
يتوقع من موظفي و�ا�ات التعليم العاملين بمجاالت التخطيط واإلحصاء والتق�يم أن يتمرسوا على تحليل نقدي 
لقطاع التعليم من أجل تحديد الثغ�ات والفرص المتاحة لتحسين األداء. وتل�ية لذلك، أعد المركز اإلقليمي للجودة 
والتميز في التعليم حق�بة تد���ية حول مؤش�ات التعليم استجابة للحاجة إلى أداة عملية لفائدة موظفي و�ا�ات 
بشأن  والتحاور  النقدي  التحليل  في  للمشاركة  والتق�يم  التخطيط  بمجاالت  العاملين  العر�ية  بالدول  التعليم 
السياسات القائمة على األدلة مع نظ�ائهم الحكوم�ين وكذلك الشركاء اآلخ��ن بشأن قضايا السياسات التعليمية 
على نطاق قطاع التر�ية والتعليم ببلدهم.  فالغرض األساسي من هذه الحق�بة التد���ية هو توفير إطار تحليلي 
لتسهيل  التعليمية، وأداة  السياسات  إطار رصد وتق�يم  المستخدمة والمطلوبة في  المؤش�ات  يحتوي على أهم 

إج�اء تحليل شامل لسياسة قطاع التعليم.
يتمحور البرنامج التد��بي حول بناء وقياس المؤش�ات التعليمية، ويقدمه خب�اء دول�ين مختصين في مجال مؤش�ات 
التعليم. ويستهدف البرنامج منسوبي و�ا�ات التر�ية والتعليم العاملين بمجاالت التخطيط واالحصاء والتق�يم في 
العالم العربي. وتشمل المرحلة األولى من المش�وع الدول األعضاء السابق�ين والحال�ين في مجلس إدارة المركز.
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مش�وع تد��ب بعض مسؤولي و�ا�ات التر�ية والتعليم
 في العالم العربي على المؤش�ات التعليمية

مصرالمغرب السودان األردن اإلما�اتالسعودية

وتفسير  وتحليل  تحديد  على  المشاركين  قدرة  تع��ز 
والرصد  التخطيط  في  التعليم  مؤش�ات  واستخدام 

والتق�يم.
الدور األساسي  رفع مستوى الوعي بأهمية فهم 
ومدى  التعليمي  النظام  لقياس  مؤش�ات  لوجود 
إسهامها في تطو�ر األنظمة ومتابعة سير العملية 

التعليمية.

معالم المش�وع 
ورش  شكل  في  التد���ية   الحق�بة  برنامج  تصميم 
عمل لفائدة موظفي و�ارة التعليم المسؤولين عن 
المستوى  على  السياسات  وتحليل  التخطيط 

المركزي واإلدا�ات اإلقليمية. 
من  موظفا   ٣٠ عن  ي��د  ال  ما  الورشة  في  يشارك 
المعن�ين  واإلدا��ين  والمخططين  اإلحصائ�ين 
واالست�ا�يجيات  الخطط  وتق�يم  رصد  بعمليات 
الوطنية في مجال التعليم، وبمتابعة �نفيذ أهداف 

.(SDG) التنمية المستدامة

المؤش�ات التعليمية:
      o مؤش�ات االلتحاق والمشاركة.
      o مؤش�ات اإلنصاف والمساواة.

      o مؤش�ات الجودة.
معا�ير �يانات المؤش�ات ومصادرها وجودتها.

واستخدامها  الرئيسية  التعليمية  المؤش�ات  احتساب  كيفية 
ومقار�تها مع األنظمة التعليمية األخرى.

.(SDG4) مؤش�ات أهداف التنمية المستدامة، الهدف ال�ابع تحديدًا
العملية  احتياجا�هم  مع  ومالءمتها  التد���ية  الحق�بة  أهمية  تق�يم 
في رصد وتق�يم االست�ا�يجيات الوطنية وااللت�امات الدولية، وإبداء 
تع��ز  أجل  من  التد���ية  الحق�بة  لتحسين  وتوصيات  مالحظات 

مالءمتها مع االحتياجات الوطنية.
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