربية التي حاولت االستجابة لهذا المطلب.
3.2 اقتراح إطار لتطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل.

1. وصف المشروع

يعد التعليم الجامعي محركًا أساسيا للتنمية حيث يقع على الجامعات مسؤولية تلبية حاجات المجتمع من القوى البشرية 
المزودة بالمهارات العلمية والمهنية. وتعد التخصصات الجامعية وبرامجها المكون األهم في إعداد الطالب الجامعي، لذا 
وجب العناية ببرامج الدراسات الجامعية من حيث اختيارها ابتداء ومن ثم وصفها وتحديد المقررات المندرجة فيها وآلية 
تنفيذها وتقويمها، ومن ثم تطويرها المستمر لالستجابة للتحديات المتسارعة التي تفرضها التطور العلمي والمهني في 

تلك التخصصات من جهة، وحاجات سوق العمل والمهن والمهارات المطلوبة فيه من جهة أخرى. 
وتؤكد عدد من الدراسات أن ما بين 85-60 % من مهن المستقبل للجيل الحالي في مقاعد الدراسة لم تظهر بعد، وأن ثلث مجاالت العمل 
المستقبلية قد تتحول نحو البرمجيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي. وذلك كله يحتم على صانعي السياسات الجامعية في الدول العربية تطوير 
مهن  تتطلبها  التي  للمهارات  وتضمينها  جهة،  من  المستقبل  مهن  الستهدافها  واالستجابة  الحاجات،  تلك  لتلبية  الجامعي  التعليم  برامج 

المستقبل وخاصة مهارات القرن الواحد والعشرين من جهة اخرى. 
ويأتي هذا المشروع كاستجابة علمية منظمة، من قبل المركز، لدراسة سبل تطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية في ضوء مهارات 
ومهن المستقبل، واقتراح ُسبل تحسينها في ضوء أفضل التوجهات والممارسات العالمية مساهمة في دعم جهود الدول العربية لتحقيق غايات 

 .(4a – 4.6 – 4.4 – 4.3) الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخاصة الغايات
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1.4 تقرير تشخيصي لواقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم  في الدول العربية عامة، والدول المختارة خاصة.
2.4  تقرير عن الممارسات العالمية الفضلى في نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام.

3.4   إطار تطويري لحوكمة نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام ضوء أفضل التجارب والممارسات العالمية.
4.4  ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة مخرجات الدراسة .

1.3 إطار نظري يتناول أدبيات الموضوع وأحدث ما انتهت إليه في هذا المجال.
2.3 تشخيص لواقع   حوكمة نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام التعليم العام لما ال يقل عن خمس دول عربية يراعى عند اختيارها   

 البعد المكاني والثقافي وتنوع بنية مؤسسات التقويم، مع مشاركة ممثل من كل دولة من الدول المختارة (على ان تكون المملكة العربية 
السعودية أحد دول الدراسة).

3.3 عرض مقارن ألفضل الممارسات العالمية في هذا المجال فيما ال يقل عن   خمس من الدول المتقدمة في مجال التعليم وتقويمه، على 
ان يكون هناك معيار منطقي الختيارها.

منهج  يقتضي  مما  وغيرها  حالة  دراسات  وثائق،  تحليل  تركيز، مالحظات،  مقابالت، مجموعة  (استبانات،  أداة  من  أكثر  استخدام  يتوقع   4.3
الدراسة) في جمع المعلومات والبيانات وتحليلها.

في  بالموضوع  صلة  ذات  ريادية  جامعات  أو  متخصصة،  ومراكز  عالمية  هيئات  أو  منظمات  في  يعملون  عالميين  خبراء  إشراك  أهمية   5.3
مجموعات التركيز او المقابالت او باي مرحلة من مراحل الدراسة. 

6.3 أن ينفذ الدراسة فريق من المختصين، يكون من بينهم مختصين يمثلون الدول العربية المستهدفة بالدراسة يساهموا في اعداد التقارير 
الوطنية.

7.3 األخذ في االعتبار المواد ذات الصلة في وثيقة سياسة النشر بالمركز، وما جاء في نموذج اإلطار العام إلخراج التقرير النهائي المعد من 
المركز. 

1.2 تعرف على واقع نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام فيما ال يقل عن خمس في الدول العربية.
2.2 تعرف على الممارسات الفضلى في نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام فيما ال يقل عن   خمس دول عالمية. 

3.2 إطار لتطوير حوكمة نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام بالدول العربية.

1. وصف المشروع

التقويم أحد عناصر المنظومة التعليمية والتي من خاللها يتم تجويد وتطوير التعليم   حيث توفر عمليات التقويم   كم 
كبير من البيانات والمعلومات عن االنظمة التعلمية وتبين جوانب القوة والضعف ومكامن االصالح والتجويد. وعملية 
االستقاللية  بين  يجمع  خاص  تنظيم  ذات  او  التعليم  لوزارة  تابعة  او  مستقلة  اما  مؤسسات  خالل  من  تتم  التقويم 
والتبعية لوازرة التعليم. وباعتبار التقويم أحد عناصر الجودة للنظام التعليمي من خالل ما يتم الوصول اليه من بيانات 

وتحليالت.
بالدول  العام  التعليم  المركز لتقديم إطار تطويري لحوكمة نظم ومؤسسات تقويم  يأتي هذا المشروع كاستجابة علمية منظمة، من قبل 
العربية في ضوء أفضل التجارب والممارسات العالمية مساهمة في دعم جهود الدول العربية لتحقيق غايات الهدف الرابع من اهداف التنمية 

المستدامة وخاصة الغايات 4.1 و4.2.
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لها  التهيئة  الطلبة من حيث  لتقييم  النطاق  الدولية واسعة  الدراسات  التعامل مع  العالمية في  الممارسات  يتناول أفضل  تأطير نظري   1.4
واالستفادة منها، في تطوير عمليات التعليم والتعلم. 

2.4 تقرير عن الممارسات العالمية الفضلى في التهيئة واالستفادة من  الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في تطوير عمليات 
التعليم والتعلم في سبع (7) بلدان.

3.4  تقرير تشخيصي لواقع واليات االستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة    في ما ال يقل عن ( 5 ) دول عربية،  
يراعى فيها التنوع  المكاني والثقافي. 

4.4 تقديم إطار عمل حول الممارسات الفضلى للتعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة، من حيث التهيئة لها واالستفادة 
منها ، في ضوء أفضل التجارب والممارسات العالمية.

5.4 ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة مخرجات الدراسة .

1.3 إطار نظري يتناول أدبيات الموضوع، وأحدث ما انتهت إليه في هذا المجال.
2.3 عرض مقارن لسبع ممارسات عالمية فضلى في هذا المجال على األقل، مع إيراد مبررات اختيارها ومراعاة التنوع المكاني والثقافي.

3.3  تشخيص واقع التهيئة واالستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة ، في خمس (5) دول عربية على األقل، يراعى 
في اختيارها تنوع السياق الثقافي والجغرافي لها، على أن تكون من بينها دولة مقر المركز ( المملكة العربية السعودية ).

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

5.3 إجراء مقابالت/ ورش مع خبراء عالميين يعملون في منظمات عالمية ومراكز متخصصة، لالستفادة من رؤاهم حول موضوع الدراسة.
6.3 تقديم إطار مقترح حول المنهجيات والممارسات الناجعة لالستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في الدول 

العربية في تطوير عمليات التعليم والتعلم .
7.3 يتوقع ربط نتائج الدراسة، كل ما أمكن، في الغايات والمؤشرات المرتبطة بالجودة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

8.3 األخذ في االعتبار المواد ذات الصلة في وثيقة سياسة النشر بالمركز، وما جاء في نموذج اإلطار العام إلخراج التقرير النهائي المعد من 
المركز . 

9.3 أن ينفذ الدراسة فريق من المختصين، يكون من بينهم مختصين يمثلون الدول العربية المستهدفة بالدراسة، على أن يتولى رئيس الفريق 
وبالتعاون معهم إعداد التقرير النهائي المجمع للدراسة، وكذلك إعداد التقارير المفردة لكل دولة من تلك الدول العربية.

المساهمة في تطوير المنهجيات والممارسات الناجعة في التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق، من خالل:
1.2 التعرف على الممارسات الفضلى في التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة من حيث:  التهيئة لها واالستفادة  منها 

في تطوير تطوير عمليات التعليم والتعلم في سبعة  بلدان.
2.2 التعرف على واقع منهجيات التهيئة واالستفادة  من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في خمس دول عربيه.

3.2 تقديم إطار مقترح  لتطوير منهجيات التهيئة واالستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في الدول العربية وفق 
الممارسات الفضلى.

1. وصف المشروع

تعتبر  وعليه   ، والتعلم  التعليم  نواتج  وتطوير  وتجويد  تحسين  بهدف  مستمر   تقييم  الى  التعليمية  العملية  تحتاج 
TIMSS و PISA االختبارات الدولية من احد  أبرز مظاهر تقييم األنظمة التعليمية في العالم، وتعبر الدراسات الدولية

و PIRLS  من اشهر الدراسات الدولية واسعة النطاق  لتقييم الطلبة , حيث توفر كم هائل من البيانات والمؤشرات 
التي تساعد على تطوير العملية التعليمية  , يركز هذا المشروع على اليات االستعداد وتتبع استفادة الدول العربية من  

تلك البيانات والمؤشرات التي توفرها  تلك الدراسات  خاصة في مجاالت  تطوير عمليات التعليم والتعلم . 
الناجعة في  المنهجيات والممارسات  المركز، لتقديم إطار عمل مقترح حول  يأتي هذا المشروع كاستجابة علمية منظمة، من قبل  من هنا 
التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق واالستفادة منها في الدول العربية، مساهمة في دعم جهود الدول العربية لتحقيق غايات 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وخاصة الغايات 4.1 و4.6 و4.7. 
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-4 1 تقرير عن السياسات والممارسات العالمية الفضلى في التعليم عن بعد المطبقة في التعليم العام.
2-4 تقرير تشخيصي لواقع جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام في الدول العربية.

3-4 إطار مقترح لتطوير وتحسين جودة وسياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام في الدول العربية في ضوء أفضل 
التوجهات والممارسات العالمية.

4-4  ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة هذا اإلطار .

1-3 إطار نظري يتناول أدبيات الموضوع، وأحدث ما انتهت إليه في هذا المجال .
2-3 عرض مقارن ألفضل التوجهات والممارسات العالمية المتعلقة بجودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام، 

في خمس (5) دول مرجعية على األقل، ويكون هناك معيارًا منطقيًا الختيارها.
3-3 تشخيص واقع جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام ، في خمس (5) دول عربية على األقل، يراعى في 
اختيارها تنوع السياق الثقافي والجغرافي لها، على أن تكون من بينها دولة مقر المركز ( المملكة العربية السعودية ) ودولة من دول األزمات 

( اليمن ، سوريا، ليبيا، العراق، السودان، الصومال)، مع التركيز على إظهار الفجوات ونواحي النقص في ذلك الواقع.
الفئات  الميدانية من  البيانات  4-3 يقترح استخدام أكثر من طريقة منهجية كمية وكيفية مناسبة، على أن تستخدم أكثر من أداة في جمع 

المعينة من المسؤولين في الوزارات واللجان الوطنية والجامعات، والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء األمور، والطلبة... إلخ.
5-3 التأكيد على إجراء المقابالت ومجموعات التركيز مع خبراء عالميين يعملون في منظمات وهيئات عالمية ومراكز متخصصة، أو جامعات 

ريادية ذات صلة بالموضوع.
6-3 يتوقع ربط نتائج الدراسة، كل ما أمكن، في الغايات والمؤشرات المرتبطة بالجودة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

7-3 األخذ في االعتبار المواد ذات الصلة في وثيقة سياسة النشر بالمركز، وما جاء في نموذج اإلطار العام إلخراج التقرير النهائي المعد من 
المركز .

8-3 أن ينفذ الدراسة فريق من المختصين، يكون من بينهم مختصين يمثلون الدول العربية المستهدفة بالدراسة، على أن يتولى رئيس الفريق 
وبالتعاون معهم إعداد التقرير النهائي المجمع للدراسة، وكذلك إعداد التقارير المفردة لكل دولة من تلك الدول العربية.

المساهمة في تحسين جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في الدول العربية من خالل:
1-2 التعرف على واقع جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد في التعليم العام في الدول العربية.

2-2 التعرف على السياسات والممارسات العالمية الفضلى في التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام.
3-2 تقديم إطار مقترح لتطوير وتحسين سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام في الدول العربية مبني على أفضل 

االتجاهات والممارسات العالمية.

وصف المشروع

على الرغم من أن تطبيق التعليم عن بعد ليس حديثًا، إال أنه فرض نفسه بقوة على جميع أنظمة التعليم في العالم خالل 
األزمة الراهنة لجائحة كورونا، واكتسب هذا النمط من التعليم سمعة واسعة، وتم تبنيه عالميًا، وأصبح خيارًا ال فكاك 
منه، ومع التوسع في تطبيقيه، أصبحت الحاجة أقوى واألهمية أكبر من قبل لضمان كون سياساته وتشريعاته تكفل 
المقدمة من  المواد والبرامج  الفئات، وأن  الفرص لمختلف  الجيد والمنصف وتكافؤ  التعليم  توفير مستوى الئق من 

خالله تلبي معايير الجودة.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة علمية منظمة، من قبل المركز، لبحث واقع جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم 
العام في الدول العربية، واقتراح ُسبل تحسينها في ضوء أفضل التوجهات والممارسات العالمية، مساهمة في دعم جهود الدول العربية 

لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ،و خاصة الغايات 4.1 – 4.4
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