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مقدمــــــــــــة





تعــد جــودة األنظمــة التعليميــة وتميزهــا هدفــًا 
دورهــا  وتعزيــز  العربيــة  األمــة  لتنميــة  رئيســيًا 
للمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي البنــاء الحضاري 

العالمي. 

في ضوء ذلك، ٌأنشــئ المركز اإلقليمي للجودة 
والتميــز فــي التعليــم تحت رعايــة منظمة األمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) 
بموجــب االتفاقيــة المبرمة بينهــا وبين المملكة 
العربية الســعودية فــي 21 اكتوبر 2014، لتعزيز 
ودعم الموضوعات ذات الصلة بجودة األنظمة 
التعليميــة وتميزهــا في العالــم العربي، حيث تم 
تحديــد مهــام المركــز ونطــاق أعمالــه بنــاء علــى 
هــذه االتفاقية. وتأتي هذه المبادرة الهامة من 
قبــل اليونســكو والمملكــة العربيــة الســعودية 
لتواكــب التوجــه العالمــي نحــو تطويــر التعليــم 

وتعزيز جودته وتميزه.

التابعــة  الثانيــة  الفئــة  مراكــز  أحــد  المركــز  يعــد 
باالســتقاللية  يتمتــع   حيــن  وفــي  لليونســكو، 
الماليــة واإلداريــة، إال أنــه يحظى بالدعــم الفني 
مــن قبــل منظمــة اليونســكو، والدعــم المالــي 
واللوجســتي مــن قبــل حكومة المملكــة العربية 
المركــز  ويأخــذ  المركــز.  مقــر  حيــث  الســعودية، 
الطابع اإلقليمي حيث يشــمل نطاقه الجغرافي 
دعــم  حــول  مهامــه  وتتمحــور  العربــي،  العالــم 
البحــث العلمي، و تطويــر اإلمكانات والمبادرات 
مــن  شــبكة  وتقويــة  إيجــاد  وكــذا  التدريبيــة، 
العالقــات بيــن المؤسســات واألفــراد المعنييــن 
الفنيــة  والمعلومــات  المعــارف  لتبــادل 
تنظيــم  و  المثلــى،  والممارســات  والسياســات 
عمليات نقل المعرفة بين األطراف المعنية من 
العمــل  وورش  والمؤتمــرات  النــدوات  خــالل 
اإلقليميــة والدوليــة. هذا، باإلضافــة إلى تقديم 
خدمــات استشــارية فنيــة للمنظمــات والهيئــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. وســيكرس المركــز 
لتأصيــل  المهــام  هــذه  خــالل  مــن  مجهوداتــه 
مفهوم الجودة والتميز في األنظمة التعليمية.  

هــذه  ويــؤدي  أهدافــه  المركــز  يحقــق  ولكــي 
المهــام علــى أكمــل وجــه، ُأعــدت هــذه الخطــة 
االســتراتيجية كــي ترســم خارطــة طريــق لعمــل 
المركز في الفترة من 2015 إلى 2020 وتمكنه 
نحــو  راســخة  أســس  علــى  قدمــًا  المضــي  مــن 

تحقيق أهدافه. 

مقدمة
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منهجية
االستراتيجية





إجــراء مقارنــة مرجعيــة  (Benchmarking ) لتحديــد طبيعــة عمل المركز 
من خالل فهم نماذج الهيكلة التنظيمية المختلفة لدى المنظمات ذات 
الصلــة بمهــام المركــز، واســتخالص أفضل الممارســات التي تتماشــى مع 
أنشــطته. حيــث أجريت المقارنــة المرجعية بالتفصيل ألربع عشــرة منظمة 
إقليمية وعالمية، مصنفة إلى خمس فئات حسب قربها من طبيعة عمل 
المركــز. وأجريــت هــذه المراجعات من خالل مقابالت شــخصية واتصاالت 

مباشرة مع تلك المنظمات، باإلضافة إلى البحث المكتبي. 

لمحاولــة   (Strategy Assessment) التعليميــة  االســتراتيجات  تحليــل 
تحديــد األولويات االســتراتيجية للدول العربية عــن طريق تحليل 56 تقريرًا 
الســتراتيجيات وزارات التعليــم فــي الــدول العربيــة الممثلــة فــي عضويــة 
مجلــس إدارة المركــز، وهــي: المغــرب، األردن، اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
الدولــة  بصفتهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إلــى  باإلضافــة  ومصــر، 

المستضيفة. 

تحليــل التقاريــر واالســتراتيجيات الخاصــة باليونســكو  للتأكــد مــن توافــق 
اســتراتيجية المركــز مــع أهــداف واســتراتيجية اليونســكو، وكان ذلــك مــن 
خــالل  إجــراء دراســة تحليليــة تفصيليــة لثالثــة تقاريــر دوليــة وهــي: خطــة 
اليونســكو  مســودة   ،(2014-2021) للتعليــم  االســتراتيجية  اليونســكو 
الخاصــة بجــدول أعمــال التعليم ما بعد 2015، وبيان مؤتمر شــرم الشــيخ 

اإلقليمي للدول العربية حول التعليم ما بعد 2015.

عقد ورش عمل للتأكد من مدى مالئمة النتائج التي انتهى إليها المركز، 
مــن خــالل أخــذ رأي الخبراء ذوي الصلة، حيث تــم تنظيم ثالث ورش عمل 
واجتماعيــن بحضــور عــدد مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي مجــاالت جــودة 

التعليم والتخطيط االستراتيجي.

منهجية االستراتيجية
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مراجعة 56 استراتيجية 
تعليمية في الدول 

العربية لتحديد 
األولويات في المنطقة

تناولت المقارنة 
المرجعية حوالي 14 

منظمة وهيئة إقليمية 
وعالمية ذات شبه 

بطبيعة عمل المركز

اعتمــد مشــروع الخطــة االســتراتيجية للمركــز علــى أربــع خطــوات رئيســية، لــكل منهــا هــدف محــدد.  
وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي: 
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١٤ منظمة

٤٢ مصدرًا

٥٦ تقريرًا استراتيجيًا
٣ تقارير دولية

٢٤ خبير

ش عمل
٣ ور

إجتماعان

منهجية االستراتيجية

إجراء مقارنة مرجعية

تحليل
االستراتيجات التعليمية 

 تحليل التقارير
واالستراتيجيات الخاصة باليونسكو

ش عمل
عقد ور
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الرؤية 

مرجــع موثوق لتعزيــز جودة التعليم وتميزه  في 
العالم العربي

الرسالة
 

تعزيــز جــودة التعليــم وتميــزه في العالــم العربي 
من خالل: 

      تعزيز ثقافة الجودة والتميز.
      نشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية.

      تقديــم االستشــارات والبحــوث التطبيقيــة 
والبرامج التطويرية.

      تنســيق الجهــود اإلقليميــة لتعزيــز الخبــرات 
التعليمية.

األهداف

أهــداف  أربعــة  تحقيــق  المركزفــي  عمــل  يتركــز 
القادمــة.  ســنوات  الخمــس  خــالل  اســتراتيجية 

وتتمثل هذه األهداف فيما يلي: 

       تطويــر برامــج بحثيةعاليــة الجــودة، متعلقــة 
لتلبيــة  التعليــم  فــي  والتميــز  الجــودة  بقضايــا 

احتياجات دول المنطقة العربية.

          دعــم وإعــداد برامــج تطويريــة لخدمــة 
السياســات  وصانعــي  التربوييــن  احتياجــات 

التعليمية.

الفنيــة، واألفــكار           تقديــم اإلستشــارات 
العملية و أفضل الممارســات العالمية المتعلقة 

بجودة التعليم والتعلم.

       اإلشــراف علــى برامــج المعونــات التعليميــة 
وإدارتهــا لتحســين الجــودة والتميــز فــي التعليــم 

في المنطقة العربية.  

لــكل هــدف مــن هــذه األهــداف  ولقــد وضــع 
خــالل  مرحلتيــن  علــى  األداء  لقيــاس  مؤشــرات 
الخمسة أعوام، وهو ما سيتم إلقاء الضوء عليه 

بالتفصيل في قسم مؤشرات قياس األداء. 
.

الخطة االستراتيجية
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نطاق أعمال المركز 

يصنف نطاق أعمال المركز إلى ثالثة تصنيفات رئيسية:

١. النطاق الجغرافي 
٢. نطاق التطبيق 
٣. نطاق الخدمات

١. النطاق الجغرافي

يتمتع المركز بطبيعة إقليمية، حيث أنشئ لكي يعزز الجودة والتميز في التعليم في المنطقة العربية 
بأكملها. وسيتم تناول ذلك بالتفصيل في قسم الخدمات. 

٢. نطاق التطبيق 

تغطي أنشطة المركز ومهامه مستويات التعليم العام (12-0) والتعليم العالي. 
   

٣. نطاق الخدمات  

بنــاء علــى مــا أجــراه المركــز مــن دراســة تحليليــة الســتراتيجيات عدد مــن الــدول العربية لتحديــد نطاق 
خدماته ومجاالت تخصصه، حدد المركز عددًا من الموضوعات كأولويات العمل في مجاالت الجودة 
والتميــز الواســعة النطــاق، كمــا يوضحــه الشــكل التالي، وفيمــا يليه تفصيــل لهــذه الموضوعات على 

محوري الجودة والتميز
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نطاق الخدمات

الجودة التميز

جودة المناهج
 مهارات القرن

الحادي والعشرين

الحوكمة 
 نظم االدارة

التعليمية
جودة المعلمين

 سياسات
دعم التميز

المواطنة
العالمية 

 المسئولية
اإلجتماعية

اقتصاد المعرفة

 تطوير
 المنهجيات
االسترتيجية

إدارة االنظمة
التعليمية

قياس جودة
االنظمة

التعليمية 

تقييم برامج إعداد العاملين
آفضل الممارسات في برامج اعداد المعلمين

آليات االعتماد االكاديمي لبرامج اعداد 
المعلمين

مهنة التدريس
رخصة التدريس

أوضاع مهنة التدريس

جودة برامج التدريب
منهجيات إدارة برامج التدريب

قياس مدي فاعلية برامج التدريب



الجودة والتميز 

الجودة والتميز هما المحوران الرئيســان للموضوعات التي ســيعمل المركز 
من خاللها:  حيث تعتبر الجودة أولوية دولية في مجال التعليم وضرورة ال 
رفاهية. ومن ثم فإن األنظمة التعليمية يجب أن تسعى إلى تحقيق جودة 
التعليم  لتتسم بالفاعلية واإلنصاف والشمولية، وتحقق التكافؤ والعدالة 

(إطار اليونسكو لتحليل/تشخيص جودة أنظمة التعليم العام، 2012).

وتهــدف عمليــة تعزيــز جــودة التعليــم إلــى تطويــر أنظمــة تعليميــة توفــر 
المعرفــة والمهــارات التــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بحيــاة الطلبــة علــى نحــو 
يمكنهم من تطبيقها وتوظيفها خالل حياتهم اليومية بشكل يتجاوب مع  
االحتياجات المختلفة لتنمية أنفســهم. ولتحقيق رؤية اليونســكو "الســالم 
في عقول الرجال والنساء"، فإن التعليم ذا الجودة العالية يعد أداة فعالة 
فــي تمكيــن الطلبــة مــن التطــور علــى المســتويات الفرديــة والمجتمعيــة 
والعالمية، بشــكل مســتدام في حياتهم أثناء المدرســة وبعدها، عن طريق 
التعلــم مــدى الحيــاة. وتعــد األهــداف الخاصة بجــودة التعليم هــي الركيزة 
األساســية لكافة الخدمات التي يقدمها المركز اإلقليمي للجودة والتميز، 
وتتبلــور هــذه األهــداف فــي: التنميــة المســتدامة، والمواطنــة العالميــة، 

والتراتبط والتكافل المجتمعي. 

أما التميز في التعليم، فيعني تعزيز مســتوى األداء على نحو يفوق معايير 
الجــودة. ويشــمل العمــل علــى هــذا المحــور عمليــات تحديــد الممارســات 
التعليمية المتميزة، وسياسات تشجيعها ودعمها، وسياسات دعم االبتكار 

واإلبداع في األنظمة التعليمية. 

وسيتم فيما يلي تناول هذين المحورين بالتفصيل: 

أوًال: جودة التعليم 
حدد المركز ثالثة موضوعات رئيسة فيما يتعلق بجودة التعليم: 

I.   جودة المعلمين 
II.  جودة المناهج 

III. حوكمة األنظمة التعليمية

19

تتبلور أهداف المركز 
لجودة التعليم في : 
التنمية المستدامة، 

والمواطنة العالمية، 
والترابط والتكافل 

المجتمعي



 ( I ) جودة الُمعلمين

تعــد جــودة المعلميــن عنصــرًا جوهريــًا في عملية جــودة التعليــم، ومن هذا 
المنطلــق فــإن اليونســكو تضــع على قائمــة أولوياتها الموضوعــات الخاصة 
بإعــداد المعلميــن وتدريبهــم وظروفهم المهنية. وكجهة تابعة لليونســكو، 
فــإن المركــز يولــي هــذا الموضــوع اهتمامــا خاصــا فــي اســتراتيجيته نظــرا 
ألهميته وتأثيراته المتعددة على جودة التعليم، ويتم تناوله من خالل عدد 

من المحاور الفرعية، على النحو التالي:

1.1  تقييم برامج إعداد المعلمين 

فــي  أولوياتهــا  قائمــة  ضمــن  المعلميــن  إعــداد  برامــج  اليونســكو  تضــع 
اســتراتيجتها للتعليــم للفتــرة مــن 2014 إلى 2021 ، لمــا لها من أهمية في 
تمكيــن المعلميــن مــن الحصــول علــى المعرفة األساســية حول علــم التربية 
والمــواد التــي يقومــون بتدريســها،  ومــا توفــره مــن فرصــة للتعــرض المبكر 
لتجربــة التدريــس داخــل الفصــول الدراســية. ووفقــًا لتوصيــات لجنــة الخبــراء 
المعنيــة بتعليــم المعلميــن التابعــة لليونســكو، فــإن برامج إعــداد المعلمين 
ينبغــي أن تهــدف إلــى "تطويــر قدرتهــم على تعليــم اآلخرين وزيــادة وعيهم 
بالمبادئ التي ترسخ مبدأ العالقات االنسانية الجيدة، وكذلك شحذ الهمم 
للمشــاركة في التطور المجتمعي والثقافي واالقتصادي". ويرى المركز أن 
هــذه البرامــج يجــب أن تتضمــن منهجيات وآليــات لتطوير كفــاءة وقدرة كل 
معلــم فيمــا يتعلــق  بتعلــم طــرق التدريــس وممارســتها وصقلهــا على نحو 

يمكنه من مساعدة الطلبة على تحقيق نتائج متطورة. 

من هذا المنطلق، يؤكد المركز على ضرورة وجود برامج إعداد فّعالة، وهو 
مــا يعكــس الحاجــة المتزايــدة لتقييــم البرامــج الحالية في العالــم العربي من 
أجــل توفيــر منهجيــات جديــدة ومبتكــرة.   ويســعى المركــز من خــالل خطته 
االســتراتيجية إلــى إجــراء العديــد مــن البرامــج البحثيــة والتطويريــة وإصــدار 
توصيات حول اإلصالحات الالزمة لجعل برامج إعداد المعلمين أكثر مالئمة 

وتماشيًا مع االتجاهات العالمية في هذا المجال.  
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ورغم المجهودات المبذولة من قبل عدد من الدول العربية التي شــملتها 
دراســة المركز، إال أن فرص التطوير والتحســين ما زالت كبيرة، وســيتم تناول 

هذه القضية  من خالل الموضوعات الفرعية التالية: 

1.1.1  أفضل الممارسات في برامج إعداد المعلمين 

ُتبــذل مجهــودات مكثفــة حــول العالــم لتعزيز جــودة برامج إعــداد المعلمين 
وإعــداد برامــج فعالــة ومبتكرة. ومن هذا المنطلق، يهدف المركز إلى إجراء 
أبحــاث ذات نطــاق واســع حــول الممارســات المثلــى المتبعــة فــي وضــع 
وتصميــم برامــج إعــداد المعلميــن، واســتعراض أفضــل ممارســاتها وأكثرهــا 
تناسبًا مع االحتياجات المختلفة للعالم العربي. وسيتم استخدام نتائج هذه 
والمؤسســات  للــوزارات  وتقديمهــا  الالزمــة  التوصيــات  لوضــع  األبحــاث 

المختصة.  

2.1.1  آليات االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلمين 

نظــرا للداللــة المتزايــدة علــى أهميــة جــودة المعلــم كعنصــر جوهــري فــي 
األنظمــة التعليميــة، تم االهتمام بشــكل متزايد بآليــات اعتماد جودة برامج 
إعــداد المعلميــن، ويؤكد المركز على أهمية االعتمــاد كآلية جوهرية للتأكد 
مــن مــدى جودة هــذه البرامج.  وتعتمد اســتراتيجية المركز في هذا الصدد 
العالميــة لجهــات االعتمــاد  بحثيــة حــول االتجاهــات  إجــراء دراســات  علــى 
األكاديمــي الدوليــة، واآلليــات المتبعــة إقليميــًا، وفــي دول بعينهــا لتحديد 
أفضــل آليــات وأنظمــة االعتمــاد التــي تتناســب مــع العالــم العربــي. ويكمن 
الهــدف الرئيســي مــن هــذه العمليــة فــي مســاعدة مؤسســات االعتمــاد 
المعنيــة فــي العالــم العربــي لتطويــر أنظمــة اعتمــاد فعالــة للتأكــد مــن أن 

منهجيات إعداد المعلم قادرة على تأهيله لاللتحاق بمهنة التدريس. 

سيتم إلقاء الضوء من 
خالل تقييم برامج 

إعداد المعلمين على: 
أفضل الممارسات 

في برامج إعداد 
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2.1  مهنة التدريس 
شكلت منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو عام 1966 لجنة خبراء معنية 
بتطبيــق التوصيــات الخاصــة بالمعلميــن، وتنعقــد هــذه اللجنــة كل ثالثــة أعــوام 
لمتابعة حالة مهنة التدريس وطرح التوصيات الالزمة. وطبقا ألحدث تقارير اللجنة 
الخــاص بالجلســة الحاديــة عشــر (2012)، فقــد أوصت اللجنة بضــرورة تعزيز معايير 
مهنة التدريس مقابل المهن األخرى. فالمعلمون يستحقون ظروفًا مهنية أفضل 
نظرا لكونهم حجر األساس في فعالية التعليم وتطوره. وفي الوقت نفسه، فإن 
المعلمين يواجهون العديد من التحديات التي تجعل من الضروري حصولهم على 
مجموعــة جديــدة مــن الكفــاءات في القــرن الحادي والعشــرين. وســيعمل المركز 

في هذا الموضوع من خالل ما يلي:

1.2.1  رخصة التدريس 
تعــد جــودة المعلميــن الجــدد أحد أهــداف جدول أعمال اليونســكو لعــام 2030، 
ولتحقيق ذلك فإن وجود رخصة للتدريس يعد أمرًا ال غنى عنه، حيث يساعد ذلك 
فــي منــح مهنــة التدريــس وضعيــة أكثــر جاذبيــة نظــرًا لتوفيــر ظروف عمــل أفضل 
ورواتــب أعلــى للمعلميــن المعتمدين. وتخلتف شــروط ومعايير هــذه الرخصة من 
دولة إلى أخرى، ففي الواليات المتحدة األمريكية – على سبيل المثال – تختلف 
معايير أنظمة منح رخصة التدريس من والية إلى أخرى. ولضمان جودة المعلمين 
الجــدد، قامــت العديــد من الــدول المتقدمة بتبنــي أنظمة لمنح رخصــة لاللتحاق 
بمهنــة التدريــس (لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيق التوصيــات الخاصــة بالمعلمين – 

  .(2012

وطبقــًا لمعهــد اليونســكو لإلحصــاء (2012)، فــإن الطلــب المتزايــد على معلمي 
المرحلــة االبتدائيــة أدى إلــى تخفيــف بعض الــدول من متطلبــات التأهيل وقبول 
معلميــن أضعــف تأهيــًال للوفــاء بهــذا الطلــب، األمــر الــذي أدى إلى زيــادة تدفق 
المعلميــن الجــدد.  وفــي ضــوء ذلك، فإن وضــع معايير لمنح رخصــة التدريس في 
الــدول العربيــة ســوف يســاعد علــى انتقــاء األفضل منهــم، ومن ثــم التغلب على 

المشاكل الحالية في مهنة التدريس.  

ولتأكيــد أهميــة وجــود هــذه اآللية في العالم العربي، ســيعمل المركــز على إجراء 
دراســات وأبحاث في هذا الشــأن لمراجعة ومقارنة المنهجيات المختلفة المتبعة 
فــي االعتمــاد ومنــح رخص التدريس، مع اقتراح المعايير المناســبة، وســيؤخذ في 
جاهزيــة  لضمــان  عربيــة  دولــة  لــكل  المختلفــة  واالحتياجــات  الطبيعــة  االعتبــار  

المدرسين الجدد لاللتحاق بمهنة التدريس. 
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2.2.1   أوضاع مهنة التدريس

ينبغي تحسين وضع المعلم على المستوى المهني لتحقيق جودة التعليم 
بشــكل عــام. وطبقــا لتوصيــات لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق التوصيــات 
الخاصــة بالمعلميــن في هذا الشــأن (2012)، فإن مؤهالت المعلمين يجب 
أن تتماشــى مــع المعاييــر الدولية لمهنــة التدريس.  باإلضافة إلى ذلك، فإن 
المؤسســات التعليميــة وصنــاع السياســات يجــب أن يتعاونــوا كــي يحــددوا 
بشــكل واضــح عمليات التوظيف المناســبة ووضع القواعــد الالزمة لتحديد 

واجبات المعلم وحقوقه.  

بنــاء علــى ذلــك، يؤكــد المركــز علــى أهميــة وجــود أنظمــة تعليميــة تجــذب 
معلميــن مدربيــن بشــكل جيــد وفعاليــن وذوي دوافــع إيجابيــة. وســيقوم 
المركــز فــي هــذا الصــدد بإجــراء دراســات بحثية حــول أوضاع مهنــة التدريس 
التطويــر  األبحــاث  المعلميــن ومتطلباتهــم، وستشــمل  احتياجــات  لتحديــد 
المهنــي والرواتــب وســاعات العمــل وحقــوق المعلميــن وظــروف العمــل 
ونظــرة المجتمــع وتعاملــه مع المعلم. وســتؤخذ هــذه النتائج فــي االعتبار 
عنــد تقييــم برامــج إعداد المعلمين، وكذلك عند تقديــم التوصيات من قبل 

المركز للجهات المعنية وصناع القرار في العالم العربي. 

3.1 جودة برامج تدريب المعلمين 

يركز الهدف السادس من إطار عمل داكار حول التعليم (2000) على ضرورة 
تدريــب المعلميــن بشــكل أفضــل، حيث إن العمليات التربويــة تعد لب جودة 
التعليــم. وتهــدف اليونســكو إلــى حــث الــدول األعضــاء ومســاعدتها فــي 
تصميم وتطبيق سياســات وطنية متطورة حول التدريب األولي والمســتمر 

للمعلمين . 

ومن ثم فإن المركز يكرس جزءًا كبيرًا من مجهوداته تجاه تعزيز جودة برامج 
تدريــب المعلميــن فــي العالــم العربي. وســيعمل علــى إجراء دراســات بحثية 
وتحليلية للبرامج التدربية الحالية لتحديد مميزاتها، وكيفية تطويرها لجعلها 
أكثــر فاعليــة وكفــاءة وذات جــودة أعلــى مــن خــالل االطــالع علــى التجارب 
العالميــة فــي هــذا الشــأن، وتحليلهــا لالســتفادة مــن أفضــل الممارســات 
المتبعة في مجال تدريب المعلمين وتقديم توصيات حول محتوى وهيكل 
البرامــج المناســبة إلــى الــوزرات والجهات التدريبيــة والتعليميــة المعنية في 

العالم العربي.  ومن أجل تعزيز جودة هذه البرامج يجب مراعاة ما يلي: 

23

يلقي موضوع جودة 
برامج تدريب المعلمين 

الضوء على: 
منهجيات إدارة برامج 

التدريب 
قياس مدى فاعلية 

برامج التدريب



1.3.1  منهجيات إدارة برامج التدريب 

تضــع اليونســكو ضمن قائمة أهدافها ضرورة بنــاء قاعدة معلومات حول 
الخبــرات المبتكــرة فــي تدريــب المعلميــن، حيث إنــه أصبح من المّســلم به 
اآلن ضــرورة هيكلــة أنظمة تعليــم وتدريب المعلمين وتنظيمها  على نحو 
ُيمكــن المعلــم مــن التجــاوب بشــكل تفاعلــي مــع المشــاكل والتحديــات 
المختلفــة (لجنــة الخبــراء المعنية بتطبيــق التوصيات الخاصــة بالمعلمين – 

.(2012

وبنــاء علــى ذلك، فإنه من الضروري دراســة منهجيات إدارة برامج التدريب 
وآليــات تطبيقهــا، هــذا إلى جانب دراســة آليات تقييمهــا المتبعة حاليًا في 
العالــم العربــي، بهــدف تقديم توصيات حول أفضــل منهجيات إدارة برامج 

التدريب طبقًا لالحتياجات المختلفة لكل دولة. 

2.3.1  قياس مدى فاعلية برامج التدريب 

يعــد قيــاس أثــر برامــج تدريــب المعلميــن وتقيميهــا أمــرًا محوريــًا لضمــان 
جودتها وفاعليتها، ويرى المركز أن قياس فاعلية هذه البرامج يعد أمرًا ال 
غنى عنه لفهم وتحديد ما إذا كانت تحقق الغاية واألهداف التي وضعت 

من أجلها أم ال، وكذلك لتحديد األمور والنقاط التي تتطلب التطوير. 

وبنــاء علــى ذلــك، ســيقوم المركــز بدراســة الممارســات المطبقــة لقيــاس 
وتقييــم فعاليــة برامــج تدريــب المعلميــن القائمــة، وذلــك فيمــا يتعلــق 
بهيكلهــا ومحتواهــا ومنهجيتها ونتائجها ومدى االعتمــاد عليها والقيمة 
الممارســات  أفضــل  فــي ضــوء  آليــات تطويرهــا  واقتــراح  التــي تضيفهــا، 

والتطبيقات العالمية في هذا المجال. 
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( II ) جودة المناهج: مهارات القرن الحادي والعشرين

إن االهتمــام بمهــارت القــرن الحــادي والعشــرين في اســتراتيجية اليونســكو 
التنميــة  مبدئــي  علــى  مبنــي   2021 إلــى   2014 مــن  للفتــرة  التعليميــة 
المســتدامة والتعليم مدى الحياة، وهما لب رســالة اليونســكو. هذا بجانب 
االســتراتيجات  مــن  العديــد  فــي  المهــارات  هــذه  تلقــاه  الــذي  االهتمــام 
التعليميــة فــي العالــم العربــي. وتأتــي أهميــة توفيــر مهــارات القــرن الحادي 
والعشــرين انطالقــًا مــن حاجة الطلبة إلى تطوير مهــارات معينة للنجاح في 

حياتهم خارج الفصول الدراسية ولضمان تحقيق التنمية المستدامة. 
وتلبيــة لهــذا الغرض، ســيقوم المركــز بإجراء العديد من المشــروعات البحثية 
لتحديــد أفضــل المنهجيــات لدمــج هــذه المهــارات فــي المناهــج التعليميــة 
لتعزيــز جودتهــا. ويعد هــذا األمر محوريًا لتمكين الطالب العربي من اقتناص 
الفــرص ومواجهــة التحديــات في ظل المتغيرات المتســارعة مجتمعيًا وفي 
ســوق العمــل خــالل القــرن الحالــي. وســيعمل المركــز كذلــك علــى اقتــراح 
سياسات وبرامج لتدريب المعلمين على كيفية تعزيز وغرس هذه المهارات 
فــي الطالــب العربــي، مــن خــالل أفضــل الطــرق والمنهجيــات التدريســية 

المناسبة. 

ويتم تناول هذا المحور من خالل المحاور الفرعية التالية: 

2.1    المواطنة العالمية 

لبنــاء وتعزيــز مفهــوم الســالم فــي عقــول الطلبة، تضــع منظمة اليونســكو 
مبدأ المواطنة العالمية في التعليم كأحد أهدافها االستراتيجية في جدول 
األعمــال الخــاص بهــا للفتــرة مــن 2014 إلــى 2021. ويقوم مبــدأ المواطنة 
العالمية في التعليم على مفاهيم الترابط والتكاتف مع العالم، هذا بجانب 
ارتباطــه بالعديــد مــن مهــارات وقيــم القــرن الحادي والعشــرين مثــل مراعاة 
حقــوق اإلنســان والتفاهــم والتســامح، وهو ما يضمن في حــد ذاته التنمية 
المســتدامة والتــي تعتبــر فــي القلب من جداول أعمال تطويــر التعليم حول 
العالــم. ولقــد بذلــت الــدول العربيــة جهدًا ملموســًا فــي هذا الشــأن، إال أن 
هنــاك حاجــة لتعزيــز هــذه الجهــود وتصميــم برامــج تعــزز من قيــم المواطنة 

العالمية وتحقق أهدافها. 

وبطبيعــة كــون المركــز تحــت إشــراف اليونســكو، فإنه يولــى اهتمامــًا خاصًا 
بتعزيــز المهــارات والمعــارف والســلوكيات التــي ترّســخ مفهــوم المواطنــة 
العالمية لدى الطلبة في العالم العربي. ويهدف المركز إلى تعزيز وتضمين 
متطلبات المواطنة العالمية في المناهج التعليمية، و ذلك من خالل إجراء 

األبحاث والدراسات وتقديم اآلراء االستشارية في هذا الصدد.
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2.2  المسئولية المجتمعية 

طبقــًا للمبــادئ التوجيهية للتعلم في القرن الحادي والعشــرين الصادرة من 
قبل مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، التي تؤكل على أهمية مشاركة 
الطلبــة فــي التعلم من خالل المســاهمة في مشــاريع الخدمــة المجتمعية، 
بمــا يدعــم نمــو شــخصيتهم وزيــادة مســاهمتهم فــي المجمتــع. ويعد هذا 
العربيــة،  الــدول  لبعــض  التعليميــة  االســتراتيجيات  فــي  مدرجــًا  الموضــوع 
ويتجلى في مبادرات تعليمية لترسيخ قيم ومهارات بناء المس  المجتمعية 

لدى الطلبة. 
وينبغــي أن تســاعد المناهــج التعليميــة الطلبــة علــى مواجهــة التوجهــات 
الســلبية والشــعور بضعــف التأثيــر تجــاه المجتمــع، وذلــك مــن خــالل تطويــر 
حســهم المجتمعــي وزيــادة ثقتهــم فــي قدرتهــم علــى إحــداث الفــارق في 
عالمهم, ومن هنا تظهر ضرورة تأصيل مفهوم المســئولية المجتمعية في 
المناهــج التعليميــة،  لخلــق وتوطيــد عالقة إيجابية بيــن الطالب ومجتمعه.  
المناهــج  فــي  العامــة  الخدمــة  أهميــة  تضميــن مفهــوم  المركــز  ويدعــم 
التعليميــة، بحيــث يحفــز الطلبــة علــى المشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة 
إجــراء  علــى  المركــز  ســيعمل  الغــرض،  ولهــذا  المجتمعيــة،  والمشــروعات 
الدراســات البحثيــة واقتــراح السياســات والبرامــج التدريبيــة الالزمــة لتأهيــل 

المعلمين كي يتمكنوا من إرشاد طالبهم في هذا األمر.  

3.2   اقتصاد المعرفة

تعتبــر اليونســكو اقتصــاد المعرفــة كأحد العناصــر المســتقبلية الدافعة نحو 
اســتراتيجية  فــي  عليــه  الضــوء  إلقــاء  تــم  مــا  وهــو  والتنافســية،  العولمــة 
اليونســكو  المعنيــة بالتعليــم (2021-2014) كمحــرك للتنمية المســتدامة 
سواء للطلبة أو المجتمع.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن اقتصاد المعرفة ُيعلي 
من دور التعليم كمحدد للنمو االقتصادي. لذا، فإن األنظمة التعليمية في 
العالــم العربــي فــي حاجة ماســة إلى اإلرتقاء بجــودة المناهج الدراســية من 
خــالل تعزيــز المهارات الالزمــة القتصاد المعرفة، كي تتمكن من المنافســة 
في األلفية الجديدة. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تطوير أنظمٍة ومناهج 
تعليميــة قــادرة علــى مــد الدراســين بالمعــارف والمهارات األساســية.  وقد 
أبلــت العديــد مــن الــدول العربيــة بــالًء حســنا في هذا الشــأن، ولكــن ال تزال 

هناك حاجة ملحة لنشر وتعزيز هذا الوعي في المنطقة. 

ومــن خــالل األبحــاث واالستشــارات والبرامــج التطويرية، يهــدف المركز إلى 
مراجعــة المــدى الــذي توفره أنظمة التعليم فــي العالم العربي فيما يتعلق 

بتوفير تعليٍم قائٍم على اقتصاد المعرفة.
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( III ) الحوكمة/ نظم اإلدارة التعليمية

يقصــد بالحوكمــة طبقــا لمنظمة اليونســكو، الهيــاكل التوجيهيــة المنظمة 
للعمليــة التعليميــة داخــل الــدول (إطــار اليونســكو لتحليل/تشــخيص جــودة 
التعليــم العــام - 2012).  وتتركــز مجهــودات المركــز فــي هــذا الشــأن علــى 
المســتوى الحوكمــي الــذي يحــدد السياســات التعليميــة، فــاإلدارة الجيــدة 
للعمليــة التعليميــة تســاعد علــى تعزيــز جــودة التعليــم وتميــزه. ومــن أجــل 
التــي تحقــق ذلــك فــي األنظمــة  إلــى طريقــة اإلدارة المناســبة  الوصــول 
التعليمية في العالم العربي، فإن المركز  ســيتناول في خطته االســتراتيجية 
الموضوعــات المدرجــة أدنــاه وتقييمهــا وإجــراء األبحاث من أجل االســتجابة 

للموضوعات الملحة ذات الصلة داخل أنظمة التعليم العربية: 

1.3   تطوير المنهجيات االستراتيجية 

يجب أن يوضع في االعتبار أن عولمة األنظمة االقتصادية وتعزيز التميز في 
التعليــم يتطلب إصــالح هياكل إدارة العمليات التعليمية لتقليل الفجوة بين 
الــدول العربيــة ودول العالــم المتقــدم، وذلــك لضمــان توفيــر تعليــم يتســم 
بجودة عالية.  وتشــدد اليونســكو في استراتيجيتها للتعليم (2014-2021) 
علــى أهميــة تطويــر قــدرات صانعــي السياســات وتطويــر الهيــاكل اإلداريــة 
ودعــم الخطــط والسياســات اإلصالحيــة.  وفــي هــذا الشــأن، ســيركز المركز 
التعليــم فــي  التــي تتبعهــا وزارات  المنهجيــات االســتراتيجية  علــى دراســة 
المنطقة كخطوة أولى تجاه تطوير الجودة و التميز في أنظمة التعليم في 
العالــم العربــي، وذلك من خالل  مراجعة المنهجيات اإلقليمية المتبعة في 
عمليــات إصــالح التعليــم، ثــم اقتــراح آلية تطوير هــذه المنهجيــات في ضوء 
التجارب والممارسات العالمية المتميزة بما يضمن تحسين جودة العلميات 

التعليمية.  

2.3   إدارة األنظمة التعليمية

يتطلــب تطويــر عمليــات اإلدارة عنايــة خاصة، فالجودة والتميــز يحتاجان إلى 
أنظمــة تعليميــة تتســم بالمســئولية والشــفافية والمرونــة.  ويحظى تطوير 
للتعليــم  اليونســكو  اســتراتيجية  فــي  كبيــر  باهتمــام  التعليميــة  األنظمــة 
(2021-2014)، وتقرير التعليم للجميع لعام 2015.  وتوفر اليونسكو إطارًا 
لتحليل/تشــخيص جــودة التعليــم العــام (2012) كأداة تحليليــة لمســاعدة 
الــدول األعضاء علــى تقييم الجودة في أنظمتها التعليمية. ويهدف المركز 
إلــى تعزيــز عمليــة تطويــر الحوكمــة واإلدارة التعليميــة فــي العالــم العربــي 
وذلــك مــن خــالل  التركيز على تعزيــز جودة المدارس كأحد النتائج المباشــرة 
لنظم اإلدارة التعليمية، وتطوير آليات التحول نحول الالمركزية، هذا بجانب 

آليات التقييم والمحاسبة في النظم التعليمية.  
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3.3   قياس جودة األنظمة التعليمية 

تعــد فعاليــة األنظمــة التعليميــة في العالم العربــي (متضمنة المــدارس الدولية) 
محورًا رئيسيًا في تقرير التعليم للجميع الصادر من قبل اليونسكو (2015)، وتأتي 
أهميــة قيــاس فعاليــة األنظمة التعليمية مــن الحاجة الدائمة إلــى ضمان الجودة 
علــى  ســواء  التعليميــة،  األنظمــة  ونتائــج  مخرجــات  قيــاس  خــالل  مــن  وذلــك 

المستويات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية. 

وحيــث إن قيــاس جــودة األنظمــة التعليميــة يتحــدد مــن خــالل جــودة مخرجــات 
ونواتــج التعلــم، ســيقوم المركــز فــي هــذا الشــأن بدراســة تجــارب المشــاركة فــي 
اختبارات التحصيل الدولية والمحلية لتحديد الممارسات المثلى التي تتناسب مع 
أنظمة التعليم في العالم العربي، على نحو يقلل من الفجوة بين الطالب العربي 
وقرنائــه فــي العالــم المتقــدم، كمــا ستشــمل اهتمامــات المركز في هــذا المحور 
تقييــم تجــارب المــدارس الدوليــة في العالم العربي، ودراســة ممارســات االعتماد 

المدرسي محليًا وإقليميًا وعالميًا. 

ثانيا: التميز في التعليم  

سياسات دعم التميز
يعــد التميــز فــي التعليم امتدادًا لجودتــه على كافة النواحي والمســتويات، وتعد 
سياســات التعــرف علــى التميــز  فــي التعليــم ودعمه وتطويــره ضروريــة لألنظمة 
التعليميــة. ويولــي المركــز اهتمامــًا خاصــًا بسياســات دعم التميز وذلــك من خالل 
التركيــز علــى دراســة وتقويــم  برامج جوائز التميز المحليــة والوطنية واإلقليمية، و 
تطويرالمعاييــر الالزمــة للتأكــد من جودة المؤسســات المتميــزة للتحقق من إدارة 
الجوائــز بشــكل مناســب، هذا بجانــب مراجعة الممارســات الدوليــة بخصوص منح 

جوائز التميز لالستفادة من أفضل الممارسات في هذا الشأن.  
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دراسة أنظمة التعليم 

الدولية 
تقييم تجارب 

المدارس الدولية في 
العالم العربي

دراسة ممارسات 
توكيد واعتماد 

الجودة في العالم

يلقي المركز الضوء 
في موضوع تميز 

التعليم على اآلتي: 
تقييم برامج جوائز 

التميز 
التأكد من جودة 

المؤسسات المتميزة 
مراجعة الممارسات 

الدولية الخاصة بمنح 
جوائز التميز



الخدمات
االستراتيجية 





يعــد تعزيــز جــودة التعليــم وتميزه في العالم العربي الهدف الرئيســي ألي خدمة يوفرها المركز، ومن 
ثم فإن جميع الخدمات تم تحديدها في هذه االســتراتيجية في ضوء المهام الرئيســية للمركز، وكذا 
فــي ضــوء دراســة المقارنــة المرجعيــة التــي أعدهــا المركــز لبعــض المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة 

المماثلة. 

تنقســم الخدمــات التــي يوفرهــا المركز إلى نوعين رئيســين، خدمات محورية وخدمــات داعمة. يوضح 
الشكل التالي هذه الخدمات بالتفصيل: 

31
الخدمات االستراتيجية 

رؤية المركز
« مرجع موثوق لتطوير الجودة والتميز في التعليم في العالم العربي »
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التنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات االختصاص

نشــــــــر المعرفــــــــــــــــة



الخطة االستراتيجية لتقديم الخدمات 
يقــدم المركــز خدمتيــن رئيســيتين لكافــة الــدول الواقعة فــي النطــاق الجغرافي لعمــل المركز، وهمــا البرامج 

البحثية ونشر المعرفة. أما بقية الخدمات فيستم تقديمها من خالل مرحلتين رئيسيتين على النحو التالي: 

المرحلــة األولــى التأسيســية حيــث ســيكون التركيز على تأســيس ســمعة المركــز، وتعزيز كــوادره داخل المجال 
التعليمي وبناء قاعدة بيانات ثرية،هذا باإلضافة إلى بناء عالقات قوية مع الشركاء والخبراء في هذا المجال. 

ستكون هذه المرحلة قصيرة المدى وسيوفر المركز خاللها خدمات البرامج التطويرية و التنسيق. 

المرحلــة الثانيــة ســتكون طويلــة المــدى وسيوســع فيهــا المركز نطاق خدماته ليشــمل الخدمــات الفنية مثل 
تقديم االستشارات وإدارة المعونات. 

يوضح الشكل التالي أهداف كل مرحلة والخدمات المقدمة فيها: 

32

١

٢

المرحلة االولي من الخدمات
بناء المصداقية

وترويجها

المرحلة الثانية : توسيع الخدمات
التوسع لتقديم الخدمات الفنية

البحث

البرامج التطويرية

نشر المعرفة

التيسير والتنسيق

البحث

بناء القدرات

نشر المعرفة

التيسير والتنسيق

إدارة المعونات

تقديم االستشاراتإدارة المعونات



 األطراف المعنية
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اإلدارة والتشغيل





يتولى اإلشراف على مراكز الفئة الثانية تحت إشراف اليونسكو مجالس إدارة برئاسة وزير التعليم في 
الدولة المستضيفة وعضوية وزراء التعليم في عدد من الدول التي يشملها نطاق عمل المركز، هذا 
باإلضافة إلى عدد من الخبراء المحليين والدوليين.  ويتمتع المركز باســتقاللية مالية وإدارية تدعمها 

الدولة المستضيفة ومنظمة اليونسكو. 

وقــد نصــت اتفاقيــة تأســيس المركــز علــى عــدد مــن المــواد الخاصــة بتشــكيل مجلــس إدارة المركــز 
وصالحياته، حيث نصت المادة (8) بالتحديد على ما يلي: 

" يتولى توجيه المركز واإلشراف عليه مجلس إدارة يجدد كل سنتين لثلث أعضائه الذين يتألفون من:

وزيرالتعليم في المملكة العربية السعودية رئيسًا لمجلس اإلدارة؛  
ممثل المدير العام لمنظمة اليونسكو؛  

أعضاء ممثلين للدول العربية ذات العضوية في اليونسكو (حد أقصى 7 أعضاء)؛  
أعضاء ممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة (حد أقصى 5 أعضاء)؛  

عضوين ممثلين لهيئات ومؤسسات إقليمية ودولية؛  
مدير عام المركز كأمين لمجلس اإلدارة."  

كما تناولت االتفاقية المهام الرئيسة لمجلس اإلدارة فيما يلي: 

إقرار برامج المركز لألجلين المتوسط والطويل.  

إقرار خطة العمل السنوية للمركز، بما في ذلك خطة التوظيف.  

دراســة التقاريــر الســنوية المقدمــة مــن مديــر المركــز، ومــن ضمنهــا تقاريــر التقييــم الذاتــي كل   
عامين، بشأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.

دراســة تقاريــر المراجعــة المســتقلة الدوريــة للبيانــات الماليــة للمركــز ورصد عمليــة توفير دفاتر   
المحاسبة الالزمة إلعداد البيانات المالية.

اعتماد القواعد واللوائح، وإقرار اإلجراءات المالية واإلدارية، وكذلك اإلجراءات المتعلقة بإدارة   
شؤون موظفي المركز وفقًا لقوانين المملكة.

البت في مســألة مشــاركة المنظمات والهيئات الحكومية واإلقليمية والدولية في أنشــطة   
المركز.

اإلدارة والتشغيل
39



بينما يكون المدير العام للمركز مسئوًال عن اآلتي: 

اإلدارة التنفيذية للمركز طبقًا للبرامج والتعليمات الصادرة من قبل مجلس اإلدارة؛   
اقتراح و تنفيذ مشروعات خطط العمل (متوسطة وطويلة األجل)؛   

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة؛   
إعداد تقارير حول أنشطة المركز وتقديمها لمجلس اإلدارة؛  

اإلبقاء على العالقات الجيدة مع الهيئات والجهات ذات الصلة؛   
تمثيل المركز إعالميًا وقانونيًا أمام مختلف الجهات داخليًا وخارجيًا.   

أمــا اللجنــة االستشــارية فســتتألف مــن نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مجــال عمل المركــز، ذوي 
السمعة العلمية واإلدارية المتميزة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتحدد مهامها في: 

توفير النصح والمشورة للمدير العام؛  
إعطاء التعليقات واالنطبعات حول أعمال المركز االستراتيجية؛  

تقديم المبادرات لإلرتقاء بالمركز وأدائه؛   
بناء شبكات اتصال قوية تمكن المركز من تحقيق أهدافه؛  
يوضح الشكل التالي الرسم التصوري لهيكل اإلدارة العليا:   

40

يوضح الشكل التالي أهداف كل مرحلة والخدمات المقدمة فيها:

 مجلس اإلدارة

اللجنة االستشارية المدير العام

 إدارة األعمال
 اليومية للمركز

اإلشراف على
 برامج وخطط المركز وتوجيهها 

نخبة من االستشاريين تقوم
 بمراجعة القرارات االستراتيجية
 للمركز وتقديم المشورة حيالها

وبنــاء علــى الدراســات والمقارانــات المرجعيــة التــي قــام بهــا المركــز، تضــع هــذه االســتراتيجية تصــورًا 
للهيــكل اإلداري األنســب والــذي يمكن المركز من أداء مهامــه بكفاءة، ومن تحقيق أهدافه. ويتمثل 
هــذا التصــور فــي أن تتكــون إدارة المركــز مــن مجلــس اإلدارة ومكتب المديــر العام ولجنة استشــارية. 
بحيــث تكــون مهمــة مجلــس اإلدارة بجانب مهامه المذكورة أعاله، هي اإلشــراف علــى برامج المركز 

وتوجيهها. 



الهيكل التنظيمي 
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تضع هذه االستراتيجية الرؤية المستقبلية للهيكل التنظيمي للمركز، حيث توضح بنية وتطور الهيكل 
خالل خمسة أعوام. وقد ُأخذ في االعتبار ضرورة أن يكون هذا الهيكل مرنًا كي يتالئم مع متطلبات 
المركز خالل هذه الفترة.  وقد تم االستناد أيضًا في تطويره إلى الدرسات والمقارنات المرجعية التي 
قــام بهــا المركــز حــول المنظمات والمؤسســات النظيرة. وخــالل تصميم هذا الهيكل تــم األخذ بعين 

االعتبار المبادئ اآلتية: 

أن يتناسب الهيكل التنظيمي للمركز مع أهدافه ومهامه؛   

تعزيز الترابط والعمل الجماعي داخل المركز من خالل ربط المهام ببعضها البعض كلما أمكن؛   

إقامة مؤسسة انسيابية مع تقليل عدد الدرجات والمستويات بداخلها؛   

بدء العمل بعدد قليل من الموظفين والعمل مع شركاء على مستوى عالمي لبناء الكفاءات   
داخل المركز عبر الوقت؛ 

تعزيز التعاون مع مراكز اليونسكو األخرى.   

وبناء على ما تقدم، تم تحديد الرؤية المستقبلية للهيكل التنظيمي وكذلك وظائف وآليات عمل كل 
إدارة. ويوضح الشكل التالي التصور المستقبلي للهيكل التنظيمي للمركز خالل خمسة أعوام:

 الهيكل التنظيمي



المدير العام

البرامج التطويرية

الشئون اإلدارية وخدمات الدعم

مدير مكتب المدير العام

التخطيط االسترتيجي

االبحاث

الموارد البشرية

تكنولوجيا المعلومات

االستشارات

 االدارة المالية
الشئون االدارية 

السعاه والسائقون

الشراكات والتواصل

العالقات الدولية

اإلعالم والعالقات
العامة 

أخصائي تمويل

إدارة المعرفة

أخصائي إدارة معرفة

مترجم

خدمات دعم استرتيجية وخارجية

خدمات دعم إدارية داخلية

20
15

20
16

20
16

20
15

20
16

20
15

20
15

20
17

20
16

20
15

20
15

20
15

20
15

20
17

الوظائف الرئيسية للمركز
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وبناء على ما تقدم، تم تحديد الرؤية المستقبلية للهيكل التنظيمي وكذلك وظائف وآليات عمل كل 
إدارة. ويوضح الشكل التالي التصور المستقبلي للهيكل التنظيمي للمركز خالل خمسة أعوام:



مؤشرات قياس
األداء





يوضــح هــذا القســم مؤشــرات قيــاس األداء الخاصة بكل هدف اســتراتيجي للتأكد مــن تحقيق المركز 
ألهدافه على النحو المخطط له. 

١. تطوير برامج بحثية عالية الجودة

تقــوم اســتراتيجية عمــل المركــز في األســاس علــى تطوير برامــج بحثية عاليــة المســتوى لتعزيز جودة 
التعليــم وتميــزه فــي العالــم العربــي، وتهــدف هــذه البرامــج إلى تطويــر األنظمة التعليميــة من خالل 

استقصاء الحقائق وتحديد احتياجات هذه األنظمة كي يتم الوفاء بها. 

يتحقق هذا الهدف من خالل ثالث آليات، بحيث تتحقق كل آلية بشــكل تدريجي على المدى القصير 
والبعيد. يوضح الجدول التالي المنهجية التي سيتبعها المركز لتحقيق هذا الهدف:

47
مؤشرات قياس األداء

٢. دعم وإعداد برامج تطويرية

يولــي المركــز اهتمامــًا خاصــًا فــي اســتراتيجيته بدعــم وإعــداد برامــج تطويريــة تســتهدف التربوييــن 
والقائميــن علــى العمليــة التعليمية، كي يقدم لهم تدريبًا متخصصًا في جميع جوانب الجودة والتميز 

في التعليم. وتتميز هذه البرامج بأنها ذات طابع محلي وإقليمي. 

وتضع هذه االستراتيجة ثالث آليات لتحقيق هذا الهدف، بحيث تتحقق كل آلية بشكل تدريجي على 
المدى القصير والبعيد. يوضح الجدول التالي المنهجية التي سيتبعها المركز لتحقيق هذا الهدف:

الهدف

تطوير برامج
 بحثية عالية الجودة

المدى القصير (عامين) المدى البعيد (5 أعوام)اآلليات

  إصدار تقريرين بحثيين
 وأربعة مقاالت سنويا حول

 .جودة التعليم وتميزه
اإلصدار المنتظم للتقارير 

البحثية ونشرها
 إصدار ثالثة تقارير وأربعة

 مقاالت سنويا حول جودة
.التعليم وتميزه

 الوفاء بمتطلبات %70 من
 .االطراف المعنية

رضا األطراف المعنية 
باإلصدارت البحثية.

الوفاء بمتطلبات ما يزيد 
على %80 من االطراف 

المعنية.

 .تنظيم ندوتين  سنويا
تنسيق وتنظيم مجموعات 
بحثية وندوات علمية حول 

جودة التعليم وتميزه
تنظيم أربع ندوات سنويا.  



٣. تقديم اإلستشارات الفنية

يســعى المركــز مــن خــالل خطتــه االســتراتيجية إلــى بــذل مجهــودات حثيثــة لتزويــد الــدول األعضــاء 
بالمشــورة الفنيــة واألفــكار العمليــة وأفضــل الممارســات العالميــة في مجــال جودة التعليــم وتميزه. 
ويؤمن المركز بأن الوفاء األمثل بهذا الهدف يتحقق بعد إتخاذ كافة الخطوات الضرورية التي تمكنه 
من القيام بهذه المهمة بشــكل مالئم. ومن ثم  ســيبدأ المركز في مرحلة تقديم االستشــارات الفنية 

بعد عامين من عمله. 

وتحدد هذه االستراتيجة ثالث آليات لتحقيق هذا الهدف، حيث سيتم تنفيذها على المدى الطويل. 
وســيعمل المركــز أيضــا فــي المــدى القصيــر على بنــاء وتعزيز مصداقيته علــى النطــاق التعليمي وبناء 

قاعدة بيانات ثرية.  يوضح الجدول التالي المنهجية التي سيتبناها المركز في هذا الشأن: 
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الهدف

دعم وإعداد
 برامج تطويرية

المدى القصير (عامين) المدى البعيد (5 أعوام)اآلليات

تنظيم ورشتي عمل سنويا
تنظيم ورش عمل تطويرية 
حول الجودة والتميز في 

التعليم

 تنظيم خمس ورش عمل
سنويا

 التنسيق لتنفيذ
 برامج التطوير

سيتم التنسيق بخصوص البرامج التطويرية بعد 
مرور عامين من عمل المركز

 الوفاء بمتطلبات %70 من
.االطراف المعنية

الوفاء بمتطلبات ما يزيد رضا األطراف المعنية 
على %80 من االطراف 

المعنية.



٤. اإلشراف على برامج المعونات التعليمية وإدارتها
 ســيقوم المركــز، مــن خــالل هــذا الهدف االســتراتيجي، بــإدارة المعونــات التعليميــة والتأكد مــن وصولها إلى 

الدولة المستحقة لها على النحو األمثل. 
 

يســعى المركــز إلــى تحقيــق هــذا الهدف مــن خالل ثالث آليات رئيســية، بحيث تتحقق كل آلية بشــكل تدريجي 
علــى المــدى القصيــر والبعيد. وســيقوم المركز بتوفير إدارة ومنح مشــروعات المعونــات الخارجية بعد عامين 

من عمله. يوضح الجدول التالي المنهجية التي سيتبناها المركز لتحقيق هذا الهدف: 
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الهدف

تقديم 
االستشارات الفنية

المدى القصير (عامين) المدى البعيد (5 أعوام)اآلليات

 توفير  المشورة
 الفنية للدول األعضاء

 تقديم ثالث دراسات
 استشارية من قبل المركز

 سنويًا

 سيتم تقديم الخدمات
 االستشارية بعد عامين من

إعداد تقارير حول أفضل  عمل المركز
الممارسات

إصدار أربعة تقارير حول 
أفضل الممارسات في 

مجال جودة التعليم وتميزه. 

 التأكد من تلبية احتياجات
 المؤسسات من خالل
 الخدمات االستشارية

 المقدمة

التأكد من تحقيق نسبة تزيد 
على %70 فيما يتعلق برضاء 

المؤسسات بالخدمات 
االستشارية المقدمة
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الهدف

اإلشراف على
 برامج المعونات 
التعليمية وإدارتها

المدى القصير (عامين) المدى البعيد (5 أعوام)اآلليات

الحصول على
 مشروعين أو ثالثة 
 مشروعات للتمويل

 تغطي نسبة %10 من
 الميزانية المخصصة لألبحاث

توفير التمويل للمشروعات 
الداخلية 

 الحصول على ثالثة أو أربعة
 مشروعات للتمويل تغطي
 نسبة %20 من الميزانية

المخصصة لألبحاث

 منح مشروعات خارجية إلدارة
سيتم إدارة مشروعات  المعونات

المعونات للمؤسسات 
الخارجية بعد عامين من 

عمل المركز
  التأكد من تلبية احتياجات
 األطراف التي يتم إدارة

المعونات لديها

تحقيق نسبة %70 فيما 
يتعلق بإرضاء األطراف 

المعنية حول كفاءة المركز 
في إدارة وتخصيص 

المعونات



فريق عمل 
االستراتيجية 





فريق عمل االستراتيجية
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فريق المركز

1. د. حسام زمان
 مدير مشروع االستراتيجية و مدير عام المركز

2. أ.ريم اليوسف
 مسئول العالقات الدولية بالمركز

3. أ.بتول العنزي
مساعد باحث

4. أ. طراد باهبري
السكرتير التنفيذي السابق

 
5. أ. أحمد القينيصي

 مسئول الشئون المالية 

6. أ. محمد صالح سنوسي
  التحرير والترجمة

7. م .لؤي عثمان مجذوب
 التصميم 

8. أ. حاتم البلوي
  النشر والخدمات المساندة

فريق مجموعة بوسطن جروب 
لالستشارات 

1. د. ليلي حطيط
 منسق مشروع االستراتيجية وشريك ومدير 

عام بالمجموعة 

2. ماتيو سيرينا
 مدير مشروعات 

3. عامر مخلالتي 
 مستشار بالمجموعة



الخبراء والمستشارون

د. فريال خان
 اخصائية برنامج التعليم بمكتب اليونسكو 

بالدوحة  

د. عمر جلون
 أستاذ مساعد في التعليم المقارن بجامعة 

طيبة 

د.  مسفر السلولي
 المستشار والخبير بمشروع الخطة 

االستراتيجية للتعليم الجامعي في المملكة 
العربية السعودية آفاق

أ.د.  فوزية البكر
 أستاذ أصول التربية بجامعة الملك سعود  

د. ايمان أبوخضير
 معهد اإلدارة العامة

أ. د.  محروس الغبان
 وكيل الجامعة بجامعة طيبة وعضو مجلس 

إدارة المركز 

د. منصور العصيمي
 المستشار التعليمي في الموفوضية الدائمة 

للمملكة العربية السعودية باليونسكو

د. أحمد عبدالوهاب
 مدير البرامج التطويرية بالمركز

أ. مهرة المطيوعي
 مدير لمركز اليونسكو اإلقليمي للتخطيط 

التربوي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

د.  ساجا جمجوم
 الخبير والمستشار بهيئة تقويم التعليم العام 

د. إقبال درندري
 أستاذ القياس والتقويم بجامعة الملك سعود 
وعضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام 

أ. خالد الخضير
 رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة  

د. إيناس  طه
 عميدة الدراسات الجامعية وخبيرة الجودة 

بجامعة طيبة  

د.  معاذ مجددي
 عميد معهد البحوث واالستشارات  بجامعة 

طيبة

د. مي العبيدي
 مساعد محافظ هيئة تقويم التعليم العالي 

للعالقات الدولية سابقًا  
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العمــل فــي هــذه  أثنــاء  القيمــة  الخبــراء علــى مشــاركتهم  بالشــكر والتقديــر لجميــع  المركــز  يتقــدم 
والبيانــات  واآلراء  المعلومــات  كافــة  عــن  الحصريــة  مســؤوليته  علــى  المركــز  ويؤكــد  االســتراتيجية. 

والرسومات البيانية والمواد المتضمنة في هذه الوثيقة.
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