كراس الشروط
-I

اسم المشروع :خطّة تطوير التّعليم في الوطن العربي.

-II

للسنوات الخمس األولى.
اسم النشاط :تقويم تنفيذ خطّة تطوير التّعليم في الوطن العربي ّ

 -1اإلطار العام:
بعد مرور خمس سنوات على الشروع في تنفيذ خطّة تطوير التّعليم في الوطن العربي التي اعتمدت
قمة دمشق مارس  8002وأوكل أمر تنفيذها إلى المنظّمة العربية للتّربية والثّقافة والعلوم بال ّشراكة مع
في ّ
العامة لجامعة الدول العربية ،تعمل المنظّمة على تقويم مجمل المشاريع والبرامج واألنشطة التي
األمانة ّ

أنجزت من الخطّة وذلك بإعداد تقرير تقويم شامل.
 أهداف الدراسة /المشروع:

النجاح ومواطن التّعثّر في تنفيذ الخطّة .
تبين مواطن ّ
 تشخيص واقع تنفيذ الخطّة ب ّتصورات ومقترحات لتجويد تنفيذ الخطّة للمرحلة المتبقاة.
 وضع ّ المستفيدون من الدراسة/المشروع: المنظّمة
الدول العربية
العامة لجامعة ّ
 األمانة ّ

الدول العربية ( المسؤولون عن تطوير التّعليم)
ّ 
 أنشطة الدراسة/المشروع:للسنوات الخمس األولى
 إعداد تقرير شامل لتنفيذ خطّة تطوير التّعليم في الوطن العربي ّ
( )8002-8002استنادا إلى تحليل وثائق والى تحليل بيانات مستفادة من استبانات،
ومقابالت و دراسة حال)
 بناء شبكات وأدوات تقويم.
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مهمة فريق البحث:
ّ -2

 الهدف العام :الرجوع إلى وثيقة خطّة تطوير التّعليم ومختلف تقارير اإلنجاز وجمع بياناتفي الغرض تم ّكن من تشخيص واقع تنفيذ الخطّة.
الخصوصية:
 األهدافّ

الصلة بموضوع التّقويم.
 تحليل محتوى الوثائق والتّقارير ذات ّ
 بناء أدوات وشبكات التقويم.
 دراسة حال ( أربع دول )

 -3أعمال فريق البحث :مكتبية وميدانية
 بناء استبانات وشبكات تقويم.
 إجراء مقابالت.
 دراسة حال ( أربع دول ).
يتضمن التشخيص والتحليل
للسنوات الخمس األولى (
 إعداد تقرير تقويم لتنفيذ الخطّة ّ
ّ
والمقترحات).

 -4التقارير والمواعيد
أ -التقارير:
مد فريق البحث المنظّمة بتقارير تكتب باللّغة العربية وتغطّي مجمل العمل المنجز على الصورة
ي ّ
نهائية.
المطلوبةّ .
ثم في نسخة ّ
وتقدم هذه التقارير في نسخة ّأولية ّ
لتقدم المنظّمة
أما التقرير النهائي فيقّدم في صيغته ما قبل
النهائية في عدد من النظائر ّ
ّ
وّ

مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ تسليم التّقرير.
منسق فريق البحث في ّ
مالحظاتها إلى ّ
المهمة
 تقرير الشروع في
ّ
 تقرير وسيط
 تقرير نهائي
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ويحدد اعتبا ار من تاريخ العقد بعدد األشهر استنادا إلى مراحل عمل
ب -اإلطار الزمني للتنفيذ(
ّ
الفريق).
 -5النتائج المنتظرة:
 إنجاز تقرير في تقويم تنفيذ خطّة تطوير التعليم في الوطن العربي للسنوات الخمس األولى.


تمكين المنظّمة من أدوات وشبكات تقويم لتنفيذ خطّة تطوير التعليم في الوطن العربي.

تعد بالشهور)
مدة اإلنجاز ( ّ
ّ -6
تتعدى  2أشهر
ينجز فريق العمل التّقرير المطلوب خالل فترة ال ّ
وفق الجدول اآلتي:
منهجية حول العمل
تقديم وثيقة
ّ
تقرير ()1

مرحلة مشروع
المرحلة الوسطى
النهائية
المرحلة ّ

تقرير

جويلية 2115

()8

أوت – سبتمبر 8002

التّقرير الختامي
مــراجعة التقرير

أكتوبر -نوفمبر 8002
ديــسمبر 2115

 -7الكفاءات المطلوبة (مالمح الفريق)
 شهادة  /شهادات عليا في التقويم خبرة في التقويم التّربوي تأليف ونشر في مجاالت القيس والتّقويم المشاركة في بحوث ودراسات في مجال التّقويم-

مراعاة التّمثيل الجغرافي للوطن العربي.

 أال يكون المتر ّشح قد شارك في تنفيذ خطّة تطوير التعليم في الوطن العربي -2مكافأة الخبراء ( عددهم ) 02
 00.000دوالر أمريكي ( 8.200دوالر أمريكي لكل واحد)
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