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(اليونسكو)والثقافةوالعلميةللترباملتحدةاألمممنظمةمعبالتعاون السعوديةالعربيةاململكةحكومةمبادرةجاءتجمعاء،لإلنسانيةواالزدهارالسالمتحقيقفيفاعليةاألكثراألداةهوالتعليمكانملا

الراميالرابعالهدفخاصبشكلو املستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيواإلسهاموالنوعي،املستمرالدعملضماناملنظماتبينالتواصللتعزيزالتعليم،فيوالتميزللجودةاإلقليمياليونسكومركزإلنشاء

املجلسبموافقةتوجتوالتيواإلقليمياملحليالنطاقعلىوجودتهالتعليمملنظومةالحثيثبدعمهاواستمرتللجميع،الحياةمدىالتعلمفرصوتعزيزللجميعوالشاملاملنصفالجيدالتعليمضمان:إلى

بالشكراملركزيتقدماملناسبةوبهذهم،2028عامحتىسنواتثمانملدةالسعوديةالعربيةاململكةمعالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياليونسكومركزاتفاقيةتجديدعلىاليونسكوملنظمةالتنفيذي

سعودآلعبدالعزيزبنمانسلبنمحمداألميرامللكيالسموصاحباألمينعهدهوليوسموسعودآلعبدالعزيزبنسلمانامللكالشريفينالحرمينخادمبقيادةالسعوديةالعربيةاململكةلحكومةوالعرفان

املنطقةفيالتعليمتميزإلىاميةالر وبرامجهوخططهللمركزواملستمرالكبيرللدعمو وعاملًيا،وإقليمًيامحلًياالتعليميةالتنميــةمســاراتملختلــفكبيريــنودعــماهتمــاممــنيوليانــهمـاعلـى-هللاحفظهما-

.العربية

امرجًعايكون بأنإنشائهمنــــذاملركزرؤيــــةوتمثلــــت
ً
القيادةأهــدافتحقيــقمننُيمكعمــــلمنهــــجواالبتــــكاراالستجابةوســــرعةاملبــادرةمــنويتخــذالعربي،الوطنفيالتعليموتميزجودةلتعزيزموثوق

.وطموحاتهــاالرشيدة

املحليةالجهاتومختلف،لعلومواوالثقافةللتربيةالوطنيةواللجاناإلستراتيجيين،والشركاءالعربية،والدول ،املركزإدارةمجلسوأعضاءرئيسملعاليواالمتنانالشكرخالصرفعاملركزإلدارةويطيب

وهذااإلستراتيجية،أهدافهقلتحقياملركزألعمالاملستمرودعمهم،املركزإنشاءمناملنشودةالفائدةوتعظيملتحقيقالسديدةوتوجيهاتهماملركز،مسيرةفياملضيئةجهودهمكريموالدوليةواإلقليمية

لتعزيزاملركزومبادراتجهودملدعواإلبداع،للتميزوفرصمقترحاتيقدممنلكلواالمتنانبالشكراملركزإدارةتتقدمكما.العربيالعالمفيالتعليميةالعمليةوجودةالنظمبتطويراالهتمامبجالءيعكس

.التعليموتميزجودة

 العملإلىونتطلع،ويرضاهيحبهملاالجميعيوفقأنالقديرالعليهللانسأل
ً
.العربيإقليمنافياملشتركةوالتربويةالتعليميةالقضايايخدمملاسويا

شكر وتقدير
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مختلــففــيالعربيةاملنطقةهاتشــهدالتــيالشــاملةالتنمويــةاملنظومــةبنــاءفــيالفّعالــةاملشاركةنحــوجهًدايألوالالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياليونسكوومركزم2014عــامإنشــائهمنــذ

.لــهاملرســومةاألهدافوبلــوغيــه،علاملعقــودةوالطموحــاتالغايــاتاتجــاهفــيوعاملًياوإقليمًيامحلًياقاطرتهـادفـعفـياملركزيسـهمالتـيالتعليميةالتنميـةدعـمفـيرائـدةمؤسسـةباعتبـارهاملراحـل؛

حظـيوقـد.ودؤوبواصـلمتوتطويـرمسـتمروعمـلمتجـددفكـرنتـاجإالحققهـاالتـياملتميـزةاملكانـةهـذهتكـنولــموجــه،أكمــلعلــىبــهاملنوطــةباألدوارالقيــامعلــىاملركزحــرصاملنطلــق؛هــذاومــن

ا،خبـرةوبيـتشـامًخاتنموًيـاوصرًحامشرفة،واجهــةاليــومبــاتحتــىالرشــيدة؛القيــادةودعــمباهتمــام
ً
اإلدارةلنظمحوكمةالالتميز،الجودة،:مجـاالتفـيوتقديـراحتـرامبـكل ًويحظـىمرموقـ

تطويراملشتركة،إلنسانيةاوالقيماملواطنةاملعلمين،جودةوالعشرين،الحاديالقرن ومهاراتاملناهججودةالتطبيقيـة،والدراســاتوالبحــوثواالستشــارات،القيـاداتوتطويـرالتدريـب،التعليمية،

.املعرفةاقتصادالتعليمية،األنظمةجودةقياساالستراتيجية،املنهجيات

:أبرزهـاكانالتـياإلنجـازاتمـنبالعديـدم2021العـامحفـلفقـدالتميـز؛ملسـيرةواستمراًرا

مقدمة

الجودةوتعزيزلنشرخاللهامناملركزيسـعىالتي،(م2028-2022)املركزإســتراتيجيةإعدادالسادساإلدارةمجلــساعتمــادخاللمناإلقليميالتأثيرلتعزيزاالستشرافيالتحول •

.املتاحةوالتطبيقاتالوسائلأفضلواستخدامالفنيةوالكفاءاتالخبراتبأفضلباالستعانةالعربيةبالدول التعليمفيوالتميز

مـنحزمـةخاللهامنأطلقالتــيودوليةوإقليميةمحليةمتنوعةفعالياتعدةاملركزأطلـقاآلن؛حتىامتدتوالتيكورونـاجائحــةتداعيــاتمــنللحــدالجهــودتضافــربأهميــةإيماًنا•
ميـــعلجالعلمــياإلنتاجوإتاحــةاإللكترونيــة،واللقــاءاتواملؤتمــراتبعــد،عــنوالندواتالتدريبيــةالورشعلــىالخدمــاتهــذهواشــتملت.العربيبالوطنالتعليمملنسوبيالخدمـات

.املختلفةاإللكترونيةاملركزقنواتعبـــراملســـتفيدين

لجهاتامنعددومعالتعليميةاألنشطةمختلــفعلــىالجائحــةوتأثيــراتوالتشــريعاتواألنظمةالعامــةالسياســاتمجاالتفي19-كوفيـدجائحةعـنمتخصصـةنتاجاتاملركزأصــدر•

.ودولًياوإقليمًيامحلًياالشريكة

البشـــري،املـــالورأس،العربيبالوطنالتعليميةاألنظمةوتميزجودةتعزيزخاللمـــنيقدمهـــاالتـــيوالخدمـــاتواألنشطة،البرامــج،مختلــففــينوعيــةنقلــةإحــداثفـــياملركزويســـتمر•

ـــاتالقائمــــةاملشكالتملواجهــــة؛املجاالتمختلـــففـــيوالدعـــماملشـــورةوتقديـــموالبحـــوث،والتدريـــب، .الحديثــــةــــراتالتغيملواكبــــةالعربيةالدول فــــياملســــتقبليةوالتحديـ
4



التعليميةالتنميــة ً ـدلروافواإلضافاتاإلنجازاتمـناملزيـدلتحقيـقومنسـوبيه؛املركزأمــامماثلــةتحديــاتســوى ليســتالتقريــرهــذاتضمنهـاوالتـيوغيرهـا،االنجازات،هـذهفـإنوختاًما

.والتطويــرللعطــاءالعربيالوطــنفــيوالتميزللجودةرمــًزااملركزوســيظلأجمع،والعالمالعربيبالوطناملتدفقــةاملستدامة

.التقريرعامخاللواجههاالتياالستثانئيةالتحدياتمنبالرغمباإلنجازوفخروأملتفاؤل بكلللمستقبليتطلعاملركزفريقفإنم،2021عامخاللتحققتالتياإلنجازاتخاللمن

فرصوكذلكاملركز،برامجمنللمستفيديناملتغيرةوالتطلعاتاالحتياجاتهيالفرصهذهأبرز لعلالتميز،فرصعنللبحثاملستمرالسعيتتطلبمستمرةعمليةللمستقبلالتحركإن

ايزدادعالمظليفتعاون واتفاقياتشراكاتاملركزمعيربطهاالتيوالدوليةاإلقليميةواملنظماتاليونسكو،إشرافتحتوالعامليةاإلقليميةاملراكزمعاملستمروالتواصلالتعاون 
ً
وتغيًراترابط

وغيرهاواالجتماعيةاالقتصاديةجاالتاملكلفياإلنسانيةمستقبلعلىاملؤثرةوالقيمةللتربيةالفضائلأولويةتمثلوالتعلمالتعليمجودةيجعلالتحديات،وكمبنوعالتنبؤفيهيصعبوتنافسية

.وفاعليةبكفاءةكافةاملتغيراتملواجهةمستعًداويكون باستمراريتعلملكيالالزمةوالقيمواالتجاهاتواملعارفاملهاراتمناملتعلملتمكينالحياةمجاالتمن

.ةاملتقدماملراكز مصافإلىللوصــول وتطلعاتنــاالطموحــة،أهدافنــاتحقيــقفــيستســهمالعربي؛للوطنحضاريــةإنجــازاتمــناملســتقبليحملــهبمــاثقــةوكلنــا
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المركزعنموجزةخلفية
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املركز في سطور 

أحد أهم مبادرات الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم؛ بغرض
قليمي املشاركة الفعالة في عملية اإلصالح التعليمي، على الصعيدين اإل

.  والدولي

تربية أحد مراكز الفئة الثانية تحت إشراف منظمة األمم املتحدة لل
.)اليونسكو(والعلم والثقافة 

برة األول من نوعه تحت إشراف اليونسكو بوصفه بيت خ
.متخصًصا في مجال الجودة والتميز في التعليم

.قليمًيااملركز حلقة الوصل بين منظمات ضمان الجودة والتميز محلًيا وإ
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رؤية املركز

زه في العالم العربي ِّ
مرجع موثوق لتعزيز جودة التعليم وتمي 

6
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رسالة املركز  

:  تعزيز جودة التعليم وتمّيزه في العالم العربي من خالل

oتنمية ثقافة الجودة والتمّيز  .

oنشر املعرفة وأفضل املمارسات التعليمية  .

oتقديم االستشارات والبحوث التطبيقية والبرامج التطويرية  .

oتنسيق الجهود اإلقليمية لتعزيز الخبرات التعليمية.
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األهداف اإلستراتيجية 

ي 
عال

ث 
حــ

ـبــ
الـ

ة 
ود

ج
ال

.  ةفي التعليم لتلبية احتياجات املنطقة العربيتطوير برامج بحثية عالية الجودة، متعلقة بقضايا الجودة والتمّيز

.إعداد برامج تطويرية ودعمها؛ لخدمة احتياجات التربويين وصانعي السياسات التعليمية

ممتقديم االستشارات الفنية، واألفكار العملية وأفضل املمارسات العاملية املتعلقة بجودة التعلي
ّ
.  والتعل

.  االستفادة من املعونات املالية، وإدارتها لتحسين الجودة والتمّيز في التعليم
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أولويات الخطة االستراتيجية
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الخدمات اإلستراتيجية 

رؤية المركز

ة 
ني

ف
 ال

ت
ارا

شـــ
ــتـ

س
ال

ا

ة 
ود

ج
 ال

ي
عال

ث 
حــ

ـبــ
الـ

ة 
ري

وي
ط

لت
ج ا

م
برا

ال

التنســـيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية  ذات االختصاص

ة 
مي

لي
ع

لت
ت ا

ونا
ع

م
 ال

رة
دا

إ
نشـــر المــعرفــة

. البحث•

. البرامج التطويرية•

. االستشارات الفنية•

.االستفادة من املعونات املالية وإدارتها•

.التنسيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات االختصاص•

. نشر املعرفة•
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الهيكل التنظيمي
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النطاق الجغرافي ألعمال املركز

التي تشملها أعمال المركزاألخرىالدول 

دولة المقر
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مجلس إدارة املركز في الدورة الرابعة
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مجلس إدارة املركز في الدورة الرابعة 

oمعالي وزير التعليم باململكة العربية السعودية

oمعالي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين

oمعالي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر

o                              معالي وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان

oمعالي وزير التربية في جمهورية العراق

oمعالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

o (األلكسو)معالي مدير عام املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

oمعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج

o (جمهورية تونس)معالي الدكتور حاتم بن سالم

oسعادة ممثل مدير عام اليونسكو

oسعادة مدير مكتب التعليم في البنك الدولي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

o سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك

oسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية بالجبيل

oسعادة مدير عام املركز الوطني للتعليم اإللكتروني

oسعادة مدير عام املركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

رئيًسا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا 

عضًوا 

عضًوا  

عضًوا 

عضًوا 

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

أميًنا
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المؤسسيالحوكمةنظام
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املتعلقةاألمور كافةعلىرافاإلشاملجلسعاتقعلىيقعاملنطلقهذاومناملركز،إدارةبمجلساملركزفياإلشرافيةالجهةتتمثل.وفّعالةملتزمةمثابرة،مستقلة،إشرافيةجهةوجودعلىاملؤسسيةالحوكمةفاعليةتعتمد

وأقسامإداراتمختلفيفاملهنيةواملمارسةالقانونيااللتزاموقواعدالحوكمةممارساتلبناءيؤسسممااملركزحوكمةوسياساتمعاييرومراقبةوتطبيقلوضعاملطلوبةاألسساإلدارةمجلساإلطارهذايمنحلذلك.باملركز

ولجنةاملاليةالعملياتقتدقيكلجنةمشكلةلجانعدةخاللمنالداخليوالتدقيقالخارجياملحاسبيواملراجع(اليونسكو)والعلموالثقافةللتربيةاملتحدةاألمممنظمةمنالخارجيكالتدقيقأخرى جهاتهناكأنكما.املركز

.البت

ا
ً
لنظامعامإطاروضععلىعملفقدخدماتهمنواملستفيديناملعنيينجميعوتوقعاتمتطلباتتراعيالتيالرشيدةالقراراتواتخاذأعمالهتطور لضمانأساسًيامطلًباتعدالتيالحوكمةبأهميةاملركزإيمانمنوانطالق

:هيمكوناتهباملركزالحوكمة

:الداخليةالحوكمة

املركزفيالداخليةالحوكمةنظاميليفيما

املؤسس يالحوكمةنظاملبناءواملنطلقاتاألسس

فيالسعوديةالعربيةكةاململمبادراتأنكما.الّتعليمتوافراستمرارّيةوضماناالحتياجاتوتلبيةالّصمود،علىقدرةأكثرتعليمّيةنظمإقامةضمانإلىيرميوجماعيعامليالتزام،2030عامحّتىالّتعليمأعمالجدول يعتبر

والعلوموالثقافةللتربيةدةاملتحاألمممنظمةرعايةتحتالثانيةالفئةمنالتعليمفيوالتمّيزللجودةاإلقليمياليونسكومركزبإنشاءالتطلعاتلتلكداعمةجاءتالعربياإلقليمضمنكدولةاليونسكومنظمةمعالتعاون 

يكون أنعلىالقراروينصهـ،1435/9/17وتاريخ37910رقمالخطاببموجباملركزمشروععلىالسامياملقامموافقةعلىبناءً واليونسكو،اململكةحكومةبينم2014/10/21بتاريخاملبرمةالتأسيسالتفاقيةوفًقا،(اليونسكو)

وتتحددالتنظيمية،لوائحهو املركزتأسيسوثيقةفياملركزوصالحياتومهاموأهدافصفةتحديدتمكماواالختصاص،الكفايةذوي منعامومديرإدارةمجلسللمركزويكون وإدارًيا،مالًيامستقلةاعتباريةشخصيةذااملركز

ومنظمةاململكةحكومةبيناالتفاقيةعلىاملوافقةواملتضمنهـ1442/7/20وتاريخ75/مرقماإللحاقيالسامياألمرأكدهوالذي.التعليمفيوالتميزالجودةمجالفيبحثًياومركًزاللمعايير،وواضًعاللخدمات،مقدًماكونهفيهويته

اململكةسعيضمنيأتيذلكوأناملأمول،ّيزوالتمالجودةصفةالتعليمإكسابلضمانبينهاالفاعلالتواصلوتحققاملنظمات،تحتهاتلتقيكمظلةبالتعليموعاملًياإقليمًيااململكةتأثيرلتعزيزاملركزالتأسيسبشأناليونسكو

.للجميعوالنماءوالخيرالسالميسودهعامليمستقبلتحقيقإلىالراميةاملستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيلإلسهاماملستمر

ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي
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املركزفيالحوكمةودور مفهوم

ومعاييرالحوكمةطضوابوتشمل.أخرى جهةمنباملركزاملرتبطةاألطرافأواملصالحوأصحابجهةمناملركزبينالعالقةتحديدخاللمناملؤسس ياالنضباطتحققالتيوالقواعدواملعاييرالضوابطمنمجموعةهيالحوكمة

بالطريقةاملركزفيالحوكمةنظاميتعلقباملركز،املرتبطةاألخرى املصالحوأصحابفيهوالعامليناملركزمصالحبينالتوازن وتحققحمايةأفضلتضمنالتيواإلجراءاتوالسياساتوالنظموالقواعداللوائحكافةاملؤسس ياالنضباط

.املصلحةوأصحابالعامواملديراإلدارةمجلسقبلمناملركزشؤونبهاتدارالتي

  املؤسسيةالحوكمةمبادئ

علىالفعلياإلشرافوتحقيقاءةبنّ بصورةمهامهتنفيذفياإلدارةمجلستساعدفعالةأداةالحوكمةتكون أنإلىتهدفممارساتبتبنيالحوكمةفيفلسفتهوتتمثلومسؤولة،وشفافةفعالةحوكمةممارساتبتطويراملركزيلتزم

تغييراتأيوإجراءالدوريةتهباجتماعاواآلخرالحينبينالحوكمةممارساتبمراجعةاملركزإدارةتقومكمااألخرى،والتشريعاتاملتطلباتوكذلكبالحوكمةالخاصةاملمارساتبأفضلااللتزامطريقعنذلكويتحققوأنشطته،املركز

.واملحاسبيةواملساءلةواإلفصاحالشفافيةمبادئخاللمناملركزوقوانينبلوائحااللتزاملتحقيقمناسًباويكون الضرورةتقتض يحسبمامطلوبةتكون قد

:املركزحوكمةركائزيليوفيما

.للمركزالعامةواالستراتيجيةاملقرودولةاليونسكوومنظمةالعملمتطلباتمعاملتبعالحوكمةإطاريتماش ىأن:الحوكمةإطار •

أعمالهوتسييرركزاملشؤونإدارةعنالتنفيذياملسؤولوهوعاممديرللمركزيكون كما.املركزتنظيموثيقةأحكامحدودفيأغراضهلتحقيقالالزمةالقراراتواتخاذأمورهوتصريفعليهاإلشرافيتولىحيث:املركزإدارة•

.اإلدارةمجلسيقرهومابموجبهالصادرةواللوائحاملركزتنظيموثيقةعليهتنصماحدودفيومسؤولياته

تنفيذأداءلقياسومؤشراتمبادراتوضعخاللمناالستراتيجيةهذهترجمةويتماليونسكوومنظمةالسعوديةالعربيةاململكةحكومةوتوجهاتتوجهاتهمعتتناسبواضحةورؤيةاستراتيجيةللمركزيكون :املركزاستراتيجية•

.االستراتيجية

.الوظيفيوالهيكلالوظيفيالوصفبدليلمفصلةباملركزاملوظفينوكافةالعامواملديراإلدارةملجلسواضحةومسؤولياتأدواروجود:واملسؤولياتاألدوار •

.العملياتتنظيملغرضاملركزفيوالعاملينواألقساماإلداراتلكافةوإجراءاتسياساتوجود:واإلجراءاتالسياسات•

ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي
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عليهايوقعالتيالنماذجمثلترياتاملشبعملياتاملتعلقةاملصالحتعارضتمنعبضوابطالسياسةهذهواشتملتولجانه،باملركزاملتعلقةالجوانبكافةلتغطياملصالحتعارضلضبطسياسةواعتمادتطوير:املصالحتعارض•

.مستمربشكلوتطور املركزبلوائحوفصلتالخبراءواختياروالبتوالترسياتللمشتريات

عدالتيالتقاريرذلكفيبماللمركزالتقاريررفعآليةتحديد:التقاريررفع•
ُ
.املناسبةاإلداريةللجهاتورفعهاواعتمادهامراجعتهاوكيفيةاألقسامقبلمنت

واإلقرارعليهاالطالعتم(داءاأل جودةميثاق)املهنةألخالقياتمعتمدميثاقوللمركزاملوظفين،لدىاملؤسسيةاألخالقيةالقيموترسيخالعامةاملصلحةأجلمنوالعملالنزاهةمنعاليةبدرجةالتحلي:األخالقيةوالقيمالنزاهة•

.املوظفينجميعقبلمنبه

:املركزاستراتيجيةحوكمة•

.(األمانةالتميز،التمكين،االبتكار،التعاون،االلتزام،)األداءجودةبميثاقاتضحتوقيمورسالةورؤيةاستراتيجيةوأهدافغايةللمركز1.

.اإلدارةمجلسقبلمن(2021-2015)للفترةالتنفيذيةوالخطةاالستراتيجيةالخطةاعتمادوتمالدولة،توجهاتمعوتتماش ىتوجهاتهمعتتناسبواضحةاستراتيجيةللمركز2.

مؤشراتإعدادوتماإلنجاز،اتتحديأوتعثراتأيوجودعندالتصحيحيةاإلجراءاتووضعاملعتمدة،املستهدفاتمقابلاملؤسس يلألداءاملستمرةاملراقبةفياملساعدةبهدفرئيسيةأداءمؤشراتاعتمادتم:ومستهدفاتهاالرئيسيةاألداءمؤشرات3.

.العاملينلكافةاملختلفةاملركزخططوثائقضمنونشرهااإلدارةمعمناقشتهاوتماملختلفةاإلداراتقبلمناألداء

للدول االحتياجاترصدبعداعليهواالتفاقمناقشتهاوتمتعامكلبهاالخاصةواملشاريعاملبادراتاقتراحعنمسؤولةإدارةوكلللمركز،االستراتيجيةاألهدافلتحقيقالسنويةواملبادراتاملشاريعمنعدداعتمادتم:االستراتيجيةاملبادرات4.

.املعنييناملصلحةوأصحابوالشركاءاألعضاء

منالعالقةلهذهفعالةوإدارةيمتنظوجودضماناملركزعلىفإنوبالتالي ّاملركز،أعمالعلىمباشرغيرأومباشربشكلاملؤثرينمنكانواسواءاألهميةبالغةاملصلحةوأصحاباملركزبينالعالقةتعتبر:املصلحةوأصحاباملركز بينالعالقة5.

األمور فياملصلحةأصحابمعالتشاور .املركزاستراتيجيةفيواملؤثرةالهامةالقضايافيمعهموالتشاور الرئيسيينالقرارمتخذيمعقويةعالقةبناءاملركز،معالعالقةوطبيعةمنهمكلطبيعةاالعتباربعيناألخذمعاملصلحةأصحابتحديد:خالل

والجداول العملخططعلىاملصلحةأصحابمعاالتفاقمعهم،األفكاروتبادلمعهمالعالقةتوطيدعلىوالعملمنتظمةبصورةالعملفيالرئيسييناملصلحةبأصحاباالجتماع،.خبراتهممنواالستفادةآرائهمعلىوالحصول بأعمالهماملتعلقة

.املصلحةأصحابمعالتعاملفيواملتابعةالتخطيطوعدماملفاجآتتجنباآلخر،الطرفتجاهطرفكلوالتزاماتالزمنية

ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي
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ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي
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الداخليةالرقابةأنظمة

:الداخليةالرقابة•

واللوائحللقوانينالواالمتثبها،املوثوق املاليةالتقاريروإعدادوالكفاءة،التشغيليةالفعاليةمجالفياملركزأهدافتحقيقلضماناملتبعةواإلجراءاتالسياساتالداخلية؛بالرقابةيقصد

ماالداخليةالرقابةأنظمةملوتش.املركزمواردوحمايةاالحتيالومنعكشففيهاًمادوًراالداخليةالرقابةوتتبوأ.املركزلهايتعرضالتياملخاطرفييتحكمماكلتشملالداخليةوالرقابة.والسياسات

سياساتدليل:تشملاملركزلدىاملتبعةالداخليةالحوكمةسياساتوأهمباملركز،األساسيةواإلجراءاتالعملياتلكلمتوفرةواإلجراءاتالسياساتأنضمانمعواإلجراءات،السياسات:يلي

دليل-املركزوإجراءاتعملياتدليل-اإلداريةالشؤونوإجراءاتسياساتدليل-واملشترياتالعقودوإجراءاتسياساتدليل-البشريةاملواردوإجراءاتسياساتدليل-املاليةالشؤونوإجراءات

.املشاريعإدارةوإجراءاتسياساتدليل-األداءجودةميثاق-الدوليةوالعالقاتالتواصلوإجراءاتسياسات

:للمركزالتنظيميالهيكل•

وذلكلذلك،الحاجةدعتإنمختلفةبطرق املركزهيكلةويمكناملركز،أهدافتحقيقأجلمنواإلشرافوالتنسيق،املهاموتوزيعأنشطتهتوجيهكيفيةبهمحددمعتمدتنظيميهيكلللمركز

العامللمديرعديلللتمقترحاتأيةرفعخاللمنمستمربشكلوتحديثهالعملوإجراءاتسياساتتطويرخاللمنالهيكلهذاضمناتباعهاسيتمالتيالعملطرق تحديدمعأهدافه،علىباالعتماد

:فيتتمثلواملسؤولياتاالختصاصاتسالسةلضمانداعمةوثائقهناكأنكمااإلدارةمجلسقبلمنللمركزالتنظيميالهيكلاعتمادوتم.للمركز

.واإلجراءاتالعملياتدليل.أ

.الوظيفيالوصف.ب

.املركزإدارةمجلس.ج

ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي
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ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي

املسؤوليات

الجهات ذات العالقة

مجلس 
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اللجنة العلمية 

ولجان التحكيم
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واملخاطر
ريةاملوارد البش
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الداخلي

****الهيكل التنظيمي

******التخطيط االستراتيجي

****تفويض الصالحيات

******السياسات واإلجراءات

****األدوار واملسؤوليات

***إدارة املخاطر

***ةقياس فعالية أنظمة الرقابة الداخلي

****التدقيق الداخلي ألعمال املركز

******التدقيق الخارجي

******تنظيم عمل اللجان

**إدارة املوارد البشرية

**إدارة املوارد املالية

*********أصحاب املصلحة

*****اإلفصاح والشفافية

****اإلبالغ

******تعارض املصالح

**قواعد السلوك املنهي

**********االقتراحات والشكاوي 

**********رفع التقارير

مصفوفة مسؤوليات الحوكمة املؤسسية

.يوضح الجدول التالي العالقة بين أسس الحوكمة مع اإلدارات واألقسام املوجودة في املركز
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ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي

:الحوكمةسياسات

املخالفات،عنالبالغسياسة(3)املعلومات،سريةسياسة(2)املصالح،تعارضسياسة(1):سياساتثمانوتشملالداخليةالرقابةللمركزتضمنالتيالسياساتيليفيما

.التصعيدوسياسة(8)األداء،جودةميثاق(7)ووالشفافية،اإلفصاحسياسة(6)االلتزام،سياسة(5)املصلحة،أصحابمعوالتواصلاالتصالسياسة(4)

وأهدافقانونيةالللمتطلباتوفقامناسببشكلتطرأقدالتيالتعارضحاالتمعالجةفياملركز ًمساعدةإلىالسياسةهذهوتهدف:املصالحتعارضسياسة(1)

.املركزعملياتفيوالشفافيةاملساءلة

يتفقبماسليم،بشكلاملعلوماتسريةتحقيقعلىاملركزمساعدة–املركزأهدافلتحقيقاستخدامهاعند–السياسةهذهمنفاملقصود:املعلوماتسريةسياسة(2)

.املختلفةولوائحهالتأسيسميثاقضوءفيللمركزوالنظاميةالعامةوالتوجهاتللمساءلةالخضوعومعاييرالقانون مقتضياتمع

علىمبنيةعمليئةبوخلقواملساءلةواملصداقيةوالنزاهةاألمانةمعاييربأعلىاملركزالتزامعلىالتأكيدهوالسياسةهذهمنالغرض:املخالفاتعنالبالغسياسة(3)

مخالفاأومقبول غير ًسلوكا ًتشكلقدأّنهايعتقدالتيالحاالتعنلإلبالغاملسؤولينإلىاللجوءعلىاملوظفينوتشجيعاالطمئنانوتوفيراملنفتحالتواصلأساس

منللتأكدالالزماإلطارالسياسةهذهوتوفراملهنية،األخالقمنعالبمستوى التحلياملركزفياملوظفينكافةمنيتوقعأنهحيثواملواثيق،واملعاييرللسياسات

نممامبكروقتفيموظفيهأواملركزلهايتعرضقدمخاطرأوملخالفاتحاالتأيعنالتبليغ
ّ
.املناسبالشكلبومعالجتهاالحاالتهذهمعالتعاملمناإلدارةيمك

طويلةقيمقخلإلىالنظرةمعالرئيسييناملصلحةأصحابمععميقةعالقاتإنشاءهوالسياسةهذهمنالغرض:املصلحةأصحابمعوالتواصلاالتصالسياسة(4)

املركز،إدارةسمجلداخلوالتواصلاملصلحةأصحاببعالقاتاملتعلقةللقضايااالرشاداتوتوفرتحكماملصلحةأصحابمعالتواصلسياسةألن.للمركزاألمد

السياسةهذهينباختالفاتأيوجودحالوفي(املركزتنظيممثل)العالقةذاتواللوائحاألنظمةمعتتوافقبحيثالعالقاتهذهعلىللحفاظواملوظفينوأعضاؤه

.واللوائحاألنظمةبتلكالعمليتمللمركزالعالقةذاتواللوائحواألنظمة
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ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي

املبادئااللتزامسياسةوتحدد،بااللتزاماملتعلقةمسؤولياتهمعتتوافقوبطريقةقانونيةبصورةأنشطتهوتنفيذاملركزتقيدهوالسياسةهذهمنالغرض:االلتزامسياسة(5)
:خاللمنواألنظمة،واللوائحبالقوانينااللتزاملتحقيقاملركزعملبمنهجيةاملتعلقةوااللتزاماتالشاملة

الفريقبروحوالعملانواالتقاملؤسس يواالنتماءالذاتيةوالرقابةوااللتزامالجودةعلىتؤكدالتياملؤسسيةقيمهخاللمناملركزقبلمناملتبعااللتزامإطارتحديد•
.الواحد

.املركزوأقسامإداراتجميعفيمعتمدوشاملودقيقمتناسقالتزامنهجإتباع•

.املركزوأقسامإداراتجميعقبلمنااللتزامومراقبةلتسهيلاملمارساتأفضلواتباعتطوير•

.املركزوحوكمةاألخالقيةاملعاييرأفضلاتباع•

.بأدوارهموالقيامااللتزاممسؤوليةاملنسوبينكافةيتحملحيثاملركز،منسوبيجميعلدىااللتزامثقافةتعزيز•

وفيصحيحةطريقةبعليهاويحرصباملركزاملتعلقةالجوهريةاألمور كافةعناإلفصاحيضمناإلدارةمجلسأنمنالتأكدهومنهاالغرض:والشفافيةاإلفصاحسياسة(6)
.املعتمدةوالقراراتالدوريةتماعاتاالجبمحاضروثقتوالتيحوكمتهانضباطومدىاملركزوأداءاملالياملركزأواملوقفذلكفيبماأوانها،

قيامهمعندنييناملعواألفرادالعاملينوجميعاملركزإدارةقبلمنلهاواالمتثالاتباعهاالواجباألخالقيةواملعاييرالسياساتامليثاقهذايحوي :األداءجودةميثاق(7)
املركزمصالححفظشأنهمنماوكلاملركز،تجاهوالوالءالعنايةواجبيببذلاملعنييناألشخاصمساعدةإلىامليثاقهذهيهدفذلك،علىوعالوةاملركز،تجاهبواجباتهم
االعترافعلىاعدتهمملسالتوجيهوتوفيراألخالقية،املخاطرمجاالتعلىالتركيزعلىاملعنييناألشخاصملساعدةاألهمية،منالقدروبنفسقيمته،وتعظيموتنميته

.واملساءلةالصدقثقافةتعزيزفيواملساعدةاألخالقي،غيرالسلوكعنلإلبالغآلياتوتوفيراألخالقية،القضايامعوالتعامل

: سياسات الحوكمة
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نظام الحوكمة املؤسس ي ألعمال املركز

قبلمناتخاذهايتمالتيالقراراتأناألطرافأحديشعرعندماالبرامجمسئوليأوالعامةواألجهزةاملركزبينالخالفمنحاالتأحياًناتنشأقد:(التصعيد)الرفعآلية(8)
حيثماحلإلىالتوصلإلىالسعيبهايمكنالتيالكيفيةتحديدإلىهذهالتصعيدسياسةوتسعىاألسباب،منغيرهاأوالعملمتطلباتمعتتماش ىالأومالئمةغيراآلخرالطرف
.النظروجهاتأوالرأيفياالختالفاتوجدت

أواملركزأعمالبالعالقةذاتاملخرجاتجودةفياملركزمعالتجاوبعدمحالفيوجهاتوإصالحللتحاكممشتركةلجنةتشكيل:الجهةوإدارةاملركزإدارة:األول املستوى -أ
فياملبدئيللبتاللجنةأواإلجراءومسؤولالتقييمعمليةإدارةعناملسؤولإلىالتصعيدفيتمأخرى،أمور أيةأوالتقريرمحتوياتعلىاألجهزةتحفظحالفيأوإقرارها،
عدمأوالصالحياتإطارخارجتكون التيالحاالتوفي.الطرفينبيناملشتركةاالحتكامللجنةالرفعيتماملبدئي،البتبنتيجةالجهازأواملركزاقتناععدمحالوفي.الخالف
.اإلدارةعامملديرالتصعيديتماملقترحةللحلول اآلخرالطرفاستجابة

الدورياالجتماعأعمالجدول ضمناملعلقة(التصعيد)الرفعحاالتتدرجحيثاملباشر،املسؤولمنلهيرفعفيماالنظربإعادةاملركزعاممديريقوم:الثانياملستوى -ب
خطاباتإرسالوأإجراءات،أيةاتخاذدون الخالفموضوعإقفالمثلبشأنهااملناسبةالقراراتواتخاذاالجتماعخاللمناقشتهاويتماملعنيةاللجانأواملركزملنسوبي
.لذلكالحاجةدعتإذابالقضيةاإلدارةمجلسرئيسمخاطبةأوللجهة،رسمية

التاليةالجوانبمراعاةاملركزعلى.السابقةاملستوياتفيحلهعلىالقدرةعدمحالفيفيهالنهائيللبتاإلدارةمجلسلرئيساملوضوعيرفع:اإلدارةمجلس:الثالثاملستوى -ت
:(التصعيد)الرفععمليةفي

.املناسبالوقتوفيالتصعيدموضوعفيمباشربشكلاملعنيةاألطرافمعالتصعيدعمليةفياملتخذةوالقراراتاإلجراءاتجميعمشاركة▪

تمالتيالنتيجةحول املعنيةاألطرافجميعمنتأكيدالتوثيقيتضمنأنيجبوبالتحديدخطيا،التصعيدموضوعبخصوصاملتخذةالقراراتجميعتوثيق▪
.معلقةقضاياأيملتابعةاتباعهاسيتمالتيواآلليةعليهااالتفاق

.التصعيدبحاالتالخاصةالسجالتفياملراسالتهذهمننسخةوتحفظالرسميةالتواصلوسائلخاللمنالتصعيدبحاالتاملتعلقةاملخاطباتجميعتكون ▪

.املركزبياناتقاعدةفيوالقراراتاملراسالتكافةتضمالتصعيدحاالتفيخاصةبسجالتاملركزيحتفظ▪

: سياسات الحوكمة
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:  آليات الحوكمة

.تكليف لجنة تدقيق داخلية لحوكمة وتدقيق أعمال املركز بشكل عام و املالية بشكل خاص•

ن في املركز من داخل تعزيز املوظفين الفنيي: العمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة فرص التحسين الواردة بتقرير التقييم الخارجي من منظمة اليونسكو من خالل•

بمجال الجودة، أداء دور ةتصاململكة وخارجها، وضع استراتيجية لالستفادة من الدراسات التي يقوم بها املركز، تعزيز التواصل مع الشبكات اإلقليمية والعاملية املخ

.العربيةطقةأكثر فاعلية في تعبئة املوارد الخارجة عن امليزانية، استثمار دعم منظمة اليونسكو في إشراك املركز بأنشطة مكاتبها ومراكزها في املن

.تطوير الئحة الهيئة االستشارية للمركز•

.  تطوير سياسة النشر إلصدرات املركز ومنشوراته•

.  تطوير معايير سياسة املركز في اختيار  مشاريعه•

.  وضع منهجية التحكيم•

.  تعزيز آليات العمل و تطويرها في اللجنة العلمية•

.طرح مشروعات املركز من خالل املنافسات واالستكتاب املباشر مع باحثين متميزين•

.إعداد خطط تحسين دورية وفق معايير محددة•

ألعمال املركزنظام الحوكمة املؤسس ي
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قبلية أبرز مالمح إستراتيجية المركز المست

(م2028–م 2022)
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م2028حتى عام 2022أبرز مالمح إستراتيجية املركز املستقبلية من عام 

الدراسةإلىاملستنداألداءعلىالتركيزمنظومةم2028عاموحتىم2022عاممناالستراتيجيةخطتهفي(RCQE)التعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياملركزانتهج

والبرامجاملدى،متوسطةالبرامجاالستراتيجية،الخطة:املكوناتمنرئيسةأنواعأربعةبينالربطخاللمناملمنهجالتخطيطواستمراريةاملستقبل،واستشرافوالتنبؤ

.حاليةقراراتصورةفيبينهاالتكاملانصهاربغيةاإلجرائيةوالخططاملدى،قصيرة

الجيدالتعليمضمانعلىينصالذيالرابعالهدفخاصوبشكلم2030لعاماملستدامةالتنميةألهدافوفًقااملستقبليةاالستراتيجيةخطتهبناءمشروعاملركزتبنىوقد-

للمركز،ستراتيجيةاال والتوجهاتالتعليم،وتميزجودةلتعزيزالعربيةالدول وتطلعاتواحتياجات.للجميعالحياةمدىالتعلمفرصوتعزيزللجميعوالشاملاملنصف

.علةمتفامتكاملةعملبمنظومةاملاليةالخطةووضعوالعمليات،التنظيميالهيكلبتطويراملرونةإلىإضافةالتنفيذية،والبرامجالعمل،وأولويات

:املالمحأبرز وكانت

.2021-2015نتائج الخطة االستراتيجية التأسيسية للمركز 1.

.  2030مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 2.

.  االحتياجات والتطلعات املتجددة لوزارات التعليم في الدول العربية ذات العالقة برسالة وأهداف املركز3.

خصوصيةذاتتتدخال وتتطلبصراعاتتواجهالتيالدول جانبمنأواالقتصادي،النموحيثمنسواءالتعليم،وتميزجودةلدعمالعربيةالدول بيناالحتياجاتتباينتحليل4.

.التعليمجودةلتعزيز

.  تعزيز التكامل مع املراكز اإلقليمية لليونسكو في الدول العربية5.

.  تعزيز التعاون مع املراكز الدولية التي تشرف عليها اليونسكو6.

.  تعزيز تنافسية مخرجات التعليم للدول العربية في املسوحات والتقييمات الدولية7.

.ة املركز ومهامهت الصلة بطبيعذااملقارنة املرجعية مع ممارسات متميزة إقليمًيا وعاملًيا في مجال عمل املركز، استعراض ودراسة املؤشرات املرجعية للمؤسسات واملنظمات8.

. وما بعده2050مستقبل جودة التعليم في الدول العربية، على أثر تداعيات جائحة كورونا، والتفكير العاملي حول مستقبل التعليم لعام 9.

.استعراض التقارير واالستراتيجيات الخاصة باليونسكو10.

.عقد ورش عمل ملناقشة الخطة بمشاركة خبراء محليين وإقليميين ودوليين11.
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مراحل العمل

املخرجات

األجزاء 
الرئيسة

املراحل

الخطة التشغيليةالخطة االستراتيجية

الخطة 
التشغيلية

3

هيكل الخدمات  وهيكل 
الشراكات

جدليل املبادرات والبرام

الخطة املالية

تشخيص 
الوضع الراهن

1

ة تقييم البيئة الداخلي

تحليل السياق العام

السياق الخاصتحليل 

دراسة الجهات املماثلة

التوجهات 
يةاالستراتيج

2

ةاملالمح االستراتيجي

يالتحليل االستراتيج

النموذج التشغيلي

ةالخريطة االستراتيجي

تقرير تشخيص الوضع الراهن
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م2028حتى عام 2022أبرز مالمح إستراتيجية املركز املستقبلية من عام 

املخرجات

.ملخص تنفيذي1.

تتضمن نقاط القوة، نقاط الضعف، املخاطر، التحديات، ( Situation Analysis Report)دراسة تحليلية للوضع الحالي للمركز 2.

.تحديد الفجوات، القضايا، والطموحات

(.Benchmarking report. )تقرير مقارنات مرجعية ألفضل املمارسات والخبرات3.

.العامليةتقرير بنتائج مواءمة الخطة االستراتيجية للمركز مع التوجهات واملواثيق الدولية واألهداف التنموية اإلقليمية و 4.

.تقرير يتضمن البدائل والخيارات االستراتيجية ومعايير اختيارها5.

( .Goals & KPIs)م ومؤشرات القياس 2028تطوير رؤية ورسالة وقيم املركز ،  وتحديد السياسات واألهداف االستراتيجية لعام 6.

.الخريطة االستراتيجية7.

(.Operating Model)النموذج التشغيلي 8.

(. Action plan)خطة تنفيذية 9.

.(Governance and Organization Structure)نموذج الحوكمة والهيكل التنظيمي 10.

(.  Communication and Partnership Model)نموذج خطة االتصاالت والشراكات 11.

(.Human Resource Plan)خطة املوارد البشرية 12.

( .Financial plan)الخطة املالية 13.

.  منهجية التكامل والتعاون التتابعية مع املراكز اإلقليمية والدولية التي تشرف عليها اليونسكو14.

.تقرير نتائج استطالع آراء أصحاب املصلحة في التحديث املبدئي للخطة االستراتيجية15.

.ملخص مقترحات املشاركين لتطوير فلسفة وبنية الخطة االستراتيجية للمركز16.
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م2021منشور قياس أداء املركز لعام 

تنفيذةوبدايالخطةمشروعاتنضوجمرحلةيمثلوهو،التنفيذيةالخطةلتنفيذالثالثالطور وهالعامهذا
.عمليةمبادرات

فيبدأتلتياواملشروعاتالبرامجتنفيذيستمرحيثعملية،مبادراتتنفيذعلىبالتركيزالطور هذايتصف
.الطور هذابدايةمعالسابقينالطورين

خمسةمنيتكون إطارخاللمناألداءقياسمنشور ملدخلاالستنادتمم2021لعاماملركزأعمالأداءرصدوفي
األثروقياسركزاملبخدماتواملعنييناملصالحأصحابمتطلباتملواكبتهاألبعاد،ثالثياألداءوقياسإلدارةجوانب

املصالحأصحابمعاملركزعالقاتتعقدعلىالضوءإلقاءإلىباإلضافةإليهم،املناسبةالقيمةتقديمومحاولة
تحقيقفييفيدامإلىاملركزيوجهمبتكًراكلًياإطارابذلكويوفراملركز،لعملالنطاقبيئةسياقفياملتعددين
واألهدافدةاملحدبالشروطمباشرةتتصلالتيبالطريقةاألداءقياسأنظمةوبناءتصميمفيويساعدالنجاح،
.التشغيليةلألداءاملأمولة
:خاللمنوذلك

اجونه؟ويحتفيهيرغبون الذيومناملركز؟لدىاألساسييناملصالحأصحابهممن:املصالحأصحابرضا-

متبادل؟أساسعلىاملصالحأصحابمناملركزويحتاجيريدماذا:املصالحأصحابمساهمه-

لدىاملصالحصحابأواحتياجاترغباتيلبيحتىتفعيلها؛املركزيحتاجالتياالستراتيجياتما:االستراتيجيات-

متطلباتهم؟فيالوفاءمعملركزا

استراتيجياته؟تنفيذمنيتمكنحتىتفعيلهااملركزيحتاجالتيالعملياتما:العمليات-

؟.عملياتهتشغيلمنيتمكنحتىتفعيلهااملركزيحتاجالتيالقدراتهيما:(واملوارداإلمكانيات)القدرات-

الرؤية

الرسالة

األهداف الرئيسية

األهداف الفرعية

اإلجراءات/املبادرات

املقاييس

املستهدفات T1 T1 T1

M1 M2 M3

AI1 AI2 AI3

O1 O2

خمطط اسرتاتيجي

خطط عمل

تقييم التنفيذ
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م2021منشور قياس أداء املركز لعام 

:املصالحأصحابرضا

ثالثةفياملركزفياملصالحأصحابتقسيمويمكناملركز؟فياملصالحأصحابهممنمعرفهفيذلكويتمثل
:هيرئيسهمنأنماط

.باملركزيعملون األفرادمنمجموعهوهمالداخليين،املصالحأصحاب-
ملركز،امععالقتهمخاللمنوالخارجالداخلفييعملون الذيناألشخاصوهم:الوسطاءاملصالحأصحاب-

.البحثيةوالفرق واملستشارين،اللجان،تشملالوسطاءفئاتومعظم
يقومون لذينااألشخاصوهم:باملركزعالقتهمخاللفئاتثالثفيينحصرون:الخارجييناملصالحأصحاب-

هيئهأعضاء،املعلمون الطالب،الشركاء،باألعضاء،املركزيربطون الذينوهماملركزالىاملدخالتبتوريد
العاملين،ة،الوطنياللجانالعربية،بالدول والتعليمالتربيةوزاراتاألمور،أولياءالخريجين،التدريس،

أهدافهالهاالفئاتهذهكلإنإالوالدوليةاإلقليميةاملنظماتاملجتمعات،املانحة،الجهاتاملستخدمين،
وجههلهتكون دمستفيأومصلحهصاحبكلولكناملجتمع،تخدمكوادرتخريجفيتتمثلالتياملشتركة،

القيموفرتأنيتوقعاملركزفإنوبالتاليمختلفة،واهتماماتاعتباراتتتطلبوالتيالخاصة،نظره
.والخدميالجغرافيتموضعهخاللمناملصالحأصحابمختلفاهتمامات
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م2021منشور قياس أداء املركز لعام 

 ووالثــــاني االنتهــــاء مــــن تنفيــــذ مشــــروعات الطــــور األول •
ً
ـــامال كحــــد %( 85)ـك

لــــث واســــتدامة مؤسســــية لعــــدة مشــــاريعالثامــــن مشــــروعات الطــــور أدنــــى 

.كالباحث الزائر وسفير املركز وقواعد بيانات الدول والنشرة

الـــــدول عالقـــــات املركـــــز مـــــع الجهـــــات املعنيـــــة بتطـــــوير التعلـــــيم فـــــيتوطيـــــد•

.العربية بما يمكن من تنفيذ مبادرات عملية

يــــــة لالتمويجهــــــات التطــــــوير شــــــبكة قويــــــة مــــــن العالقــــــات والشــــــراكات مــــــع •

.املحلية واإلقليمية والدولية

.دارةاملتابعة الدورية لكافة توصيات االجتماعات وقرارات مجلس اإل •

.إنفاذ نظام حوكمة العمل املؤسس ي•

أهم املخرجات

القدرات
يحتاجهاالتيالقدراتما

التشغيلأجلمناملركز
العمليات؟وتحسين

االستراتيجيات
يجبالتياالستراتيجياتما

متطلباتإلرضاءوضعها
املعنيةاألطرافواحتياجات
الرئيسة؟

فاألطرامننريدهاالتياالسهاماتما
القدراتهذهعلىللحفاظاملعنية

وتطويرها؟

وماذااملعنيةاألطرافهممن
؟املركزمنويحتاجون يريدون 

توصيل الرضا
ةمتطلبات األطراف املعني

مساهمات األطراف املعنية
إرضاء األطراف املعنية

التطوير لتحقيق 
التوجه االستراتيجيالجودة والتميز

العمليات
لبها ما العمليات املهمة التي يتط

ته؟ املركز لتنفيذ استراتيجي

األطراف 
املعنية 
ةالرئيسي

منشور األداء
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م2021للخطة التنفيذية عام ( تعزيز العمل املؤسس ي للمركز)األول املحور أبرز مؤشرات أداء

عدد مستشاري 
غير املركز 

املتفرغين
(11)

الخبراءعدد 
املشاركين

(356)

عدد املصادر 
بةاملتاحة باملكت
الرقمية 

(37)

نسبة اإليرادات 
إلجمالي الذاتية 

املوارد 
(15.33)%

نسبة تغطية 
الذاتية اإليرادات 

للمصاريف 
التشغيلية

(15.33)%

عدد املشروعات 
الياملنفذة بمقابل م

(7)

الفعاليات عدد 
االجتماعية

(27)

عدد 
املنشورات

(Posts  ) على
حسابات 
التواصل

(211)

تفاعل 
املتابعين 

مشاركة، )
تعليق، 
، إعجاب
(مشاهدة

(567090)

أنشطة برامج عدد 
التنمية املهنية

(25)

مؤشر رضا 
املركزمنسوبي 

(94.1)%

مستوى تطور 
الصورة الذهنية

(81)%

التنفيذ

النتائج

األثر

الدراسات عدد 
املنفذة

(37)

العملعدد ورش
املنفذة

(17)
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عدد الشراكات
واالتفاقيات

(44)

مستوى 
تغطية املجاالت من
خالل الشراكات

(100)%

مستوى التغطية 
للدول العربية

(100)%

املشاريعمعدل 
الناشئة عن 
الشراكات

(32)

عدد املستفيدين من
مبادرات الشراكة

( 11)دولة و ( 22)
منظمة

الخدمات عدد 
رامج اإللكترونية كب
مستدامة 

(6)

دل عدد اتفاقيات تبا
املعلومات

(44)

التنفيذ

النتائج

األثر

حجم الدعم 
املقدم من 
الشراكات 
التمويلية

(40)%

م2021ام للخطة التنفيذية ع( شراكات املركز املحلية واإلقليمية والدولية)الثاني املحور أبرز مؤشرات أداء
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ةالتقارير التحليليعدد 
(6)

عدد تقارير حاالت 
الدول 

(74)

مستوى التغطية 
النوعية

(100)%

دولة/ عدد املشاركين 
(  23)وزارة تعليم و ( 22)

منظمة

عدد الفعاليات 
املصاحبة للمشروع 

البحثي
(12)

مستوى التغطية 
افية الجغر

(100)%

املستفيدين من عدد 
يةإصدارات املركز البحث

(2405)

املخرجات عدد 
التطويرية 
الناشئة عن 

البحوث
(12)

عدد البحوث 
ةوالدراسات ملنفذ

(37)

التنفيذ

النتائج

األثر

2021التنفيذية عام للخطة ( إثراء)الثالث املحور مؤشرات أداءأبرز 
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عدد التقارير 
املنفذة

(135)

عدد الفعاليات 
والتي تمتاملنظمة

املشاركة فيها 
(369)

املقاالتعدد 
عة باإلذااملنشورة

والصحف
(13)

التنفيذ

نسبة شمولية 
التقارير للدول 

العربية
(100)%

النتائج

تقييم الفعاليات
(اتاستبيان)املنظمة 
(94.7)%

عدد التقارير 
والنشرات الرقمية 

املحملة
(151)

األثر
حجم املبادرات 
املطبقة ذات 

العالقة
(68)%

اإلصدارات عدد 
وامللفات الرقمية

(151)

ي عدد املشاركين ف
الفعاليات

(298019)

م 2021عام ( دعم صانعي القرار بالتقارير واملعلومات)الرابع املحور أبرز مؤشرات أداء

عدد املسؤولين 
املشاركين في 
الفعاليات

(379)

املشاهدات عدد 
إلصدارات املركز

(3109)
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عدد الدورات 
املقدمة

(2)

تقييم الدراسات 
املنفذة

(78)%

عدد املتدربين
(509)

عدد التوصيات 
الداعمة التخاذ 

القرار
(379)

م2021للخطة التنفيذية عام ( تطوير )الخامس املحور أبرز مؤشرات أداء

التنفيذ

النتائج

قياس رضا األثر
املتدربين

(86)%

املشاركينعدد 
الفعالياتفي 
(298019)
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م2021أداء استراتيجية املركز  منذ التأسيس حتى عام  

ا فرعًيا ولقياس مدى تحقق األهداف االستراتيجية، تم بناء ( 25)أهداف إستراتيجية و( 5)من (2021–2015)تتكون إستراتيجية املركز 
ً
مؤشر أداء ( 83)هدف

ولتحقيق مستهدفات املؤشرات؛ . مؤشر أداء تنفيذي( 51)أعوام و ( 5)مؤشر أداء استراتيجي على مدى ( 11)مؤشر أداء استراتيجي على مدى عامين و ( 11)منها 

.مشروًعا (99)مبادرة إستراتيجية تشتمل على (39)تم تطوير 

في مجاالت بناء القدرات والبحوث والدراسات واملعلومات ( 354)م والتي بلغ عدد مخرجاتها 2021وجميع املبادرات االستراتيجية اكتملت بنهاية االستراتيجية في 

.والتقنية واملوارد املالية والبشرية والحوكمة والشراكات املحلية واإلقليمية والدولية

(  9)حيث حققت: ملخًصا لحالة املؤشرات االستراتيجية

ت نسبة وهي املؤشرات التي بلغمؤشرات أداًء استثنائًيا 

:املتحقق للمستهدف ألي منها
لغت وهي املؤشرات التي بمؤشرات أداًء ممتاًزا ( 8)وحققت 

:نسبة املتحقق للمستهدف ألي منها

 ( 3)وحققت 
ً

بلغت وهي املؤشرات التيمؤشرات أداًء مقبوال

:نسبة املتحقق للمستهدف ألي منها

(أداء االستراتيجية)ويوضح جدول 

وأكثر% 110إلى أقل من 90وأكثر% 110

%  90إلى أقل من 75

أداء مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

45%

40%

15%

أداء جيد أداء استثنائي أداء ممتاز

41



م2021أداء استراتيجية املركز  منذ التأسيس حتى عام  

ويوضح الجدول تفاصيل مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

املتحققاملستهدفوصف املؤشراسم املؤشرالهدف االستراتيجي
%املتحقق

للمستهدف
حالة املؤشر

تطوير برامج بحثية عالية 

الجودة

إصدار تقارير بحثية حول جودة

عربي التعليم وتميزه في العالم ال

سنوًيا

ية حول جودة تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري إلصدار تقارير بحث

ةالتعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرف
1523153.3%

نشر تقارير بحثية حول جودة 
عربي التعليم وتميزه في العالم ال

يات سنوًيا من خالل قنوات وفعال
.املركز املختلفة

ة حول جودة تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري لنشر تقارير بحثي

ة بقنوات وفعاليات التعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرف

.املركز املختلفة

151173.3%

إصدار مقاالت دورية حول جودة 
عربي التعليم وتميزه في العالم ال

.سنوًيا

ودة تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري إلصدار مقاالت حول ج

.ةالتعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرف
201680%

نشر مقاالت دورية حول جودة 
عربي التعليم وتميزه في العالم ال

.سنوًيا

ودة تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري إلصدار مقاالت حول ج

.ةالتعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرف
201680%

من % 80الوفاء بمتطلبات 
األطراف املعنية

ة باإلصدارات تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري لرضا األطراف املعني

البحثية التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرفة
80%94%117.5%

تنظيم أربع ندوات سنوًيا
والندوات تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري للمجموعات البحثية

السنوية التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرفة
2022110%

أداء جيدأداء ممتازأداء استثنائي
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م2021أداء استراتيجية املركز  منذ التأسيس حتى عام  

ويوضح الجدول تفاصيل مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

املتحققاملستهدفوصف املؤشراسم املؤشرالهدف االستراتيجي
%املتحقق

للمستهدف
حالة املؤشر

دعم وإعداد برامج تطويرية

معدل ورش العمل التطويرية 

يم حول الجودة والتميز في التعل

.املنفذة سنوًيا

فيذ برامج تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري للتنسيق بشأن تن

تدريب متخصص في تطويرية تسهم في تطوير التربويين والقائمين على العملية التعليمية، بتقديم

.  جميع جوانب الجودة والتميز في التعليم

2529116%

من % 80الوفاء بمتطلبات 
األطراف املعنية

ة باإلصدارات تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري لرضا األطراف املعني

البحثية التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر املعرفة
80%94%117.5%

تقديم االستشارات الفنية

معدل الدراسات االستشارية 

الفنية املنفذة سنوًيا

ية واألفكار تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل تزويد الدول األعضاء باملشورة الفن

العملية في مجال جودة التعليم وتميزه
911122.2%

معدل التقارير الصادرة حول 

دة أفضل املمارسات في مجال جو 

التعليم وتميزه

ات العاملية في تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل تزويد الدول األعضاء بأفضل املمارس

.  مجال جودة التعليم وتميزه
30127423.3%

فيما % 70تحقيق نسبة تزيد على 

يتعلق برضا املؤسسات 

ةبالخدمات االستشارية املقدم

خدمات تعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل القياس الدوري لرضا املؤسسات بال

االستشارية املقدمة
70%94%134.2%

ية، االستفادة من املعونات املال

مّيز وإدارتها لتحسين الجودة والت

في التعليم

معدل مشروعات التمويل التي 
من امليزانية % 20تغطي نسبة 

.املخصصة لألبحاث سنوًيا
.  تهاتعزيز تنفيذ استراتيجية املركز وذلك من خالل االستفادة من املعونات املالية وإدار 

مشروع ( 15)

ي للتمويل تغط

% 20نسبة 

مشروع ( 15)

للتمويل تغطي 

% 20نسبة 

100%

43أداء جيدأداء ممتازأداء استثنائي



م2021أداء استراتيجية املركز  منذ التأسيس حتى عام  

ويوضح الجدول تفاصيل مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

املتحققاملستهدفوصف املؤشراسم املؤشرالهدف االستراتيجي
%املتحقق

للمستهدف
حالة املؤشر

اث التوسع في تقديم االستشارات واألبح

والدراسات

عدد البحوث والدراسات 
حوث والدراسات بتقص ي َ يقيس املؤشر عدد البحوث والدراسات للقضايا واملشكالت التعليمية في الوطن العربي املنجزة في العام وتعنى الب

ضع خطط تطبيقهاالقضايا واملشكالت التعليمية على مستوى أجهزة وزارات التعليم بالدول العربية ودراستها وتقديم الحلول الناجمة وو 
66100%

ةمعدل تقديم خدمات استشارية الحق
ق، إيضاح الحلول يقيس هذا املؤشر معدل تقديم الخدمات الالحقة لالستشارة مستشار متفرغ، وضع خطة تطبيق، املساعدة في التطبي

(بطلب من العميل أو بمبادرة من املركز) االستشارية، تدريب على التطبيق وغيرها من الخدمات

سبع خدمات لكل 

عشر استشارات
7100%

واالستغالل األمثلإالنفاقرفع كفاءة 

وتنمية املوارد الذاتيةللموارد املالية
مؤشر تنمية املوارد الذاتية

فع كفاءة االنفاق يقيس املؤشر نسبة حجم املناقالت مقابل امليزانية املعتمدة، يعكس املؤشر أهمية التخطيط املالي؛ مما يسهم في ر 

واالستغالل األمثل للموارد املالية وتنمية املوارد الذاتية
8%15.33%191.6%

ضمان قياس األداء بما يعزز الشفافية 

واملسؤولية
مؤشر النضج في قياس وإدارة األداء

ر وثقافة األداء إدارة االستراتيجية، إدارة األداء، إدارة املبادرات، إدارة التغيي: قيس هذا املؤشر مستوى نضج املركز في خمسة مجاالت وهي

ويكون التقييم . ويتم قياس املؤشر من خالل مؤشرات قياس دورية عن النضج في قياس وإدارة األداء بشكل سنوي . وإدارة تجربة املستفيد

إلى أقل من %50)املستوى الثالث%( 50إلى أقل من %30)املستوى الثاني %30املستوى ً األول أقل من : وفقا ملستويات النضج التالية

)أو أكثر90)املستوى الخامس % (90إلى أقل من %70)املستوى الرابع %( 70

55100%

ظة استقطاب الكفاءات املتميزة واملحاف

عليها
نسبة شغل الوظائف

التخطيط للموارد يقيس املؤشر نسبة شغل الوظائف إلى إجمالي الوظائف املعتمدة بامليزانية حتى نهاية العام، حيث يسهم املؤشر في

البشرية بمسميات وظيفية ومستويات وأعداد محددة
100%100%100%

نهم في دعم بناء الخبراء املتخصصين وتمكي

مال املجاالت االستراتيجية ذات الصلة بأع

املركز

عدد أعضاء اللجان في املجاالت 

االستراتيجية

ناء الخبراء ويعكس هذا املؤشر توجه املركز نحو ب. يقيس املؤشر عدد أعضاء اللجان وفق التوجهات االستراتيجية للمركز في العام

املتخصصين وتمكينهم في املجاالت االستراتيجية ذات الصلة بالتنمية 
3030100%

تنويع جهود املركز في مجال الشراكة 

املجتمعية

عدد الفعاليات املنفذة في مجال 

الخدمة املجتمعية

رامج التدريبية عدد وتشمل الفعاليات الب. يقيس املؤشر عدد الفعاليات املنفذة في مجال الخدمة املجتمعية التي يقدمها املركز في العام

البرامج املوجهة للجمعيات الخيرية وحمالت التبرع بالدم وحمالت التثقيف الصحي وما إلى ذلك
2121100%

ضمان قياس األداء بما يعزز الشفافية 

واملسؤولية
الخطةنسبة املشاريع التي تسير حسب

، و يعكس املؤشر أهمية يقيس املؤشر نسبة املشاريع التي تسير حسب الخطة إلى إجمالي عدد املشاريع املعتمدة في ميزانية املركز في العام

ى جميع مشاريع املركزواملؤشر يحتوي عل.تنفيذ املبادرات واملشاريع وفق الخطط الزمنية و رفع كفاءة إدارة املشاريع والتقليل من املخاطر 
100%100%100%

44أداء جيدأداء ممتازأداء استثنائي
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املوارد البشرية وحجم القوى العاملة

بيان
اإلعارةالوظائف املشغولة

استشارات )التعاقد 

(وأبحاث
املجموع

العددالجنسالعددالجنسالعددالجنسالعددالجنس
وظائف 

املركز 

ةاملختلف

29ذكر17ذكر1ذكر11ذكر

14أنثى12أنثى1أنثى1أنثى

املجموع 

الكلي
1132943

حجم القوى العاملة

لتعاقدي بنهاية يبين الجدول  توزيع القوى العاملة في املركز حسب التصنيف الوظيفي لإلعارة وا

:م2021عام 

تطوير املوارد البشرية

:م عقد العديد من الورش التدريبية داخلًيا وخارجًيا كما يوضح الجدول 2021تم خالل العام 

بيان

اللجان الداخلية املشكلة

توظيف، بت، ترسية، )

(يةتدقيق، مشاريع، استشار 

ة اللجان الخارجي

ية بحث)املشكلة 

(وتحكيم

اللجان املحلية 

كعضوية
اللجان اإلقليمية 

والدولية كعضوية
املجموع

العددالجنس
الجن

س
العددالجنسالعددالجنسالعددالجنسالعدد

108ذكر1ذكر1ذكر63ذكر43ذكر

60أنثى1أنثى1أنثى42أنثى16أنثى
املجموع 

الكلي
5910522168

اللجان الداخلية والخارجية

مال م تمثيل املركز في عدد من اللجان داخلًيا وخارجًيا لحوكمة األع2021تم خالل العام 

:وبذل الجهود التي تظهر التأثير الريادي للمركز كما يوضح الجدول 

2021عام 

عدد البرامج
عدد 

الساعات
من خالل املركز

عدد برامج 

الدافعية 

الذاتية

عدد البرامج

املحلية

عدد البرامج

اإلقليمية

عدد البرامج

الدولية

38541211411189
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املوارد البشرية وحجم القوى العاملة

فعاليات وأنشطة التنمية املهنية

توظيف وتماشـيا مع التوجهات عمل املركز على تحويـل كافة البرامج والفعاليات عــن بعــد، كما تــم مــن خالل، 19-على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد

. التكنولوجيا تقديــم حزمــة مــن الخدمــات ، واملؤتمـرات واللقـاءات اإللكترونية، وإتاحـة اإلنتاج العلمـي للجميـع دون مقابـل

في فعاليات املركز املختلفة، ومشاركة ( 224670)حقق املركز إنجازات كبيرة في مجال التطوير املنهي ونشر ثقافة الجودة والتميز كانت حصيلتها مشاركة 

وبلغت نسبة الرضا عن البرامج . من منسوبي مؤسسات القطاع الثالث( 1190)كما مشاركة . من القيادات اإلدارية من مختلف الدول العربية(760)

(94)%.

ورش عمل ندوات ملتقيات مشاركات مداخالت الخبراء واملتحدثين

ذكر 11890 138901 7900 891 37 165

أنثى 13976 198419 11039 980 54 109

0

50000

100000

150000

200000

250000

عدد املشاركين بمختلف الفئات

94%

5%

1%

نسبة الرضا 

عالي متوسط 47منخفض
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اللجنة االستشارية

يتناولهأنيجبومااملركز،أعمالدعماالستشاريةاللجنةإنشاءمناألساس يالغرضيتمثل
املستفيدةجهاتاللصالحالفنيةواملشورةالرأيبتقديمالقياماللجنةتتولىووأولويات،قضايامن

.االستشاريةاملشاريعتنفيذاتفاقياتإطارضمنعليهايعرضفيما

:يليبمااللجنةمهامتتمثل

املمارساتأفضلوفقالتعليملجودةاالستراتيجيةوالتوجهاتالسياساترسمفياملشاركة1.

.العاملية

 ةاملطبقتلكمعالتعليمفيالجودةمجالفيالحاليةللممارساتاملرجعيةاملقارنة2.
ً
.عامليا

الصلةذاتاالستراتيجيةوالقراراتوالبرامجاملشروعاتفيالفنيةواملشورةالرأيتقديم3.

.التعليمفيبالجودة

حقيقلتمالءمتهاومدىاختصاصاته،مجالفياملركزألعمالالحاكمةالسياساتتقييم4.

.املرسومةاألهداف

.التعليمفيعواإلبداالتميزمجالفيالسيماالتطويريةواملشروعاتوالبحوثوالدراساتاقتراح5.

 املتميزةالتعليميةواملنظماتاملؤسساتفيفاعلةشراكاتوتعزيزدعم6.
ً
.عامليا

.اللجنةلعملالتطويريةاملقترحاتتقديم7.
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اللجنة االستشارية

:حول االجتماعمحاور وكانت2021/09/21بتاريخاالستشاريةللجنةاجتماععقدوتم

؟العربيةالدول فيوالتميزالتعليمجودةوتعزيزدعمكيفية(1)

؟والتميزالتعليمجودةملستقبلالرئيسيةوالتوجهاتاالتجاهاتهيما(2)

؟التحدياتهذهمعنتعاملكيفو ؟والتميزالتعليمجودةتحدياتهيما(3)

:االجتماعنتائجومن

.العربيةواألدوات الحديثة في الجودة والتميز، ووضع األطر املرجعية واملنصات اإللكترونية املشتركة لتجويد األنظمة التعليمية بالدول واالتجاهات ,تبني النماذج -

.مستديرةمائدةاجتماعات /وزاريةمنتدياتتنظيمخاللمنالسياساتصنعمستوى علىاملناصرةجهودتعزيز-

.الجودةخبراءيحضرها /يقدمهاأنعلىالتعليمفياملستوى رفيعياملسؤولينتستهدفالتياالجتماعات /الفعالياتتنظيم-

.التعليمفيواإلنصافالجودةلتحقيقواملحتوى والخبراتاملعرفةتبادل-

.معينةمبادراتلتبنيمستديرةمائدةمناقشاتتنظيم-

.التعليمنتائجعلىأكبربشكلوالجودةالتعليملجودةاإلقليميللمركزالجديداالستراتيجياإلطاريركزأنيجب-

.العربيةاملنطقةفيالسياساتصانعي /واضعيبينالتشبيكتسهيل-
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اللجنة العلمية ولجان التحكيم
اللجنة العلمية 

:  الختصاص العاما

.تتولى اللجنة القيام بمهام فنية لكافة أعمال املركز وفق االختصاص

:املهام واملسؤوليات

.اإلسهام في بلورة التوجهات والسياسات العلمية للمركز1.

.تحكيم املشاريع البحثية للمركز وفق التخصص2.

.ومتطلبات املركزير إجازة املشاريع البحثية املحكمة بعد مراجعتها واالطالع على املالحظات مع أعضاء الفرق املتعاونة ومراجعة مخرجاتها وتوافقها مع معاي3.

.وتفعيل منتجاته بهدف تحقيق أفضل النتائج واآلثار املرجوةكز تلقي املالحظات الواردة من إدارة املركز ووضع حلول نوعية حول متطلباتها، وتقديم املقترحات والتوصيات الالزمة نحو تطوير خدمات املر 4.

.اإلجازة العلمية لكل ما يصدر من املركز من إصدارات5.

.إعداد التقارير العلمية وفق ماورد باستراتيجية املركز تقرير واحد  في السنة حول جودة وتميز التعليم6.

.الدعم بالنشر العلمي باملجالت العلمية وقواعد البيانات املختلفة7.

.السعي نحو إشراك املركز ببرامج ومشاريع ومبادرات وتقارير إقليمية ودولية مع منظمات إقليمية ودولية8.

.ية والفنيةعلمتحكيم الحقائب التدريبية للمركز بعد مراجعتها وتلقي املالحظات مع أعضاء الفرق املتعاونة، تمهيًدا إلقرارها وإجازتها من الناحية ال9.

.حضور االجتماعات حسب االحتياج والتي يتم الدعوة لها ملتابعة أعمال اللجنة10.

.إعداد وتطوير السياسات واملعايير والنماذج العلمية حسب التخصص أو املجال11.

.إعداد البرامج التدريبية العلمية والتوعوية والتثقيفية املوجهة للمجتمع في مجال اختصاص اللجنة ومراجعتها وتحديثها بصفة دورية12.

:من خالل العمل على( منسق)االلتزام بمتطلبات قيادة املشاريع أو التقارير البحثية أو البرامج واملبادرات املسندة 13.

.أّي مهام أخرى تضاف إلى اللجنة في مجال تخصصها. 14

عديالت املطلوبة منه كقائد حددة في عقد كل مشروع، بما فيها مراجعة املخرجات وتزويدهم باملالحظات والتاملكافة أعمال اإلشراف الفني واإلداري الشامل واملباشر واملتتابع والحرص على تدفقه وفق اإلطار الزمني املحدد ومستلزماته وفق املخرجات•

.للمشروع واملحكمين الفنيين وفق االختصاص، وخضوعه للمساءلة عن ذلك

.جودة املخرج املقدم للتحكيم، إال فيما ال يلتزم به فريق العمل املسند له املشروع•

.التشاور بطريقة رسمية أو غير رسمية مع قائدي الفرق األخرى بخصوص مشروعه، مع بقاء املساءلة الشخصية عن جودة املشروع•

.اعتماد وإعداد النسخ النهائية لألعمال بعد التحكيم الداخلي والتدقيق اللغوي •

.رفع وثائق املخرجات ملسؤول املشاريع لالعتماد•

.ت هذا التقدميثبااللتزام بتقديم تقرير كل أسبوع إلى مسؤول املشاريع للدراسة عن سير األعمال املسندة إليه يوضح التقدم الذي تحقق فيها مع تقديم ما •

.االلتزام بتنفيذ أي متطلبات إضافية خاصة بتجويد أعمال املشروع•
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اللجنة العلمية ولجان التحكيم

:لجنة التحكيم
العملمقابلفياملتوازي،بالعملوتسمحواإلدارية،املاليةوالرشاقةبالتخصصية،تتميزمشروع،لكلعلميةلجنةتكوين-

.املوضوعيةالرؤيةوشمول الوقتكفاءةيضمنبمااملتتابع،

.املشروعوتحكيمحوكمةإلدارةداخليةتنظيميةهيكلةوضع-

فريق عمل املشروع
لجنة التحكيم

(Q1)بالتعاون مع مجالت علمية  )

رئيس الفريق عضو اللجنة العلمية

مسئول املشروعات

مساعد مدير املركز

لكل مشروع / 3محكم خارجي بمعدل ( 18)إجمالي عدد المحكمين 

.املشاريعإلجازةعلميةلجنةتكوين-

.وفنيوقانونيماليبمنظور النهائيلالعتماد(الداخليالتدقيق)الجودةضبطلجنةتشكيل-
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اللجان الداخلية للمركز
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اللجان الداخلية للمركز

.لجنة املراجعة والتدقيق للعمليات املالية باملركز•

.2021اللجنة العلمية لعام •

.لجنة فتح مظاريف العروض للمنافسات باملركز•

.لجنة البت في العروض للمنافسات باملركز•

.2021التوظيف لعام لجنة •

.لجنة مراجعة العمليات املالية للمركز•

.فريق إعداد اصدارات املركز•

.2028-2022ة للمركزفريق اإلعداد للخطة االستراتيجي•

.املركزفريق عمل مشروع تحسين أساليب النشر والتسويق لنتاجات•
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ملركزااللجان الخارجية املشارك بها 

56



ملركزااللجان الخارجية املشارك بها 

(   تحدياتالتعليم في مواجهة األزمات الفرص وال)عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر واملعرض الدولي للتعليم  •

(ICEE2022.)

(.TTF)رئيس الفريق الدولي الخاص للمعلمين •

(.GAML)عضوية التحالف العاملي لرصد التعلم •

.ة العربيةالتي يقودها مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في املنطق2030عضوية مجموعة الدعم التعليمي العربي •
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اتوالدراسالبحثيةالمشاريع
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2020املشاريع البحثية املنجزة لعام 
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م2020املشاريع البحثية املنجزة لعام 

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

دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في املناهج 
الدراسية في التعليم العام

االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد املعلمين في الدول 
العربية
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املشاريع البحثية املنجزة 

تعليم سياسات ونظم تقويم األداء التدريس ي ملعلم ال
العام في الدول العربية

عليم سياسات ونظم تطوير املناهج الدراسية في الت

العام في الدول العربية

دراسة حالة أثناء : تجارب عربية ناجحة في جودة املعلم

جائحة كورونا
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النشر العلمي

:عنوان البحث

ة مقاربة االصطناعي ودوره في تعزيز تنافسية املؤسسة التعليميالذكاء
.نظرية

:عنوان املجلة

–املجلة العربية لجودة التعليم AJQE ،تشرين األول 1العدد الثاني املجلد الثامن /
(.AJQE (aroqa.org))2021أكتوبر 

(RCQE)املركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم 
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النشر العلمي

:عنوان املجلة

Journal of International Educational Research; Vol.4,No.2, ISSN 2576-3059 E-ISSN 2576-3067 
October 10, 2021, 01-19

:عنوان البحث

.وجهة نظر املعلمات: جودة التعليم عن بعد ملرحلة الطفولة املبكرة خالل جائحة كورونا

Al-Hussein, I. Muhammad, A. Mauna Al-Zahrani(2021). Quality Distance Education for 
Early childhood During the Corona pandemic: The perceptions of Female Teachers.
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مشروع تراجم الجودة

"سها؟نقيوكيفاملعلمينجودةماهي:العاليالتأهيلذو املعلم"كتاب

ألبحاثلومراجعةعامةرؤيةبلورةإلىالكتابويهدف.سترونجمايكلتأليف

علىحركاتالتفيللنظروفعاليتهم،املعلمينبجودةاملتعلقةواملوضوعات

.العلميةاثاألبحونتائجالتجريبيةالبياناتسياقضمنالسياساتمستوى 

الطرق إحدىبوضوحيشرححيثبه،الخاصالعملنتائجاملؤلفيقدمكما

رفععلىرتهملقدوفًقاواألقل،األعلىالفعاليةذوي املعلمينلتحديدالعملية

زويدتيمكنهاإذاملدرسية،الفصول مراقبةخاللمناالختبارات،درجات

التطويرباملتعلقةخططهمفيملساعدتهممفيدةبمعلوماتاملدارسمديري 

.التعليميةقرارتهمباتخاذيتعلقوفيمااملنهي،

النشر العلمي
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املشاريع البحثية  الجاري تنفيذها
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(م2021-12-1)تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة املبكرة  في الدول العربية -1

:املشروعوصف

املسموعةوالنصوصاملعلوماتيستخدمون عاليةتحليليةقدراتيمتلكون ألفرادوالحاجةالتعلم،نواتجفيالعامليةللتنافسيةكاستجابةوالكتابةالقراءةمهاراتتعلمجودةعلىعاملًياالطلبيزداد
التيالزمنيةوالفرصةالقوي ساساأل املبكرةالطفولةمرحلةوتمثل.مألوفةوغيرمألوفةسياقاتفيالحياةومدىمبكًراويتعلمون تعقيًدا،وأكثرمبتكرةبطرق والرقميةالورقيةأشكالهابكلواملقروءة

.األخرى النمائيةاملجاالتوسائروالكتابةالقراءةمهاراتالصغاراألطفالتعليمفيمتينأساسلبناءتتكرر ال

املبكرالتعلمجودةتدنيأنكماعام،بشكلالحياةوجودةاألكاديمياملستوى علىوالتميزللنجاحتنبؤي مؤشريمثلوالكتابةالقراءةلتعلمالجودةعاليةمبكرةبدايةعلىطفلكلحصول ضمانإن
املرحلةاملشروعهذايستهدف.تكارواالباملعرفةعلىاقتصاداتهتستندعالمفيخاصةوالحياةالعملفياملتجددةاملتطلباتمعالتكيفمناملتعلمينتعيقكبيرةعقبةتمثلوالكتابةالقراءةملهارات
.العربيةالدول فياألوليةاالبتدائيةوالصفوفاملدرسةقبلمامرحلةتشملالتيسنوات،(9-3)العمرية

أهدافمنعالرابالهدفتحقيقفيلإلسهامالعربية،الدول فياملبكرةالطفولةمرحلةفيوالكتابةالقراءةتعليمواقعلدراسةRCQEاملركزقبلمنمنظمةعلميةكاستجابةاملشروعهذايأتيهنامن
الدول فياملهاراتتعلممخرجاتجودةتنافسيةمنيعزز مماالتعليمفيالجودةلضمانكضرورةتعلمهاجودةلتعزيزمقترحإطاروتقديم،4.2الغايةالخصوصوجهوعلىم2030املستدامةالتنمية
.العامليةاملعياريةالسياقاتفيالعربية

:أهداف املشروع 

:االسهام في تحسين جودة تعلم القراءة والكتابة في الدول العربية من خالل

oتشخيص واقع تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة املبكرة في الدول العربية.

oالتعرف على املمارسات العاملية الفضلى في جودة تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة املبكرة.

oواملمارسات العامليةات تقديم إطار مقترح لتعزيز جودة تعليم القراءة والكتابة في الدول العربيةـ متوافق مع احتياجات الدول العربية ومبني على أفضل االتجاه.

:املخرجات

oتقرير تشخيص ي لواقع جودة تعليم القراءة والكتابة في الدول العربية  .

oتقرير حول أفضل املمارسات العاملية في جودة تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة املبكرة.

oالحتياجات الدول العربية وأفضل املمارسات العاملي 
ً
.إطار مقترح لضمان جودة تعليم القراءة والكتابة في الدول العربية وفقا

oملتقى أو ورشة عمل ملناقشة اإلطار املقترح  .

66أشهر(8):   املدة الزمنية



(م2021-12-1)جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد في التعليم العام في الدول العربية-2

:املشروعوصف

ا،ليسبعدعنالتعليمتطبيقأنمنالرغمىعل
ً
سمعةالتعليممنالنمطهذاواكتسبكورونا،لجائحةالراهنةاألزمةخاللالعالمفيالتعليمأنظمةجميععلىبقوةنفسهفرضأنهإالحديث

التعليممنالئقمستوى وفيرتتكفلوتشريعاتهسياساتهكون لضمانقبلمنأكبرواألهميةأقوى الحاجةأصبحتتطبيقيه،فيالتوسعومعمنه،فكاكالخياًراوأصبحعاملًيا،تبنيهوتمواسعة،
.الجودةمعاييرتلبيخاللهمناملقدمةوالبرامجاملوادوأنالفئات،ملختلفالفرصوتكافؤواملنصفالجيد

العاملية،واملمارساتتوجهاتالأفضلضوءفيتحسينهابلالتعليمفيوتطبيقاتهبعدعنالتعليموممارساتسياساتجودةواقعلبحثاملركز،قبلمنمنظمة،علميةكاستجابةاملشروعهذاويأتي
.4.4–4.1الغاياتخاصة،واملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفغاياتلتحقيقالعربية،الدول فيالعام ُالعربيةالدول جهوددعمفيمساهمة

:أهداف املشروع 

:  املساهمة في تحسين جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في الدول العربية من خالل

oالتعرف على واقع جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد في التعليم العام في الدول العربية.

oالتعرف على السياسات واملمارسات العاملية الفضلى في التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام.

oات العامليةت واملمارساهاتقديم إطار مقترح لتطوير وتحسين سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام في الدول العربية مبني على أفضل االتج.

:املخرجات

oتقرير عن السياسات واملمارسات العاملية الفضلى في التعليم عن بعد املطبقة في التعليم العام.

oتقرير تشخيص ي لواقع جودة سياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام في الدول العربية.

o التوجهات واملمارسات العاملية3-4طار مقترح لتطوير وتحسين جودة وسياسات وممارسات التعليم عن بعد وتطبيقاته في التعليم العام في الدول العربية في ضوء أفضل.

oملتقى أو ورشة عمل ملناقشة اإلطار املقترح  .

أشهر( 8):   املدة الزمنية
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افية : حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية-3 (م2021-12-1)نظرة استشر

:املشروعوصف

والضعفالقوةجوانبوتبينةالتعلمياألنظمةعنواملعلوماتالبياناتمنكبيركمالتقويمعملياتتوفرحيثالتعليموتطويرتجويديتمخاللهامنوالتيالتعليميةاملنظومةعناصرأحدتقويمال
أحدالتقويموباعتبار.التعليملوازرةوالتبعيةاالستقالليةبينيجمعخاصتنظيمذاتأوالتعليملوزارةتابعةأومستقلةإمامؤسساتخاللمنتتمالتقويموعملية.والتجويداالصالحومكامن
.وتحليالتبياناتمناليهالوصول يتمماخاللمنالتعليميللنظامالجودةعناصر

فيمساهمةالعامليةمارساتواملالتجاربأفضلضوءفيالعربيةبالدول العامالتعليمتقويمومؤسساتنظملحوكمةتطويري إطارلتقديماملركزقبلمنمنظمة،علميةكاستجابةاملشروعهذايأتي
.4.2و4.1الغاياتوخاصةاملستدامةالتنميةاهدافمنالرابعالهدفغاياتلتحقيقالعربيةالدول جهوددعم

:أهداف املشروع 

oالتعرف على واقع نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام فيما ال يقل عن خمس في الدول العربية.

oالتعرف على على املمارسات الفضلى في نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام فيما ال يقل عن خمس دول عاملية.

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

:املخرجات

oتقرير تشخيص ي لواقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم في الدول العربية عامة، والدول املختارة خاصة.

oتقرير عن املمارسات العاملية الفضلى في نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام.

oإطار تطويري لحوكمة نظم ومؤسسات تقويم التعليم العام ضوء أفضل التجارب واملمارسات العاملية.

oملتقى أو ورشة عمل ملناقشة مخرجات الدراسة  .

أشهر( 8):   املدة الزمنية
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(م2021-12-1)الفاقد التعليمي في التعليم العام أثناء جائحة كورونا في الدول العربية-4

:املشروعوصف

هذهأثرعلىللتعرفمستمرةاتوالدراسالبياناتتزالوما.منهوالتعافيمعهالتعاملإلىالتعليميةالنظمتسعىحقيقةالتعليميالفاقدفكان،العالمأنحاءفياملدارسإغالقفيكوروناجائحةسببت
التقدمملستوى متكرر فحصإلىاألزمةهذهتحتاجمض ى،وقتأيمنأعلىالطالب،تعلمملستوى تقييمإلىالحاجةأنوبما.التعليميالفاقدملعالجةحلول إلىوالتوصل،الطالبتعلمعلىالجائحة

.التعلمفيخسائرحدوثملنع

الفاقدتبعاتمنيوالتعافالتعليمي،الفاقدوقياستحديدفيالناجعةواملمارساتاملنهجياتحول مقترحعملإطارلتقديماملركز،قبلمنمنظمة،علميةكاستجابةاملشروعهذايأتيهنامن

.4.6و4.1الغاياتوخاصةاملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفغاياتلتحقيقالعربيةالدول جهوددعمفيمساهمةالعاملية،واملمارساتالتجاربأفضلضوءفيالتعليمي،

:أهداف املشروع 

:  املساهمة في تطوير منهجيات تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعاته ، من خالل

o أثناء جائحة ( ياس التعلمجمع وتحليل بيانات تقويم الطالب وق)تحديد املنهجيات واملمارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، وإجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي
.كورونا

o ناالتعرف على ممارسات الدول العربية في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي، أثناء جائحة كورو.

oتقديم إطار مقترح حول املنهجيات واملمارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي.

:املخرجات

o أثناء (الطالب وقياس تعلمهمجمع وتحليل بيانات تقويم)تأطير نظري يتناول أفضل املمارسات العاملية في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي،
.تجارب ناجحة( 5)مع استعراض ما ال يقل عن . جائحة كورونا

o املمارسات العاملية الفضلى في تشخيص واقع منهجيات قياس الفاقد التعليمي، وإجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليميتقرير عن.

o دول عربية، يراعى فيها التنوع املكاني والثقافي( 5)تقرير حول ممارسات قياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي في ما ال يقل عن  .

oارسات العامليةفي ضوء أفضل التجارب واملم. تقديم إطار مقترح حول املنهجيات واملمارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعات الفاقد التعليمي.

oملتقى أو ورشة عمل ملناقشة مخرجات الدراسة  .

أشهر( 8):   املدة الزمنية
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(م2021-12-1)تطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية-5

:املشروعوصف

هذهأثرعلىللتعرفمستمرةاتوالدراسالبياناتتزالوما.منهوالتعافيمعهالتعاملإلىالتعليميةالنظمتسعىحقيقةالتعليميالفاقدفكان،العالمأنحاءفياملدارسإغالقفيكوروناجائحةسببت
التقدمملستوى متكرر فحصإلىاألزمةهذهتحتاجمض ى،وقتأيمنأعلىالطالب،تعلمملستوى تقييمإلىالحاجةأنوبما.التعليميالفاقدملعالجةحلول إلىوالتوصل،الطالبتعلمعلىالجائحة

.التعلمفيخسائرحدوثملنع

الفاقدتبعاتمنيوالتعافالتعليمي،الفاقدوقياستحديدفيالناجعةواملمارساتاملنهجياتحول مقترحعملإطارلتقديماملركز،قبلمنمنظمة،علميةكاستجابةاملشروعهذايأتيهنامن

.4.6و4.1الغاياتوخاصةاملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفغاياتلتحقيقالعربيةالدول جهوددعمفيمساهمةالعاملية،واملمارساتالتجاربأفضلضوءفيالتعليمي،

:أهداف املشروع 

:  املساهمة في تطوير منهجيات تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعاته ، من خالل

o أثناء جائحة ( ياس التعلمجمع وتحليل بيانات تقويم الطالب وق)تحديد املنهجيات واملمارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، وإجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي
.كورونا

o ناالتعرف على ممارسات الدول العربية في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي، أثناء جائحة كورو.

oتقديم إطار مقترح حول املنهجيات واملمارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي.

:املخرجات

o أثناء (الطالب وقياس تعلمهمجمع وتحليل بيانات تقويم)تأطير نظري يتناول أفضل املمارسات العاملية في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي،
.تجارب ناجحة( 5)مع استعراض ما ال يقل عن . جائحة كورونا

oتقرير عن املمارسات العاملية الفضلى في تشخيص واقع منهجيات قياس الفاقد التعليمي، وإجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي.

o دول عربية، يراعى فيها التنوع املكاني والثقافي( 5)تقرير حول ممارسات قياس الفاقد التعليمي، و إجراءات التعافي من تبعات الفاقد التعليمي في ما ال يقل عن  .

oارسات العامليةفي ضوء أفضل التجارب واملم. تقديم إطار مقترح حول املنهجيات واملمارسات الناجعة في تحديد وقياس الفاقد التعليمي، والتعافي من تبعات الفاقد التعليمي.

oملتقى أو ورشة عمل ملناقشة مخرجات الدراسة  .

أشهر( 8):   املدة الزمنية
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(م2021-12-1)املمارسات الفضلى في التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق-6
:وصف  املشروع

وتعبرالعالم،فيالتعليميةةاألنظمتقييممظاهرأبرز أحدمنالدوليةاالختباراتتعتبروعليه،والتعلمالتعليمنواتجوتطويروتجويدتحسينبهدفمستمرتقييمالىالتعليميةالعمليةتاجتح
هذايركز,عليميةالتالعمليةتطويرعلىتساعدالتيواملؤشراتالبياناتمنهائلكمتوفرحيث,الطلبةلتقييمالنطاقواسعةالدوليةالدراساتأشهرمنPIRLSوPISAوTIMSSالدوليةالدراسات
.والتعلمالتعليمعملياتتطويرمجاالتفيخاصةالدراساتتلكتوفرهاالتيواملؤشراتالبياناتتلكمنالعربيةالدول استفادةوتتبعاالستعدادآلياتعلىاملشروع

فيمنهاواالستفادةقالنطاواسعةالدوليةالدراساتمعالتعاملفيالناجعةواملمارساتاملنهجياتحول مقترحعملإطارلتقديماملركز،قبلمنمنظمة،علميةكاستجابةاملشروعهذايأتيهنامن
.4.7و4.6و4.1الغاياتوخاصةاملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفغاياتلتحقيقالعربيةالدول جهوددعمفيمساهمةالعربية،الدول 

:أهداف املشروع 

:  املساهمة في تطوير املنهجيات واملمارسات الناجعة في التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق، من خالل

oيم والتعلم في سبعة بلدانالتهيئة لها واالستفادة منها في تطوير عمليات التعل: التعرف على املمارسات الفضلى في التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة من حيث.

oالتعرف على واقع منهجيات التهيئة واالستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في خمس دول عربيه.

o مارسات الفضلىاملتقديم إطار مقترح لتطوير منهجيات التهيئة واالستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في الدول العربية وفق.

:املخرجات

o تأطير نظري يتناول أفضل املمارسات العاملية في التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة من حيث التهيئة لها
.  واالستفادة منها، في تطوير عمليات التعليم والتعلم

o تقرير عن املمارسات العاملية الفضلى في التهيئة واالستفادة من الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في تطوير عمليات
(.التعليم والتعلم في سبع 7.بلدان) 

o ،افيفيها التنوع املكاني والثقعيراعىتقرير تشخيص ي لواقع واليات االستفادة من نواتج الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة في ما ال يقل 5دول عربية .

oجارب واملمارسات العامليةفي ضوء أفضل التا ،تقديم إطار عمل حول املمارسات الفضلى للتعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق لتقييم الطلبة، من حيث التهيئة لها واالستفادة منه.

oملتقى أو ورشة عمل ملناقشة مخرجات الدراسة  .

أشهر( 8):   املدة الزمنية
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:املرحلة األولى 

:تقوم اللجنة العلمية في املركز  باختيار املشروعات الجديدة بناء  على املعايير التالية 

.أن يكون موضوع البحث ضمن الخطة االستراتيجية للمركز1.

.أن يكون موضوع البحث ضمن أولويات املركز2.

.البحث لتحقيق الهدف الرابع للتنمية املستدامةيسعى موضوع أن 3.

.  أن يكون موضوع البحث مسهًما في دراسة موضوعات تخدم احتياجات الدول العربية4.

:بناء  على الخطوات التالية البدء وحتديد التوجه االسرتاتيجي جملاالت املشاريع 

.تحديد احتياجات وتطلعات الدول العربية حول املشاريع والبرامج املختلفة من خالل استطالعات رأي وورش عمل إقليمية ومخاطبات1.

.و هي مجموعة من الباحثين و الخبراء و صناع القرار في الوطن العربي ترتيب هذه املوضوعات حسب أهميتها-إعداد  استبانة تحوي املوضوعات املختارة ويطلب من مجموعة التركيز2.

ب اختيار املوضوعات العشرة األولى بناء على الوسط الحسابي، حسب رأي مجموعة الت3.
ّ
حلل البيانات  ويرت

ُ
اوين التي قد تحتاج إعادة ز،  كما يستفاد من اقتراحات مجموعة التركيز حول إعادة صياغة بعض العنركيبعد استطالع مجموعة التركيز،  ت

. صياغة

.عرضها على اللجنة العلمية ومناقشتها واعتماد مجاالت املشاريع والبرامج املختلفة للمركز بصيغتها النهائية وتحكيمها من متخصصين4.

:املرحلة الثانية 

:بناء  على الخطوات التالية التخطيط

.كتابة وثائق املشروع واقتراح امليزانية واملدة الزمنية بالتنسيق مع املعنيين1.

.اعتماد الوثائق لكل مشروع، ومراجعتها وتدقيقها من اللجنة العلمية واعتمادها من املدير العام2.

.عرضها على مجلس اإلدارة لالعتماد النهائي3.

.إصدار قرار طرحها للمنافسة العامة4.

.  برمجة النظام اإللكتروني لطرح املشاريع5.

.متابعة وتقييم الجهات بالشكل األولي رفعها وثائق التقديم وتزويدهم بالتغذية الراجعة الفورية6.

.فرز وثائق املشاريع للجهات املتقدمة ورفعها للجنة فتح مظاريف العروض للمنافسات7.

.عقد اجتماع لجنة فتح مظاريف العروض للمنافسات وتدقيق استيفاء جميع املتطلبات والتوصية بإحالتها للجنة البت8.

.ملركز في وثائق الدعوة ووضع الترميز لكل مشروع والجهات املتقدمةل اعقد اجتماع لجنة البت للمنافسات وإصدار التوصية للجنة العلمية بدراسة العروض الفنية بعد مطابقتها للشروط واملواصفات املحددة من قب9.

.إحالة الوثائق واستمارات التقييم للجنة العلمية10.

.اجتماع اللجنة العلمية لتقييم العروض الفنية لكل مشروع ووضع التقرير الفني ورفعه للجنة البت11.

.الدعوة ومعايير املفاضلةائقاجتماع لجنة البت إلقرار الترسية بعد دراسة كافة العروض الفنية واملالية ملطابقتها للشروط واملواصفات املحددة من قبل املركز في وث12.

تطوير آلية اختيار املشروعات الجديدة ومعاييرها 
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آلية اختيار املشروعات الجديدة ومعاييرها 
:املرحلة الثالثة 

:بناء  على الخطوات التالية التنفيذ 

.للجهات املرشحة يذكر فيه مبررات الترشيح واملالحظات التي ترد من اللجنة العلميةيرسل إيميل ترسية املشاريع البحثية بعد اعتمادها النهائي1.

.إعداد خطاب الترسية والعقد بعد متابعة ردود الجهات ووضع الخطة الزمنية وعرضها على اللجنة العلمية إلبداء املرئيات2.

.للجهة املرشحة مع طلب البيانات البنكية واملطالبة املالية بالدفعة األولى من العقديرسل خطاب الترسية والعقد بعد تعديل العرض الفني والتخفيض واالعتماد النهائي3.

.متابعة أعمال الفريق البحثي وتذليل التحديات بشكل دوري4.

.ة والتكلفة املاليةمنياالجتماع الدوري من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب العالقة في املشروع للوقوف على مراحل اإلنجاز والتحقق من تنفيذ املشروع وفق الخطة الز 5.

.استقبال املخرجات لكل مرحلة وتحكيمها من قبل اللجنة العلمية ورصد أبرز التوصيات التطويرية وتزويد الفريق البحثي بها6.

.  املتابعة الدورية من تنفيذ بنود العقد بكافة مراحلها بشكل دوري طوال فترة التنفيذ للمشروع7.

:املرحلة الرابعة 

:بناء  على الخطوات التالية إغالق املشروع 1.

.عرض التقرير الختامي للمشروع على اللجنة للمراجعة 2.

.تزويد الفريق البحثي بمرئيات اللجنة التطويرية للتعديل3.

.التحقق من استيفاء التعديالت املطلوبة4.

.متابعة أعمال الفريق البحثي وتذليل التحديات بشكل دوري5.

.قبول التقرير النهائي للمشروع واعتماده بشكل رسمي من املركز 6.

.تقرير إغالق املشروع النهائي وصرف املستحقات 7.

.تنفيذ ورشة إقليمية الستعراض مخرجات املشروع 8.

.تقييم كافة املراحل ووضع خطة التطوير والتحسين ورفعها لالعتماد 9.
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تطوير آلية اختيار املشروعات الجديدة ومعاييرها 
أبرز الجوانب التطويرية

مبادئ التطوير

:اعتمد املركز في طرحه لتحسين إدارة جودة املشروعات على املبادئ اآلتية

.التحسين والتطوير عملية مستمرة-

.زيادة رضا املستفيدين، وتوقع رغباتهم، وتفضيالتهم، ومحاولة توفيرها-

.تقييد الفاقد والهدر في الجهد واملال والوقت، من خالل عالج العقبات التي تواجه تدفق العمليات واألنشطة-

.بناء ثقافة مؤسسية تشجع على االعتراف بوجود مشاكل، واقتراح الحلول املناسبة لها-

.، واملسئولية الفرديةTeamwork(بروح الفريق الواحد)العمل الجماعي -

جوانب وخطوات التطوير 

:اآلتيةPropose changes، وبالبناء على املبادئ السابقة، أمكن اقتراح التغييرات identify problem areas، كما سبق آنًفا، وتحديد مناطق الخللAnalyze existing processesوبعد تحليل العمليات القائمة

.واإلداريةاملاليةوالرشاقةبالتخصصية،تتميزمشروع،لكلعلميةلجنةتكوين-

.ختلفةاملالتربويةاملجاالتفيالباحثينأفضلعلىوالوقوفللجنة،اإلقليميالطابعلتعزيزإضافةونشرها،وتقييمهاالدراساتإعدادعملياتلتعزيز،Q1الفئةمنالعربيةاملحكمةالنشردورياتمعالتعاون تعزيز-

.راكمةاملتالضعفنقاطمنوالحدالدراسة،لتطويرالفرصةيتيحبمااملقترح،واإلطارالعربيوالواقعالعاملية،املمارساتوأفضلواملنهجية،والنظري العاماإلطار:مراحللثالثالدراسةمخرجاتتقسيم-
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تطوير آلية اختيار املشروعات الجديدة ومعاييرها 
أبرز الجوانب التطويرية

جوانب وخطوات التطوير 

واختصاصالتعاوني،العملزتعزيمعهيئته،فيومتكاملمنفصلمشروعباعتبارهاواألكاديمية،اإلداريةالناحيتينمنعملهايرأسالتيدراستهعنعضولكلالفرديةاملسئوليةتحديدتضمناملشروعاتإلدارةهيكليةبناء-

.(ذلكاألمرتطلبكلماحدة،علىعضولكلالعون وتقديمباألطر،االلتزاممنوالتأكداملهام،وتسهيلوالفنية،واملاليةاإلداريةالجوانبمن)العامتقدمهابمتابعةاملشروعاتمسئول 

لفريقاملناسبباالختياروفني،(لمشروعلالزمنيةالفترةمنتصفقبلومستلزماتهااملوجهةوالخطاباتاألدواتتسليم)زمني:إطارينضمنالعربي،بالدول امليدانيالتطبيقفيللمشروعالعملفريقمعللمركزاملشتركةاملسئولية-

.ومستقركفؤميدانيعمل

رص،مناالتصاالتتكنولوجياهتتيحماذلكيعزز العربي،العالميغطيواسعمعينمناملختارينللمحكمينالعاليةوالجودةاملتخصصة،اللجانفيالتخصص يالعملبسبباستراتيجيةقضايايتناول الدراساتتحكيم/تقويم-
ُ
ف

.للمركزمستدامةبشريةكوادرلبناءالخبرات،واكتسابالزمنبمرورتصفيتهمإمكانيةمع

ومعاملنسق،أوللفريقخاصهاأشمعرفغيرمحكمةلجنةوجودومعاملشروع،ومنسقالعملفريقبيناملستمراملوضوعيالتواصلمعخاصةاالستراتيجية،الرؤيةتحقيقفيتسهمالتياإلجراءات،يتناول الدراساتتحكيم/تقويم-

وخبراتاملركز،براتخعلىباالعتمادبناؤهايتمواضحةجودةمؤشراتإلىالتحكيميستند.متخصصواحدمحكممنأكثرمنالتفصيلمنالدرجةبنفسعليهاوالتعقيبللمخرجاتتفصيليةقراءةعلىالتحكيماعتماد

.معهاملتعاونيناملحكمين

.يةاملالبمستحقاتهمذلكالرتباطالباحثين،همةمنويرفعاإلقليمي،وتواجدهانتشارهمنيزيدبمااملركز،باسماملستوي،عاليةمحكمةعلميةمجالتفينشرهايتمبحثيةأوراقالستاللالطموح-

.مباشربشكلالدراسةعملفريقمعهويتعاملوشامل،عامبشكلالفنيةالجهةمنالدراسةعنمنسقلكلالفرديةاملسئولية-

.للدراسةةالزمنيالجدولةعلىكبيربشكليؤثرالمماالدراسة،منمتراكبةأجزاءلتشملبالضرورةتابعةمتطلباتدون التعديالت،ومتابعةبالعودةيسمحبمااملراحل،منأكبرمنعددعلىالدراساتتسليم-
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:تطوير ترسية املشروعات واالستكتاب املباشر  

:مرت عملية االختيار بالخطوات اآلتية

حقيق الجودة وضع معايير ترتكز على الخبرات الدولية، والنشر العلمي، وحصد الباحث لجوائز متنوعة والترشيد املالي مع ت•
.النوعية للمخرجات املرحلية لكل مشروع وتزمين محدد

:الدراسات، هي كالتالي/عرض مناقصات املشروعات•

.االختيارللجنةاملتقدمةالجهةتظهرالبحيثللمركز،املقدمةالفنيةالعروضتشفير▪

.منفصلةتحكيمهابغرضمنفصلة،أخرى ملفاتفيفنيعرضلكلالعملفريقفصل▪

مجموعباألفضلاختيارثمومنالبحثية،عملهالفرق املمنوحةوتلكالفنية،للعروضاملمنوحةالدرجاتبينالجمع▪
.حدةعلىمشروعلكلالدرجتين
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الخدمات االستشارية 

والمسؤولية المجتمعية
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الخدمات االستشارية

:الثانيةدورتهافيللتميز الجويةالقواتقائدلجائزةاملقدمةواالستشاريةالتدريبيةالخدمات

لجميعاملؤسس ياألداءوتحسينلتطويرباكورةهياملبادرةهذهوتعدللتميز،الجويةالقواتقائدجائزةإنشاءعلىالجويةالقواتقيادةعملت

فيعالجميلرغبةباإلضافةاملشاركة،الوحداتجميعورغبةحماسأهمهامناملنجزات،منالعديدحققتاألولىدورتهاوخاللالوحدات،

.أعمالهملتطويرالجائزةاستثمار

نحووااللتزاماركةاملشدائرةوتوسيعاملهارة،وزيادةاملعرفةترسيخركائزخاللمنوتعزيزهااملسيرةلدعماملشروعهذايأتياملنطلق،هذاومن

هذاإعدادتملهذاو .املرجوةثمرتهاتؤتيحتىلدعمهامحطاتمجموعةإلىتحتاجطويلةرحلةالتميزلكون الجائزة،أدلةخاللمنالتميزتحقيق

.القادمةاملرحلةمتطلباتيلبيلكيالعرض
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الخدمات االستشارية

شتركةاملاألولىالدراسيةللسنةالتقويميةالدراسة
:خاللمنالثانويةاملرحلةمساراتلتطبيق

دراساتللالعلمياملنهجوفقالبحثمهاراتبهاتطبقدراسة
لهاباشرةاملواآلثارالتربويةاملمارساتوفاعليةقيمةلتحديد

بمشروعالعالقةذاتاملواضيعحيالالقراراتاتخاذعلى
-املناهج-السياسات)مكوناتهبجميعالثانوي التعليممسارات
أداء-هيزاتوالتجالتعليميةالبيئات-التطبيقآليات-املسارات
مراحلهخاللمن(املدارسومدراءواملشرفينواملعلمينالطالب

إلىثانوي الالتعليمفياملساراتمشروعيهدفحيثاملختلفة؛
باململكة،ي الثانو للتعليموحديثمتميزتعليمينموذجتصميم
بعدمامهتعليوإلكمالللحياةالطالبتأهيلفيبكفاءةيسهم

بماطنيالو انتمائهمنويعزز العمل،لسوق وتهيئتهالثانوي،
وفقاململكةيفاملستقبليةالوطنيةالتنميةومتطلباتيتوافق

.م2030رؤية

محاور الدراسة الرئيسة1شكل 
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املسؤولية املجتمعية

 املركز،لدىكبيرةأهميةذاتاملجتمعيةاملسؤوليةكانتلطاملا
ً
منوسيلةوهيالحياة،دعائمإحدىكونهامنانطالقا

،واآلخرينسهنفتجاهاملسؤوليةتحملهبمدىتقاسمجتمعهفياملواطنقيمةباتتإذاملجتمعات،وتماسكتقدموسائل

ا
ً
:بــاآلتيقامفقداملجتمعيةاملسؤوليةبمجالفيهيعملالذياملجتمعتجاهاملركز التزاممنوانطالق

فياملركزقدمهاالتياألعمالأبرز استعراضوتمفيصلبنالرحمنعبداالمامجامعهتنظيممناإللكترونيوالتعليمالتعلمإدارةنظامفيالجودةضمانندوةفياملركزمشاركة•

.(2021/2/15).الجانبهذا

بالسياقاملتصللوالدليبالعلمين،الخاصةالسياساتإعداددليلمناقشةوتمباملعلمينالخاصةالسياساتإعدادمجالفيالقدراتلبناءافتراضيةعملحلقةفياملشاركة•

.(2021/7/7).لخياراتواالقضايا:الكبرى الصحراءجنوبأفريقيافيالتعلمونواتجالتعليمسياساتأفريقيافيالقدراتلبناءالدولياليونسكومعهدعنالصادراإلقليمي

الشاملةالجودةإدارةمفاهيمعنتوعوي لقاءفيومستشارجودةكسفيروالجودةواملقاييسللمواصفاتالسعوديةالهيئةمعبالتعاون الجودةسفراءبرنامجفياملديرمشاركة•

أهدافهاتحقيقعلىالهيئةبالتنفيذياملكتبيقومالتيللجودةالوطنيةاالستراتيجيةمبادراتأحدوهوالشبابلدىالتطوعروحوتعزيزالجودةثقافةنشرإلىاملشاركةوهدفت

.(2021/8/4).ومبادراتها

:العاليالتعليمفيللتميزالسعي)عنوانهاعملبورقةنورةاالميرةجامعةفيالرياديواملستقبلاملؤسس يالتميزبعنواناملؤسس يللتميزاالفتراض يامللتقىفيالعاماملديرمشاركة•

.(2021/9/15).(املستدامةالتنميةأجلمناملؤسسيةاملمارسات
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املسؤولية املجتمعية

 املركز،لدىكبيرةأهميةذاتاملجتمعيةاملسؤوليةكانتلطاملا
ً
وسائلمنيلةوسوهيالحياة،دعائمإحدىكونهامنانطالقا

ا،رينواآلخنفسهتجاهاملسؤوليةتحملهبمدىتقاسمجتمعهفياملواطنقيمةباتتإذاملجتمعات،وتماسكتقدم
ً
وانطالق

:بــاآلتيقامفقداملجتمعيةاملسؤوليةبمجالفيهيعملالذياملجتمعتجاهاملركز التزاممن

جودةتقبلللمساالستعدادبعنوانالسعوديةالتقويممجموعةمعنقاشحلقةفيالعاماملديرمشاركة

.(2021/8/25).والعشرينالحاديالقرن فيوالتعلمالتعليم

العالقة بين الجودة والتقويم

.نهايةأو بدايةنقطةتوجدفال دائريةعملية

.عملية بنائية تكمل بعضها البعض
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املجتمعيةاملسؤولية

.(2021/11/1).البحرينةبمملكواالتصالاملعلوماتلتكنولوجيااإلقليمياملركزقبلمننفذتوالتي"الرقميالتعليمظلفيالفكريةامللكيةحقوق حماية"الفكريةالندوةحضور •

االتربوي للتخطيطاإلقليمياملركزمعبالتعاون تموالذي(اإللكترونيالتعلمجودةمعايير)حول متخصصسياساتحوارفيالعاماملديرمشاركة•
ً
تطويرعلىالعملهميةأمنانطالق

اباالرتقاءخاصبشكلالعربيةبالدول التعليميةاألنظمةوتطويربعدعنالتعلمحول كانتو (2021/11/17)الخاصةالسياسات
ً
العربيالعالمفيوتميزهالتعليمبجودةانطالق

فعاليةتعزيزفيالجودةضمانمعاييرتلعبهالذيالرئيس يالدور معرفةأجلمناالستراتيجيةالشراكةإطاروفياملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفغاياتتحقيقفيواملساهمة

.تعزيزهاوسبلالعربيةنطقةاملفيالتعليمأنظمةعلىواملستقبليالحاليوتأثيرهاواملعاييرالسياساتصياغةخاللهامنيتمالتياإلجراءاتوفهموالتقويموالتعلمالتعليمعمليات

املمكناتاملؤسس يالتميز:همحاور أبرز وكانتنورةاالميرةجامعةفياملنعقدالرياديواملستقبلاملؤسس يالتميزبعنواناملؤسس يللتميزاالفتراض يامللتقىفيالعاماملديرمشاركة•

.(2021/921)العملورقةعنوانوكاناملؤسس يالتميزفيرائدةوطنيةتجاربواملقومات،

جائحةعنالناجمالتعليميدللفاقاستجابةأفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفيللجميعالجيدالتعليم:أفضلبشكلالبناءإعادةبعنوانإقليميةتقنيةمشاورةفياملركزمشاركة•

.(2021/9/14)١٩-كوفيد

بينالتعاون وتأكيدةاملشتركاالهتماماتومناقشةلبحثاملديرسالرحمنعبد.دالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياملركزعاممديرحسينآلأحمد.دالتنفيذيالرئيساستقبل•

.(2021/8/5)سعوديةتعلممدينةكأول تميزمنالصناعيةالجبيلمدينةتشهدهماظلفيالجهتين
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املسؤولية املجتمعية

التربيةكتبمينظمهالذياملنظماتبينالشراكةملتقىفيالسادسباالجتماعالعاماملديرمشاركة•

الطوارئ حاالتملواجهة19كوفيدبعدملااملنظماتوخططرؤىباستعراضالخليجلدول العربي

نظماتاملبينالتنسيقوأولوياتاالستشرافيةالرؤىومناقشةاستعراضخاللهمنوتمواألزمات

.(21/10/2021-20)واللجان

بجامعةللمعلممليالعااليومبمناسبةالتربيةكليةتقيمهالذيالعلميامللتقىفيالعاماملديرمشاركة•

جودةمستقبلدعمفياملركزمبادراتاستعراضخاللمنوكانتاإلسالميةسعودبنمحمداالمام

.(2021/10/5)املعلمين
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املسؤولية املجتمعية

بين الهيئة روع التعاون حضور حلقة النقاش االفتراضية التفاقية الشراكة بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون واالقتصاد والتنمية ضمن مش
 
ً

ات التقويم والقياس، بيانات ومؤشرات قياس األداء، ومواءمة ممارس: واملنظمة لتعزيز طاقة الهيئة في بناء إطار عمل متكامل لتقويم التعليم والتدريب شامال
(.2021/2/11.)ومراجعة املوارد والعالقات

كورونالجائحةالتعليميةاليونسكواستجابةفعالياتضمنالعربيةللدول إقليميةبندوةاملركزمشاركة

.(2021/12/7)األمامإلىوالطريقكوروناجائحةظلفيلتعليمياالفاقدبعنوان

ؤتمراملمعاملتزامناملتعدديناملصلحةأصحابمنتدىحضور 

حول دديناملتعاملصلحةبأصحاومنتدىالتعليملوزراءالعاملي

ستعقدهالذي–"التعليمخاللمنالكراهيةخطابمعالجة

الجماعيةاإلبادةملنعاملتحدةاألمممكتبمعبشراكةاليونسكو

.(30/9-1/10/2021).(OSAPG)الحمايةعنواملسؤولية
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خصيةشعنمللتقىاالفتتاحبجلسةاملركزمشاركة
بنسالممؤسسةوتنظيمبرعاية٢١القرن متعلم

إعالنعنوالحديثاملعرفةوارفوشركةمحفوظ
واطنةاملمفاهيملتضمينالعاماإلطاروتقديمالرياض
فيالعاممالتعليمقرراتفياملشتركةاإلنسانيةوالقيم
.(17/12/2021-16).العربيالوطن
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وليةالفعاليات المحلية واإلقليمية والد
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ورشة عمل
(2021/1/18)الورشة اإلقليمية للتشاور حول مشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم 

بمقترحاتالخروجأوعربيةمعاييروضعإمكانيةلبحثعملورشةتنظيم"م2019/12/29بتاريخاملنعقدالخامساملركزإدارةمجلساجتماعبمحضر(ب)فقرةالرابعالقرارنصعلىبناءانطلقت

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةاملنظمةمعبالتعاون م2021/1/18بتاريخالورشةتنفيذتم"اإلدارةمجلسألعضاءوإرسالهاتصور وإعدادالعاملية،التصنيفاتفيالعربيةالدول نتائجلتحسين

.(األلكسو)

:األهداف
.العربيةالدول فيالتعليمجودةومؤشراتمعاييرعلىالتعرف-1
ؤشراتوممعاييروتطبيقتطويرنجاحلضمانالعملآللياتاملتاحةالخياراتعلىالتعرف-2

.واإلقليميالوطنياملستوى علىوالتميزالجودة
.عليمالتفيوالتميزللجودةالعربيالنموذجبتطويرللبدءالقراراتخاذدعمآلياترصد-3
وقياسهيزهوتمالتعليمبجودةالعالقةذاتوالدوليةاإلقليميةاملنظماتمعوالتكاملالتعاون -4

.وتقويمه

:املحاور 
.التعليمفياملستدامةالجودةتعزيزفيودورهاوالتميزالجودةنماذج-1
.القياسيةشراتواملؤ املعاييرعلىاملستندةالتعليمنظمإصالحفياملتميزةالدوليةاالتجاهات-2
.يةالعربالدول فيالتعليموتميزجودةومؤشراتملعاييراملقترحةالرئيسةاملجاالت-3
.التعليمفيوالتميزالجودةمعاييرتطبيقمتطلبات-4

1

2

3

45

6

7

مرحلة الجاهزية

مرحلة جمع املعلومات 
وتوثيقها

مرحلة التوافق البنائيمرحلة التحليل

مرحلة التصميم

مرحلة وضع التصور 
املقترح

مرحلة جمع املعلومات 
وتوثيقها

مراحل سير العمل بالورشة

:املخرجات
.التعليمفيوالتميزللجودةالعربيالنموذجلتطويرأوليةمالمح-1

.النموذجيتضمنهاالتيالعربيةالدول فيالتعليموتميزجودةملعاييرالرئيسةاملجاالتتحديد-12.

87.واإلقليميالوطنياملستوى علىالتعليمفيوالتميزالجودةومؤشراتمعاييرتطبيقنجاحلضمانمقترحةتوصيات-23.



الندوة الدولية املوسعة
(2021/3/31)التحديات وإعادة التفكير باآلليات : الحوكمة في التعليم

مالعربية؛الدول فيتحقيقهاوسبلم2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفمؤشراتلدعماستجابة
ّ
فيلتفكيراوإعادةالتحديات:التعليمفيالحوكمة":بعنوانإقليميةندوةاملركزنظ

.الحكمةدارجامعةمعبالتعاون م2021لعاممارس31األربعاءيوم"اآلليات

:األهداف

.العربيةالدول فيالتعليمنظمحوكمةتواجهالتيبالتحدياتالتعريف1.

.الظروفكلفيالطلبةتعلمنواتجوتحسينالتعليمنظممخرجاتعلىاملساءلةجودةلضمانالتعليمبتقويماملعنيةللجهاتالجديدةاألدوارعلىالتعرف2.

.املتوقعةغيرلالضطراباتواستجاباتهاالتعليم،حوكمةمجالفيوالدوليةاإلقليميةوالخبراتالتجاربعلىالتعرف3.

.الرابعالهدفخاصوبشكل2030لعاماملستدامةالتنميةأهدافتحقيقدعمفياالسهام4.

:املحاور 

.التعليمحوكمةتحديات1.

.مألوفةوغيرمألوفةسياقاتفيالتعليمتقويمهيئاتآليات2.

.التعليمفيواملحاسبيةاملساءلةمستقبل3.

.التعليمحوكمةمجالفيودوليةإقليميةتجارب4.

النتائج 

الختامية

الحوكمة 

والجودة 

الشاملة

الحوكمة 

واألداء

الحوكمة 

واالستقرار 

املؤسس ي

الحوكمة 

والتنافسية

:املخرجات
الهياكلووضعالصحيح،لبالشكوتطبيقهاوالقوانينباللوائحااللتزامطريقعندالتعليميةاملؤسساتأداءوتحسينرفعفيسيساهمالحوكمةتطبيقأن

إلىباإلضافةاإلجراءات،و الرئيسيةاألنظمةوضبطاملناسبة،السياساتووضعوالصالحيات،للمسئولياتالعادلالتوزيعتضمنالتيالجيدةالتنظيمية
لكافةتمتّد حيثالشمولية،بتطبيقهايتميزالتياملفاهيممنالحوكمةوتعتبر.السلبيةاآلثاروتقليلاملخاطرومراجعةوالخارجيالداخليوالتدقيقالرقابة
.واللوائحوالقواعداإلجراءاتتطبيقمجردوليسللحوكمة،النهائيالهدفيمثلوتحسينه،وتطويره،األداء،ومراقبةالتعليمية،األنظمةووحداتعناصر
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امللتقى اإلقليمي 
)7/4/2021-6)بالتعاون مع املنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم " االعتماد املدرس ي في الدول العربية

التيوالعشرين،الحاديقرن الومتطلباتالعامليةلالحتياجاتاستجابةتطويرها،وسبلالعربيةالدول فياملدرس ياالعتمادأنظمةمراجعةبشأنالعربياإلقليميامللتقىعقدتم
الكفيلةاإلجراءاتاتخاذو التعليم،جودةلضمانالالزمةالسياساتوضعيستوجببماوالعاملية،املحليةالعملسوق متطلباتملواجهةبجودته،واالرتقاءالتعليمتطويرتتطلب
املنهج،محتوى ومعاييريمية،األكادواملعاييراملؤسسات،معايير)واالعتمادللتقويمالالزمةالقياسيةالوطنيةاملعاييروإعدادتصميممنذلكيتطلبهبماالتعليم،مؤسساتباعتماد
التجاربإلىإضافةالتعليم،ويربتطواالهتمامالعالقةذاتاملختلفةاملجتمعيةواألطرافالنهائيين،املستفيدينممثليبكافةباالستعانة،(الخريجومعاييراملدرس ي،املبنىومعايير
.م7/4/2021-6بالفترةوالعشرينالحاديالقرن مهاراتضوءفيالصدد،هذافيالعاملية

:األهداف

.العربيةالدول فيالتعليممؤسساتفيواالعتمادالجودةضمانثقافةتعزيز•

 تطويروسبلالعربيةالدول فياملدرس ياالعتماددراسةملشروعالنهائيالتقريرومراجعةمناقشة•
ً
.متضمنا

.العربيةالدول فياملدرس ياالعتمادأنظمةواقععرض•

.(والدوليةاإلقليمية)املتميزةاملمارساتاملدرس ياالعتمادفيالعامليةاملمارساتأفضلاستعراض•

.العربيةالدول فياالعتمادأنظمةلتطويراملقترحالتصور مناقشة•

باالعترافيسمحبمابية،العر الدول فيالجامعيقبلالتعليمجودةاتساقيضمناملعاييرمستوى علىالعربية،بالدول املدرس ياالعتمادنظملتطويرمرجعيإطارإلىالتوصل•
.الدول بينالطلبةانتقالوحريةاملعتمدة،املدراسبينالطلبةشهاداتوكذلكاالعتماد،بشهاداتاملتبادل

:املحاور 

.املدرسـياالعتمادفيإضاءات•

.واملأمول الواقعبيناملدرس ياالعتماد•

.الخاصةباملدارسبعدعنالتعلمجودةلضماناملدرس ياالعتمادمعاييرتطبيقومعيقاتمتطلبات•

:املخرجات

.املستدامةالتنميةأهدافمعيتوافقبماالعربيالعالمفياملدرس ياالعتمادأنظمةبشأنوتحديثاتعامةملحة•

.املدرس ياالعتمادإلىبالنسبةاإلقليمية،الجيدةاملمارساتومناقشةوعرضتحديد•

89.العربيةالدول فيإقليميمرجعيإطارإلىالتوصلسبيلفيالعربيةالدول فياملدرس ياالعتمادأنظمةمراجعةمشروعوتوصياتمخرجاتمناقشة•



الورشة اإلقليمية 
ا لجدول أعمال التعليم 

ً
ة التي تمر  بأزمات وفق ول العربي  (2021/6/15)2030التعليم في الد 

 
ً
فيتحقيقهاوسبلم2030تدامةاملسالتنميةأهدافمنالرابعالهدفمؤشراتلدعمواستجابةالتعليم،فيوالتميزالجودةتعزيزفيالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياملركزورسالةرؤيةمنانطالقا
مالعربية؛الدول 

ّ
.م2021لعاميونيو15الثالثاءيوم"2030التعليمأعماللجدول وفًقابأزماتتمرالتيالعربيةالدول فيالتعليم":بعنوانإقليميةورشةاملركزنظ

:األهداف

.االزماتأثناءفيوجودتهالتعليماستمراريةعلىالحفاظفيتجربتهاواستعراضللدراسة،املختارةالعينةذاتاملرجعية،الدول واقعتحليل1.

.االزماتأثناءفيوجودتهالتعليماستمراريةعلىالحفاظفياملختارةاألزماتمنحالةشهدتالتيالعربيةالدول واجهتالتيوالصعوباتاملشكالتواقعتحليل2.

تجاربضوءفيوتجاوزهااألزمات،اءأثنفيالتعليمواقعتحليلمنباالستفادةوتجويدهالتعليماستمراريةعلىللحفاظاألربعالعربيةالدول بمساعدةالكفيلةاملقترحاتووضعالتوصيات،صياغة3.

.2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفلتحقيقاملوضحةواإلرشاداتاملرجعية،الدول 

.والدولياإلقليميالصعيدعلىالتعليمفيالجودةثقافةنشرتعزيز4.

.وتميزهالتعليمبجودةالعالقةذاتوالدوليةاإلقليميةاملنظماتمعوالتكاملالتعاون 5.

:املحاور 

.بأزماتتمرالتيالدول فيالتعليمواقع1.

.أزماتواجهتالتيالدول لحالةللتعليماملرجعيةاملقارنة2.

.2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدف3.

:املخرجات

.والصراعاتواألزماتالتعليمبينوالعالقةللتنميةبالنسبةالتعليمبأهميةالصلةذاتمخرجات1.

.وبعدهااألزماتأثناءفياملجتمعشرائحبينوالفاعليةالشمول ومراعاةجودته،وتحقيقالتعليماستمراريةعلىالحفاظفياملرجعيةالدول بخبراتمرتبطةمخرجات2.

.اإللكترونيةالبطاقةتحليللنتائجووفًقاوالدراسات،البياناتلتحليلطبًقا2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفلتحقيقالسبعبالغاياتالعالقةذاتمخرجات3.
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الورشة اإلقليمية 
اقع تدريس مادتي العلوم والرياضيات في الدول العربية وسبل تطويرها (2021/6/30)و

نتائج تحليل املقابالت 
واألسئلة املفتوحة

اقعنتائج ،(TIMSS)دراسةبياناتمنالعربيةالدول و
ومقارنتها مع الدول املرجعية

األدب التربوي في مجالي مصادر بناء اإلطار
تعليم العلوم والرياضيات

ا
ً
الهدفمؤشراتلدعمجابةواستالتعليم،فيوالتميزالجودةتعزيزفيالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياملركزورسالةرؤيةمنانطالق

مالعربية؛الدول فيتحقيقهاوسبلم2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابع
ّ
تدريسعواقمشروع":بعنوانإقليميةورشةاملركزنظ

.م2021لعاميونيو30األربعاءيوم"تطويرهاوسبلالعربيةالدول فيوالرياضياتالعلوممادتي

:األهداف
.املشروعفياملستهدفةالعربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالرياضياتتدريسواقععلىالتعرف1.

.روعاملشفياملستهدفةالعربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالعلومتدريسواقععلىالتعرف2.

.املرجعيةالدول وفياملشروعفياملستهدفةالعربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالرياضياتتدريسواقعبيناملقارنة3.

بناء.املرجعيةوالدول شروعاملفياملستهدفةالعربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالعلومتدريسواقعبيناملقارنة4.

.يةالعربالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالرياضياتوتدريسالعلومتدريسلتطويرمقترحإطار

.والدولياإلقليميالصعيدعلىالتعليمفيالجودةثقافةنشرتعزيز5.

.وتميزهالتعليمبجودةالعالقةذاتوالدوليةاإلقليميةاملنظماتمعوالتكاملالتعاون 6.

:املحاور 
.روعاملشفياملستهدفةالعربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيوالعلومالرياضياتتدريسواقع1.

والدول املشروعفيهدفةاملستالعربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيوالعلومالرياضياتتدريسواقعبيناملقارنة2.

.املرجعية

.عربيةالالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالرياضياتوتدريسالعلومتدريسلتطويراملقترحاإلطار3.

.بالتعليمالخاصةالسبعوالغايات،2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدف4.

:املخرجات
.العربيةالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيوالرياضياتالعلومتدريسبواقعالصلةذاتمخرجات1.

.يةالعربالدول فيواملتوسطةاالبتدائيةاملرحلتينفيالرياضياتوتدريسالعلومتدريسلتطويرمقترحإطار2.

.والرياضياتالعلومتدريسفيجودتهوتحقيقالتعليماستمراريةعلىالحفاظفياملرجعيةالدول بخبراتمرتبطةمخرجات3.
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الورشة اإلقليمية 
(2021/7/13)مقارنة تطوير هيكل السلم التعليمي طول العام واليوم الدراس ي بالدول العربية 

م
ّ
بالدول الدراس يواليومالعامطول التعليمي،السلمهيكللتطويرمقارنةدراسة":بعنوانوبإشرافهاملركزلحساباملنفذالبحثياملشروعدراسةنتائجلعرضإقليميةورشةاملركزنظ

:إلىهدفتوالتيم2021لعاميوليو13الثالثاءيوم"العربية

:األهداف
مهيكلواقعرصد1.

َّ
ل ةالدول فيالدراس ّي  واليومالعاموطول التعليمي،السُّ عمان،سلطنةالبحرين،مملكةدية،السعو العربيةاململكة)وهياملشروعدراسةفيالداخلةالثمانيالعربيَّ

.(املغربيةواململكةالتونسية،الجمهوريةاليمنية،الجمهوريةالعربية،مصرجمهوريةالهاشمية،األردنيةاململكة

مهيكلواقعدراسة2.
َّ
ل ةالستالدول فيالدراس ّي  واليومالعاموطول التعليمي،السُّ ة،املقارنةفيالداخلةاملرجعيَّ ة،كورياو وماليزيا،أملانيا،:وهيالدوليَّ املتحدةوالوالياتالجنوبيَّ

ة، .وأسترالياوفرنسا،األمريكيَّ

ةوالتوجهاتاملمارساتمقاَرنة3. مهيكلةمجالفيالرائدةالعامليَّ
َّ
ل ةالدول فيالدراس ّي  واليومالعاموطول التعليمي،السُّ ةالدول فيعليهبمااملرجعيَّ .العربيَّ

.العامليةاملمارساتأفضلضوءفيالعربيةللدول الدراس يواليومالعام،وطول العام،التعليمسلمهيكللتطويرمقترحإطارتقديم4.

:املحاور 
.العربيةمصرجمهوريةفيالفنيوالتعليموالتعليمالتربيةوزيرمعاليقبلمناالفتتاحوكلمةاملركز،عاممديرقبلمنالترحيبكلمة1.

.البحثيالفريقرئيسةقبلمنومنهجيتهاالدراسةأهدافعرض2.

.املرجعيةالدول ممارساتوتحليلعرض3.

.بالدراسةاملستهدفةالعربيةالدول فيالنتائجوتحليلالعرض4.

.العربيةللدول الدراس يواليومالعام،وطول العام،التعليمسلمهيكللتطويراملقترحاإلطارعرض5.

.والخبراءالحضور بعضومنبالدراسة،املستهدفةالعربيةالدول ممثليقبلمناملداخالت6.

.الختاميةالتوصياتعرض7.

:املخرجات
الداخلييناملصلحةأصحابمقابلةوكذلكالقرارومتخذيالتعليميةالسياساتصناعمعمقابالتمنفيهابماامليدانيةالبياناتجمعأدواتوتطبيقالنظريةاألدبياتمراجعةبعد

:تناول يرئيستقريرإلىإضافةمختارة،عربيةدولةلكلتقريربمعدلوطنيةتقاريرثمانإلىاملشروعدراسةتوصلتأمور،وأولياءومعلمينمدارسقادةمنوالخارجيين

ةالدول فيالدراس ّي  واليومالعاموطول التعليمي،الهيكلواقع1. راَسةاملستهدفةالعربيَّ .بالّد 

ةوالتوجهاتاملمارساتبيناملقارنةأوجه2. مهيكلةمجالفيالرائدةالعامليَّ
َّ
ل ةالالدول فيومثيالتهاالدراس ّي  واليومالعام،وطول التعليمّي  السُّ .عربيَّ

رات3. ةللدول الدراس ّي  واليومالعام،وطول العامّ التعليمسلمهيكلةإلعادةاملطروحةالتصوُّ ةاملمارساتأفضلضوءفيالعربيَّ .العامليَّ
92



الورشة اإلقليمية 
نظم إعداد املعلم وتأهيله في العالم العربي

م
ّ
م2021لعاميوليو29الخميسيوم"العربيالعالمفيوتأهيلهاملعلمإعدادنظم":بعنوانوبإشرافهاملركزلحساباملنفذالبحثياملشروعدراسةنتائجلعرضإقليميةورشةاملركزنظ

.الشيخآلمحمدبنحمد.داملركزإدارةمجلسورئيسالسعوديةالعربيةباململكةالتعليموزيرمعاليبرعاية
:األهداف

.والثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلمإعدادبرامجمجالفيالدوليةاملمارساتأفضلواقعرصد1.

.العربيةالدول فيوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلمإعدادبرامجواقعدراسة2.

.الصلةذاتالعامليةواملمارساتالتوجهاتأفضلضوءفيالعربيةالدول فيوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلميإعدادبرامجلتطويراملقترحاإلطاروضع3.

.والدولياإلقليميالصعيدعلىالتعليمفيالجودةثقافةنشرتعزيز4.

.وتميزهالتعليمبجودةالعالقةذاتوالدوليةاإلقليميةاملنظماتمعوالتكاملالتعاون 5.

:املحاور 

.املركزعاممديرقبلمنالترحيبوكلمةاملركز،إدارةمجلسورئيسالسعوديةالعربيةباململكةالتعليموزيرمعاليقبلمناالفتتاحوكلمةالورشةرعاية1.

.ومنهجيتهاالدراسةأهدافعرض2.

.املرجعيةالدول ممارساتوتحليلعرض3.

.بالدراسةاملستهدفةالعربيةالدول فيالنتائجوتحليلعرض4.

الصلةذاتالعامليةواملمارساتالتوجهاتأفضلضوءفيالعربيةالدول فيوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلمإعدادبرامجلتطويراملقترحاإلطارعرض5.

االستراتيجياتالطالب،وتقويماملناهجوااللتحاق،القبول نظامالبرامج،االستراتيجية،والتوجهاتالعامةاألهداف:التاليةاألبعادتضمنوالذي

.الحاكمةواإلدارةالجودة،ضمانالتمويل،التأهيلية،الفترةامليداني،التدريبالتربوية،واملداخل

:املخرجات

.والثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلميإعدادبرامجألدبياتنظري إطار1.

.املختارةاألجنبيةالدول منعددفيوالثانوية،املتوسطةاملرحلتينمعلميإعدادبرامجممارساتأفضل2.

.املختارةالعربيةالدول منعددفيوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلميإعدادبرامجواقع3.

93.العربيةالدول فيوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينمعلميإعدادبرامجلتطويرمقترحإطار4.



الورشة اإلقليمية 
اقع التراخيص املهنية للمعلمين في الدول العربية وسبل تطويرها و

م
ّ
"تطويرهاوسبلالعربيةلدول افيللمعلميناملهنيةالتراخيصواقع":بعنوانوبإشرافهاملركزلحساباملنفذالبحثياملشروعدراسةنتائجلعرضإقليميةورشةاملركزنظ
.أمزازي يدسعالسيداملغربيةباململكةالعلميوالبحثالعاليوالتعليماملنهيوالتكوينالوطنيةالتربيةوزيرمعاليبحضور م2021لعامسبتمبر9الخميسيوم

:األهداف

.العربيةالدول فيللمعلميناملهنيةالتراخيصواقعتشخيص•

.املتقدمةالدول فيللمعلميناملهنيةالتراخيصنظمدراسة•

.للمعلميناملهنيةالرخصةلنظمالعامليةاملعاييرتحديد•

.العامليةواملمارساتالتجاربأفضلضوءفيالعربيةبالدول للمعلميناملهنيةللتراخيصإقليميإطارمقترحتقديم•

.والدولياإلقليميالصعيدعلىالتعليمفيالجودةثقافةنشرتعزيز•

.وتميزهالتعليمبجودةالعالقةذاتوالدوليةاإلقليميةاملنظماتمعوالتكاملالتعاون •

:املحاور 

املهنيةوالرخصةليمالتعتمهينتحدياتوتناولت(العربيةالدول فيللمعلماملهنيةوالرخصةالتعليمتمهينمستقبل)بعنوانحواريةجلسة•

عاممديرعاصميالمحمدبنعبدالرحمن.دمعاليبحضور وكانتللمعلماملهنيةوالرخصةالتعليملتمهيناملستقبليةوالتطلعاتللمعلم،

مصرهوريةبجمواالعتمادالتعليمجودةلضمانالقوميةالهيئةرئيسعيديحييوهانسن.د.أسعادةالخليج،لدول العربيالتربيةمكتب

القيس يمحمودالحف.د.م.أسعادةالبحرين،بمملكةوالتدريبالتعليمجودةلهيئةالتنفيذيالرئيساملضحكيشاهينجواهر.دسعادةالعربية،

وإدارةللبحوثالعامةاإلدارةعلىالعاماملشرفالجابري رشيدبننياف.دسعادةاإلدارية،للشؤونالعراقجمهوريةفيالتربيةوزارةوزيروكيل

(واملعلميناملناهج)متعليبرنامجأخصائيجيورجسيوديكمارا.دسعادةالسعودية،العربيةباململكةوالتدريبالتعليمتقويمبهيئةالبيانات

والتعليمتعليمالبوزارةاملعلمينشؤونإدارةمديرجسيمانيجمعةأحمدالسيدسعادةبيروت،فيالعربيةللدول اإلقليمياليونسكوبمكتب

.قطربدولةالعالي

.اإلجرائيةوخطواتهاالدراسةوتصميمللمشروعالعاماإلطارعرض•

.للمعلميناملنهيالترخيصمجالفياملرجعيةالدول تجاربتحليل•

.املرجعيةالدول وبينبينهاالفجوةوتحليلبالدراسةاملستهدفةالعربيةالدول نتائجتحليل•

.العربيةالدول فيللمعلميناملهنيةللتراخيصإقليميإطارمقترحتقديم•

94.املشروعوتوصياتالخالصة•



الورشة اإلقليمية 
اقع التراخيص املهنية للمعلمين في الدول العربية وسبل تطويرها و

:املخرجات

.والعربيةالعامليةاملمارساتوأفضلاملجالفيالسابقةوالدراساتالنظري،وإطارهاللمعلميناملهنيةواملعاييرالرخصبمفاهيمالتعريفيتناول مفاهيميإطاروضع1.

العربية،الدول طبيعةمعيتناسببمااملطبقةالعامليةاملمارساتأفضلواختياراملتقدمة،الدول فيللمعلميناملهنيةواملعاييرالتراخيصنظمدراسة2.

.العامليةاملمارساتأفضلوبينبينهاالفجوةوتحليلالعربية،الدول فيللمعلميناملهنيةالتراخيصواقعتشخيص3.

.ناسبةاملاإلجرائيةواملقترحاتالتوصياتوتقديمالعربية،بالدول للمعلميناملهنيةللتراخيصوهيئةملعاييرومقترحللمعلمين،املهنيةللتراخيصشاملعربيإقليميإطاروضع4.
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بمواصفات 

ةـــــاليــــــع

توظيف

ضمان الجودة

تكامل مع استراتيجية التعليم العام 

تمويل فعال

ــسن
ة 

هي
تأ

ــلــــ
ية

الـــتــــدريـب 
امليــدانــــي

املناهج القبول 

ةـــــــــترة طويلــــــــف

ة ـــــتدريب على مهن

ةـــــــــموازي

دارســشبكات امل

ترتكز ملعايير 

نــــــلميــــــعــــامل

دمج مهارات القرن 

نـــريــــــشــــــالحادي والع

،STEMج ـــناهــــــم

تنويع أساليب 

التقويم

مرتبط 

بالعرض 

لبــــــــــــــــــــــــوالط

قبول الفئة 

 
ً
ااألكثر تفوق

وأبعادهاملقترح للتطوير اإلطار 

كيف تم بناء اإلطار املقترح؟

البرامج

لةــــج طويــــــبرام

ةــــوعــــــتنــــــم

ماجستير منهي

زيادة دور 
املدرسة

استراتيجيات 
الــــتــــدريـس

ب معتمدة علىـاليـــأس

واملعنىاالكتشاف 

على االعتماد

ةــــــيـنــــــقــــــتــــــال

ل التدريب بمكان العم

95



امللتقى العربي
(األلكسو)ة والعلوم العودة اآلمنة واملستدامة للتعليم والتعلم بالتعاون مع املنظمة العربية للتربية والثقاف: جاهزية التعليم للمستقبل

م
ّ
"العربيةالدول فيتعليمالجودةمستقبلاستشراف"العربيامللتقى(األلكسو)والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةاملنظمةمعبالتعاون املركزنظ

التعليموزيرمعاليبرعايةم2021لعامسبتمبر13االثنينيوم(والتعلمللتعليمواملستدامةاآلمنةالعودة:للمستقبلالتعليمجاهزية)األولىوالرؤية

.الشيخآلحمد.داملركزإدارةمجلسورئيسالسعوديةالعربيةباململكة

:األهداف

بكللمستقبللوالجاهزيةوالطوارئ األزماتأثناءالتعليمجودةلدعماملبتكرةالحلول إليجاداإلقليمياملستوى علىالتمشاركةيةتعزيز1.

.احتماالته

.والجامعاتاملدارسفيالتعلملبيئاتاآلمنةللعودةالعربيةالدول فيالتعليموزاراتجهوددعم2.

مشكلةمعوالتعامل-Covidكورونالجائحةاستجابةالتعليماستمراريةلتدابيروالدولي،اإلقليمياملستوى علىاملستفادةالدروساستخالص3.

.التعليميالفاقد

 العربيةالدول فيالتعليموتميزجودةتمكينخياراتاستشراف4.
ً
.بعدهوما2030لعاماملستدامةالتنميةألهدافوفقا

:املحاور 

.والتعلمالتعليماستمراريةعلىللحفاظCovid-19كورونالجائحةاالستجابةفيإقليميةتجارب1.

.مألوفةوالغيراملألوفةالسياقاتفيواملستدامةاآلمنةالتعلمبيئات2.

.2030ةاملستدامالتنميةأهدافمنالرابعالهدفمؤشراتانجازوتسريعللمستقبلللجاهزيةاملبتكرةالحلول فيالتفكيرإعادة3.

:املخرجات

.احتماالتهبكللللمستقبوالجاهزيةوالطوارئ األزماتأثناءالتعليمجودةلدعماملبتكرةللحلول اإلقليمياملستوى علىمشتركةتصورات1.

.والتعلمللتعليمواملستدامةاآلمنةللعودةالوقائيةالتدابيرجودةلتعزيزالعربيةالدول فيالتعليموزاراتلجهودداعمةمقترحات2.

التنميةأهدافنمالرابعالهدفمؤشراتانجازلتسريعواملتعلمةاملمكنةالخياراتإلدارةالعربيةالدول فيالتربوي القرارلصناعتوصيات3.

.2030املستدامة
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االحتفائيةالندوة الفكرية 
أبطال في السياقات املألوفة وغير املألوفة: معلمو جودة التعليم

م
ّ
الثالثاءيوم"املألوفةوغيرةاملألوفالسياقاتفيأبطال:التعليمجودةمعلمو"االحتفائيةالفكريةالندوةالعراقجمهوريةفيالتربيةوزارةمعبالتعاون املركزنظ

:إلىهدفتوالتيمخلف،حميدعلياألستاذالعراقجمهوريةفيالتربيةوزيرمعاليبحضور م2021لعامأكتوبر5

:األهداف

.الظروفكلفيوالتعلمالتعليماستمراريةعلىالحفاظفيللتعليمكأبطالاملعلمينوتقديرمكانةتعزيز1.

.وتقديرهاCovid-19كوروناجائحةأثناءاملعلمينبذلهاالتياالستثنائيةالجهودعلىالضوءتسليط2.

 للمعلميناملتجددةاالحتياجاتاستشراف3.
ً
.والعشرينالحاديالقرن فيالتربيةلتحدياتوفقا

:املحاور 

.والتعلمالتعليماستمراريةعلىللحفاظCovid-19كورونالجائحةاالستجابةفيإقليميةتجارب1.

.مألوفةوالغيراملألوفةالسياقاتفيواملستدامةاآلمنةالتعلمبيئات2.

.2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفمؤشراتانجازوتسريعللمستقبلللجاهزيةاملبتكرةالحلول فيالتفكيرإعادة3.

:املخرجات

الجهودتكريسمندبفالوالتعلمالتعليمرحلةالستئنافوالجامعاتاملدارسإلىواإلداريةالتعليميةوالهيئةللطلبةواملستدامةاآلمنةالعودةأجلومن1.

التعليمفيالتحويليةقوةللأساس يوشرطالتعلمفياالستثمارهواملعلمينفيواالستثمارالتعليميةالسياساتوراسميالقرارصانعيمنذلكعلىوالعمل

:اآلتيطريقعن

االحتياجاتيةتلبتطويرويتطلبالنوعية،جهودهمحول توعويةحمالتتتطلبوالتقديرالشكرإبرازإن:التعليمألبطالوتقديرشكررسائل•

.لمستقبللوالتخطيطوتقييمه،الواقعورصدالفعال،املعلمبإعداداملتعلقةاألساسيةاألفكارمراجعةضرورةاملعلمرفاهأجلمناملتجددة

.التعليممهنةتتيحهاالتياملستقبليةاآلفاقاستشراف•

DNA)للمنظمةالتنظيميةالجيناتأهميةإدراك2. Nucleicالنوويالحمضوتسمى،( Acid Organizational Deoxyriboوهوالوراثية،البصمةوكذلك

منغيرهاعنختلفةموتجعلهاوتفسره،أدائهاأسلوبوتحددلها،الفريدةوالسماتاملنظمةشخصيةمجتمعةتحددالتياألساسيةالعوامليبينمصطلح

:خاللمن(علمامل)ويتأثريؤثراملنظومةهذهمنوجزءبهاوأداءهماألفرادسلوكتوقععلىوتساعدبها،الضعفومواطنالقوةمواطنوتحدداملنظمات،

.الحيالكائنخاليامنلك فيالنوويكالحمضواستيعابهااملهمةفهممناألفرادلتمكينمنسوبيهامعاملؤسسةتربطالتيبالهدفوالشعور والقيمالرؤى

ومتفاعلةمتشابكةاملكوناتوتلكاملعلوماتالحوافز،القرارات،اتخاذحقوق التدريس،ملنظومةالتنظيميالهيكل:التاليةاألساسيةاملكوناتخاللمن

.اإلبداعيالنوويالحمضهيكللتشكيل
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ً
ودعمالتعليمية،املمارساتضلوأفاملعرفةونشرالتعليم،فيوالتميزالجودةثقافةتعزيزفيالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياليونسكومركزورسالةرؤيةمنانطالقا

منالرابعالهدفؤشراتوممستهدفاتلدعماالستجابةبجانبالعربيةالدول احتياجاتلتلبيةالتعليمفيوالتميزالجودةبقضايااملعنيةالجودةعاليةالبحوثوإعداد

مالعربية؛الدول فيتحقيقهاوسبلم2030املستدامةالتنميةأهداف
ّ
العامليامللتقىدةاملتحالعربيةاإلماراتدولةفيوالتعليمالتربيةوزارةمعبالتعاون املركزنظ

:االستدامة)شعارتحت(أفضللعالممشتركةرؤية:االستدامةومستقبلالتعليمجودة):بعنوان2021لعامنوفمبر11الخميسيومللجودةالعاملياليومبمناسبة

.املتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالتعليمالتربيةوزيرالحماديإبراهيمبنحسينمعاليبرعاية(وكوكبناومجتمعاتنامنتجاتناتحسين

:األهداف

.ومابعده2030لعاماملستدامةالتنميةأهدافدعمفيالتعليمجودةدور تعزيز1.

.املستدامةالتنميةدعمفيالتعليمجودةأهميةفيوالدولي،اإلقليمياملستوى علىاملستفادةالدروساستخالص2.

 العربيةالدول فيالتعليموتميزجودةتمكينخياراتاستشراف3.
ً
.بعدهوما2030لعاماملستدامةالتنميةألهدافوفقا

:املحاور 

.املستدامةالتنميةلدعماملبتكرةوالحلول التعليمجودة1.

.االستدامةومستقبلاملجتمعرفاه2.

:املخرجات

األفرادلتمكينمبتكًراوأسلوًباماملتعلعلىيركزنهًجاتعتبرالتياملستدامةالتنميةأبعادأحديعدفاالبتكارالتعليميةاملنظومةعناصركافةفيباالبتكارالعناية1.

.الحقيقيةالحياةملشاكلمبتكرةحلول وإيجاداملسؤوليةتحملعلى

واملكتباتمتاحفللوسيكون الحياة،مدىالتعلممشاريعمنالعديدفيمنخرطةبدورهاستكون التعليميةاملؤسساتإنحيثتفاعليتكامليبمنظور العمل2.

 املجتمعيةواملراكز
ً
 تحدثأنوالتجاريةالصناعيةللمؤسساتيمكنكماالتعلم،عمليةفيرئيًسادورا

ً
 أثرا

ً
املسؤولية"بـخاصةاتإجراءمنتتبعهماعبرهائال

املتطوعينووجودالتطوعيالقطاعسيكون وبدوره.املنهيوالتطويروالتدريبالعملعلىالقائمةالتعليمأنشطةمنتوفرهماخاللمنأو"للشركاتاالجتماعية

98.املجتمعيالتعلمأنشطةلتوفيرسيماوالذاتهبالقدرضروريين
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:املخرجات

فكروالالدراساتومراكزالبحثيةواملؤسساتالجامعاتعاتقعلىيقع3.

ديدتحعمليةفياملبادرةزمامأخذمسؤوليةالحكوميةغيرواملنظمات

خاللنمالرئيسيينالالعبينبينالروابطوتعزيزاملحليةاالحتياجات

بينتحالفوالالتعاون عنالناتجيناملجتمعيوالتأثيراملعرفةبينالجمع

مستوى علىممكنةبيئةإلىوالوصول املدني،املجتمعومؤسساتالعلماء

.باملبتكرينفيوتحتواإلقليمياملحلياالبتكارتحفزوالتشريعاتالسياسات

مفهومًحاوموض.النابضاملجتمعورفاهاالستدامةقلبالتعليمأنالتأكيد4.

ميمجتمعخلقأنهعلىالتعلممدينة
ّ
اصاألشخجميعفيهيكون تعل

كليفجديدةمعارفباكتسابتسمحبطريقة  واملعرفةللتعلممصادر

.لحظة

ـات،املؤسسفــيالحديثــةاالتجاهــاتكأحــدالشــاملةالجــودةإدارةتوظيف5.

تدنــيإلــىتــؤديالتــياألســبابمعالجـةعلـىالقـدرةتطبيقهـاأثبـتحيـث

ـىإلالشـاملةالجـودةإدارةتسـعىحيـثتقدمهـا،التـيالخدمــاتمســتوى 

.املســتفيدرضــاوكســباملؤسســةأهــدافتحقيــق
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الغاية والرؤية واالستراتيجية. 1

تحديد الغاية والرؤية. 1.1
تحديد وفهم احتياجات املعنيين. 2.1
و التحديات الرئيسية, فهم النظام اإليكولوجي والقدرات الذاتية. 3.1

تصميم و تطبيق نظام للحوكمة و إدارة األداء 4.1 .

الثقافة املؤسسية والقيادة. 2

ثوتيه ثقافة املؤسسة ورعاية القيم. 1.2
تهيئة الظروف لتحقيق التغيير. 2.2
تمكين االبداع واالبتكار. 3.2
اتتوحيد الصفوف واالنخراط في تحقيق الرؤية واالستراتيجيات والغاي. 4.2

إشراك املعنيين. 3

االنخراط في بيئة تشاركية: الطالب. 1.3
بناء عالقات مستديمة: أولياء األمور . 2.3
جذب وإشراك وتطوير واستبقاء : الكادر األكاديمي وغير األكاديمي. 3.3
تأمين وديمومة الدعم املستمر: املعنيون بمصالح األعمال والحوكمة. 4.3
املساهمة في التطوير والرقابة واالزدهار: املجتمع. 5.3
بناء العالقات وضمان الدعم لبناء قيمة مستدامة: الشركاء واملوردون . 6.3

بناء قيمة مستدامة. 4

.عنيينتصميم وإدارة االستراتيجيات التعليمية لتحقيق قيمة مستدامة للم. 1.4
مستقبل تخطيط ونشر البرامج واملناهج وخبرات التعليم والتعلم املالئمة لل. 2.4
ات املعنييناعتماد أساليب منبثقة وتهيئة بيئة تعليمية تدعم احتياجات وتوقع. 3.4
استخدام التقييم بفعالية لتعزيز األداء. 4.4
تعلم آمنةإدارة وتعزيز عالقة مبنية على الرعاية والتعاون والشمولية لخلق بيئة. 5.4

قيادة األداء والتحول . 5

قيادة األداء وإدارة املخاطر. 1.5
التحول املؤسس ي للمستقبل. 2.5
قيادة االبتكار واالستفادة من التكنولوجيا. 3.5
االستفادة من البيانات واملعلومات واملعرفة. 4.5
إدارة األصول واملوارد. 5.5
تعزيز االبتكار واإلبداع إلثراء جميع جوانب العمل. 6.5

انطباعات املعنيين. 6

نتائج انطباعات الطلبة. 1.6
نتائج انطباعات أولياء األمور . 2.6
نتائج انطباعات العاملين. 3.6
نتائج انطباعات املعنيين بمصالح األعمال والحوكمة. 4.6
نتائج انطباعات املجتمع. 5.6
نتائج انطباعات الشركاء واملوردين. 6.6

األداء االستراتيجي والتشغيلي. 7

األداء األكاديمي للطلبة. 1.7
التنمية الشخصية واألخالقية واالجتماعية للطلبة. 2.7
اكتساب الطلبة مهارات التعلم ذات الصلة. 3.7
املجتمع/ مؤشرات األداء املتعلقة باملجتمع املحلي. 4.7
معدالت تحقيق العمليات/ مؤشرات األداء . 5.7
األداء املالي، الشركاء واملوردون وغيرهم. 6.7

المؤسسة

التوجه

جالنتائيذالتنف

علم في بمنظور التميز واملستقبل الريادي لرفاه امل( DNA)الجينات التنظيمية 
عالم سريع التغير من خالل جاذبية مهنة التعليم 
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م2021يونيو  14:  اليوم العاملي للتبرع بالدم                   بتاريخ 

م2021أكتوبر      5 :اليوم العاملي للمعلم                         بتاريخ

م2021نوفمبر   14: بتاريخ اليوم العاملي للجودة 

م2021نوفمبر  20:  اليوم العاملي للطفل                           بتاريخ 

م2022يناير  24:  اليوم العاملي للتعليم                          بتاريخ 

األيام الدولية
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والمشاركاتالزيارات
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ARMED)2030عامحتىالتعليمأعمالجدول حول الرابعالعربياإلقليمياالجتماع• IV)

:تماعاالجأهدافوكانتالعملعقدخاللالتقدمتحقيق:الصمودعلىالتعليمقدرةبعنوان

(6-7/7/2021)

املنطقةيفاملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتحقيقنحواملحرز التقدمبعرضوذلك

التنميةأهدافمنالرابعالهدفتحقيقنحوالتقدمتعرقلالتيالتحدياتتحديد،العربية

باألزمات؛يتعلقمافيسيماوالاملنطقة،فيوالواعدةاملبتكرةالنهجومناقشةاملستدامة،

عمليةزوتعزيالبيانات،فيالثغراتوالغاياتبرصداملتعلقةواملسائلوالحلول مناقشة

،2030امعحتىالتعليمأعمالجدول تحقيقنحوبالتقدماإلقليميااللتزاموتعزيزاإلبالغ؛

اركةمشالعربية،املنطقةفياإلقليمياملستوى علىالتقدمحالةتحديث:النتائجومن

وأولوياتراتوثغتحدياتمنتبقىومااملحرز للتقدممشتركفهمتحقيقالفضلى،املمارسات

ولعربيةاالدول ملساعدةاإلقليمياملستوى علىللمتابعةعملخطةعلىاالتفاقمحددة،عمل

والتمداضوءفياملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتحقيقنحوالتقدمتسريع

وااللتزاماتونتائجه2030عامحتىالتعليمأعمالجدول بشأنالرابعاإلقليمياالجتماع

علىعالرابالهدفغاياتتحقيقعلىبالعملالتعهدوتجديدالقدراتوتعزيزعنه،الناجمة

.وهادفةوواقعيةملموسةالتزاماتعلىبناءاملقبلةالثالثالسنواتمدى

دافأهمنالرابعللهدفالوطنيةاملرجعيةاملؤشراتتحديدلعمليةمتقدمةورشةحضور •

(7/9/2021-6)املستدامةالتنمية

فيبماضوح،بو ومؤشراتهالرابعالهدفبغاياتاملرتبطةالفنيةالتفاصيلفهم:أهدافهاومن

ياناتالبتصنيفمدىوتحديدللبيانات،مختلفةمصادروتحديداملؤشرات،حسابذلك

.املرجعيةاملؤشراتقيموتحديدللقياس،قابلةمؤشراتووضعوتفصيلها،
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ملتوسطةااليونسكو استراتيجيةبشأنلليونسكو التابعةالتعليمفي2الفئةمراكز اجتماعفيالعاماملدير مشاركة

(2021/3/17)(4/م41)2029-2022للفترةاألجل

واملنصفالجيدالتعليمضمانكورونا،جائحةبعدخاصةالتعليمفيالتكنولوجيادمجضرورة)الشاملالتعليمفي:توصياتهاأبرز منوكان

العناصروتحديدECCEوالتعليماملبكرةالطفولةرعاية"جودة"ملصطلحموحدتعريف)املبكرةالطفولةرعايةوفي،(والفتياتللنساءوالشامل

متعلقةياساتوسقانونيإطاروتطويراملبكرة،الطفولةمرحلةفياملبكرةالطفولةرعايةجودةلضمانلوضعهااألعضاءالدول تحتاجالتي

الدول مساعدةمناهجها،وتطويراملبكرةالطفولةرعايةفيالقدراتوبناءللتدريبعامليةاستراتيجيةوضعاملبكرة،الطفولةمرحلةفيبالرعاية

لألطفالاملةالشالتنميةفيتسهمأنشأنهامنالتيالتحفيزوبرامجالسياساتوضعفيسيماوالسنوات3-0منالطفولةبرامجدعمفياألعضاء

لتحقيقإطاربناء)ملنهيواالتقنيوالتدريبالعاليالتعليموبمجال،(الرسمياملدرس يقبلوالتعليمالرسميغيرللتعليماالستعدادوفيالصغار

تطويرالتحتية،يةالبنوتعزيزالضخمة،والبياناتاالصطناعيوالذكاءالسحابيةكالحوسبةاملناهجإلصالحالشراكاتتعزيزالرقمي،التحول 

بينبهامعترفالجودةعاليةشهاداتبرامجوتنفيذلتصميماألعضاءالدول يوجهاالنترنتعبرللتعليمللتأهيلوإطارالجودةلضمانوطنينظام

محترفيقدراتبناءوبمجال،(القدراتوبناءالكبار،تعليممعلميإعدادالتكنولوجيا،توظيفالسياسات،تطوير)الكباروبمجال،(البلدان

التعلممنصاتوبناءي،املنهالتطويربرامجاملستويات،جميععلىالتربويينللمهنييناملقابلةالكفاءةومعاييرللكفاءاتإطاروضع)التعليم

.واملتضررةالدخلاملنخفضةاملناطقفيالتربويينللمهنيينخاصاهتمامإيالءالتطويرية،
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اليونسكواستراتيجيةبشأنلليونسكو التابعةالتعليمفي2الفئةمراكز اجتماعفيالعاماملدير مشاركة

(2021/3/17)(4/م41)2029-2022للفترةاألجلاملتوسطة

بأصحانهجواتباعلقياسها،رصدآلياتووضعوالتقييم،باملناهج،وإدماجهاالعامليةاملواطنةلتعليموطنيةتعليميةسياساتتطوير)العامليةاملواطنةتعليموبمجال:توصياتهاأبرز منوكان

 ،املحليةواملجتمعاتواآلباءاملدارسذلكفي،بماالعامليةاملواطنةتنفيذفياملتعدديناملصلحة
ً
املجتمعفيالعامليةاملواطنةليملتعقويةشراكةإقامةأجلمن،الحكوميةغيراملنظماتعنفضال

التربويةاألساليبوتعزيزناخاملمعوالتكيفالتخفيفواستراتيجياتاملناخعلومإلدماجهجاملناتحديثالتعليم،فياملناخمعالتكيفاستراتيجيةإدماج)املناختغيرتعليموبمجال،(بأسره

فياملنفذةالوطنيةالشبابيةالاالتصنقاطمعوالتعاون والطالبي،املنهيوالتطويرالطبيعة،علىالقائمةالحلول وتنفيذ،املناخيةوالعدالة،املتعددةوالتخصصات،النقديوالتفكير،النشطة

وزيادةوالطوارئ،األزماتتحاال فيالتعلمملواجهةالتأهبتعزيزبرامجإدراج)الطوارئ حاالتفيالتعليموبمجال،(املناخيالتمكينأجلمناملناختغيربشأناإلطاريةاملتحدةاألمماتفاقيةإطار

التعليماستمرارانلضمخاصاهتمامإيالءواملخاطر،األزماتإلدارةالقدراتبناءالدراسية،هجهامنافياألخرى الطوارئ توحاال،العامليباالحتراراملتعلقةاملتطرفةالطقسبظواهرالوعي

تخطيطفيالتعليمفي2الفئةزمراكمشاركة)الشراكةوبمجال،(املناهجإلصالحوالتخطيطاملعرفة،تقاسمثقافة)التعليمعمليةفياملحليالسياقوبمجال،(للمتعلمينوالعقليةالبدنيةوالصحة

،لعاماملستدامةالتنميةخطةيذبتنفلإلسراعوالعاملياإلقليميالصعيدينعلىالشراكةاستراتيجيةاليونسكوتعزز الخاص،القطاعمعالشراكاتتعزيزبالتعليم،الخاصةاملنظمةبرامجوتنفيذ

التعليميةادراتاملب/للبرامجأفضلبشكلاملواردلتخصيصالخاصةاملصادرأو/واألعضاءالدول منالتمويلتنسيقتعزيز)التمويلإدارةمجالوفي،(التعليممجالفيوالسيما2030

،اإللكترونيةواألجهزةاإلنترنتلىإالوصول ذلكفي،بماالكافيالهيكلتوافروضمان،املستوياتجميععلىالرسميللتعليمالتعلمومواردالدراسيةهجاملنالرقمنةالتمويلتخصيصاملستهدفة،

البرامجأثرتقييم،(م2030لعاماملستدامةالتنميةخطةتحقيقفياألعضاءالدول تواجههاالتيالتحدياتوتحديداملحرز التقدمقياس)والتقييمالرصدومجال،(التعليمتعمليااستمرارلدعم

ءوأهدافهااحتياجاتهالتحقيقاألعضاءالدول دعمفياملنظمة.األمنمجلسينفذهاالتي
ً
تزودالرقميةللموارداملتوازن يرغالتوزيعوتقييمرصدزمنًيا،ومحددةللقياسوقابلةملموسةنتائجعلىبنا

جمعومعاييراملشاركةماذجنخاللمنوتقييمهاالبرامجلرصدموثوقةمعلوماتضماناألجل،املتوسطةاالستراتيجيةتنفيذاستعراضوتقريراألثرلتقييمواستراتيجيةبنموذجاألعضاءالدول 

.(وتبادلهاملعلومات
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مناملثاليلسبعلى،وقدراتهابخبراتهااألخرى الشريكةواملنظماتاألعضاءوالدول اليونسكولدعماستعدادعلىلليونسكو2الفئةمنالتعليممراكز•

،واملشاركةملواداوتطوير،املمارساتأفضلوتبادل،التقنيةواملساعدةالسياساتبشأناملشورةوتقديم،القدراتوبناءالبحثبرامجتنفيذخالل

.بالتعليماملتعلق4الهدفوالسيما،املستدامةللتنمية2030أعمالجدول تحقيقفي،والتواصلوالشراكات

(مجاالت)المجإلىوالسعياملعنياملركزتومبادرابرامجعنتتحديثاوتقديم،بانتظامباالجتماعلليونسكوالتابعة2الفئةمنالتعليممراكزتلتزم•

.التعليمفياملشتركةهدافاألتحقيقفياليونسكومنكواحدالعملبروحللتعاون محتملة

.التعاون لتعزيزبينهافيماتتقاسمبروتوكوالمنظمةتمعلوماإنشاءإلىلليونسكوالتابعةالتعليمفي2الفئةمراكزستسعى•

أو/ومدعومة4/م41بتنفيذالخاصةواالستراتيجياتوالبرامجوالسياساتاألنشطةتكون أنبضمانلليونسكوالتابعة2الفئةمنالتعليممراكزتلتزم•

،ممكنحدأدنىإلىموالتعلالتعليمتوفيرفياملساواةعدمتقليلضمانوالشمول الوصول ةوإمكانيالتمييزوعدمالجنسينبيناملساواةمبادئتعكس

.تماًماعليهاالقضاءيتملمإذا

.للجميعالتعلمفرصالحياةومدىواملستداموالشاملوالجيداملنصفالتعليموضمانتعزيزفياملصلحةبوأصحاياملدناملجتمعتومنظمااألعضاء•

لتعلماالدول حكوماتتساعدالتياألدلةعلىالقائمةوالعملياتوالبرامجللسياساتاألولويةالتعليممجالفي2الفئةمناليونسكومراكزستعطي•

.للجميع

افأهدبشأنتوصياتهاتنفيذلدعمالحوكمةعلىالتركيزمعالجودةلضمانشاملإطارإنشاءإلى2الفئةمنلليونسكوالتابعةالتعليممراكزستسعى•

.املستدامةالتنمية

األجلوسطةاملتاليونسكو استراتيجيةبشأنلليونسكو التابعةالتعليمفي2الفئةمراكز اجتماعفيالعاماملدير مشاركة

(2021/3/17)(4/م41)2029-2022للفترة

106



اقعندوةافتتاحفيالعاماملدير مشاركة دول فيم2030للتعليماملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتطبيقو

(2021/3/15)والتحدياتاإلنجازات:التعاون مجلس

التجارببعضعلىوالتعرفم،2030التعليمالرابعلهدفتحقيقمسيرةعلى19كوفيدجائحةتأثيرعلىاإلطالعتهدف

جائحةتأثيرعنةلناتجاالتحدياتعلىالتعرفالرابع،الهدفتطبيقعلىالجائحةآثارتقليلفيوالعامليةاإلقليمية

التعاون مجلسدول فيم2030التعليماملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتطبيقمسيرةعلى19كوفيد

الرابعالهدفتطبيقمسيرةعلىالجائحةآثارمنالتقليلفيالدول دعمفيتسهممشتركةمبادراتتطويرالخليجي،

.التعليميةاإلقليميةاملؤسساتمناملقدموالدعمالشراكاتخاللمنوتنفيذها،م2030التعليم

(2021/6/9):2030لعاماملستدامةالتنميةأجلمنالتعليمحول العربياإلقليميباالجتماعاملشاركة

الطريقلخارطةالعربيةللمنطقةاإلنترنتعبراإلقليمي،واإلطالق2019فيالعاماملؤتمرفياعتماده،وبعد2030لعاماملستدامةالتنميةأجلمنالتعليمبرنامجإطارفي

،ومتابعة2020نوفمبر/الثانيتشرين24بتاريخعقدالذي"املستدامةالتنميةأهدافتحقيقإلىالسعي:املستدامةالتنميةأجلمنالتعليم"الجديدالعاملياإلطارلتنفيذ

أجلمنللتعليمالتنفيذيةاإلجراءاتموضوعإلىاملشاركون تطرق ،2021مايو/أيار19-17فيعقدالذي"املستدامةالتنميةأجلمنللتعليمالعاملياليونسكوملؤتمر"

قطريةاملبادراتذلكفيبمااملحددة،الجديدالعملإطارتنفيذوخططوالتحدياتالحاجات،ومناقشة2030لعاماملستدامةالتنمية
ٌ
نميةالتأجلمنالتعليمحول ال

نهجباملنطقةالخاصةالحاجاتومناقشة،2030-2020عاّميبينوالوطنياإلقليمياملستويينعلىاملستدامة
ُ
عاملاملستدامةالتنميةأجلمنالتعليمبشأناملعتمدةوال

قطريةااملبادراتوتطويرإطالقوخاصةاملستدامة،التنميةأجلمنالتعليمأهدافبتنفيذااللتزامعلىالعربيةاملنطقةفياألعضاءالدول وتشجيع؛2030
ُ
بها؛الخاصةل

.والوطنياإلقليمياملستويينعلىاملستقبليةاآلفاقخّيصفيمااألعضاءللدول التقنيةاإلرشاداتوتوفير
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.(2021/9/10).آسياشرق شمالفيالسالمتعليممنتدىفيالعاماملديرحضور •

.(2021/9/23).اليونسكوفيالتعليموقطاعلإلحصاءاليونسكومعهدنظمهوالذي(ISCED-T)املعلمينتدريبلبرامجاملوحدالدوليالتصنيفحول التشاورياالجتماعحضور •

املعلمينأصواتإلىاالستماعموضوعتناولتوالتيبيروت–العربيةالدول فيللتربيةاإلقليمياملكتبتنظيممنالعربيةاملنطقةفي2021لعامللمعلمينالعامليباليوماحتفاءندوةفياملشاركة•

.(6/10/2021)التعليمي؟التعافيعمليةقلبواملعلماتللمعلميناملطلوباملنهيالتطويرهوما:واملعلماتاملعلميناملطلوبواملعلماتاملعلمينومدرباتومدربوواملعلمات

وآسياالعربيةالدول )مناطق5مناإلقليميةGCEDشبكاتوشركاءأعضاءجمعإلىاالجتماعويهدف،APCEIUواليونسكواستضافتهوالذيالعامليةاملواطنةممثليملنصةالثالثالسنوي االجتماع•

وخططهامنطقةكلفينفيذهاتتمالتيالعامليةاملواطنةتمبادراوتبادللتحديث(الكبرى الصحراءبجنووأفريقياالكاريبيالبحرومنطقةةالالتينيوأمريكاةالشماليوأمريكاوأوروباالهادئواملحيط

.(29/10/2021).والعاملياإلقليميعيدينالصعلىالعامليةاملواطنةفيالفاعلةالجهاتاملحتملينوالتعاون العامليةاملواطنةلتعليماملستقبليةباالتجاهاتاملتعلقةاملناقشةعلىاالجتماعوركز.املستقبلية

108



ليل قطاع دقيقة من املعرفة التربوية وكانت حول مناقشة دليل إستراتيجيات تح90حضور املدير العام سلسلة •

(.2021/11/4.)التعليم

ليةآملناقشةالرابعةاإلقليميةالتشاوريةالجلسةبحضور SDG4دعممجموعةوأعضاءاألعماللجنةاجتماع•

املفاهيمتعكسيالتالنظروجهاتتجميعخاللهامنتمالتيالعربيللوطنالتعليمسيناريوصياغةفيالتعاون 

خاللمنستدامةاملالتنميةأهدافلتحقيقالتعليميةالسياساتووضعاملنطقةلتمثيلواملشتركةالشاملة

الثالثظائفالو التعليممجالفيللتعاون التعليممجالفيللتعاون محددةمهاملهاهادفةعامليةآليةإنشاء

(20/5/2021):التالية

الصعيدعلىالنتائجتحقيقلدعماألدلةعلىالقائمالسياساتتوجيه–األدلةوجمعاألولوياتوضع1.

ري،
ْ
لتسريعةمتتابعموضوعةأولوياتبتحديدللتعليمالعاملياالجتماعتوصيةذلكفيبماالقط

،(قدراتالبناءمبادراتذلكفيبما)املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتحقيقنحواإلجراءات

.البلدانتجاربمناملستفادةالدروسوتبادلاملعارفواستقاء

روتعزيزالتقدمرصد2.
ُّ
–املستدامةةالتنميأهدافمنالرابعبالهدفاملتعلقةالبياناتواستخدامتوف

أفعالإلىاتااللتزامتحويلعلىالعملذلكفيبماوأدائهم،التزاماتهمعناملعنيةالجهاتمساءلةتعزيز

املتعلقالضغطوممارسةالتقّدم،لرصدواستخدامهاالنتائجبشأنأفضلبياناتوتعبئةموثوقة،

.النتائجلتحقيقبالسمعة

بشكلمهواستخداللتعليموالدولياملحليالتمويلحشدإلىالدعوة–املواءمةوتعزيزالتمويلحشد3.

تعزيزأجلمنوالضغطااللتزامات،تجديدإلىالسعيذلكفيبماعليها،املتفقاألولوياتلدعمأفضل

.املبتكرةالتمويلمصادرودعمواملواءمة،التنسيق
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ربيةالتوزيربمعالياللقاء
دةالوحبحكومةوالتعليم
ور الدكتبليبياالوطنية
.املقريفمحمدموس ى

ربيــة اللقــاء بمعــالي وزيــر الت
والتعلــــــــــــــــــــــــــــيم باإلمــــــــــــــــــــــــــــارات 

دس العربيـــة املتحـــدة املهنـــ
.حسين إبراهيم الحمادي

التعاون ةملنظماإلدارةمجلسرئيسالتعليموزيرمعاليوفدضمنالعاماملديرمشاركة
نظمةملواألربعينالحاديالعاماملؤتمرهمعاليمشاركةخاللاإلقتصاديةوالتنمية

.م11 /2021/11اليونسكو

(2021/11/11)بباريساليونسكو ملنظمةواألربعينالحاديالعاماملؤتمر 
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ؤتمراملمشاركتهخالليلتقيللمركزالعاماملدير
اريسبباليونسكوملنظمةواألربعينالحاديالعام
طارق تاذاألساليمنيوالتعليمالتربيةوزيربمعالي
.املشتركالتعاون أوجهلبحثالعكبري سالم

لتعلـــيم اللقـــاء بمعـــالي وزيـــر التربيـــة وا
ريب الــــوطني، البحــــث العلمــــي، والتــــد

فـــــــي جمهوريـــــــة جـــــــزر القمـــــــر املتحـــــــدة
.سالم عالوي جعنفاراألستاذ 

ومبايادمايكلالدكتور بسعادةاللقاء
ةواإلدار التخطيطملعهدالعاماملدير
لبحثاليونسكوإشرافتحت-بغانا
.املشتركالتعاون أوجه

ة اللقــــــــــــــاء بمعــــــــــــــالي وزيــــــــــــــر التربيــــــــــــــ
والتعلــــــــــــــــيم بمملكــــــــــــــــة البحــــــــــــــــرين

.ميالدكتور ماجد بن علي النعي

(2021/11/11)بباريساليونسكو ملنظمةواألربعينالحاديالعاماملؤتمر 
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(2021/10/28)بيروت–لعربيةاالدول فيللتربيةاإلقليمياملكتبتنظيممنالعربيةاملنطقةفيالعاليالتعليمفيالعامليةاملواطنة|اإلنترنتعبر تشاورياجتماع

وضوعات ذات األولوية املتم عقد االجتماع التشاوري األول حول املواطنة العاملية في التعليم العالي في املنطقة العربية وتضمن دور الجامعات في ذلك، ومناقشة 

.عةلتعليم املواطنة العاملية في املنطقة العربية على مستوى التعليم العالي، وكيفية تشجيع الطلبة على ذلك من خالل سبل تحول متنو 
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(2021/12/21)الشرقيةاملنطقةأمير بسمو املركز منسوبو لقاء

اإلقليمياليونسكومركزعاممديراإلمارةبديوانسموهبمكتبالشرقيةاملنطقةأميرعبدالعزيزبننايفبنسعوداألميرامللكيالسموصاحباستقبل

والثقافةوالعلمربيةللتاملتحدةاألممملنظمةالتابعاملركزوأنشطةأعمالعنلسموهتقريراتقديموتماملركز،ومنسوبيالتعليمفيوالتميزللجودة

وتطويريةبحثيةمختلفةبرامجإقامةخاللمنالتعليمجودةلدعمويسعىاليونسكومنظمةوبيناململكةبيناملبرمةاالتفاقيةبموجب(اليونسكو)

.ومخرجاتهالتعليمتميزفيتساهممتخصصة

113



الدول فيللتربيةاإلقليمياملكتبتنظيممن(2021/11/23")كوروناوباءبعدماالعربيةاملنطقةفيللمعلميناملنهيالتطوير "حول ندوةحضور •

بلدانخمسةنمالتعليميةواالستجاباتكوروناجائحةسياقاتحول البحثيةالدراسةنتائجاستعراضخاللهامنتموالتيبيروت–العربية

واعدةممارسات،القدراتتنميةواحتياجاتاملعلمون يواجههاالتيوالتحديات(وتونسالسعوديةالعربيةواململكةواملغربواألردنمصر)مختارة

التدريبوبرامج،ةاملمارسومجتمعاتاملدرسيةوالشبكاتاألقران،معالتعاونيوالتعلم،الذاتيالتعلم)للمعلماملستمراملنهيالتطويرلدعم

،(والجديدةالتقليديةالتقنياتاستخدامعلىتنطوي والتيالخدماتمقدميمختلفيقدمهاالتيالنطاقواسعةاملنهجيةأو/واملخصصة

.للتوسعواالقتراحاتواالتجاهاتاملستفادةالدروس

متعزيز إعادة:19-كوفيدجائحةعنالناجمالتعليميالفاقدحول التقرير إطالقحضور •
ُّ
األوسطالشرق منطقةفيللجميعالجيدالتعل

التعلمتعزيزإعادة:19-كوفيدجائحةعنالناجمالتعليميالفاقدحول لتقريرالرسمياإلطالقباللقاءتم،(2021/12/7)أفريقياوشمال

يونيسفوالالدوليالبنكمنمشتركإقليميفريقالتقريرهذاإعدادعلىعملأفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفيللجميعالجيد

:التقريرويتضمن.واألونرواالالجئينلشؤوناملتحدةلألممالسامية ّاملفوضيةمنمساهماتمعواليونسكو،

.التعليمعلى19-كوفيدجائحةتأثيرمنللحدالبلداناستجابة-

.التعلمنتائجعلى19-كوفيدجائحةتأثيرمحاكاة-

.19-وفيدكلجائحةاستجابةأفريقياوشمالاألوسطالشرق  ًمنطقةفيللجميعالتعلموضمانالتعليميالفاقدمنللحدتوصيات-
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نمية مشاركة املركز في منتدى اليونسكو الخامس حول التعليم التحويلي من أجل الت

(.1/12/2021-29/11.  )املستدامة واملواطنة العاملية والصحة والرفاه

ونسكواليلدورةالختاميةالندوةفيالعاماملديرمشاركة
والكبارابللشبالنظاميغيرالتعليمتعزيز"اإللكترونية

نسكواليو معهدينظمهاالتي"التعليمقطاعخططفي
.(2021/12/13).الحياةمدىللتعلم
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تحسينكيفيةلىعاملتعمقللنقاش(والفعاليةالكفاءةبينالتعليمتمويلحول )بعنوانتفاعليطابعذاتبورشةاملركز مشاركة•

وركزتلعربيةاالدول فياملستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفتحقيقأجلمناالنصافعلىالحفاظفيوالفعاليةالكفاءة

(9/12/2021-8):على

التعليم؟علىاإلنفاقعلىCovid-19تأثيرهووماوالديون؟العامالعجزعلىالوباءأثركيف-

العربية؟الدول فيالرابعاملستدامةالتنميةهدفتحقيقأجلمنالتعليمتمويلفيالتحدياتأهمهيما-

.اإلنصافأجلمنالتعليمتمويلأساسيات-

.الخارجيةوالكفاءةالداخلية،الكفاءةالتقنية،الكفاءةالتخصيصية،الكفاءة:التعليمعلىاإلنفاقلتحليلالكفاءاتأنواع-

.أفضلتائجنلتحقيقالتكاليفتقليل.العلميةاألدلةأساسعلىاإلنصافعلىالحفاظفيوالفعاليةالكفاءةتحسينكيفية-

نحتاجالتيواألشياءعلىدالتأكيوتمالجودةوضمانالتقييمملوظفياإلنترنتعلىدولًيااملعتمدةاملستمراملنهيالتطويربرنامجحضور •

.الجودةإدارةنظامونوعيةمستوى لتحسينبهاالقيامإلى
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(2021/11/25)(12)العربوالتعليمالتربيةوزراءمؤتمر 
األلكسومنظمةتنظمهالذي(12)العربوالتعليمالتربيةوزراءمؤتمراجتماعاتفيالعاماملديرمشاركة

كوروناجائحةنمللتعافيالعربيةالدول فياالستدراكيالتعلمموضوعيبحثالذيفلسطيندولةمنباستضافة
.19كوفيد
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(2021/11/22)األلكسوملتقى 

فيوتضمينهاشتركةاملواإلنسانيةالعربيةالقيممكانةتعزيز)للقيماأللكسوبملتقىاملركزمشاركة

والقيمنةاملواطعلىالتربيةحول وبمحور افتتاحيةبكلمة(العربيالوطنفيالتعليممناهج

.التطبيقإلىالنظريةمن:املشتركةاإلنسانية

العاملياليومبمناسبةاملجتمعيةاملسؤوليةضمنبالدماملركز منسوبيتبرع

(2021/6/14)بالدمللتبرع

اإلقليمينسكواليو مركزمنسوبوقامبالدمللتبرعالعاملياليوموبمناسبةالعامةللصحةتعزيًزا

هذاويهدفاملانعىمستشفزيارةخاللمنبالدمالتبرعحملةفيباملشاركةالتعليمفيوالتميزللجودة

.أشخاصالثةثحياةإنقاذفيُمتبرعكليساهمحيثآمن؛آدمإلىبالحاجةالعامليالوعيلزيادةاليوم
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التعاون مع الفريق الدويل اخلاص ابملعلمني
.  2021فرباير –االجتماعات اإلقليمية والتأسيسية : اجتماعات احلوكمة لفريق العمل الدويل اخلاص املعين ابملعلمني-
.  2021إبريل –اجتماع حول مستقبل التدريس يف الدول العربية -
.  2021يونيو –فعالية املعلمون كوكالء للتغيري من أجل تعليم شامل -
.  2021يوليو –ممارسات واعدة ومبتكرة يف التطوير املهين للمعلمني : ندوة تعزيز الدعم للمعلمني يف سياق األزمات-
ابلتعاون مع مؤسسة محدان ومبادرة 2030عليم حىت عام التحضور جلسة املشاورات االفرتاضية حول مستقبل التدريس يف الدول العربية من تنظيم فريق العمل الدويل اخلاص املعين ابملعلمني يف إطار -

.2021يوليو -التدريس وطبيعة مهنة دراسة مستقبل مهنة التدريس يف ضوء اجلائحة العاملية والعواقب املرتتبة عنها وما وراء ذلك وأتثري ذلك على أدوار املعلمني: مستقبل الرتبية والتعليم وهدفها
.  2021أكتوبر –املعلمون يف قلب إنعاش التعليم -يف املنطقة العربية 2021فعالية االحتفال ابليوم العاملي للمعلمني -
.2021أكتوبر –2025إىل 2022اجتماعات مناقشة اخلطة االسرتاتيجية لفريق العمل الدويل اخلاص املعين ابملعلمني للفرتة من -
.  2021أكتوبر –ندوة متويل املعّلمني والتدريس يف مرحلة ما بعد التعايف من اجلائحة -
.  2021أكتوبر –ندوة إطالق العنان البتكارات املعّلمني لالضطالع بدورهم يف قيادة تعايف العملية التعليمية -
.2021ديسمرب –2021االجتماع السنوي لفريق العمل الدويل اخلاص املعين ابملعلمني لعام -
.2021ديسمرب –2021لعام اجتماعات اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدويل اخلاص املعين ابملعلمني-
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مةالحوكواجتماعاتعشر الثالثالسياساتحوار منتدىفيالعاماملدير مشاركة
(3/12/2021-1)بروانداللمعلمينالدوليبالفريقالخاص

اللجنةمعلمينللالدوليالعمللفريقاملشاركةالرئيسبصفتهللمركزالعاماملديرترأس
ديسمبر3-1ةالفتر خاللبروانداكيغاليفياملنعقدللفريقالسنوي واللقاءالتوجيهية

"التعليمإنعاشأجلمنباملعلميناملعنيةواملمارساتالسياساتفياالبتكار"بعنوان
أفضلبشكلالبناءإعادةكيفيةوتحديدCOVIDبعدماحقبةتعقيداتملناقشة

توصياترحوطلالبتكاروتوسعهاالجماعيةالقدراتتسخرالتعليمأنظمةأنمنوالتأكد''
املانحةاتوالجهالدوليةواملنظماتاملدنياملجتمعومنظماتللوزاراتالسياساتبشأن
يسعون هموالسياساتوصانعيواملربينواملعلميناملدارسوقادةاملعلمينتدعمالتي

وجدول بأكملهوالتعليمc.4للمعلميناملستدامةالتنميةهدفلتحقيقجاهدين
.2030أعمال

التعاون مع الفريق الدولي الخاص باملعلمين
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الذاتيةالماليةالموارد
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املوارد املالية الذاتية

بلغتطويرةشركمعالسعوديةالعربيةاململكةفيالتعلممدنمشروعمناملتبقياإليراد•

.ريال49,800

898,485لغتباملجتمعيةواملسؤوليةالشراكةنظيراإلسالميالبنكمناملتبقياإليراد•

.ريال

.ريال220,500بلغتتطويرشركةمعاملدرسيةالرياضةمشروعمنااليراد•

النموذجعمشرو في(األلكسو)والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةاملنظمةمنماليدعم•

.ريال40,192وبلغللجودةالعربي

.ريال105,000بلغتاإلستثماراتمناإليراد•

.ريال12,000بلغت2021مشاريعكراساترسوممناإليرادات•

.سنوًيا%8وبعائدريالمليون 4.5تاريخةحتىاملدىطويلةاالستثماراتحجمبلغ•

املوازنةالى%38يعادلبمالريامليون 3.7بلغتاملركزعلىرستاللتيالجديدةاملشاريع•

.املعتمدة

استشارات 
فنية

شراكات 
تمويلية

استثمارات 
طويلة 
املدى

رسوم

وقف 
تعليمي

مشاريع 
بحثية
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المركزواتفاقياتشراكات
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شراكات واتفاقيات املركز

( 2021فبراير ) مذكرة تفاهم مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
الغرض

ذات الصلة بجودة تعزيز العالقة بين الطرفين في مختلف املجاالت التي تتعلق بالتعاون في البحوث والدراسات
.التعليم وتميزه بما يخدم أهداف وإستراتيجية كل منهما

مجاالت التعاون 

. تبادل املواد واإلصدارات الخاصة بالتعليم واألبحاث-1

نشطة التمويل واإلدارة املشتركين للمؤتمرات وورش العمل والبرامج واألنشطة البحثية والبرامج واأل-2

.التدريبية

.تعليمالتمويل املشترك ملشاريع تطوير قواعد املعلومات والبيانات الخاصة بالجودة والتميز في ال-3

.تبادل الخبرات وخدمات الباحثين واملستشارين-4

ن الطرفين واملطبوعات الورقية وااللكترونية الصادرة م. اإلعالن املشترك بين الطرفين في املنشورات-5

(.  من خالل املوقع االلكتروني، النشرات، اإلصدارات)والتنسيق من أجل التسويق واإلعالن املشترك 

املستهدفات
.%85تحقيق جوانب الشراكة بنسبة 

آلية متابعة التنفيذ
ات وسبل من خالل اجتماعات تنسيقية وتقارير دورية بمؤشرات اإلنجاز لجوانب الشراكة املختلفة والتحدي

.العالج نصف سنوية
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شراكات واتفاقيات املركز

إبريل )كو أحد مراكز الفئة الثانية باليونس–مذكرة تفاهم مع معهد التخطيط واإلدارة التربوي بغانا 
2021  )
الغرض

مات اإلقليمية تعزيز وتطوير التعاون اإلقليمي في املجاالت العلمية والبحثية، من خالل إقامة شراكة وتعاون مع إحدى املنظ
. ذات الصلة

مجاالت التعاون 

.تبادل املواد واإلصدارات في مجال جودة التعليم وتميزه-1

.  تبادل الخبراء في مجاالت األبحاث واالستشارات الفنية وبرامج بناء القدرات-2

.التعاون املشترك إلجراء الدراسات والتقارير ذات الصلة وتبادل البيانات ذات الصلة-3

(.مؤتمرات ، ورش عمل ، ندوات)التنظيم املشترك للفعاليات -4

التنسيق من أجل واملطبوعات الورقية وااللكترونية الصادرة من الطرفين و . اإلعالن املشترك بين الطرفين في املنشورات-5

(.  من خالل املوقع اإللكتروني، النشرات، اإلصدارات)التسويق واإلعالن املشترك 

املستهدفات
%.85تحقيق جوانب الشراكة بنسبة 

آلية متابعة التنفيذ
الج نصف من خالل اجتماعات تنسيقية وتقارير دورية بمؤشرات اإلنجاز لجوانب الشراكة املختلفة والتحديات وسبل الع
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شراكات واتفاقيات املركز

(2021إبريل )شمعة  –مذكرة تفاهم مع شبكة املعلومات العربية التربوية 

الغرض
. يتعزيز وتطوير التعاون اإلقليمي بين الطرفين في مختلف املجاالت البحثية والدراسات ذات الصلة بجودة التعليم وتميزه في العالم العرب

مجاالت التعاون 

.  تقديم املساعدة الفنية للمركز في عملية البحث في قاعدة معلومات شمعة-1

.  توفير النصوص الكاملة للوثائق املدرجة في قاعدة معلومات شمعة التي قد يطلب املركز الحصول عليها-2

.اتاحة تواصل املركز مع مؤلفي الدراسات والوثائق املدرجة في قاعدة معلومات شمعة-3

.نشر وإدراج وثائق ودراسات املركز في قاعدة معلومات شمعة-4

املستهدفات
%.85تحقيق جوانب الشراكة بنسبة 

آلية متابعة التنفيذ
.من خالل اجتماعات تنسيقية وتقارير دورية بمؤشرات اإلنجاز لجوانب الشراكة املختلفة والتحديات وسبل العالج نصف سنوية
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شراكات واتفاقيات املركز

(  2021إبريل )–مذكرة تفاهم مع جامعة آسيا اإللكترونية 

الغرض
.  العامليةتعزيز وتطوير التعاون اإلقليمي في املجاالت العلمية والبحثية، من خالل إقامة شراكة وتعاون مع إحدى الجامعات

مجاالت التعاون 

.تبادل املواد واإلصدارات في مجال جودة التعليم وتميزه-1

.  تبادل الخبراء في مجاالت األبحاث واالستشارات الفنية وبرامج بناء القدرات-2

.التعاون املشترك إلجراء الدراسات والتقارير ذات الصلة وتبادل البيانات ذات الصلة-3

(.مؤتمرات ، ورش عمل ، ندوات)التنظيم املشترك للفعاليات -4

التنسيق من أجل واملطبوعات الورقية وااللكترونية الصادرة من الطرفين و . اإلعالن املشترك بين الطرفين في املنشورات-5

(.  من خالل املوقع اإللكتروني، النشرات، اإلصدارات)التسويق واإلعالن املشترك 

املستهدفات
%.85تحقيق جوانب الشراكة بنسبة 

آلية متابعة التنفيذ
ج نصف من خالل اجتماعات تنسيقية وتقارير دورية بمؤشرات اإلنجاز لجوانب الشراكة املختلفة والتحديات وسبل العال 

.سنوية
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(  2021سبتمبر )مذكرة تفاهم مع جمعية اإلدارة األمريكية 

الغرض
قيات شراكة للتعاون فاتتعزيز آفاق التعاون املشترك من خالل توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بينهما على نحو قد يؤدي في املستقبل إلى ابرام اتفاقية أو ا

.االستراتيجي وتنفيذ املشروعات املشتركة
مجاالت التعاون 

.  تقديم الدعم للمجلس االستشاري ومجلس إدارة املركز-1

.  نموذج تقييم املهارات والكفاءة املهنية-2

. قدرات التعلم اإللكتروني-3

.  فعاليات محددة لتعزيز املعرفة العامة-4

. دعم جودة التعليم-5

6- 
ً
.  كزتطوير محتويات البرامج وتنفيذها بما في ذلك تدريب املدرب لفريق عمل املر -على سبيل املثال ال الحصر -التعلم املؤسس ي متضمنا

.  إجراء برامج داخلية لفريق عمل املركز للتدريب على القيادة والتطوير اإلداري -7

.  التابعة للجمعية، داخل اململكة العربية السعودية (AMA CPM)إجراء دورة تحضيرية للشهادة املهنية في اإلدارة -8

.تبادل الوثائق واملواد البحثية-9

املستهدفات
.%85تحقيق جوانب الشراكة بنسبة 

آلية متابعة التنفيذ

.من خالل اجتماعات تنسيقية وتقارير دورية بمؤشرات اإلنجاز لجوانب الشراكة املختلفة والتحديات وسبل العالج نصف سنوية
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التعاون والتنسيق 

تعليم)نوانبعبحثيمشروعوتمويلبتنفيذاملشاركة:اإلماراتبجامعةالتربيةكلية-

بمبلغو بباحثين(العربيةالدول فياملبكرةالطفولةمرحلةفيوالكتابةالقراءة

.إماراتيدرهم150,000.00

ياساتسجودة)بعنوانبحثيمشروعوتمويلبتنفيذاملشاركة:املعرفةوارفشركة-

مبلغوببباحثين(العربيةالدول فيالعامالتعليمفيبعدعنالتعليموممارسات

.أمريكيدوالر40,000.00

رن القمتعلمشخصيةملتقى:املعرفةوارف-األهليةمحفوظبنسالممؤسسة-

.والعشرونالواحد
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شركاء المركز
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شركاء المركز
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االحصاءات
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االحصاءات

SDG4_4.1

20%

SDG4_4.2

6%

SDG4_4.3

6%

SDG4_4.4

6%

SDG4_4.5

6%SDG4_4.6

6%

SDG4_4.7

33%

SDG4_4A

6%

SDG4_4C

11%

(SDG4)2030املستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدف

 رسماملتحدةاألممفياألعضاءالدول اعتمدت2015سبتمبر/أيلول في
ً
يا

نميةالتخطةاملستدامة،بالتنميةاملعنيمؤتمرهاخاللنيويورك،في
 17علىالخطةهذهوتشتمل.2030لعاماملستدامة

ً
عامليهدفمنهاهدفا

هو،(املستدامةالتنميةأهدافمن4الهدف)التعليممجالفيجديد
مدىعلمالتفرصوتعزيزللجميعوالشاملاملنصفالجيدالتعليمضمان’

.للتنفيذوسائلوثالثغاياتبسبعيقترن ،‘للجميعالحياة
لدول اأجرتهامكثفةتشاوريةلعمليةنتيجةالهدفهذاتحديدأتىوقد

ميناملدنياملجتمعمنواسعةبمشاركةلكناألعضاء،  
ّ
لنقاباتواواملعل

الخاصقطاعوالالدوليةواملنظماتاإلقليميةواملنظماتالثنائيةوالوكاالت
.ومؤسساتهالبحوثومعاهد
للتعليمعالالفالتنفيذفيعنهاغنىالالقويةالوطنيةالنظمأنمنوإدراكا
اريعهمشبكافةربطهعلىحرصفقدللجميع،والشاملاملنصفالجيد

.التوضيحيالشكلخاللمنيتضحكمااملختلفةوأعماله

ات املركز و العالقة االرتباطية بين برامج ومشاريع وفعالي
SDG4الهدف الرابع للتنمية املستدامة 
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االحصاءات

78%

18%

4%

نسبة تحقيق الفعاليات الحتياجات الدول 

ممتاز جيد جدا جيد

120, جيد جدا1304, ممتاز

128, جيد

4, مقبول 

2, ضعيف
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جيد

مقبول 

ضعيف

مدى مناسبة املوضوعات املطروحة

90%

10%

راف نسبة مشاركة املعنيين في االستش

ملستقبل التعليم

كبيرة متوسطة
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االحصاءات

ممتاز

70%

جيد جدا

21%

جيد

8%

مقبول 

1%

ضعيف

0%

نسبة الرضا عن درجة تغطية موضوعات فعاليات وبرامج املركز بشكل عام

ممتاز جيد جدا جيد مقبول  ضعيف

72%

24%

4%
0%

0%

ركزنسبة الرضا عن جودة مساهمة مشاركات الخبراء واملتخصصين ضمن فعاليات وبرامج امل

ممتاز جيد جدا جيد مقبول  ضعيف
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االحصاءات

65%

32%

3%

0% 0%

نسبة تنفيذ التوصيات ومناسبتها بفعاليات وبرامج املركز

ممتاز جيد جدا جيد مقبول  ضعيف
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النتائج التي تم تحقيقها بناء على األهداف املحددة لفعاليات وبرامج املركز
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رحلتنا مستمرة مع الجودة والتميز



w
w

w
.r

cq
e

.o
rg

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

Regional Center for Quality & Excellence in Education

مركز االتصال الموحد 

920003217

P.O Box 11226 Jubail 31961

4283, Al Huwaylat , Al Jubil 35718 – 7546


