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 شروع "النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم"م

Arab Model for Quality and Excellence in Education  

(AMQEE) 

 مقدمة 
التزامات    بمثابة وما بعده    2050وتطلعات نظم التعليم في العالم لعام    2030أهداف التنمية املستدامة لعام    تعد

لتحقيق ما تصبه إليه من تنمية شاملة لكافة جوانب   ي الوقت ذاته أمام نظم التعليم في الدول العربيةوفرًصا فوتحديات 

معايير للجودة والتميز تسهم في   علىالخطط واالستراتيجيات    بالضرورة تأسيس تتطلب  ولذلك فإنها  ،  وقطاعات املجتمع

 منجزات املجتمعات وتطورها. 

املعرفة"، التي تتضاءل مقارنة  ومع تنامي اقتصادات املعرفة في عاملنا املعاصر، وهي اقتصادات رأسمالها األساس ي "

بها األصول املادية األخرى، بينما يتزايد فيها دور  الفكر واالبتكار والتميز كقيمة مضافة لكافة املنتجات والخدمات، بما فيها  

دهر  تعزيز جودة االستثمار في رأس املال البشري العربي استجابة لتطلعاتها إلى اقتصاد مز لتتزايد معه أهمية  و التعليم،  

اجتماعية بورفاهية  الدول  اهتمام  تزايد  ولذلك  االقتصادات،  التعليم  ،  من  النوع  لهذا  الرئيس  املحرك  قّوة  الو باعتباره 

بما يخلقه من معارف وينّميه من مهارات جديدة تسهم مباشرة في النمّو االقتصادي وزيادة    عمليات التحول حاسمة لال

الهدف الرابع من  كما أنه املستفيد األهم منها أيًضا، ولذلك فقد ُعد    ، االنتماءاإلنتاج وتحسين جودة الحياة وتعزيز قيم  

املستدامة  التنمية  املتحدة  أهداف  الجيد  لألمم  التعليم  الحياة  و : )ضمان  التعلم مدى  وتعزيز فرص  والشامل  املنصف 

بها  بشكل خاص بعد األزم  هذه األهمية  ت تنامأحد أهم أهدافها ومتطلباتها، وقد  للجميع(،   التي تسببت  املتوقعة  ة غير 

( كورونا  فيروس  و Covid-19جائحة  سببته  (  عاملًياما  التعليم  ومستقبل  واقع  على  السياسات    وبدأ  ، انعكاساتها  صناع 

ضمان جودة نواتج تعلم الطالب في ظل تحديات وأزمات    حول الكيفية التي يمكن بها   تساؤالت كبرى في طرح    والقرار التربوي 

، ولذلك تسعى الدول عبر العالم، بما فيها الدول العربية، إلى تطوير  من الصعب التنبؤ بزمن حدوثها أو نوعها وحجمها

اصة فيما يتعلق  ، خالتنظيمية  تها بني  بالضرورة تعزيز  نظمها التعليمية بما يحقق أهدافها التنموية، وهو األمر الذي يتطلب  

التنمية املستدامة لعام  أل التي من شأنها أن تساعد على تحقيق تقدم نوعي متسارع  و لجودة والتميز  با وما   2030هداف 

 بعده. 

 و
ً
مات والهيئات اإلقليمية والدولية جهودا

ّ
من    في هذا السياق تبذل الدول العربية بالتنسيق مع شركائها من املنظ

الت بنظمها  االرتقاء  نت  أجل 
ّ
تمك أن  بعد  ملواطنيها  جّيد  نوعي  تعليم  لتوفير  الضرورية  الشروط  وتأمين  والتعليمية  ربوية 

نوا من بناء معارف وتطوير مهاراتإمتقاربة من    بمعدالت
ّ
وقدرات   تاحة فرص التعليم ألكثر الفئات املستهدفة حّتى يتمك

نهم من القيام بأدوارهم االجتماعية والثقافية واالقت  عالية
ّ
العلوم واملعارف    صادية وفهم التحّوالت املتالحقة في مجاالتتمك

والفنون والثقافة واالتصال واملساهمة فيها، في سياق عوملة شاملة يضطلع فيها التعليم والتدريب وإنتاج املعرفة وإدارتها  

،  عليه االقتصاد العاملي   واستخدام التقنية الحديثة وتطبيقات الذكاء االصطناعي بدور حاسم في بناء رأسمال بشري يقوم

 العمل على تطوير  ، فقد عليه
ً
 لتلك الجهود، وانسجاًما  نموذج للجودة والتميز في التعليم العربي،    أصبح ضروريا

ً
استكماال

 مع التوّجهات املستقبلية الهادفة إلى دعم التنافسية بجعل مخرجات منظومات التعليم والتعليم العالي قادرة على تلبية  
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رة تسهم    خريجين املجتمع وسوق العمل من خالل إعداد    احتياجات 
ّ
مؤّهلين للتنافس واالبتكار بغاية الوصول إلى نواتج مؤث

 من رؤية ورسالة  بصفة عامة، ولذلك فإنه  قتصاد  االفي دعم  
ً
اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    مركز اليونسكوانطالقا

 (RCQE)  في تعزيز الجودة والتميز في التعليم
ً
م 2019ا لتوصيات مجلـس إدارة املركـز فـي اجتماعـه الخامـس لعـام  ، وتنفيذ

لعام   السادس  والتميز 2021واجتماعه  للجودة  العربيـة  »املعاييـر  مشـروع:  حـول  للتشـاور  اإلقليمية  الورشة  ونتائج  في    ، 

م التي نفذها املركز بالتعاون مع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( 2021يناير لعام    18التعليم« املنعقدة  

 لتلك الجهود يسعى كّل من مركز اليونسكو  ،  )((AMQEE  كان مشروع: )النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم
ً
ودعما

إلى وضع النموذج العربي للجودة   )األلكسو( ي التعليم واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوماإلقليمي للجودة والتميز ف

التعليم في  لحاجة والتميز  يستجيب  بما  في      ،  تساعدها  علمية  وأدوات  منهجيات  إلى  العربية  أداءالدول    ها نظم  تطوير 

بات سياساتها وبرامجها التنموية.  يتعلق بخاصة فيما ، للمستجداتوتعزيز قدرتها على االستجابة  التعليمية
ّ
 متطل

 

 وصف املشروع: 
 

باحتياجات وتطلعات نظم التعليم    ا يمثل التزاًم ل"  (AMQEE)  يأتي مشروع "النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم

التنمية املستدامة لعام  من خطة  الهدف الرابع   وإنجاز   ،في الدول العربية لتعزيز تنافسية مخرجاتها على الصعيد العاملي 

ثقافة الجودة  ، وذلك من خالل دعمه ل)ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة(  2030

خارجها؛ وذلك من خالل  أو    ملتطلبات وشروط التطوير سواء من داخلها على االستجابة    ة مؤسساتهقدر   بما يعزز   في التعليم

لتأمين  وتعديله  املؤسسات  أداء  ومراجعة   
ً
عامليا الفضلى  املمارسات  من  واالستفادة  التعليمية  النظم  تحليل  عمليات 

ير معايير عربية للجودة في التعليم تسهم في دعم تطلعات قصوى، من خالل تطو   وكفاءةمردودية عالية وفاعلية حاسمة 

 . 2030العربية نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  مجتمعاته 

 
ً
واملنظمة العربية  (  RCQE)لتلك الجهود يسعى كّل من مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتمّيز في التعليم    ودعما

للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(، إلى بناء نموذج عربي متكامل للجودة والتميز في التعليم يسـتند ملفهـوم » تميـز األداء«  

يتضمن منهجيات ومعايير ومؤشرات أداء  ، و ـى التكامـل والترابـط والتفكيـر املنظوميمـن خـالل إطـار فكـري واضـح يعتمـد عل

أهـداف التنميـة املسـتدامة  و وأداة قياس   العربيـة نحـو تحقيـق  الـدول  وبشـكل   2030يسهم بشكل كبير في دعم تطلعات 

 . ـي الـدول العربيـةباحتياجات وتطلعات نظم التعليم ف االرابـع، كما يمثل التزاًم   هاخـاص هـدف
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 املشروع:  مبررات
ودعم خطط وبرامج ومبادرات    2030  االسهام في تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة .1

 الدول العربية في هذا السياق.  

وخاصة في ظل ما تواجهه    االستجابة الحتياجات الدول العربية للمشروع وأهمية تعزيز جودة األنظمة التعليمية،   .2

 من تحديات غير مسبوقة.

أهم أدوات التغيير    أحد   ما برهنته التجارب املتعددة واألبحاث والدراسات املختلفة أن نماذج الجودة والتميز  .3

 والتطوير املستدام لتعزيز الجودة املستدامة للنظام التعليمي.  

مركز    ةتوصي .4 إدارة  )مجلس  التعليم  في  والتميز  للجودة  اإلقليمي  االجتماع  حيث  :  (RCQEاليونسكو  تضمن 

الذي  القرار الرابع    )ب( من  الفقرة  م، واملشار فيه إلى2019/  12/    29املنعقد بتاريخ    الخامس ملجلس إدارة املركز

ـــنص على: "التوصية بتنظيم ورشة عمل لب ـــــ ـــ ـــ ــ وضع معايير عربية أو الخروج بمقترحات لتحسين    مدى إمكانية  حثــ

ــــــالعاملية، وإعداد تص  التصنيفات  نتائج الدول العربية في ـــ ـــــ ــ  ور عن الورشة وإرسالها ألعضاء مجلس اإلدارة". ــ

ــــالورشة اإلقليمية للتشنتائج  .5 ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ بتاريخ   املنعقدة  التعليم«  ـاور حـول مشـروع: »املعاييـر العربيـة للجودة والتميز فيــ

لعام    18 املنظمة2021يناير  مع  بالتعاون  املركز  نفذها  التي  للتربية  م  )األلكسو(    العربية  والعلوم  والثقافة 

 إقليمية ودولية.مشاركة عدة منظمات  ب

 نص على:  والذي م18/2/2021 القرار السادس ملجلس إدارة املركز في التعليم .6

في • والتميز  للجودة  عربي  نموذج  بإعداد مشروع  املركز  تكليف  على  املنظمة    املوافقة  مع  بالتعاون  التعليم 

 العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(.

 للجودة والتميز في التعليم على مجلس اإلدارة لالعتماد. عرض نتائج مشروع النموذج العربي  •

إليها على اجتماع وزراء التربية والتعليم العرب بالتنسيق مع املنظمة العربية    عرض • النتائج حال الوصول 

 . لالستفادة منها في دعم جودة التعليم في الدول العربية)األلكسو( للتربية والثقافة والعلوم 

 

 :املشروع أهداف
 . في الدول العربية التعليم وتميز ومؤشرات جودة معايير  بناء .1

في    والتميز لجودة  ا  ومؤشرات معايير  التعرف على الخيارات املتاحة آلليات العمل لضمان نجاح تطوير وتطبيق   .2

 على املستوى الوطني واإلقليمي.  التعليم

        . بتطوير النموذج العربي للجودة والتميز في التعليمدعم اتخاذ القرار للبدء لآليات  وضع .3

 تطوير نموذج معياري شامل للجودة والتميز في التعليم يلبي احتياجات وتطلعات نظم التعليم في الدول العربية.  .4

لتطوير   وقياسه وتقويمه  التعليم وتميزهودة  جالتعاون والتكامل مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة ب .5

 .   النموذج
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 معالم املشروع: 
 . السمة اإلرشادية والبعد العملي .1

 .االحتياجات والتطلعات املتجددة لوزارات التعليم في الدول العربيةبحسب  املرونة وقابلية التطويع  .2

 . التعليموتميز  في مجال جودة  العاملينإطار عمل مشترك يساعد في توحيد جهود   .3

 . م2030مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة  .4

تحليل تباين االحتياجات بين الدول العربية لدعم جودة وتميز التعليم، سواء من حيث النمو االقتصادي، أو   .5

 لتعزيز جودة التعليم.    وتتطلب تدخالت ذات خصوصيةمن جانب الدول التي تواجه صراعات 

 الدولية التي تشرف عليها اليونسكو.   تعزيز التعاون مع املراكز  .6

التعل .7 مخرجات  تنافسية  ــــتعزيز  ــ ـــ في  ـ العربية  للدول  الدولية  الدراساتيم  من  وذلك    والتقييمات  االستفادة 

كونها تعطي مؤشرات أساسية لتطوير النظم التعليمية من خالل بناء  الدراسات الدولية واالختبارات الدولية  

ــــــــرات تقيس نواتج التعلم واألثر االقتصادي للتعليم ــ ــ  . معايير ومؤشــ

ـــاملقارنة املرجعية مع ممارس .8 ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  ــ
ً
  ات متميزة إقليميا

ً
ــــــفي نماذج الج وعامليا ـــ ـــ ــ ــ ـــوالتودة ـ ـــ  ميز.ـ

ب .9 كالتنبؤ  جائحة  تداعيات  أثر  على  العربية،  الدول  في  التعليم  ــــــــمستقبل جودة  ــ ــ والتفكير ــ حول    العاملي  ورونا، 

 وما بعده.  2050مستقبل التعليم لعام 

عمل ألخذ مفردات   إطار دراسات مسحية وتشخيصية واالستفادة من الجهود واألطر العربية املعمول بها ووضع .10

والعالي   العام  ووضوحه،  التعليم  التميز  مفهوم  وتسلسلها  مكوناته:  رات 
ّ
واملؤش املعايير  واألهداف،  الغايات 

وآلية التقييم في ضوء  ووضوحها، مجاالت التدخل، سيناريوهات التطبيق واالستخدام، أدوات القياس واملتابعة،  

 واالستراتيجية واألفراد واملوارد والعمليات ونتائج األداء. ةوالسياس يادةـــمجاالت التقييم الذاتي والق

ــــــعقد ورش عمل لبناء النموذج العربي للجودة وال .11 ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  . تميز في التعليم بمشاركة خبراء محليين إقليميين ودوليينــ

 االعتماد املدرس ي. املمارسات فيوأفضل االستفادة من التجارب في الجامعات في االعتمادات األكاديمية  .12

التي لها تجارب ريادية   .13 التعليم لتكون    لجودةفي بناء أطر ونماذج    وأفضل املمارساتتنفيذ ملتقى للدول  وتميز 

 قاعدة انطالق للنموذج العربي املوحد للجودة والتميز في التعليم. 
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 إدارة املشروع  

 :  لجنة اإلشراف العام 

  الهدف:

باملشروع، ومزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات   فرق العمل املختلفةإيجاد التوافق بين جهود اتخاذ القرارات، و 

 .  ، واإلشراف في جميع املراحل وتأمين املوافقة السياسيةاملحلية واإلقليمية والدوليةاملعنية  

 املهام: 

 الخطة العامة أو املخطط الزمني للمشروع.   اعتماد .1

 .الفرق العاملة واختيار الرؤساءاعتماد   .2

 امليزانية التقديرية ورفعها لصاحب الصالحية لالعتماد.   اعتماد .3

 املقترحات الخاصة التطويرية لتجويد مراحل العمل بالنموذج ودعم سياسات التبني.   اعتماد .4

التوجيه  االنحرافات أثناء التنفيذ وفي الوقت املناسب؛ و   لردم  والدعم مراجعة واعتماد تقارير ضمان الجودة،   .5

 تعديلها بما يناسب لتحقيق األهداف املأمولة.  ب

 الدعم السريع واملباشر لرؤساء الفرق عند الحاجة وتذليل التحديات. .6

عقد اجتماعات دورية أينما كانت الحاجة لذلك سواء للجنة اإلشرافية أو االجتماع ببقية اللجان وفرق العمل   .7

    باملشروع. 

 . قرارهاإاد انجاز مراحل املشروع املختلفة و عتم، وااإلشراف على سير العمل ومتابعته .8

 

 األعضاء:  

مات املشاركة في املشروع يتكّون 
ّ
 : أعضاء ستةبحيث يكون عدد أعضاء الفريق  من القيادات العليا في املنظ

 

مة العربية للتربية والثقافة والعلوم.  .1
ّ
 املدير العام للمنظ

 . املدير العام ملركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتمّيز في التعليم .2

 أعضاء(.  4أعضاء من وزراء التربية والتعليم بالدول العربية/ وأعضاء بمجلس إدارة املركز ) .3

 املركز(.  ي)أحد منسوب للجنة اإلشرافية ا أمينً  .4

 

 الفريق العلمي للمشروع:  -2

 :  العام  الهدف

 النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم.   بناء

 املهام:  

 الدراسة املتأنية واملتعمقة ملراحل العمل املختلفة للمشروع ومتطلبات تنفيذ كل مرحلة.  .1

عمل   .2 بوضع خطة  باملشروع  القيام  العمل  ملراحل  تفصيلية  تكون إجرائية  وأن  بالوضوح  لكل    وتتسم  مفهومة 

 . أعضاء فريق العمل وبما يكفل التنفيذ في الوقت املحدد
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 . اقتراح إجراء أو عدة إجراءات للوفاء بمتطلبات تحقيق كل مرحلة للنموذج .3

املراجعة اإلمالئية    -التقرير الختامي  - التقارير املرحلية  –بناء محتوى النموذج    -تصميم عناصر البيانات املرجعية .4

 والتدقيق اللغوي. 

 .لضمان جودة املشروع جمع وتدقيق املعلومات والبيانات املطلوبة .5

 .ةاإلشرافي   اللجنةإعداد تقرير سير أعمال الفريق ورفعه ألمين  .6

 إجراء الدراسات واألبحاث العلمية التي يتطلبها تطوير النموذج.   .7

 . لالعتماد ة شرافياإل   للجنةح فرق العمل الفرعية ورفعها ااقتر  .8

 . ضبط الجودة لفريق التوصية باعتماد تقارير اإلنجاز املرحلية للمشروع والنهائية ورفعها  .9

 حل اإلنجاز التنسيق مع الجهة االستشارية في ضمان الجودة في جميع مرا .10

جراء التعديالت وفق توصيات فريق ضبط الجودة وفي حال وجود تباين في وجهات النظر بين الفريقين فيتم رفع  إ .11

 . للمشروع ة شرافياإل   للجنةذلك 
 

 األعضاء:  

،  لديهم الخبرة والتجربة واالطالع على السياق العاملي والعربي بشكل عام ينمتميز  وباحثين من قيادات وخبراء يتكّون 

    . النموذج  بناءويمكن لرئيس الفريق باالتفاق مع األعضاء تشكيل فرق علمية فرعية يتطلبها 

    الرئيس: معالي أ.د/ حاتم بن سالم. .1

  -املوهبة واإلبداع  - التقويم والقياس -التعليموتميز  جودة خبراء وباحثين متعددي التخصصات في ) األعضاء:  .2

 (، من بيئات متعددة من الدول العربية.   ، التربية املقارنة، التخطيط والسياساتالتربويةاإلدارة 

 أمين للفريق.  .3
 

 :  ضمان الجودةفريق  -3

 الهدف:  

املختلفة وااللتزام بتطبيق السياسات العامة وقواعد العمل لضمان تحقيق األهداف  ضمان جودة تنفيذ مراحل العمل 

 .  املأمولة ملشروع النموذج

 املهام:  

 . إعداد قوائم تحقق ملتابعة سير عمل الفرق  .1

 . ةاإلشرافي اللجنة عداد استمارات تقييم إلكترونية لكل مرحلة بالتنسيق مع أمين  إ .2

 إعداد التقارير الخاصة بمستوى أداء الفرق.  .3

 . ةاإلشرافي  اللجنةدراسة وتحليل التقارير واستمارات التقييم ووضع املقترحات لتحسين األداء ورفعها ألمين  .4

 اكتشاف االنحرافات أثناء التنفيذ وفي الوقت املناسب؛ وتعديلها بما يناسب لتحقيق األهداف املأمولة.   .5

 . بداء الرأي حيالها وتزويد الفريق العلمي باملالحظات واملقترحاتإمراجعة التقارير املرحلية والنهائية للمشروع و  .6

 ة.شرافي اإل   ألمين اللجنةائية ورفعها التوصية باعتماد تقارير اإلنجاز املرحلية للمشروع والنه .7
 

 .  واملهارةلديهم الخبرة أعضاء(  5)من  تكّون ياألعضاء: 
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 : حثين الوطنيين وممثلي كافة الدول العربيةا الب -5

 الهدف:  

تنفيذ مراحل العمل املختلفة وااللتزام بتطبيق السياسات  خالل جودة الضمان  دعم الفريق العلمي للمشروع، وفريق 

 العامة وقواعد العمل لضمان تحقيق األهداف املأمولة ملشروع النموذج.  

 املهام:  

 .املطلوبةإعداد التقارير الخاصة  .1

 اكتشاف االنحرافات أثناء التنفيذ وفي الوقت املناسب؛ وتعديلها بما يناسب لتحقيق األهداف املأمولة.   .2

بداء الرأي حيالها وتزويد الفريق العلمي باملالحظات واملقترحات  إمراجعة التقارير املرحلية والنهائية للمشروع و  .3

 .التطويرية

 . اقتراح إجراء أو عدة إجراءات للوفاء بمتطلبات تحقيق كل مرحلة للنموذج .4

 املشروع. لتنفيذ  جمع وتدقيق املعلومات والبيانات املطلوبة تطبيق األدوات البحثية و  .5
 

 األعضاء:  

 .  وفق ضوابط الترشيح( عضو بمعدل عضو ممثل لكل دولة ويتم ترشيحه من قبل الدول  22تكّون من )ي

 

 :  اللجنة املالية -6

 الهدف:  

تنفيذ  التنفيذ لبنود وقواعد ميزانية املشروع في ضوء القواعد األساسية للنظام املالي واملحاسبي خالل ضمان جودة 

مراحل العمل املختلفة وااللتزام بتطبيق السياسات العامة وقواعد العمل لضمان تحقيق األهداف املأمولة ملشروع  

 النموذج.  

 املهام:  

 .املطلوبةإعداد التقارير الخاصة  .1

 أثناء التنفيذ وفي الوقت املناسب؛ وتعديلها بما يناسب لتحقيق األهداف املأمولة.  املالية اكتشاف االنحرافات  .2

التقارير   .3 و املالية  مراجعة  للمشروع  الرأي حيالها وتزويد  إاملرحلية والنهائية  العليابداء  اللجنة  باملالحظات    أمين 

 . واملقترحات التطويرية

 في حالة تعثر مالي.  اقتراح إجراء أو عدة إجراءات للوفاء بمتطلبات تحقيق كل مرحلة للنموذج .4

 األعضاء:  

 .  املسؤول املالي باملركز واملسؤول املالي باملنظمة ين(عضو تكّون من )ي
 
 

اللجان الداخلية للمركز واملنصة اإللكترونية  :    نظام حوكمي رقابي   -7 هناك نظام داخلي رقابي مستدام من خالل 

والفاعليةللمشروع   الكفاءة  يضمن  وبما  املأمولة  بالصورة  املشروع  تنفيذ  لضمان  اإلشرافية  األهداف   واللجنة  لتحقيق 

 املأمولة. 
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 املخرجات املتوقعة للمشروع:  
يتضمن أسس نماذج الجودة التميز وأهدافها، ومراحل تطورها، ومبررات تنوعها، وتباين معاييرها تقرير إطار فكري للمشروع:   .1

 .ومؤشراتها

ــــــــات والخبرات )  .2 ـــــ ـــــ ــــــ ( بخصوص أطر ونماذج التميز، وجوائزه   Benchmarking reportتقرير مقارنات مرجعية ألفضـــــــــــــل املمارســ

، إيزو إدارة المنظمات التعليمية   Universal Business Excellence Model(UBEM)  )النموذج العاملي

ISO 21001:2018 educational organizations management system (EOMS)  ،

ــ، والنEFQMاألوروبـي للتميـز    والنمـوذج  SQMSالنمـوذج األسـكتلندي  و ـــــ ـــــــــــ ـــــــ مـوذج األمريكـي لتميـــــــ ،  MBNQAـز األداء  ـــــ

الشـ ج  والنمـوذ للجـودة  ـــاليابانـي  ـــــ النمـDemingQuality Award املة  ـــــ ــــــــــــــــ ،  ـــــ السـنغافوريــــــــــ النم  وذج  ــــــ للجـودة،  ـــــ ـوذج  ـــ

ــالنيوزيلنـدي للجـودة، النمـ ـــــ ـــــــــــ ـــــ  لالستفادة منها في بناء النموذج(. وذج األسـترالي، ونمـوذج الجـودة الشـاملة فـي جنـوب أفريقيـاـــــــ

 تحديد األنماط العامة للتميز، واختيار األنسب من بينها :  .3

 FACT model (‘Framework(:  FACT) نموذج   .أ

of BE’, ‘Add’, ‘organizational 

Culture/Characteristics’ and 

‘management Tools/Techniques’) . 

) .ب  Vedic Model  :)three-foldنموذج 

dimensions of Universal wellbeing 

encompassing viSva vikAsah (Universal 

Development), viSva SAntih(Universal 

Peace) and viSva kauSalam (Universal 

Welfare) 

)العامة،  .4 الوطنية  والتميز  الجودة  نماذج  بواقع  تقرير 

 واملتخصصة في التعليم( في العالم العربي، وكذلك نماذج املعايير والقياسات.

 .   أولية لتطوير النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم استخالص مالمح .5

 الدراسات امليدانية:  .6

املصلحة حول تطوير نموذج عربي للجودة والتميز في التعليم، واستخالص مقترحات املشاركين  استطالع آراء أصحاب   .أ

ـــــفة وبنية النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم. ـــــ  لتطوير فلســــــــ

ــــمنها النموذج    في الدول العربيةاملجاالت الرئيسة ملعايير جودة وتميز التعليم   .ب وأداة القياس واملعايير الرئيسة  التي يتضــــــــ

 .  والفرعية واملستهدفات

 ملجاالت ومعايير ومؤشرات النموذج.   .ت
ً
 منهجية تقييم الجودة والتميز في التعليم في الدول العربية وفقا

  - النموذج غايات   – اإلطار الشامل للنموذج العربي للجودة والتميز في التعليم يتضمن ) رؤية ورسالة والقيم الرئيسة للنموذج  .7

 أداة التقييم (.  -املؤشرات –املعايير  –املجاالت الرئيسة للنموذج 

 دليل تفسيري شامل للمجاالت واملعايير واملؤشرات، لتيسير فهم وتطبيق معايير ومؤشرات النموذج.   .ت

 النماذج العملية املستخدمة في تطبيق النموذج .   .ث

 .واإلقليمياملحلي على املستوى والتميز في التعليم تطبيق معايير ومؤشرات الجودة  لضمان نجاح آليات .ج
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 منهجية العمل  
املرحلة  عداد وتنفيذ  إل على مدى ثالثة أعوام تتضمن اثنا عشر عملية رئيسة  رئيسة مراحل  خمسيتكّون املشروع من 

 : التأسيسية األولى
 

 اإلجراءات املرحلة

ت
ليا

عم
ال

 

 املخرجات 
الفترة الزمنية 

 لإلنجاز
 التكلفة املالية

1. 

اد
عد

اإل
 و
ئة

تهي
ال

 

تنفيذ ورشة عمل إقليمية للتشاور حول   -

مشروع النموذج العربي للجودة والتميز في 

 التعليم.

بناء وثيقة بخطة املشروع واعتمادها من   -

مجلس إدارة مركز تحدد مراحله املختلفة 

 ومتطلباته وإرسالها للجهات املعنية.

 التقديرية وضع امليزانية  -

دراسة  .1

أهمية توفر 

نموذج عربي  

للجودة 

 والتميز 

تقرير نتائج استطالع آراء أصحاب   .1

املصلحة حول تطوير نموذج عربي  

 . للجودة والتميز في التعليم

 . ورشة العمل اإلقليمية املوسعةنتائج  .2

قرار االعتماد الصادر عن مجلس إدارة  .3

 .املركز

 2021عام 

 

  ( خمسة15,000.00)

 ألف دوالر عشر 

2. 

ج
وذ

نم
 ال
اء
بن

 

اللجنة العلمية إلعداد  من قبل عقد اجتماع  -

( للمشروع  TORوثيقة البيانات املرجعية )

وخارطة التنفيذ لعرضهما على اللجنة 

 . اإلشرافية

نظم ونماذج  دراسة اإلطار املفاهيمي ل -

 . في التعليموالتميز الجودة 

دراسة املمارسات العاملية الفضلى في نظم  -

 . ونماذج الجودة في التعليم وأثرها

تشخيص واقع نظام الجودة والتميز في  -

التعليم بالدول العربية )دراسة نماذج  

الجودة في التعليم بالدول العربية 

 .وتطبيقاتها واستخالص املشترك بينها (

تحديد أغراض ومستهدفات النموذج   -

ستخدام النموذج العربي  وضبط مجاالت ا

 .للجودة في التعليم

 .تحديد مكونات )مجاالت( التركيز للنموذج  -

راتها -
ّ
 .بناء معايير كل مجال ومؤش

بناء أدلة ومرشدات تطبيقية للنموذج   -

)تفصيلية( تساعد في تطبيقه مع اختالف 

 .املنفذين

التقييم املستمر ونتائج التقييمات الدورية  -

ة لكافة  وبيان مكامن الضعف والقو 

 .في هذه املرحلة اإلجراءات

دراسة  .2

وتحديد  

املدخالت 

التفصيلية 

إلعداد 

مشروع  

 النموذج

 مسمى النموذج.  .1

 الرؤية والرسالة واألهداف والقيم. .2

 الهيكل التنظيمي. .3

 مجاالت عمل النموذج .  .4

 اإلطار الزمني ملراحل املشروع.  .5

توصيات اختيار وتشكيل فرق العمل   .6

 ومهامها.

وسائل االتصال والتواصل  توصيات  .7

 وآلية تشغيل النموذج. 

 توصيات بناء هويته البصرية.  .8

مالمح أولية لبناء النموذج العربي   .9

 للجودة والتميز في التعليم. 

 

من 

 م 1/1/2022

 حتى

 م 31/6/2022

مائة  ست( 689,000.00)

ألف   وثمانون  وتسع

 دوالر

وضع  .3

اإلطار العام  

والتفصيلي  

ملشروع  

 النموذج

بناء .4

النموذج 

 بمكوناته

 

 

 خطط العمل التفصيلية لجميع األعمال .10

 هيكل التنفيذ واملهام  .11

عمليات وإجراءات التنفيذ ونماذج   .12

 العمل 

تحديد املجاالت الرئيسة ملعايير جودة  .13

وتميز التعليم في الدول العربية التي  

يتضمنها النموذج وأداة القياس واملعايير  

 واملؤشرات واملستهدفات. 

تحكيم النموذج من جهات خارجية  .14

 مستقلة. 

 اعتماد النموذج. .15
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 اإلجراءات املرحلة

ت
ليا

عم
ال

 

 املخرجات 
الفترة الزمنية 

 لإلنجاز
 التكلفة املالية

بناء األدلة  . 5

التنظيمية  

واملواد  

 التعريفية 

 

عايير النموذج  تفسيري ملدليل وضع  .16

ويشمل املعايير التفصيلية ملجاالت 

النموذج وآلية التقييم واملرشدات  

 التطبيقية للنموذج.

 النشر والتسويق للنموذج.وضع خطة  .17

املواد التعريفية )العدد مفتوح ألية مواد   .18

 تعريفية بالنموذج ونطاق عمله( 

 حقائب(  4الحقائب التدريبية ) .19

العروض التقديمية )العدد مفتوح   .20

بحسب نطاق العمل النموذج وأية  

 مستجدات بحاجة لتقديم عرض مرئي( 

 محتوى النشرات التعريفية )دورية( .21

3. 

ج
وذ

نم
 ال
ق
بي
ط
 لت

ئة
تهي

ال
 

من املقيمين لكل دولة  كوادرتكوين وتدريب  -

 .عربية

تجريب النموذج على عّينة من املؤّسسات  -

لتأكد من االتعليمية بالدول العربية بغرض 

استجابته ملختلف و فاعلية النموذج 

 .تطويره من ثم و ، السياقات والتوجهات

وإجراءات أتمتة اإلجراءات لكافة عمليات  -

العمل بالنموذج واعتمادها وتبنيها من الدول  

 .العربية

إدارة عمليات التقييم ووضع التقارير   -

 املختلفة.

 تبادل ونشر املمارسات الجيدة. -

للنموذج: بإخضاعه   التطوير املستمر -

لقوة ا نقاطبيان الحثيث و لتقييم ل

والفرص والتحديات في ضوء  الضعف و 

 . مستهدفاته، ونتائج التطبيق

تدشين  .6

النموذج 

وبدء التوعية  

 والتدريب 

 برنامج تدشين النموذج  .1

برنامج الجودة الشاملة للقيادات   .2

)برنامج واحد بمعدل يومين لكل برنامج  

 مرات( 10

املحاضرات التعريفية والتوعوية  .3

 10بالنموذج )برنامج واحد ملدة يوم 

 مرات(

برنامج منسقي النموذج )سفراء التميز   .4

 العربية( . بالدول 

برنامج تدريب فريق التقييم )دورة واحدة  .5

 ملدة يومين(. 

من 

 م 1/7/2022

 حتى

 م 31/12/2022

( مائتان 243,000.00)

ألف   وثالث وأربعون 

 دوالر
االستعداد .7

لتطبيق 

 النموذج

 جلسات الدعم الفني عن بعد  .6

 تقارير االشتراك  .7

آليات لضمان نجاح تطبيق النموذج على   .8

 املحلي واإلقليمي. املستوى 

إدارة . 8

عمليات 

التقييم 

 والتحكيم

 جدول أعمال التقييم والتحكيم .9

 أعضاء فرق التقييم والتحكيم  .10

 تقارير التقييم  .11

قائمة الدول التي حققت نتائج كفايات   .12

الحد األدنى للمعايير واملؤشرات في ضوء  

 أداة التقييم للنموذج.
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 اإلجراءات املرحلة

ت
ليا

عم
ال

 

 املخرجات 
الفترة الزمنية 

 لإلنجاز
 التكلفة املالية

4. 

ج
وذ

نم
 ال
اد
تم

اع
 

نتائج مشروع النموذج العربي للجودة عرض  -

والتميز في التعليم على مجلس اإلدارة  

 .لالعتماد

عرض النتائج حال الوصول إليها على   -

اجتماع وزراء التربية والتعليم العرب  

بالتنسيق مع املنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم لالستفادة منها في دعم  

 .العربيةجودة التعليم في الدول 

عرض  . 9

نتائج 

املشروع على  

أصحاب 

القرار 

 واالعتماد

قرار اعتماد النموذج بمجلس إدارة مركز  .1

 اليونسكو للجودة والتميز في التعليم.

قرار اعتماد النموذج باجتماع وزراء  .2

 التربية والتعليم العرب. 

من 

 م 1/1/2023

 حتى

 م 31/4/2023

 ون خمس( 50,000.00)

 دوالرألف 

5. 

ار
تك
الب

وا
م 
عل
الت

 

للنموذج: بإخضاعه  التطوير الدوري -

في ضوء مستهدفاته، وواقع   لتقييم املستمرل

 . تجاربه، والتطورات العاملية املناظرة 

حفل  . 10

التكريم 

وبرامج تبادل  

ونشر  

املمارسات  

 الجيدة

 برنامج حفل التكريم .1

جدول أعمال ملتقى تبادل الخبرات  .2

 وعرض أفضل املمارسات 

تجارب الدول العربية وأفضل  عروض  .3

 املمارسات في تطبيق النموذج 

من 

 م 1/5/2023

 حتى

 م 31/6/2023

مائتان ( 282,000.00)

ألف   واثنان وثمانون 

 دوالر

إغالق . 11

املرحلة األولى 

من تطبيق  

 النموذج

 نتائج استطالعات الرأي .4

التقرير الختامي ألعمال املرحلة األولى  .5

 للنموذج

 الدروس املستفادة تقرير  .6

تقييم . 12

وتطوير  

 النموذج

لقاءات مناقشة وتطبيق الدروس   .7

 3املستفادة على كافة املستويات )

 لقاءات(. 

 الخطة التطويرية.  .8

 خطة أعمال املرحلة الجديدة التطويرية.  .9

تحكيم النموذج بعد التطوير من جهات   .10

 ةخارجية مستقل

 .دوالروخمسون  مائة تسعو ألف  ثالث وستون  $(63,950.00) بقيمة % من امليزانية  5مصاريف غير متوقعة طوال مدة املشروع وتعادل  

 

 

 ألف وتسعمائة وخمسون دوالر.  وثالثمائة واثنان وأربعون ( مليون 1,342,950,000)  التكلفة املالية اإلجمالية:
 

 .شهر( 18ونصف )عام  للمشروع:  الزمنية املدة
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 نطاق العمل واإلطار الزمني
سنة  ملدة ملشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم  املرحلة األولىيشمل نطاق عمل املشروع إعداد وتنفيذ 

 وفق املراحل التالية:  شهًرا( 18ونصف )

 

 التهيئة واإلعداد املرحلة األولى:  

 أهمية توفر نموذج عربي للجودة والتميز  العملية األولى: دراسة  

 

 الهدف:  

 . حول املشروعالتعرف على تطلعات واحتياجات الدول العربية 

 املدة الزمنية :  

 .2021عام نهاية 

 : التكلفة املالية

 خمسة عشر ألف دوالر. $(15,000.00) 

 األنشطة التالية: وتتضمن هذه املرحلة _على سبيل املثال_ 

حول أهمية توفر    استطالع مكتوب لعينة من املسؤولين واألفراد على مستوى املحلي واإلقليمي والدوليتنفيذ   .1

 نموذج عربي للجودة والتميز في التعليم.

بالتعاون  للتشاور حول مشروع "النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم"  موسعة  تنفيذ ورشة عمل إقليمية   .2

 .مع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(

 على أعضاء مجلس إدارة مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم. عرض نتائج الورشة  .3

م على تكليف املركز بإعداد مشروع نموذج عربي  18/2/2021املوافقة وفق القرار السادس ملجلس إدارة املركز في   .4

 . ودة والتميز في التعليم بالتعاون مع األلكسوللج
 

 أبرز املخرجات: 

 . تقرير نتائج استطالع آراء أصحاب املصلحة حول تطوير نموذج عربي للجودة والتميز في التعليم .1

 .ورشة العمل اإلقليمية املوسعةنتائج  .2

 . قرار االعتماد الصادر عن مجلس إدارة املركز .3
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 بناء النموذج : ثانيةاملرحلة ال

 النموذج: دراسة وتحديد املدخالت التفصيلية إلعداد مشروع الثانية العملية

 

 الهدف:  

في ضوء أفضل املمارسات   التعرف على تطلعات واحتياجات الدول العربية وتحديد أبرز املدخالت لتصميم النموذج 

 
ً
 .عامليا

 املدة الزمنية :  

 .2022من عام  النصف األول 

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر.  ون وخمس  تان مائ( 250,000.00)الكلفة التقديرية 

 وتتضمن هذه املرحلة _على سبيل املثال_ األنشطة التالية: 

العلمية إلعداد وثيقة البيانات املرجعية ) .1 اللجنة  التنفيذ لعرضهما على  TORعقد اجتماع  ( للمشروع وخارطة 

 . اللجنة اإلشرافية

 . بوزراء التربية والتعليم بالدول العربية )عدد مفتوح من اللقاءات عند الحاجة(اللقاء  .2

 .)عدد مفتوح من اللقاءات عند الحاجة( قادة املنظمات والجهات ذات العالقةاللقاء مع عينة مختارة من  .3

 تنفيذ استطالع مكتوب لعينة من املسؤولين واألفراد على مستوى املحلي واإلقليمي والدولي.  .4

العربية  تش .5 بالدول  التعليم  في  الجودة  نماذج  )دراسة  العربية  بالدول  التعليم  في  الجودة  نظام  واقع  خيص 

 .وتطبيقاتها واستخالص املشترك بينها (

 . التعرف على قدرات ومهارات املوارد البشرية املختلفة والتي قد يكون لها مساهمة فاعلة في نجاح أهداف املشروع .6

 ية الفضلى.دراسة املمارسات العامل .7

 . تدريبية شبه إقليمية ورشعقد  .8
 

 أبرز املخرجات: 

 نتائج لقاءات مسؤولي الدول العربية واملنظمات.  .1

 نتائج دراسة الوضع الراهن لنظام الجودة في التعليم بالدول العربية. .2

 (. Benchmarking report) تقرير مقارنات مرجعية ألفضل املمارسات والخبرات .3

 استطالع آراء أصحاب املصلحة حول تطوير نموذج عربي للجودة والتميز في التعليم. تقرير نتائج  .4

ــــــفة وبنية النموذج.  .5 ـــ ـــــ ـــ  ملخص مقترحات املشاركين لتطوير فلسـ
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 : بناء النموذج ثانيةاملرحلة ال

 النموذجة: وضع اإلطار العام والتفصيلي ملشروع لثالثاالعملية 

 

 الهدف:  

 . وأهدافه ومجاالته املشروع تحديد نطاق عمل  

 املدة الزمنية:  

 .2022من عام  النصف األول 

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر.  سبع وسبعون (  77,000.00)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

 . النموذجمسمى   .1

 . واألهداف والقيمالرؤية والرسالة  .2

 . الهيكل التنظيمي .3

   . النموذج مجاالت عمل   .4

 . ملراحل املشروعاإلطار الزمني  .5

 . توصيات اختيار وتشكيل فرق العمل ومهامها .6

 . النموذجتوصيات وسائل االتصال والتواصل وآلية تشغيل  .7

 . توصيات بناء هويته البصرية .8

 لتعليم. مالمح أولية لبناء النموذج العربي للجودة والتميز في ا .9

 

 : بناء النموذج الثانيةاملرحلة 

  النموذج بمكوناتهة: بناء رابعال العملية

 

 الهدف:  

 ه وبناء معايير  النموذجوضع اإلطار التنظيمي لحوكمة 

 املدة الزمنية:  

 .2022من عام  النصف األول 

 : التكلفة املالية

 دوالر.ألف  عشر وخمسة  تان مائ( 215,000.00)الكلفة التقديرية 
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 أبرز املخرجات: 

 خطط العمل التفصيلية لجميع األعمال  .1

 هيكل التنفيذ واملهام   .2

 عمليات وإجراءات التنفيذ ونماذج العمل    .3

القياس   .4 وأداة  النموذج  يتضمنها  التي  العربية  الدول  في  التعليم  وتميز  جودة  ملعايير  الرئيسة  املجاالت  تحديد 

 واملستهدفات.واملعايير واملؤشرات 

 تحكيم النموذج من جهات خارجية مستقلة. .5

 . اعتماد النموذج .6

 

 : بناء النموذج الثانيةاملرحلة 

 واملواد التعريفية : بناء األدلة التنظيمية الخامسة العملية 

 

 الهدف:  

 بناء األدلة التنظيمية والتفسيرية واملواد التعريفية 

 املدة الزمنية:  

 .2022من عام  األول النصف 

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر.   وسبع وأربعون  مائة( 147,000.00)الكلفة التقديرية 

 

 أبرز املخرجات: 

ملدليل  وضع   .1 واملرشدات  تفسيري  التقييم  وآلية  النموذج  ملجاالت  التفصيلية  املعايير  ويشمل  النموذج  عايير 

 التطبيقية للنموذج. 

 للنموذج.وضع خطة النشر والتسويق  .2

 املواد التعريفية )العدد مفتوح ألية مواد تعريفية بالنموذج ونطاق عمله(   .3

 حقائب( 4الحقائب التدريبية ) .4

 العروض التقديمية )العدد مفتوح بحسب نطاق العمل النموذج وأية مستجدات بحاجة لتقديم عرض مرئي(  .5

 محتوى النشرات التعريفية )دورية( .6
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 تطبيق )تجريب( النموذجة: لثاملرحلة الثا

 وبدء التوعية والتدريب   النموذج: تدشين السادسة العملية

 

 الهدف:  

 . وتدريب فرق العمل املعنية بالتنفيذ، وإدارة الجودة الشاملة وإدارة عملية التغيير للقيادات بالنموذجالتعريف 

 املدة الزمنية:  

 .2022من عام  الثاني النصف

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر.   مائة وثالث وأربعون ( 143,000.00)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

 . النموذجبرنامج تدشين  .1

 .مرات( 10برنامج الجودة الشاملة للقيادات )برنامج واحد بمعدل يومين لكل برنامج  .2

 . مرات( 10)برنامج واحد ملدة يوم  بالنموذجاملحاضرات التعريفية والتوعوية  .3

 .النموذج )سفراء التميز بالدول العربية(برنامج منسقي   .4

 . برنامج تدريب فريق التقييم )دورة واحدة ملدة يومين( .5

 

 

 ة: تطبيق )تجريب( النموذجلثاملرحلة الثا

 لتطبيق النموذج : االستعداد السابعة العملية

 

 الهدف:  

 تطبيق النموذج مساعدة املشتركين في إعداد وتقديم تقارير االشتراك في 

 املدة الزمنية:  

 .2022من عام  الثاني النصف

 : التكلفة املالية

 دوالر. ( خمسون ألف 50,000.00)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

 جلسات الدعم الفني عن بعد .1

 تقارير االشتراك  .2

 آليات لضمان نجاح تطبيق النموذج على املستوى املحلي واإلقليمي. .3
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 ة: تطبيق )تجريب( النموذجلثاملرحلة الثا

 : إدارة عمليات التقييم والتحكيم الثامنةاملرحلة 

 

 الهدف:  

 والتحكيم إدارة وتنفيذ عمليات التقييم 

 املدة الزمنية:  

 .2022من عام  الثاني النصف

 : التكلفة املالية

 ( خمسون ألف دوالر. 50,000.00)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

 جدول أعمال التقييم والتحكيم  .1

 أعضاء فرق التقييم والتحكيم  .2

 تقارير التقييم  .3

 للمعايير واملؤشرات في ضوء أداة التقييم للنموذج. لدول التي حققت نتائج كفايات الحد األدنىقائمة ا .4

 

 

ابعة املرحلة   النموذج اعتماد: الر

 عرض نتائج املشروع على أصحاب القرار واالعتماد:  التاسعةالعملية 

 

   الهدف:

   اعتماد النموذج من أصحاب القرار، وضمان منهجيات التوطين.

 املدة الزمنية:  

 .2023من عام  األول  النصف

 : التكلفة املالية

 ف دوالر. أل خمسون (  50,000.00)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

عقد مؤتمر عربي يجمع الجهات املسؤولة عن ضمان جودة التعليم في الدول العربية لتقديم النموذج للمناقشة   .1

 . والتعليم لالعتمادبغاية املصادقة والتوصية بعرضه على مؤتمر وزراء التربية  

 قرار اعتماد النموذج بمجلس إدارة مركز اليونسكو للجودة والتميز في التعليم.  .2

 قرار اعتماد النموذج باجتماع وزراء التربية والتعليم العرب.  .3
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 التعلم واالبتكار: الخامسةاملرحلة 

 الجيدة : حفل التكريم وبرامج تبادل ونشر املمارسات  العاشرة العملية

 

   الهدف:

تطبيق  واالستفادة من مخرجات عمليات النموذج وتوطينه كممارسات لدى الدول العربية،  تقديم الدعم الفني لتفعيل  

   .املشروع

 املدة الزمنية:  

 .2023من عام  النصف األول 

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر. وعشرون  ( مائة 120000)الكلفة التقديرية 

 املخرجات: أبرز 

 . برنامج حفل التكريم .4

 . جدول أعمال ملتقى تبادل الخبرات وعرض أفضل املمارسات .5

  .في تطبيق النموذجوأفضل املمارسات الدول العربية عروض تجارب   .6

 

 

 التعلم واالبتكار: الخامسةاملرحلة 

  املرحلة األولى من تطبيق النموذج: إغالق  الحادية عشرة العملية

 

   الهدف:

 تحديد الدروس املستفادة وتفعيلها  

 املدة الزمنية:  

 .2023من عام  النصف األول 

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر.   خمسون ( 50000)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

 نتائج استطالعات الرأي  .1

 املرحلة األولى للنموذج التقرير الختامي ألعمال  .2

 تقرير الدروس املستفادة   .3
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 التعلم واالبتكار: الخامسةاملرحلة 

 تقييم وتطوير النموذج: الثانية عشرة العملية

 

 الهدف:  

 وتطبيق التحسينات  املرحلة األولى للنموذجالتعلم من دورة 

 املدة الزمنية:  

 .2023من عام  النصف األول 

 : التكلفة املالية

 ألف دوالر.   واثنا عشر( مائة 112,000.00)الكلفة التقديرية 

 أبرز املخرجات: 

 .لقاءات( 3لقاءات مناقشة وتطبيق الدروس املستفادة على كافة املستويات ) .1

 .الخطة التطويرية .2

 .التطويرية الجديدة املرحلةخطة أعمال   .3

 تحكيم النموذج بعد التطوير من جهات خارجية مستقلة. .4

 
 
 

 للدعم التمويلي من خالل حوالة بنكية على تفاصيل الحساب البنكي للمركز:  

 

 سم الحسابا مركز إقليمي للجودة

 رقم حساب  895-038479-001

 اسم البنك  البنك السعودي البريطاني 

 عملة ريال سعودي

 موقع  اململكة العربية السعودية 

 BIC رمز سبساري 

SA3345000000895038479001 رقم الحساب بصيغة IBAN 

 


