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 املؤتمر وأهدافه مواضيع 

صومعة  بفندق 2019أكتوبر  30و 28االبتدائية في الفترة املمتدة بين  الصفوف  في العربية والرياضيات الكتابة باللغةو  القراءة تعليم حول  انعقد املؤتمر الدولي

باالشتراك بين الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي   املؤتمر وقد استضيف الرباط،حسان بالعاصمة املغربية 

من املمارسين وصناع القرار والخبراء من مختلف دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا وذلك من أجل  شخص  100 باملغرب، وشارك في املؤتمر ما يناهز

 ية:بلوغ األهداف التال

على مستوى القراءة والرياضيات في الصفوف االبتدائية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا واستقصاء الفرص من  تدارس التقدم املحرز  •

 اجل املزيد من التقدم. 

 . تحديد أنواع التهميش التي يواجهها الطالب والحواجز التي تعرقل التعلم •

 و  (UDLللتعلم )اقتراح خطوات من شأنها تعزيز تطبيق التصميم العاملي  •

 صالح تعليم القراءة والكتابة والرياضيات إالخطوات املقبلة للبلد فيما يخص تحديد األولويات بغية توجيه  •

 

.  )مصر، األردن، املغرب واليمن (الوفود املمثلة لكل بلد من البلدان املشاركة ، بشكل مشترك، سطرتهاالتي “عملخطة ال“يلخص هذا التقرير جلسات املؤتمر و 

حيق هذه  تقدم خطط العمل هذه بتفصيل األولويات املتعلقة بإصالح سياسات وبرامج القراءة والكتابة والرياضيات وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها لت

    :التاليةوأهداف التعلم حول املواضيع املؤتمر   محور ت وقد. باإلضافة إلى الجهات املسؤولةاألولويات  

متوفرة على موقع الروابط التعليمية  للوكالة األمريكية  املوارد،جميع مواد املؤتمر، بما في ذلك النشرات وشرائح العروض التقديمية وغيرها من 

 الخاص باملؤتمر للتنمية الدولية

https://www.edu-links.org/events/state-art-conference-primary-grade-arabic-literacy-and-numeracy.  

  النجاحات:اليمو األول: رصد 

 :أهداف التعلم

 .القراءة والكتابة باللغة العربية والحسابوضع خريطة للتقدم املحرز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تحسين  .1

 .تحديد الفرص املتاحة ملزيد من التقدم في القراءة والكتابة والحساب في الصفوف االبتدائية .2

 .تحديد أنواع التهميش والحواجز التي يفرضها كل نوع أمام التعلم .3

 اقتراح خطوات لتعزيز تطبيق التصميم الشامل للتعلم في سياقاتها. .4

 رسم الخطط املستقبلية إلصالح تعليم القراءة والكتابة والرياضيات في ل توجيه جهود الدول جهم الخالصات من اتحديد أ .5

 عمل وطني من أجل تعليم نوعي للقراءة والكتابة إطار  وضع :  2اليوم 

 اهداف التعلم: 

 .تعليم فعال في القراءة والرياضيات للصفوف املبكرة  تقديمفي  تطوير املنهي للمعلمين بيداغوجيا وبال املتعلقة تحديد أفضل املمارسات  .1

للنظر في كيفية استمرار قدرة األنظمة القطرية على تعزيز التقدم املحرز في مجال القراءة والكتابة والحساب  (Reading MATTERS)إلطار املرجعي للقراءة اتوظيف  .2

 بالصفوف االبتدائية. 

 تلخيص الخطوات املقبلة في إصالح تعليم القراءة والكتابة والحساب والتي يقترحها اإلطار لكل سياق.  .3

 

 : بناء أسس متينة باستخدام األدلة3اليوم 

 اهداف التعلم: 

 توسيع نطاق البرامج الناجحة واستدامتها.فهم أهمية البيانات واملعايير في اتخاذ القرارات بشأن الخطوات املستقبلية إلصالح التعليم وفي  .1

 الخطوات املقبلة من طرف الفريق املمثل لكل بلد. وتحديد تحديد أهم الدروس املستفادة من املؤتمر  .2

1.  

https://www.edu-links.org/events/state-art-conference-primary-grade-arabic-literacy-and-numeracy
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 ملخص الجلسات
 2019 أكتوبر  28اليوم األول: 
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 2019أكتوبر  28 األول،: اليوم اتملخص الجلس

 الجلسة االفتتاحية

 املتحدثون 

 (MNE) التعليم العالي والبحث العلميو املنهي  كوينالتو زي ، وزير التربية الوطنية زاسعيد أم •

 ملغرببا ةاألميركيالسفارة عمال أديفيد غرين ، القائم ب  •

 املغرب -  التعليم العالي والبحث العلميو املنهي  الوطنية والتكوينزارة التربية لو العام  كاتبيوسف بلقاسمي ، ال  •

 املغرب -  التعليم العالي والبحث العلميو املنهي  الوطنية والتكوينالتربية  التواصل بوزارةمديرة  وهمي، الجلسة: فاطمة ةمدير  •

   ملخص الجلسة

ة العربية والرياضيات، بتسليط  افتتح وزير التربية الوطنية املغربي والقائم بأعمال السفارة األمريكية في الرباط املؤتمر الدولي حول تعليم القراءة والكتابة باللغ

( تبادل  1وسطر املشاركون هدفين رئيسيين للمؤتمر:  الضوء على املمارسات الواعدة والتحديات التي تعيق تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية وتعلم الرياضيات.  

( الوقوف على آخر التحديثات في مجال البحوث التعليمية  2والخبرات في مجال إصالح تعليم القراءة والكتابة والحساب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 والتربوية وكيفية تدريس هذه املهارات.

والتي ركزت على التحسن السريع في   الرباط،في  2013عمل اإلقليمية األولى حول تعليم جميع األطفال التي عقدت في ديسمبر وقد ذكر السيد أمزازي بورشة ال

  ،التربويةح النماذج  مخرجات التعلم في الصفوف املبكرة في املنطقة. وشدد السيد الوزير على أهمية تركيز هذا املؤتمر على مساعدة الحكومات الوطنية على إصال 

 التقييم في معالجة مشاكل التعليم.  الذي يلعبه وعلى الدور 

 القائم بأعمال السفارة ألمريكية في املغرب، ديفيد غرين عن مسؤولية الدول في ضمان تطوير املهارات في مجال القراءة والكتابة والحساب جهته، تحدثمن 

هميتها  أ  للداللة علىارات التي تضخها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في قطاع التعليم باملغرب  باعتبارها مؤشرا على التنمية املجتمعية. وذكر غرين حجم استثم

 ملصالح السياسة الخارجية للواليات املتحدة. 

ديفيد جرين خالل افتتاح املؤتمر الولي لتعليم القراءة والكتابة  بالرباط القائم بأعمال السفارة األمريكية  رفقة سعيد أمزازي السيد وزير التربية الوطنية 

  2019والحساب 

Morocco Minister of Education Saaïd Amzazi and U.S. Chargé d’Affaires David Greene opening the 2019 SOTA Conference. 
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محور البرنامج: تعليم القراءة والرياضيات في الصفوف األولى بدول منطقة الشرق األوسط 

  ال افريقيا وشم

 املتحدثون 

 فؤاد شفيقي، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي باملغرب  ●

 حفص محمود أبو ملوح، وزارة التربية والتعليم األردنية ●

 نيلي الزيات، وزارة التعليم املصرية. ●

 األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسطمسير الجلسة: ستيفاني كيندال، مكتب الوكالة  ●

 ملخص الجلسة  

تطور برامج القراءة والرياضيات للمستويات االبتدائية واملجاالت التي عرفت تطورا  واألردن ومصرناقش ممثلو وزارات التعليم بكل من املغرب 

 التحديات الرئيسية. إضافة إلى كبيرا 

السياسة  وجيهمن أجل ت نحو البحث والتقييم توجه البلديناملغربية واألردنية عن  التعليم : تحدث كل من ممثلي وزارةتطورات الرئيسيةال

ألقى السيد فؤاد شفيقي من املغرب الضوء على مختلف التدخالت املستندة إلى البيانات والبحوث، بما في ذلك إضافة و . توالتدخال التعليمية 

فإن أداء  تقدًما،على الرغم من إحراز املغرب و شامل.  اصالح لتحقيق كنسبة أداء الطالب في املئة 55اعتبارو  القراءة والكتابة والحسابفصول 

أكد حفص محمود أبو ملوح من   ذلك،الدولية. باإلضافة إلى  اتالتقييم تقارير بياناتتعكسه ما  حسبال يزال أقل من هذا الهدف املغاربة الطالب 

كز على دمج مقاربة منهجية جديدة تر ، عن رمص الزيات، مننيللي  ومن جهتها تحدثتاألردن على استخدام بيانات املؤشرات لتوجيه التدخالت. 

قد أثبتت بعض بيانات التقييم  و والحساب واملهارات الحياتية في املناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا في الفصل وإشراك األسر في التعلم.  قرائيةلا

 .املصرية نجاح هذا النظام التعليمي الجديد 

الطالب  وتطرقوا إلى  لإلصالح،بما في ذلك مقاومة أصحاب املصلحة : أشار املشاركون في املناقشة إلى العديد من التحديات التحديات الرئيسية

 أشارت السيدة نيللي الزيات ذلك،وإدراج الفئات املهمشة. باإلضافة إلى    املدرسية،الكتب  جودة  تحسين  و   درسينامل  أداءتحسين  ضرورة و   أداًء،األقل  

يوجدون مليون طفل    23من بينها نسمة  مليون    100عدد سكانها أكثر من    التي يبلغمصر  شكل تحدًيا كبيًرا في  ي  والذيالفصول الدراسية  إلى اكتظاظ  

 النظام التعليمي.  فيالعامة ثقة انعدام الفي النظام التعليمي. كما أشار املشاركون إلى 

التدخالت   تملكعلى وجه التحديد، أشار شفيقي إلى رغبة املغرب في  و الجلسة، أكد املشاركون على أهمية االستدامة.    خالل:  استشراف المستقبل

التكامل بين أهمية الحرص على ناقش املشاركون أيًضا كما ستدامة. لال  وإعطاء أولوية الوطنية،مع التركيز على القيادة  دوليين،واألبحاث من خبراء 

وتحسين التنسيق بين أصحاب املصلحة واملساءلة كما أكدوا على  ،مد األ ويلة التدخالت على األهداف ط مع تركيز الدراسيةاإلصالحات واملناهج 

  أهمية تحسين الوصول إلى التكنولوجيا وإدماجها في النظام التعليمي.

 الدروس املستفادة

لإلصالح . وقيام مصر باعتماد مقاربة منهجية جديدة اتخاذ القرارات القائمة على األدلةاتجاه املغرب واألردن نحو   .1

 .التعليمي

كأولوية، واالنتقال من االعتماد على الخبرة استدامة اإلصالحات وتكاملها شددت جميع البلدان على أهمية  .2

 .مد والتمويل الدوليين إلى تملك املشاريع وطنيا وإلى التدخالت الطويلة األ 

ب األقل أداًء، وتحسين أداء مقاومة أصحاب املصلحة لإلصالح، والتعامل مع الطال  التحديات املشتركةتضمنت  .3

 وجودة الكتب املدرسية واإلدماج.  املدرسين
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آفاقه   الكلمة الرئيسية: حصيلة التقدم و

 املتحدثون 

 املتحدث الرئيس ي: هيلين بويل، مركز تطوير التعليم ●

 مسير الجلسة: هنادة طه تومور، جامعة زايد ●

 ملخص الجلسة  

 بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.  بخصوص التقدم املحرز في بناء املهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب 1  ورقة بحثية  نتائج  ةاملتحدث تقدم

أن بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد   بويل أفادت السيدة نتائج االختبارات الدولية، فقد   انخفاض : على الرغم من التقدم والتحديات اإلقليمية

 في 
ً
 ملحوظا

ً
كالطالقة  العليا املهارات مماثل في تطور تقدم   ة، غير ان ذلك لم يرافقهف املبكر فبي الصفو قراءة والرياضيات لل األساسية  هاراتتعلم املحققت تقدما

(  TIMSSو  PISAو  PIRLSالدولية )مثل  ات التقييماملحصل عليها في درجات الب ما تثبته حسوعمليات الرياضيات املعقدة  قروء امل  في القراءة الشفهية وفهم

على املهارات   املدرسينتدريس املهارات العليا، وخاصة في الحساب. وتشمل التحديات األخرى تدريب  فيالتحدي الرئيس ي يكمن القراءة والرياضيات. الخاصة ب

الفصول الدراسية وترجمة   داخلحتياجات الخاصة لال  تستجيب؛ التحديد املبكر واالفتقار إلى سياسة بانتظام  املواد التعليمية توفيرضمان  و املفاهيمية العليا 

 إصالح السياسات واملمارسات.  على مستوى نتائج البحوث 

الكلمات وفهم   ترميزلتطوير "أعمدة" قوية للقراءة )فك  .بويل أن معايير املحتوى )ما يتم تدريسه( ضرورية ت املتحدثة: أوضحتنمية مهارات القراءة والكتابة

  العربية، اللغة في  جداالوعي املورفولوجي مهم  فمثالتدريس املهارات الفرعية ذات الصلة. عند يجب أن يراعي تعليم القراءة عناصر اللغة العربية  (،املسموع

 الدراسية،لذلك قد يحتاج إلى مزيد من التركيز في املناهج واملواد 

بالنسبة   مهمة  مهارةالفهم املفاهيمي إن وليس ما يتم تدريسه( ذات أهمية خاصة.  الحساب،: تعتبر معايير العملية )كيفية تدريس تطوير مهارات الحساب

املناهج  إنحيث  الحساب في الصفوف االولية العملية لتحسين مهارات  على مستوى ناك تحديات قراءة والكتابة. هلل  بالنسبة بكثير من اهميته أكثر للحساب

 .وحل املشكالتلتفكير املنطقي املهارات املفاهيمية وا يكفي علىبما   ال تركزوالتدريس بشكل عام 

( ضمان وقت  2  وخارجهالفصل الدراس ي  داخل  باستمرارللغة العربية الفصحى با املتعلمين احتكاك ( 1تتضمن التوصيات املتعلقة بالقراءة ما يلي:  التوصيات:

تيجيات املعلم واملواد التي ( تطوير استرا4مهارات إضافية مثل الوعي املورفولوجي ؛  ادراجعلى املهارات الصوتية و  املدرسين ( تدريب 3املمارسة الكافية للقراءة 

(  7في أفضل املمارسات في تعليم القراءة من خالل اإلشراف  املدرسين  تدريب( 6فعالة   قرائيةمواد ب  التزويد املنتظم( 5  املورفولوجيتركز على الوعي النحوي 

 قراءة ومراقبة أداء الطالب.املرتبطة بالعلى أفضل املمارسات   املدرسينتدريب 

وحل املشكالت اتية ( تعليم التطبيقات الرياضي2املعقدة( التركيز على املهارات املفاهيمية العليا والعمليات 1تشمل التوصيات املتعلقة بالرياضيات ما يلي: 

أفضل املمارسات في تدريس   على املدرسين  تدريب ( 4الدراسية ( توفير الوسائل العملية للرياضيات في الفصول 3( عدم التركيز على الحفظ) املنطقي  والتفكير 

 على أفضل ممارسات الرياضيات ومراقبة أداء الطالب. املدرسين( تدريب 5اإلشراف الرياضيات من خالل 

  لدروس املستفادةا 

 في املهارات األساسيةأحرزت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   .1
ً
 هائال

ً
في كل من القراءة والرياضيات   تقدما

 كبيرا في املهارات العليا. لم تحقق تقدًما للصفوف املبكرة لكن 

2.  
ُ
 مهارات الحساب  مهم بشكل خاص. أما بالنسبة لتنمية "لمهع  بالنسبة لتنمية مهارات القراءة والكتابة فإن "ما ن

 أكثر أهمية ألن التحديات مرتبطة بالتعلم املفاهيمي. "كيفية" التدريسفإن  .3

 مج.التدخالت والتدريبات والبر إضافية في ا تالنظر إلى التوصيات باعتبارها متكاملة وليس .4

  

 
 الوكالة االمريكية للتنمية الدولية‘لمؤتمر الدولي حول القراءة والكتابة، مراجعة مكتبيةـ التقرير الختامي ا‘، 2019هيلين بويل، أكتوبر  1
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 وتطبيقاته الخاصة بالرياضيات READING MATTERS اإلطار املرجعي للقراءة

 املتحدثون 

  E3/EDوكالة االمريكية للتنمية الدولية التربية للمن مكتب ريبيكا رودز،  •

 ملخص الجلسة 

   وتطبيقاته في كل من القراءة والكتابة والحساب Reading MATTERSقدم ها العرض تعريفا باإلطار املرجعي للقراءة 

و يتطرق إلى  : هذا اإلطار املرجعي هو أداة جديدة وضعتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من أجل توظيفها في القراءة والكتابة والرياضيات. وهاإلطار املفاهيمي

 Tongue  و اللغة Testingواالختبار  Textsوالنصوص  Teacherواملدرس  Time: الوقت “الخمسة  نموذج” التاءات

    وعناصر هذا النموذج هي كما يلي:  

 

. يمكن  املرتبطة بهاإلطار والنظم  هذا  لحفاظ على جميع مكونات  ألي بلد من أجل اقدرة البلد املضيف والتزامه هما القدرة البشرية واملالية  إن  :  اعتبارات إضافية

أصحاب املصلحة الرئيسيين   على فيالبحث والتكي يفرض وتخصيص املوارد الكافية.  ها وتنفيذالسياسات  وضع من خالل  هالتزاما تبرهن عن للحكومات أن 

جوات ومساعدة البرامج االختالفات بين املجموعات الفرعية وتحديد الفنها رصد أمن شوهي عملية  باستمرار واملؤسسات جمع واستخدام البيانات ذات الصلة

حتى   الحمايةو  ينعمون باألمن تغذية جيدة و  ويحصلون علىرفاهية األطفال أن يكون املتعلمون بصحة جيدة  من شروط إنف، وختاماعلى التكيف وفًقا لذلك. 

 Universal Design  التصميم العاملي للتعلم   دئ، مع دمج مبا  دماجظر أيضا في آثار التهميش واال الن  األطفال يجب ومن اجل تحقيق رفاه    يتمكنوا من التعلم.

.for Learning 

 

   لدروس املستفادة ا
يجب  كما  التصميم الشامل للتعلمعلى مبادئ   MATTERSقراءة لل ياإلطار املرجعيجب أن يشتمل  املتعلمين،لدعم جميع  .1

 أن يركز البحث على اختالف النتائج بين املجموعات.

 . األطفال واالدماج والتكيف ورفاهوالبحث  والتزامهقدرة البلد املضيف العوامل اإلضافية التي يجب مراعاتها تشمل  .2

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf
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  فهم ومعالجة التهميش بفعالية أكبر

 املتدخلون    

 )التقاطع والعدالة(  FHI 360مايكل تشايلدريس ،   ●

 )اإلعاقة(   USAID E3 / ED جوسا،جوشوا  ●

 منظمة إنقاذ الطفولة )التعلم بين األجيال(  رزق،مجدي  ●

 ، مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسط )الالجئون( وراينرأليسون  ●

 USAID E3 / EDمدير الجلسة: أنجولي شيفشانكر،  ●

 الجلسة ملخص

 .يظام التعليمالنوكيف تؤثر على املتعلمين داخل وخارج  التهميش أنواع ناقش أعضاء الفريق 

عتماد  األطفال وا يواجههاالتي  لخاصةسياسات مصممة خصيًصا ملواجهة التحديات اوضع : تشمل ممارسات دمج اإلنصاف في التعليم نصافالتقاطع واال 

  االجتماعية، العتبار كيف يمكن للتصنيفات ا في يأخذي التعليم السياق التقاطع فيوإنشاء وتقييم مؤشرات اإلنصاف.  للمدرسة،البيانات اإلدارية املساواة و 

 . اعاقتهاأو  نتائج التعليممضاعفة  أو الفقر،  االجتماعية لعرق أو الطبقةكا 

التعليمية احتياجات الطالب  نظمة األ أدمجت إذا  املثال،بقية املجتمع. على سبيل على آثار إيجابية يكون له  في التعليم قد تباين القدرات معالجةإن  اإلعاقة:

ددة بطريقة مجزأة  فإن معالجة إعاقات أو احتياجات مح ،وفي املقابل. على األسر  تأثيرات اقتصادية إيجابيةذلك سيكون له  فإن أفضل،بشكل  ذوي اإلعاقة

 لذلك فإن اإلصالحات الشاملة واملتعددة القطاعات هي الحل.  األخرى،املجموعات  ضرمقصودة تعواقب غير ه يمكن أن يكون ل

تطوير مواد تعليمية      عن طريق  الوصول إلى طالب مختلفين في نفس الوقت    سبل  Universal Design for Learningإطار التصميم الشامل للتعليم    يحدد

  املدرسين من املفيد تدريب فإنه  وبالتالي،جميع الفئات. قد تتعرض له خطر اإلصابة باإلعاقة  فإن ذلك،إلى ضافة إمتنوعة.  ولكن بطرق نفس املحتوى  تناول ت

 املدرسية على هذا الخطر بين جميع الفئات وتعريض األطفال آلليات للتغلب على التحديات املحتملة.  نظمةواأل 

في مصر، والذي نجح في تحقيق نتائج التعلم بين األجيال. تعمل وزارة التربية والتعليم  ‘قرية متعلمة ‘: شارك مجدي رزق أمثلة من برنامج التعلم بين األجيال

البرنامج   تناول كما ي ’لطالبمع اتعلم ‘ مبادرة في التعلم من خاللأفراد األسرة واملجتمع  اشراكمج انضمن البر يتو  املدني املصرية مع الجهات الفاعلة في املجتمع 

 والكتابة ألفراد األسرة  وليس الطالب فقط.  القراءة  تعلم

أمام عجز الدول   العاملي وذلك خمس مرات أكثر من املتوسط بمعدل  تمدرس معرضون لالنقطاع عن الدراسةال ممن هم في سن  ين الالجئإن أطفال  الالجئون:

ال  ألن اآلباء يكون مهددا   قدهم حيث ان استبقاء التعليمية،الطالب تحديات فريدة لألنظمة كما تمثل هذه الشريحة من . املستضيفة لهم عن تلبية احتياجاتهم

 على البلد املضيففي قدرة  وأالتعلم  سواء في اكتساب تحديا تمثل التدريس بدورها لغة كما أن  ،معتمدا هذا التعليم عليم أطفالهم إذا لم يكن يوافقون على ت

ثم على لية( ما)املجتمع( والوسط) القاعدة  ساواة على مستوى الالجئين وضمان امل إلدماج. توص ي أفضل املمارسات بإتباع نهج كلي هؤالء االطفال عاباستي

 .السياسة / النظم(مستوى االعلى )

  الدروس املستفادة

العناصر املتفاعلة واملجموعات   مختلفمن خاللها إلى  للنظر التقاطع بمثابة عدسة مفيدة لألنظمة التعليميةيكون  قد .1

قابلة للتكيف مع جميع  مصممة حسب حاجات املتعلم و مج واألنظمة االفرعية داخل النظام. يجب أن تكون البر 

 . نصاف احتياجات املتعلم لضمان اال 

الالجئين وذوي االحتياجات الخاصة.   قد يكون له آثار إيجابية على النظام ككل: ادماج الدامجاملقاربات الشاملة للتعليم  .2

 سيكون من املفيد تبني تدخل شامل لتلبية احتياجات هذه الفئات عوض استهدافهم

 األجيال أن تحسن النتائج التعليمية بما يتجاوز الطالب الفرديين وبين  املنهجية للتدخالت التعلميةيمكن  .3

 

 

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf
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 2019أكتوبر  29ملخص الجلسات: اليوم الثاني، 

 موضوع الجلسة: التطوير املنهي للمدرسين

 املتحدثون 

 RTIاملتحدث الرئيس ي: بنيامين بايبر ،  •

 وزارة التربية والتعليم املصرية شلبي،نوال  •

 العالي والبحث العلميالتعليم و   والتكوين املنهيوزارة التربية الوطنية  املغرب، يوسف،موالي  •

 E3/EDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية  مارتينيز،الجلسة: ربيكا  ةير سم •

 ملخص الجلسة  

املتحدثون تبادل  كما   ،املتعلقة بتدريس مهارات القراءةو   درسينأفضل املمارسات في التطوير املنهي للمخالل عرضه الرئيس ي عن     السيد بايبر تحدث  

 في بلدانهم.املرتبطة بالتطوير املنهي للمدرسين  تجاربهم من ممثلي وزارات التعليم 

ما هو مطلوب لتحسين بين بين إنجازات اإلصالحات التعليمية الحالية و فاصلة هو أكبر فجوة  فإن التطوير املنهي للمدرس بايبر،للمتحدث وفقا 

من التوصيات  بايبر العديدالسيد  قدموقد التدريب أو التوجيه. إضافة إلى التدريب أثناء الخدمة  املنهي للمدرسالتطوير نتائج التعلم. يتضمن 

دعم ل مجموعة من األدواتتوصياته تصميم  تشملكما ومجتمعات املمارسة.  شرافواال  املباشرةمن خالل التدريبات  تطوير املدرسينلتحسين 

جة وغيرها من أشكال املمارسة في التدريبات وضمان الفعالية من حيث التكلفة وتحسين زيارات التدريب واجتماعات  ، وزيادة تمارين النمذ املدرسين

 املدرس،أساليب التدريب التقليدية من مجرد نقل املعرفة إلى التركيز على تغيير سلوك  املمارسة وتغيير مجتمعات 

 .بنيامين بايبر ، نوال شلبي ، وموالي يوسف يتحدثون خالل حلقة نقاش حول التطوير املنهي للمدرسين مارتينيز،ربيكا 
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بايبر على املمارسة  ولذلك شددوقت التدريب للمحاضرة واملناقشة والنمذجة أو العرض العملي واملمارسة.  ثماريمكن است :املباشرةالتدريبات 

مؤشر على جودة التدريب. وأوص ى   للوقت وأفضلفاعلية    كثراألغالل  االستكونها أيضا تمثل  و   درسامل  ممارسةغيير  باعتبارها الطريقة األكثر فعالية لت

 .مارسة في مجموعات صغيرةاملوإعداد املدربين لنمذجة السلوك و  املحتوى،والحد من مدة التدريب وتركيز  للتدريبات،التخطيط بعناية ضرورة ب

تقيم وزنا  على كل دولة أن تحتم . يالتكميلي يمكن تعزيزها عن طريق التدريب املباشرةبايبر أن التدريبات أشار  :املمارسةالتدريب ومجتمعات 

 عن  الداخليين،املدربين الخارجيين مقابل املدربين مبدأ العتبارات الخاصة بتطبيق ل
ً
 في سواء في املدرسة او التدريب ومجموعات املمارسةفضال

واستخدام التكنولوجيا   يةزيارات التدريبال عدد التدريب وزيادةعلى جودة  للمدربين والتأكيد التوصيات زيادة الدعم الحكومي  تشملو املجموعة. 

الحظات بإبداء املوضمان املساءلة وتحفيز املدربين  وتقليص نطاق تغطية املدرب )مثل النطاق الجغرافي( وتقليل املسؤوليات األخرى  والسماح 

 .من خالل تقليل عبء العمل مجموعات املمارسة)التفكير ، التعزيز اإليجابي ، مجاالت التحسين( ، وتحفيز حضور  تدريبال بخصوص

ومتطلبات  درسين: مواءمة معايير املمن أجل التحسين الوظيفي للمدرسينمصر اإلصالحات التي اعتمدتها تحدثت نوال شلبي عن  :نقاشالحلقة 

 
ُ
ةح  التخرج مع املناهج امل ومن   وضمان تكامل املناهج الدراسية.    التخصصات،متعددة    قارباتعلى م  اليونيسف( والتدريب)الدوليةواعتماد معايير    ين 

 اللغة،لتركيز على إتقان  ل  تكوين املدرسينموالي يوسف أن املغرب يسعى إلى تحديث مناهج  وزارة التربية الوطنية املغربية السيد    أوضح ممثلجهته،  

الحاجة إلى مسألة املستمر. كما أثار املشاركون في املناقشة  الوظيفي والتطوير، سيدرسها املدرس املادة التيفي  كفاءةالو  التكنولوجيا،واستخدام 

 .بما في ذلك دليل للمدرسين عبر اإلنترنت يتناول مجموعة من أنواع املتدربين وسيناريوهات الفصول الدراسية شاملة،مواد تدريبية 

 الدروس املستفادة

من خالل ممارسة املهارات( في ) املدرستغيير سلوك على  التطوير الوظيفي للمدرسكز إصالح تيجب أن ير  .1

 املعلومات.الدورات التدريبية وليس نقل 

 تنفيذ التوصيات بشكل شامل.  تسنى لهاحتى ي للمدرسدعم أفضل  عناصرتحتاج البلدان إلى هياكل أو  .2

باإلضافة   املمارسة،  ومجموعاتجودة التدريب  تحسينات في    التطوير الوظيفي للمدرسيجب أن يتضمن إصالح   .3

 إلى التدريبات املباشرة.
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 املدربون واملرشدون : 1.1الجلسة الفرعية

 املتحدثون 

 FHI 360 عن منظمة مايكل تشيلدريس •

 ملخص الجلسة

  بلده علىوأدلى كل مشارك بتجربة الناجحة. ناقش املشاركون هذه االستراتيجيات  الرشادض استراتيجيات التدريب واااستعر  الفرعية هذه الجلسة تم خالل 

  الرشاد,التدريب وا املطروحة فيوالتحديات   مستوى النجاحات

إن التدريبات الفردية املباشرة لن تغير السلوك  تحسين برامج التدريب:

إلعادة   الذلك كان التطوير الوظيفي املستمر للمدرس ضروري  لبشكل فعا

النظر في املفاهيم وتقنيات املمارسة وتقييمها وتكييفها. على الرغم من 

أهمية العناصر العملية، إال أن التدريب الجوهري على كل من التقنيات 

انه من املهم فهم األدلة  أهمية، كماالتربوية واملهارات العملية ال يقل 

اب وبناء تقنيات الكامنة وراء تحسين معرفة القراءة والكتابة والحس

 .التدريب وفًقا لذلك

تشير األدلة إلى أن التدريب يكون أكثر فاعلية عندما يقترن بالتعلم 

اإلقليمي مما يتيح على املستوى مستوى املدرسة أو  علىسواء الجماعي 

. تشمل العناصر املستفادة الدروسلألعضاء تقييم األداء ومشاركة 

اإليجابية بين املدربين واملدرسين )مع الحفاظ على التسلسل  التدريبات والعالقاتوتكامل  درسينمهارات املدربين واحتياجات املاتساق األخرى لبرامج التدريب الفعالة 

 دد كبير من املتدربين. ع التي تشملريب االتدبالهرمي( واستخدام التكنولوجيا لحل القضايا املتعلقة 

كانت لديهم خبرة أقل بشكل عام. تشمل االعتبارات اإلضافية العالقة  وإنالتدريبات حتى تمارين التطبيقية أو  مارسةهم األكثر نجاًحا في امل دربون امل :دربيناختيار امل

 وكذلك اعتبارات التكلفة املتعلقة بالتجربة. واملدرسين،الهرمية بين املدربين 

من خالل تقديم تعزيز إيجابي  درسينفرص للتفكير للمخلق  يناملدربعلى يجب إذ  "ظري " و "النتطبيقيمن املستحسن تحقيق توازن بين التدريب "ال تقنيات التدريب:

والذي يستلزم   أيًضا،مثالًيا    االستباقي(. يعد التدريب  كحد اقص ىمحدودة    على مراتيقتصر ذلك  ان  ينبغي    إال أنه)نقاط الضعف  لنقاط القوة لديهم وتحسينات عملية ل

إلى طرح األفكار فرعية عمدت املجموعة ال مهارات أقوى. درسون امل كتسببمجرد أن يب تقليص التدريثم  ،درسين املبعد تدريب  املباشرتوفير الجزء األكبر من التدريب 

بين  ينتراتبيوالتسلسل ال النقد إضافة إلى العالقة التدريس وتقبلوإدارة الوقت ولغة  املناقشةومقدار  الكالم: سرعة التي ينبغي أخذها باالعتبار من بينهااإلضافية 

 واملدرسين،  املدربين

يمكن  املثال،أنشطة التدريب غير الضرورية. على سبيل  الصلة والغاءوتدريبهم على التقنيات ذات  درسين: يجب على املدربين تحليل احتياجات املموارد التدريب

، درسينتدوين املالحظات ومشاركة مالحظات التدريب مع املفي  التكنولوجيا  االستفادة من  يمكن أن    نفسه،استخدام سجالت املالحظات لتتبع التقدم املحرز. وفي الوقت  

االستذكاري   التكنولوجي والتدريبتخطيط الدروس والدعم  لراجعة  والتغذية ا اتوكذلك االستفادة من قاعدة بيانات أكبر. تتضمن املوارد اإلضافية التي تتجاوز املالحظ

 .املشترك والنمذجة الفردية والتعليم

 الدروس املستفادة

 على كل من التقنيات التربوية واملهارات العملية. مكثفتدريب هناك حاجة إلى فإن  مهمة،العناصر العملية  إذا كانت .1

 .نجاحهم في املمارسة التطبيقية أو التدريباتيجب تحديد املدربين بناًء على  .2

توفير التغذية الراجعة التوجيهية    -   "نظرية" و "ال تطبيقيةأساليب التدريب "ال يجب أن يهدف املدربون إلى تحقيق توازن بين   .3

 ع والتفكير. بشأن التحسينات والتشجي

  

. 

 مايكل تشايلرس هالل تقديم استراتيجيات التدريب والتوجيه 
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 : املدرس واملمارسة الصفية1.2الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

  E3/EDريبكا مارتينيز، الوكالة االمريكية للتنمية الدولية •

 RTIمنظمة روال الجندي،  •

 ملخص الجلسة  

، مع شرح أفضل املمارسات وتبادل للمدرسيناملنهي لتطوير الرئيس ي حول افي العرض  تم التطرق إليهاهذه الجلسة حول املوضوعات التي  تمحورت

األردن. ناقش املشاركون النجاحات والتحديات التي واجهوها في الذي أنجز في ( RAMP) ةاملبكر  وفاألمثلة من مشروع القراءة والرياضيات للصف

 واملمارسة الصفية.التطوير املنهي للمدرسين  فيما يخصبلدانهم 

بين تدريب املدرسين قبل وخالل الخدمة  وائمةمن الضروري امل: تدريب املدرسين والتطوير املنهي 

نظرية لكنهم يفتقرون   وقد اكتسبوا معرفةدراساتهم    درسينالعديد من املُينهي  وبين التطوير املنهي. 

النظريات في الفصل طبيق تطبيق هذه املهارات لت التي تخول لهمإلى املهارات العملية والخبرة 

على التنفيذ العملي للمهارات باإلضافة   درسينتدريب امل  مؤسسات ومراكز  مرن الدراس ي. يجب أن تت

املهارات  للمدرسين ملمارسةدًدا . يجب أن يشمل التدريب أيًضا وقًتا محبيداغوجيو  ظري ما هو نإلى 

الفعلية التي سيقومون بتدريسها للطالب باستخدام املواد التي سيحصلون عليها في الفصول 

الفصول الدراسية أمر بالغ  ولوجالخبرة في هذا املجال قبل إن اكتساب الدراسية املستقبلية. 

املطلوبة ولكن أيًضا تشجيع ) اقاتاملس (الوحدات  تدريسين  درساألهمية أيًضا. يجب على مدربي امل

في التطوير املنهي  دامجالتعليم ال إدراجلمنهج. يعد ل مقاربتهماملدرسين على أن يكونوا مبدعين في 

 املدرسون، للمعلمين خطوة تالية مهمة لتحسين التدريب الذي يتلقاه 

يمثل تحدًيا كبيًرا.   درساملنهي للماملشاركون في الجلسة أن ضمان استدامة التطوير  أفاد    ستدامة:اال 

خطة ملواصلة البرنامج.  حيث ال يكون هناكاملانحين األجانب أو القطاع الخاص  طرف من درسينينتهي تمويل برامج تدريب امل الحاالت،في بعض 

يجب على   وختاما،تطورهم املنهي.  مواصلة عدمإلى  درسينامل يدفعواصلة التدريب مكالترقية أو زيادة األجور من اجل حوافز توفير ال كما أن غياب

درسين اإلستراتيجية. قد يكون من الصعب تأمين التمويل والدعم لتدريب املدرسين ضمن إطاراتها التطوير املنهي للم ادراجوزارات التربية والتعليم 

 إذا لم يتم تضمينه في االستراتيجية العامة.

. لكي مارسات الصفيةتغيير املتسهم في لتناسب احتياجاتهم و  درسينشروع برامج متخصصة للمامل وضع: مشروع القراءة والرياضيات في األردن

وضعيات   فيتدريب ال خالل فترةوممارسة ما تعلموه  تطبيقفرصة  درسينيجب أن تتاح للمكما . ون يجب أن يكون املدربون مؤهل درسون،ينجح امل

 إلى فرصة لتطبيق وممارسة ما تعلموه في الفصل من خالل األنشطة بدورهم ، يحتاج الطالب في املقابلواقعية. صفية 
ً
طريقة من  العملية بدال

 .املحاضرة

 الدروس املستفادة  

لتطبيق مهارات التدريس العملية قبل االنتقال على فرص  درسينللمقبل الخدمة ما تدريب اليجب أن يشتمل  .1

 التطوير املنهي أثناء الخدمة.مع التدريب قبل الخدمة  وائمة. يجب مإلى الفصل

 املانحة،، بما في ذلك تمويل الجهات درسينتحديات مختلفة في تنفيذ التدريب املستمر للمشارك املشاركون  .2

 . املعلم والوقت االستراتيجي واستعدادواالستبعاد من اإلطار 

في  هوتغيير سلوكيات درسبرامج متخصصة تناسب احتياجات املالقراءة والرياضيات في األردن تضمن مشروع  .3

  الفصل.

ة الفرعية حول المدرسين  ريبكا مارتينيز خالل الجلس.

 والممارسة الصفية 
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 : السياسة واملعايير 2.1الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

 EDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية /  تشابيتا،ميليسا  •

 وزارة التعليم املصرية  الزيات،نيللي  •

 ملخص الجلسة 

. شارك املشاركون في الجلسة النجاحات  هاتقديمو  هاوتقييماملناهج الدراسية دور املعايير والسياسات في تنفيذ فرعية مناقشة  الجلسة ال تم خالل هذه 

 والتحديات التي واجهوها فيما يتعلق باملعايير والسياسات.

 املعايير: 

 صف األول. الفي رياضيات عملية الجمع البسيطة إدخال  املدرسينعلى  يجب   املثال:: ما يتوقع أن يتعلمه الطالب. على سبيل معايير املناهج •

الوصول و  عددين مكونين من رقمين جمعيجب أن يكون الطالب قادرين على املثال: : ما يتوقع أن يتمكن الطالب من إظهاره. على سبيل معايير األداء •

 الصحيح.املجموع  إلى

أن يجيبوا  على الطالب  يجب  عند االختبار املثال: الحدود الفاصلة املستخدمة لتقييم املعايير وهدف اإلنجاز. على سبيل هي  :عياريةامل املقاييس  •

 واحد.عمليات رياضية تتضمن أعدادا مكونة من رقم ال يقل عن سبعة من أصل عشرة  بشكل صحيح على ما

 ،الذين تم اختبارهم ،باملائة من الطالب 80 توفقيجب أن ي املثال، . على سبيل قياس املعياري : النسبة املئوية للطالب الذين يصلون إلى امل ألهدافا •

 . واحد رقممن عمليات جمع أعداد مكونة من سبعة من أصل عشرة  في حل

ينبغي ان  بعض املجموعات التي بالنسبة ل هدف القد يكون  املثال،، ولكن قد يتم تعديل األهداف وفًقا للسياق. على سبيل غيرال تت املعيارية  قاييس املعايير وامل

 تصل إلى املعيار أقل )مثل الالجئين أو األطفال ذوي اإلعاقة(. 

. يمكن أن يساعد تبسيط وتنسيق  حقيقهالضمان تنفيذ املعايير وت درسيندعم امل أهمية حدد املشاركون في الجلسة التحديات املتعلقة بوضع املعايير وأيًضا 

 . إلى وقت وموارد كافية لتنفيذ املعاييرأيًضا    درسون ات ومهارات الطالب. يحتاج امل يعلى التركيز على كفا درسين  واألهداف في مساعدة امل  قاييس املرجعية املعايير وامل

املعايير والسياسات مع بعضها   تعارضت  اإذالتوافق بين املعايير والسياسات أمر ضروري. إن إلى األهداف.  درسين : تحدد السياسات كيفية وصول املالسياسات

هداف. يحتاج واضعو السياسات إلى األ و  يارية عاملقاييس املعايير و حقيق بعض املالسياسات لت فإنها تربك املدرسين وبالتالي يجدون صعوبة في تنفيذ البعض 

 للتنفيذ.  درسين ناسبة. يجب أن تراعي السياسات أيًضا املواد املتاحة للماملسياسات الوضع من أجل بشأن نظام التعليم   متاحةبيانات 

تدريس املواد األساسية بلغات    درسينطالب. أشار املشاركون إلى أن سياسات بعض البلدان تتطلب من امل يمكن أن تؤثر سياسات لغة التدريس سلًبا على تعلم ال

  األجنبية لفهم الطالب يفتقرون إلى الكفاءات الالزمة في اللغات    حين أن  اإلنجليزية فيمثل الفرنسية أو    الفصحى،غير اللغة العربية  أخرى غير اللغة األم للطالب أو  

 في الفصل الدراس ي. درسهماألم حتى يتمكن الطالب من فهم ماللغة غير ات في اللغ ب على املدارس إدخال تعليما إضافياملواد. يج

 الدروس املستفادة 

ا للسياق. ولكن قد  ثابتة،  قاييس املعياريةيجب أن تظل املعايير وامل  .1
ً
 يتم تعديل األهداف وفق

 ت الطالب ومهاراتهم.يالتطبيق املعايير والتركيز على كفا الكافية،بما في ذلك الوقت واملوارد  ،الدعمن إلى درسو يحتاج امل .2

وتوفر املوارد ، ولغة   البيانات،وإمكانية الوصول إلى  املعايير،مع نسجام اال االعتبارات الهامة لواضعي السياساتتشمل  .3

 . التدريس.
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 : اإلدارة املدرسية2.2الفرعية 

 املتحدثون 

 جمعة آل سعود، وزارة التربية والتعليم األردنية •

 RTIمنظمة باتريك فاود،  •

 ملخص الجلسة 

شراف الفعال. وسلط من اجل اإل لتنظيم املدارس في مجموعات مناسبة  املقاربات الهيكليةة، بما في ذلك يدارة املدرساإل ركزت هذه الجلسة على 

 األردن مع نماذج من بلدانهم. مقاربةفي حين قارن املشاركون  املدرسة،في إدارة  ةاألردني قاربةاملتحدثون الضوء على امل

 لتقييم احتياجات املدرسة ثم تحديد األولويات بما يتماش ى معالسياق األردني
ً
 تشاركيا

ً
ساعد  يالتخطيط الوطنية.  بارامترات : يستخدم األردن نهجا

 املدرسة،ويقوم مديرو املدرسة بتنفيذ هذه األولويات من خالل خطط تحسين  األولويات،في تحديد  املجتمعأو في املدرسة سواء أصحاب املصلحة 

ثم إلى وزارة التربية  مستوى املنطقةالتعليميين على  مالحظاتها للمسؤولينتقدم . كل مجموعة املحرز  بمراقبة التقدم يةجالس املدرساملوتقوم 

واألهداف. تتيح عملية التقييم املدرس ي اآللية تحليل وتنفيذ أولويات  قاييس املعيارية، ولكنها تقدم املعايير واملنفيذ في الت تتدخل التي ال والتعليم

 املدرسة بشكل أسهل.

سين العالقة بين تركيز األردن على تحإن واألسر باإلضافة إلى زيادة مشاركة األسرة.  مععلى بناء املساءلة بين املدرسة واملجت ةاألردني تركز املقاربة

أهمية تركز املدارس على توعية األسر ب الدراس يفي بداية العام فمثال . ةالتشاركيقاربتها مل جوهري أمر أ الطالب هو أداء تحسين األسرة واملدرسة و 

تم تشجيع أولياء األمور أيًضا على  كما ي. رسةواملد  سرةفي تعزيز العالقة بين اال  التي تساعد  الفرق املحليةثم يأتي دور . انخراطها في العملية التعليمية

 وسيط بين أولياء األمور واملدرسة.ال لعب دور االنضمام إلى املكتبة املحلية التي ت

تتمتع  نات على املستوى الوطني. ل تحليل وتجميع البيايتسهلاملدارس و و تعقب أداء الطالب ل: يستخدم املغرب منصة على اإلنترنت السياق املغربي

وفر الوصول إلى املعلومات حول العوامل األخرى لتعلم الطالب مثل درجات تبقابلية التشغيل البيني مع األنظمة األخرى و  هذه املنصة الرقمية

سهولة جمع البيانات وتحليلها من خالل مقارنة  نصةتتيح هذه املكما السلوكية.  الكفاءة والجوانب االجتماعية ومستوياتاالختبار والعوامل 

تعمل المركزية حيث املغرب إدارة مدرسية  ىلدالفردية على املستوى الجزئي.  والبياناتالكلي على مستوى  نقطاع الدراس ياال نسب معدالت األداء و 

 يتمتع املغرب باستقالل على املستوى املدرس ي. وعلى غرار األردن،منطقة معينة. كل وحدات مستقلة داخل 

ر مع الشركاء بأك فعاليةاملشكالت والعمل بعلى تشخيص ة وزار الدارس و امليساعد املشاركون على أن الوصول إلى البيانات  أجمع البيانات:

بيانات الفردية ال ةقارنتم في األردن موبياناتها هي أدوات إلشراك أولياء األمور واألسر واملجتمع. يالتشاركية  اإلدارة املدرسية ةعمليإن  الدوليين.

الدخول في  األداء،بناًء على بيانات  مها. يمكن ملسؤولي املدارستقد التعرف على مدى الوطنية حتى تتمكن املدارس من  يةار يعقاييس املدارس باملللم

 خطط تحسين املدرسة. يساعد على توجيه إبداعية مماوأولياء األمور لتحديد كيفية تحسين النتائج بطريقة  املدرسيننقاش مع 

 الدروس املستفادة

مشاركة أصحاب املصلحة ودعم اإلداريين لتحسين إدارة في األردن على  يدرس املتركز عمليات اإلدارة والتخطيط  .1

 املدارس.

تتعقب أداء كل من الطالب واملدارس وتمكن من جمع البيانات وتحليلها بشكل  رقميةمنصة يستخدم املغرب  .2

 أسهل.

املدارس والوزارات على تشخيص املشكالت والعمل بشكل أكثر فعالية مع الشركاء  البيانات املتاحةتساعد  .3

 الدوليين.
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 : التقييم املنتظم 2.3الجلسة الفرعية 

  املتحدثة

 E3/ED، ريبيكا مارتينيز، الوكالة االمريكية للتنمية الدولية •

 ملخص الجلسة  

 ة.لتلخيصيالتمييز بين التقييمات التكوينية وا املختلفة مع التأكيد على ضرورةناقشت ريبيكا مارتينيز واملشاركون أنواع التقييم 

 ساعد يركز التقييم التكويني )املستمر( على التعليم ويمكن أن ي هناك فرق بين التقييمات، إذ : التقييم التكويني مقابل التقييم التلخيص ي

قياس معرفة الطالب وتقييم احتياجاتهم التعليمية. يشمل التقييم التكويني بطاقات األداء أو التقدير ومراقبة الطالب والتقييمات  على املدرسين

 يستعين بها املدرسولكن يمكن أن    بخصوص األداءأال تكون مؤشرا حاسما    التكويني ينبغي  نتائج التقييمإن  .  لدفاتر)االختبارات( وتقييمات ا  قصيرةال

 دمج التقييم التكويني وذلك بسبب كل من املوارد واالحتياجات التدريبية. درسينعلى امل يصعب. قد مقاربتهلتكييف 

فيستخدمون   التقييمينبين يختلط على املدرسين التفريق . غالًبا ما )درجة(عالمة تحدد التقييمات التلخيصية مستوى املعرفة في شكل 

القراءة  إطارضمن  التقييمات التلخيصية والتكوينية جزًءا من "التقييم املنتظم تعتبر  تلخيصية.االستراتيجيات التكوينية للحصول على نتائج 

MATTERS ." 

النتائج. من املهم أن تأخذ اإلصالحات في االعتبار ما إذا كانت التقييمات  تعتمد علىدخالت بإجراء ت تسمح التقييمات تياجات الطالب:تقييم اح

يقيمون قدرات الطالب من خالل كل من  درسون ما إذا كان املأما على مستوى الفصل فينبغي ان تراعي  املحددة،ية ار يعقاييس املتتماش ى مع امل

 .لخيصيةالتقييمات التكوينية والت

. يستلزم التشخيص فحص املعلومات وتحديد لهم ن على تشخيص احتياجات الطالب وتقديم الدعم املناسبيقادر درسون يجب أن يكون امل

بما تعلموه. ذكر   مرتبطأيًضا  ، ألن هذا  من كفاية معينةالطالب  تمكن  املهارات التي قد تكون ضعيفة أو مفقودة. يجب أن تركز التقييمات على مدى 

ا
ً
بنية األسئلة وهو  ال يقل أهميةآخر التعلم. وهناك اعتبار  تعكسأداة  في حذ ذاته وإنما أحد املشاركين من املغرب أنه ال ينبغي اعتبار التقييم هدف

يجب التفكير   الطالب،لتلبية احتياجات  و   .  من أجل معالجة مختلف أنماط التعلم  األسئلة املتعددة االختيارات.  األسئلة املفتوحة مقابل   كاستخدام

 ذوي االحتياجات األكبر. تقديم حصص الدعم للطالبمستويات الدعم املختلفة التي قد يحتاجها الطالب، مثل في 

التكوينية. ال يزال التقييمات عند محاولة تنفيذ استراتيجيات التقييم، خاصة  ونهااجهيو : ناقش املشاركون التحديات املختلفة التي التحديات

لتي في مصر واألردن ويمكن استخدام التقييم التكويني كأداة فعالة للتخفيف من ذلك. تشمل التحديات األخرى ا تواجه التعليم االكتظاظ مشكلة

ظهر املعرفة بشكل ، ومؤشرات التقييم التي ال تُ اآلباء على دعم التعلم وإلقاء مسؤولية على تشخيص االحتياجات  درسقدرة املتمت اإلشارة إليها 

 موثوقة من املستويات االنتقالية.كاف، وضمان نتائج 

 الدروس املستفادة 

: ضع في اعتبارك الفرق بين التقييمات التكوينية )املستمرة( والتقييمات ليست كل التقييمات متشابهة .1

 .لتلخيصيةا

 .هاخطتهم وفًقا ل تحديد احتياجات الطالب وتكييف على  املدرسينيجب تدريب  .2

 مثل االكتظاظ كأداة فعالة ملواجهة التحدياتيمكن استخدام التقييم التكويني  .3
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 : النصوص واملواد التعليمية  3.1الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

 هنادة طه ثومور، جامعة زايد •

 فتحي العشري، كريتيف أسوشيتس •

  ملخص الجلسة

. بعد ذلك شارك املشاركون في مناقشة مفتوحة حول اختيار الكتب املدرسية وغيرها  للقراءة والكتابةتطوير الكتب املدرسية    بخصوصشارك املتحدثون تجاربهم  

 . كدليل املدرسمن املواد، 

 عناصر يجب مراعاتها لتطوير النص: 

 التوافق مع املناهج الدراسية  •

 التعميم مقابل التخصص  •

 م األدب والصور التوازن بين املعلومات والخيال. استخدا •

 النصوص واملواد  مقروئية  •

 و / أو الثقافية راهنة متعددة التخصصات؛ العالقة بالقضايا ال •

 د املوا جميع  مراعاة املعجم عبرالتكامل مع النصوص األخرى؛  •

 النصوص التقليدية والرقمية في دمج التكنولوجيا، والحفاظ على املعايير  •

تضمينها في النص،   ة من اجلاالبتدائيوف مهارات الصف: عند تحديد تحديد املهارات

يجب  ، األهداف املحددة لكل مستوى. باإلضافة إلى ذلكيجب األخذ بعين االعتبار 

 . املناسبةاستخدم املعايير أو املؤشرات الحالية لدمج املعلومات واملهارات 

متعددين وتشجع : من املفيد اختيار نصوص من مؤلفين أو ناشرين اختيار النصوص

املنافسة على إنتاج أفضل النصوص. لتشجيع املواءمة مع املناهج الدراسية، يجب على 

 .املؤلفين أو الناشرين تلقي املتطلبات النصية املناسبة واملحتوى الذي يجب إدراجه

الحد الزمني للتدريس، والسماح  درسامل دليلتشمل العناصر اإلجرائية ل ين:درسد املر موا

بوقت التخطيط، واملواءمة مع املناهج الدراسية. ناقش املشاركون أيًضا تطوير مواد 

تبادل ب ذوي الخبرةين درسوأنه سيكون من املفيد السماح للم الجدد،ين درسمحددة للم

 رد.معارفهم في هذه املوا

 

 الدروس املستفادة

يوازن  يجب أن ذاته، في الوقت واملحددة لكل مستوى.  تراعي النصوص واملواد التعليمية املناهج واألهدافجب أن ي .1

 حتوى هذه املواد بين املعلومات والخيال للمتعلمين الصغار م

اقعية ةتبطمر متعددة التخصصات و يجب أن تكون مصادر التعلم   .2  . املواد الدراسيةوتتداخل عبر  بقضايا الحياة الو

 . الختيار أفضل النصوص، والحصول على نصوص من مؤلفين أو ناشرين متعددين  تشجيع املنافسةمن املفيد  .3

 

. هنادة طه ثومر خالل الجلسة الفرعية حول النصوص والمواد التعليمية    

 

 ههههه
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  عالجي: املمارسة اإلضافية والتعليم ال2.3الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

 E3 / EDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، ريبيكا رودس •

 Creative Associates إيمان الحدوزي، مؤسسة •

  ملخص الجلسة

. تبادل املشاركون أمثلة على املمارسات اإلضافية وبرامج التعلم البديلة في التقويمي /ناقش املتحدثون أفضل املمارسات املتعلقة باملمارسة اإلضافية والتعلم العالجي

 .بلدانهم األصلية

، أو برامج املجتمع، أو الرحالت امليدانية، أو  سرةتشمل األمثلة على املمارسة اإلضافية وقت القراءة خارج الفصل أو التدرب مع اال  ما هي املمارسة اإلضافية؟

للعام    العالجي/ الذين يخضعون للتعليم التعويض يإلعداد الطالب    ةالصيفية ونوادي القراءخيمات  في مصر امل  ’القرية املتعلمة ‘  برنامجالواجبات الصيفية. يقدم  

 خالل فصل الصيف وتنظيم الوقتضافية  اإل ملمارسة من اجل االطالب األصغر سًنا  كما يحضرهاالدراس ي القادم 

 من الذي يجب أن يتلقى ممارسة إضافية؟

الدراس ي. يجب أال تقتصر "املمارسة اإلضافية" على الطالب ذوي األداء قد يحتاج جميع الطالب إلى ممارسة إضافية تتجاوز الدروس في الفصل  •

 املنخفض فقط. 

 ضافية خارج املدرسة.اإل مارسة املمن  استفادتهمإمكانية تيسير يجب أيًضا   كما للطالب ذوي اإلعاقة في املدرسة،  الولوجيات يجب دائًما توفير  •

،  بياناتبال  من خالل االستعانة -  ي التقييماتضعيفا فأداؤهم  يكون ولئك الذين مثال كأ  - إضافيةيجب تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى ممارسة  •

 لتوفير البيانات. املدرسين مع املدارس و اإلضافي و  يجب أن تعمل برامج التعلم العالجي كما

عبارة  مخصصة أو أن تكون من املهم تشخيص كمية ونوع املمارسة اإلضافية املطلوبة. يمكن أن تأخذ املمارسة اإلضافية شكل جلسات تدريبية ملرة واحدة أو 

 .منهجيةإجراءات عن 

. يجب أن تكون  باللحاق بأقرانهمتسمح لهم  املتعثرين  بوالطال واد املناهج الدراسية بم  حتكوابرامج التعلم البديل للطالب الذين لم ي تسمح برامج التعلم البديل:

 التقدم املطلوب. تشمل مكونات البرنامج الناجح ما يلي: تحقيق تجارب التعلم التقليدية لك تماما  علمي بنية بشكلبرامج التعلم البديل م

 •مشاركة الوالدين  •

 ملستويات حسب اتكييف نصوص القراءة   •

 ضافية في املنزل اإل مارسة ن اجل امل التكنولوجيا مل توفر •

 التحفيز للتنفيذ واملشاركة  •

 االدماج لألطفال ذوي مستويات مختلفة من القدرة وتقديم دعم إضافي •

   ته نوع التمويل واستدام •

 الدروس املستفادة

  ئهم داأللطالب الذين يحتاجون إلى مزيد من االهتمام بسبب  وليس فقط، ممارسة إضافية" لجميع الطالبيجب توفير " .1

 املنخفض. 

. يجب أن تعمل برامج التمارين  عالجي من خالل البياناتتعليم تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى ممارسة إضافية /  .2

 لضمان الوصول إلى البيانات.   املدرسيناإلضافية والتعليم العالجي مع املدارس و 

تنفيذ  للحوافز  تقديم  البديل الناجح مشاركة الوالدين، وتوافر املوارد املادية والتقنية في املنزل،    نامج التعلمبر تشمل مكونات   .3

 .والتمويل ،واملشاركة، وتوفير دعم إضافي لألطفال ذوي مستويات مختلفة من القدرة
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 READING MATTERSالخطوات التالية بشأن اإلطار املرجعي للقراءة 

 ملخص الجلسة

وقدموا مالحظاتهم حول كيفية تطبيق اإلطار في سياق   Reading MATTERSإلطار املرجعي للقراءة  لفي ختام اليوم الثاني، ناقش ممثلو البلدان املشاركة املجاالت السبعة  

 .في اليوم الثالث تحديدهااملشاركون في مناقشة أولويات بلدانهم، والتي تم االنتهاء من  دأمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ثم ب

 ألردنا

أن يعقد  من شأنههذا و هي اللغة اإلقليمية ولكن يتم استخدام اللهجات املختلفة عبر البلدان وداخلها. بما أن اللغة العربية  فريق األردن على االعتبارات اللغوية كدأ

لهجات، وأن قد يعارضون استخدام بعض الدرسين املشاركون أيًضا أن امل وأشار تختلف عن تلك املستخدمة في املدرسة. ها في البيتتحدث باملباعتبار أن اللغة التعلم 

 لها ارتباط باإلمبريالية.بعض اللهجات أو اللغات قد تثير مفاهيم حساسة وسياسية 

 :Reading MATTERSاملرجعي للقراءة  اإلطار 

( البيئة 3، املشرفين ، إلخ( ، و  املدرسين( املوارد البشرية )املوظفين اإلداريين ، 2 (،( املوارد )النصوص واملواد1ُيجمع املكونات في ثالث فئات رئيسية:  •

 )الحوكمة ، النظام(

 اقترح تغيير بعض األسماء )النصوص واملواد إلى املوارد، ممارسة إضافية إلى مشاركة املجتمع/ األسرة(. •

 تضمين التكيف والقدرات وااللتزام كجزء من اإلطار. •

 تراف بالقدرات املالية كتحدي من خالل دمج الحوكمة والقدرات واملوارد املالية.باالع ييوص  •

 .مالءمة لجمهور أوسعيقترح إزالة أو إعادة تسمية املصطلحات الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )مثل "الصناديق املختلطة"( كي يصبح اإلطار أكثر   •

 :باالعتبارأسئلة يجب ان يأخذها اإلطار 

 هل نقبل اللغة العربية كلغة أم في جميع أنحاء املنطقة؟ •

 هل ندرس باللغة األم أو ندرس بلغة أخرى مثل الفرنسية / اإلنجليزية؟ •

 مصر  

قائمة واحدة. حدد أعضاء اعتماد لرياضيات والقراءة لكنهم قرروا في النهاية كل من امنفصلة لألولويات ل لوائحوضع  كان يتعين عليهمتساءل الفريق املصري عما إذا 

 :ملصر حاسمة بالنسبةأهمية ثالث قضايا إلى املشاركون  اشار. كما رشاد( التدريب واال 3اإلضافية ( املمارسة 2، إلداريون ( ا1الفريق ثالث أولويات من اإلطار: 

 اإلعاقة والتعليم الدامج •

 حشد األسر  •

 ريب قبل الخدمة التد •

" فقط. بدأت املجموعة في تحديد  عمليا في مصلحتناتصب األولويات الثالث املحددة، اقترح أحد املشاركين سرد اإلجراءات التي " خطوات الالزمة لتحقيقعند مناقشة ال

 .في اليوم الثالث واصلت مناقشتهاو األولويات املتعلقة باإلداريين والخطوات الواجب اتخاذها 

  اليمن

التدريب خالل الخدمة  توقف 2014 سنةمع اندالع الحرب تطبيق. العايير و املسياسات و العلى  ملستمر في البلداليمن حول تأثير النزاع افريق تمحورت مناقشات 

 كذلك تطوير املواد. وبعد خمس سنوات من التوقف، يعد استئناف تدريب املدرسين وتطوير املواد من األولويات القصوى.توقف للمدرسين و 

التعليم وإعادة تأهيل املدارس واللوازم، تليها تعزيز التدريس والتعلم، وتحسين التدريس والقدرة اإلدارية. بالنظر إلى البيئة   علىصول  حأما األولويات الثانوية فتتمثل في ال

 من محا
ً
جميع مشاكل  ولة معالجة الهشة وضعف البنية التحتية في اليمن، شدد نائب وزير التعليم على رغبة اليمن في التركيز على بعض الجوانب ذات األولوية بدال

  قطاع التعليم دفعة واحدة.
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  ةالجلس اتملخص
  2019 أكتوبر 30اليوم الثالث: 
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 2019أكتوبر 3ملخصات الجلسة: اليوم الثالث، 

 الكلمة الرئيسية: استخدام البيانات لتوجيه توسيع نطاق البرامج وضمان استدامتها

 املتحدثون 

 USAID E3 / EDاملتحدث الرئيس ي: ميليسا شيابيتا،  •

 املغرب-التكوين املنهي والبحث العلمي و ، وزارة التربية الوطنية يمحمد ساس  •

 ملخص الجلسة

كما  البرامج.  استدامةالنتائج و  الرفع من أن يدعم  قاييس املعياريةالتقدم نحو املمدى ستخدام البيانات لقياس كيف يمكن ال استعرض هذا العرض التقديمي 

 الضوء على الرسائل املستخدمة لتغيير السياسة وأفضل املمارسات حول بيانات التعليم.  املتحدثون  سلط

فيجب   ،ضياتالنسبة للرياأما  تضمين اللغة الشفوية، واللغة التعبيرية، وفك التشفير، ومهارات الفهم.  ينبغي، القرائي  داء األ : لتقييم ما الذي يجب قياسه

نظر إلى نتائج التقييم عبر املجموعات الفرعية وضبط  ل اكما ينبغي كذلك عناصر مثل معرفة األرقام والقياس واالحتمال والهندسة والجبر.  األخذ بعين االعتبار 

 الضعيفة أو املهمشة األخرى. تصنيف البيانات حسب الجنس واإلعاقة واللغة والفئات و  ملعالجة االختالفات ذات الصلة رامجالب

املعيار. من املهم أن  قياسا إلىهو الكمية املطلوبة  هدف استيفاء معيار األداء. ال إذا تمما  تحدد فاصلة: املعيار هو نقطة هدافواال  يةار ي املعاملقاييس املعايير و 

رصد التقدم املحرز وتحديد أوجه عدم املساواة  وضع املقاييس املعيارية األداء الحالي. تتضمن أهداف على  املرجوة وليسعلى النتائج  قاييس املعياريةتبني امل

ضع في اعتبارك   األهداف،. عند تحديد تعدليمكن أن تعديلها فإن األهداف  ال يتماملعايير  إذا كانت املعايير الدولية.  حسب واستهداف الدعم وإعداد التقارير 

 . املناسبطاق التدخل النتائج السابقة ون

الذي  و Global Proficiency Framework (GPF)  (GPF  ،)ربط التقييمات الوطنية بإطار الكفاءة العاملي    عبر  اتربط السياس  تم: يالسياساتبين  بط  الر 

التعلم عبر   واتجقارنة نبممح للبلدان والجهات املانحة يس ألن ذلك القراءة والرياضيات. كل من في  6- 2لمتعلمين في الصفوف داء لعايير األ ميوفر توقعات / 

 داخل وبين البلدان بمرور الوقت.  ويةجموعات اللغامل

قاييس  امل  ختلفالنتائج الخاصة بكل بلد باملؤشرات العاملية عندما تتوافق التقييمات الوطنية والدولية. قد ت ة بالنسبة لربطخاص مهمالسياسات  إن ربط

للبلدان   احسم وال والنجاعة انخفاض التكلفة السياسات في مزايا ربط  كمن وقت واحد. تتتم في  ن يمكن االوطنية والدولية ولكن عملية تحديدهما  ية ار يعامل

  وازن بين املؤشرات الدولية. يجب على كل دولة أن ت قياسا إلىوإعداد التقارير  اوطني البرامج  وتملكقييمات الداخلية واستخدام األطر الدولية، بالحفاظ على الت 

 فوائد االستثمار في التقييمات الوطنية مقابل التقييمات الدولية. 

على سبيل املثال، بعض مكونات  فمع كل بلد.  بما يتناسب  إطار عمل لجميع األنظمة ولكن يجب تكييفه    و ه  MATTERSان اإلطار املرجعي للقراءة    حليل السياق:ت

فهم كيفية تحسين االستثمار في التدخالت   فينبغي، نجاعةفيما يتعلق بالتكلفة والأما . من سياق آلخرج التعلم ولكنها تبدو مختلفة واتطار ضرورية لنهذا اإل 

 . تهوفعالي نجاعتهو  تهتضمين تصميم البرنامج واستداميجب مراعاة    املختلفة،تخدام البيانات لتقييم النماذج لتحسين قيمتها. عند اس

من خالل  النطاق  بتوسيع  م ياقال ثم  املحتملة،م التجريب إلثبات الفوائد االتجريب كأساس لتوسيع النطاق. استخد اعتماد : يمكن نطاقال توسيع التجريب و 

 التجريب إلى ممارسة والتقدم نحو االستدامة مع استمرار الفوائد.تحويل 

. أطلق املغرب  ضمان استدامتهاو   البرامج  نطاقتوجيه خطة توسيع  جهود املغرب الستخدام البيانات لبتفصيل عن  محمد الساس ي    تحدث السيد :  لسياق املغربيا

اقتصادية واملدرسية(. قام البرنامج بتقييم  -  سوسيو ائية وربط النتائج باملؤشرات )بما في ذلك اللتقييم األداء في الصفوف االبتد 2000 سنةبرنامج تقييم وطني 

إلصالح. وفي الوقت نفسه، وضع املغرب مؤشرات املناهج ملعالجة  اقرارات سياسة    توجيه   التي تم الوقوف عليها من   الفجوات  مكنت مليون طالب، وقد    1.5أكثر من  

 ايير الدولية بعد املشاركة في التقييمات الدولية. الفجوات ذات الصلة باملع

  لدراسيةاملواد ا  من ما تعلموه  توظيفالطالب على  ة، الذي قيم قدر 2018لعام    PISA، بما في ذلك استطالع الحديثةأيًضا عن التقييمات  ساس يالالسيد حدث ت

 من  مهارات القراءة والكتابةفي حياتهم اليومية، وتقييم 
ً
وتحديات استخدام البيانات، حيث   مزاياوالحساب بطريقة تكاملية. ناقش املحاضرون واملشاركون كال

املعايير   قياسا إلىمواضيع مثل: تحسين املناهج الدراسية القائمة على النتائج وفوائد التقييمات اإللكترونية وربط السياسات وإعداد التقارير شملت املناقشة 

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/GAML6-REF-16-GLOBAL-PROFICIENCY-FRAMEWORK.pdf
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مقابل األهداف. تشمل املوارد املتاحة إطار الكفاءة العاملي   قاييس املعياريةالدولية، واستخدام املالتقييمات تثمار في التقييمات الوطنية مقابل الدولية، واالس

 وكالة األمريكية للتنمية الدولية.الذي وضعته سياسة الومجموعة أدوات ربط 

  الدروس املستفادة

  Global Proficiency Framework (GPF)ربط التقييمات الوطنية بإطار الكفاءة العاملي  تم عبريربط السياسات  .1

(GPF و ) تعلم عبر البلدان بمرور الوقت.يسمح للبلدان والجهات املانحة بمقارنة نتائج الالذي 

ختلف  . قد تكل بلد ونظاميناسب سياق ل  MATTERSإطار  كييفيجب تعلى الرغم من أنه ينطبق على جميع األنظمة، إال أنه  .2

 اإلطار حسب السياق.  بعض مكونات

من خالل تحويل التجريب إلى ممارسة والتقدم نحو   توسيع النطاقيتم إلثبات الفوائد املحتملة، ثم  التجريباستخدم  .3

 .الفوائدالحفاظ على مع استمرار  الستدامةا

  

 

  

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/GAML6-REF-16-GLOBAL-PROFICIENCY-FRAMEWORK.pdf
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 فرق البلدان املشاركة: مفاهيم أساسية في توسيع نطاق البرامج واالستدامة

 االردن 

 رصدمطالبة املدارس بالرامية إلى جهود البما في ذلك  السياسةلتوجيه قرارات التقييمات الحاجة إلى استخدام  لدولة االردن مثلناقش الفريق امل

اإلصالح الشامل النتائج، وتقييم البيانات واملؤشرات وتحديث التقييمات لتتماش ى مع تطورات املناهج الدراسية. ناقش الفريق أيًضا الحاجة إلى 

 ترتيبهم.ن و درسيامل انتقالال مركزية النظام، وتقييم املشرفين على جميع املستويات، وإنشاء األقسام، ومعالجة قضايا و  لهيكل النظام املدرس ي

إلى الحاجة إلى تحديث املشاركون أيضا  . وأشار  باستمراراألهداف   حديد داء الطالب والحاجة إلى إعادة تأل   معياري   قياسوضع  ناقش املشاركون أيًضا  

في املائة.  17 في حدودلطالب حاليا مستوى اعلى الرغم من أن  املئةفي  55املعيار الحالي إلجادة القراءة والكتابة والحساب هو  إناألهداف، حيث 

على دور وزارة التربية والتعليم خالل  االردني أكد الفريقكما . تعلمفي الستدامة مشددوا على بناء قدرات املعلم كوسيلة لتحقيق نتائج كما 

 . RTI مؤسسة نفذين مثلاملاملناقشة، وكذلك على ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف أصحاب املصلحة. كما طلب األردن دعًما فنًيا دولًيا من 

   مصر 

دراسة أجرت مصر في العام املاض ي وتحقيق نتائج مستدامة بناًء على البيانات واألدلة.  عميمناقش املشاركون العمل الجاري في مصر لدعم الت

 شروط. وركز التشخيص على القراءة والرياضيات والسالمة والرياض األطفال حتى الصف الثالث شملت مرحلةتجريبية ما قبل  تشخيصية

 حاليا لبدء هذا التقييم. مصر تستعد و . ةاملبكر  وفالصحية وما يحدث في املنزل، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي تؤثر على أداء الصف

الحكومة وحدة بحث تتألف من وزارة التربية والتعليم ومعهد العلوم  أنشأت“ كبيرة وفرصة"خطوة  بأنه يمثلفيما وصفه أحد أعضاء الفريق و 

الفرصة التي تتمثل  األسرة؛قييم األداء التعليمي ووضع بمهمة ت يةوحدة البحثتضطلع هذه ال. صحة األطفال وتعليمهمب هتمماعية وهيئة تاالجت

 ومواصلة رصد التقدم". املعيارية،املقاييس ووضع  املوارد،وتخصيص  القرارات، يهاعل تتأسس لفي امتالك “دالئتوفرها وحدة البحث الجديدة 

 أعضاء الفريق: اهناقشالتي من بينها الخطوات الضرورية يتطلب توسيع نطاق إصالح املدارس خطوات عديدة. 

 تحديد ما إذا كان التقييم نفسه صحيًحا ومناسًبا.  .1

 إجراء تقييم جديد للصف الرابع وتطبيق معايير وطنية.  .2

 تعزيز اإلرادة السياسية لإلصالح. .3

 التعرف على وسائل دعم استيعاب املدرسين للمناهج واملناهج واألساليب املطلوبة. .4

 تعزيز أدوات استخدام البيانات واألدلة. .5

 " وليس إصالح.2.0هذا ليس "تعليم ف. 11و 10 اللوحات اللمسية للصفينكن واضحا أن اإلصالح التربوي هو أكثر من مجرد إعطاء  .6

دراسة تشخيصية  يبفي ذلك تجر  واألدلة بماري في مصر لدعم التوسع وتحقيق نتائج مستدامة بناًء على البيانات العمل الجاإلى املشاركون أشار 

 للصفوف األولى وإنشاء وحدة بحث لتقييم األداء التعليمي ووضع األسرة

 اليمن  

وزارة التربية والتعليم بيانات تمتلك  االختبار الدولية.  طموحهم ملواكبة معايير  عن  تحدث املشاركون عن بيانات املدرسة بعد الحرب التي تم جمعها و 

طالب  85000سنوًيا. وفًقا لهذه البيانات، خضع  يينهامصنفة عن جميع املدارس، بما في ذلك املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي يتم تح

التي  درجات العلى فقط من الطالب في الحصول  املئةفي  30 أخفقحيث ة( ر حر الثانوية )في املناطق امل رحلةوطني للم ختبارال العام املاض ي خالل 

 النجاح في التقييم.تسمح لهم ب
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 وذكر املشاركون تطورات أخرى منها:

  اجراء  املحافظات منمكاتب التعليم في بتمكين دأت وزارة التربية والتعليم ب حيث تنفيذ برنامج جديد لتحسين أنظمة االختبار •

 االختبار على املستوى اإلقليمي وفًقا ملعايير الوزارة.

. درسينالتقييمات وتدريب املتقوم بتحيين الوزارة ت جعلمتسقة في القراءة و  ناتإلى تحس 2012لسنة  أدى كتاب مدرس ي جديد  •

لك من الضروري استئناف هذه الدورات ، لذ 2014)على الكتب املدرسية( في عام  لمدرسينتوقفت هذه الدورات التدريبية ل

 التدريبية.

 درسينتحليل البيانات وتدريب املمستقبال تشمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الذين يمكن ان تقدمهما دعم والخبرة الفنية الجاالت م تشمل

اختبار  وبناء القدرات وتحديث التقييمات لتتماش ى مع الكتب املدرسية الجديدة. جمعت وزارة التربية والتعليم بيانات قابلة للمقارنة مع بيانات

للحرب(.  قيدت جودة البيانات )مثل الوصول إلى املدارس واالختالفات اإلقليمية نتيجة عدةلكن عوامل ، EGRA مهارات القراءة في الصفوف األولى

جودة بياناتها   تلقى اليمن حالًيا دعًما فنًيا من األمم املتحدة لكنها ترغب في الحصول على دعم إضافي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتحسيني

 والوصول إلى جميع املحافظات 
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 نقاشات الخبراء املتخصصين: الرياضيات

  املتحدثون 

 World Learningمن منظمة ديبا سريكانتياهيا،  •

 منظمة إنقاذ الطفولة  لطفيلي،شيرين  •

  سةص الجللخم

 . اتيةتبادل املتحدثون منهجيات تدريس الرياضيات وناقش املشاركون عناصر مختلفة من النماذج الرياضي

 منهجيات تدريس الرياضيات:

 اكتشفت كيف يحمل الناس األرقام كجزء من عملية الحساب.والتي اإلستراتيجية األكثر شيوًعا في تدريس الرياضيات، وهي : الخوارزمية القياسية •

ائية •  : حيث يضيع الفهم املفاهيمي.الطريقة اإلجر

 : طريقة أكثر مفاهيمية مستخدمة في املغرب.وسعاملشكل ال  •

تنشأ عندما يتم    لصعوباتالربط بمعرفة العدد، ومطابقة املناهج. تظهر الدراسات أن ا، و بشكل بطيء تعقيد نحو ال: تنفيذ التقدم التقدم التنموي  •

 . في مرحلة مبكرةتقديم املوضوعات املعقدة 

تطبيق األساليب بطرق مختلفة مع   درسينملية االختيار للحصول على أفضل حل. يجب على املكذلك عو  ة طرق مختلفة لحل مشكلة رياضيعرض ن املهم م

 . املدرس كتب دليلو  درسينومشاركة الحلول مع امل االستراتيجيات الخاطئةاإلشارة إلى االستراتيجيات الصحيحة وتصحيح 

ج وكيفية تنفيذها في املدارس.  ة، اتفق املشاركون على أنه من املفيد وضع قواعد الستخدام النماذاتي: عند مناقشة عناصر النماذج الرياضياتيةالنماذج الرياضي

 تحسين عملية التفكير املنطقي.من لطالب تمكن اتعلم الرياضيات هو طريقة إن 

مع   لكنهم يتعودون عليهاالبداية امللموسة انتباه الطالب في  تشتت املواد ة املختلفة. قد اتيلتدريس املفاهيم الرياضي متنوعةاستخدام مواد  درسينيجب على امل

الطالب  ذهنيصور ال التوتقوي حس األرقام. يساعد  أكثر ملموسةجعل املفاهيم املجردة تتعزز التفكير النقدي و ان  (ملجسماتا) اليدوياتمرور الوقت. يمكن 

 األعداد(.  مستقيم على فهم العمليات الحسابية )مثل مخططات األعداد و 

وهو ما  طرق مبتكرة لحل املشكالت خلق . يساعد االستخدام اليومي للرياضيات الطالب على واقعيةالحياة المن ربط الرياضيات بمواقف  درسينيجب على امل

  عليل يدعم والتان تقديم الشرح . تعليم اللغة األم مهم أيًضا لربط الرياضيات ببيئات التعلم غير الرسمية. الصلة بين الرياضيات الرسمية وغير الرسميةعزز ي

 .الوقت للطالب لشرح حل املشكالتمنح لتقييمات التكوينية وي ا

،  “Instructional Strategies for Mathematics in the Early Gradesكما استعرض املشاركون ورقة "االستراتيجيات التعليمية للرياضيات في الصفوف األولى" 

بلدانهم،   لرياضيات فيوالتي تسلط الضوء على االتجاهات العاملية واالستراتيجيات الفعالة املختلفة. كما تحدث املشاركون عن الجهود املبذولة لتحسين مناهج ا

 .بما في ذلك استخدام البيانات

  الدروس املستفادة

ا مختلفة لحل مشكلة  درسون يعرض امليجب أن  .1
ً
  طبيقوعملية االختيار للحصول على أفضل حل. ت معينةحسابية طرق

 االستراتيجيات غير الصحيحة.  الصحيحة وتصحيحاألساليب بطرق مختلفة، وتحديد االستراتيجيات 

  ملجسمات(االيدويات )، مثل اتيةاستخدام األساليب واملواد املختلفة لتدريس املفاهيم الرياضي درسينيجب على امل .2

 .الذهني والتصور 

 .العالقة بين الرياضيات الرسمية وغير الرسميةربط الرياضيات بمواقف الحياة الحقيقية لتعزيز  املدرسينيجب على  .3

  

https://www.globalreadingnetwork.net/sites/default/files/research_files/Instructional%20Strategies%20for%20Mathematics%20in%20the%20Early%20Grades.pdf
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 نقاش الخبراء املتخصصين: التعليم العالجي

 املتحدث 

 E3 / ED أنجولي شيفشانكر، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية •

 ملخص الجلسة 

مناقشة حول كيفية دمج هذه االستراتيجية في األنظمة   هاقدم شيفشانكر ملحة عامة عن التعلم االجتماعي العاطفي، تال 

 التعليمية للمشاركين.

مناقشة تخصيص  خالللتحسين التدريس.  درسينبما في ذلك دعم امل العالجي،اقش املشاركون جوانب مختلفة من التعلم ن

 عن فصل دراس ي ثلث طالبه  صادحالسيد قدم  ،الوقت داخل الفصل الدراس ي
ً
حالة، كذا في هفداء العالي. ذوي األ من مثاال

. األداء املنخفضذوي  من الطالب  لتحسين التدريس للثلثين املتبقيين    درسينالجزء األكبر من التركيز إلى دعم امل  نصبيجب أن ي

األداء املنخفض وتصحيح الطالب ذوي  البيانات لتمييز التدريس من أجل تحديد  على    درسون امل  عتمدفي نظام التقييم املغربي، ي

 أخطاء الطالب.

، مثل الكتب املدرسية واملوارد األخرى ودعم بعيدا عن املدرسينخرى" لشرح األداء أتغيرات " مناقش املشاركون استخدام 

ت والحلول بشكل أفضل. كما ركزت املناقشة على األسرة. من الضروري جمع البيانات ذات الصلة لفهم العوامل والتدخال 

 وكيف يمكن للمدرسين الوصول إليهم.  املتعثرينالتقاطع كوسيلة لفهم الطالب  

 بعض التحديات:إلى  املشاركون    اشار  عند مناقشة التحسينات في التعلم العالجي،

جة املنخفضة وحدها ال تكشف عن  ولكن الدر   عالجي،من اجل تحديد حاجته إلى تعليم  يمكن إجراء اختبار للطالب   •

 املجاالت املحددة التي يحتاج فيها الطفل إلى أكبر قدر من الدعم.

 االختبارات واستخدام البيانات وتوجيه الدعم لألطفال.  جراءتحديات في إ  درسون فيما يتعلق بالتقييمات، يواجه امل •

   الدروس املستفادة 

. كيف يمكن للمدرسين الوصول إلى الطالب األكثر  التقاطعيركز التعلم العالجي على يجب أن  .1

 ضعفا؟ من املهم استخدام متغيرات أخرى غير متعلقة بالتقييم لشرح األداء وجمع كل املعلومات.

، مثل تخصيص الوقت بشكل مناسب لتحسين التدريس درس دعم املهناك أيًضا تركيز على  .2

 واستخدام البيانات لتمييز التدريس.
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 نقاش الخبراء املتخصصين: التعليم الدامج 

 املتحدث

 E3 / EDجوشوا جوسا، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  •

   ملخص الجلسة

 قدم ممثلو الدول أمثلة على مناهجهم في التعليم الجامع وطرحوا أسئلة حول بعض التحديات التي يواجهونها.

 التعليمي للطالب ذوي اإلعاقة: الوضعأشار جوسا إلى مالحظاته السابقة حول خيارات 

 عندما يكون الطالب ذوي اإلعاقة خارج املدرسة. العزلة، .1

 رس خاصة )على سبيل املثال، مدرسة للطالب املكفوفين(. ا، عندما يتم وضع الطالب ذوي اإلعاقة في مد الفصل .2

 ، ولكن في فصول دراسية منفصلة.) الحكومية (عمومية ذوي اإلعاقة في مدرسة التعليم ال، عندما يكون الطالب دمجال .3

 الفصل مثل أقرانهم.نفس الطالب ذوي اإلعاقة في نفس املدرسة و وجد عندما ي االندماج، .4

اتفاق دولي  الذين ينصستثناء الطالب الصم با. ةيعتبر اإلدماج الخيار األنسب واملرغوب ملعظم الطالب ذوي اإلعاق :ةج الطالب ذوي اإلعاقماإد

بريل. يجب لغة  تدريب وأن يكون لديهم فهم أساس ي لكل من لغة اإلشارة و لل  درسينجميع املخضع  أن ي  جوساالسيد  بلغة اإلشارة. اقترح    همعلى تعليم

كل بلد بناًء على سياق درسين لتدريب امل حدد أهدافوت ريبهم على األساليب املناسبة لتقييم وتلبية احتياجات الطالب املختلفةوتد  درسينإعداد امل

 الوقت. معم بوضع خطط لكيفية تحقيق الهدف القياثم 

التركيز على هذه االحتياجات املتباينة داخل نظام التعليم  ، وليس فقط الطالب ذوي اإلعاقة. إن  مفيًدا لجميع الطالب  دماجاال عالوة على ذلك، يعد  

 من تلبية هذه االحتياجات بشكل منفصل( سيساعد نظام التعليم الع
ً
على أن يصبح أقوى وأكثر استجابة لالحتياجات   الحكومي /موميالعام )بدال

احتياجات الطالب املختلفة. للوصول إلى اإلدماج جميع وحد لتكييف منهج مسبل د يحد تثم  تحصيلضع معايير للينبغي و املتنوعة لجميع الطالب. 

 من مناهج متعددة لكل فئة من فئات املتعلم وحداملنهاج الدراس ي املالحقيقي، يعد 
ً
 ةقائم مقاربةإصالح املناهج  عتمد. يجب أن يينضرورًيا بدال

( مجموعة  USAIDفي الفصل الدراس ي. نشرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )  املنهج وتطبيقه  على تكييف  درسينتدريب امللك  ذبعد  على األدلة ثم 

 r LearningUniversal Design fo أدوات تعليمية عاملية تشرح العملية

أن هناك   اشارو  االدماجأيًضا مقاييس جوسا  السيد  . ناقشيةنظم مقاربةب دامجمن املهم ربط التحديد املبكر، وتنمية الطفولة املبكرة، والتعليم ال

هناك إذا كانت  املدرسة الثانوية.  مؤشًرا جديًدا لقياس إتمام املدرسة االبتدائية وأن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعمل حالًيا على تطوير مؤشر  

 .دامجالخدمات للطالب ذوي اإلعاقة ال يقل أهمية عن تحقيق التعليم ال توفير  لرصد، فإن ضمانمن اجل استخدام هذه املؤشرات ملحة ال  حاجة

  الدروس املستفادة

عظم الطالب ذوي اإلعاقة، باستثناء الطالب الصم ملاألكثر مالءمة املنشودة و  لوضعيةهو ا الدامجالتعليم إن  .1

 تعليمهم بلغة اإلشارة.الذين يجب 

 ويعزز االندماج.  موميالع ينظام التعليماليقوي من شأنه أن  منهج موحدان اعتماد  .2

 .لتقييم وتلبية احتياجات الطالب املتنوعةوتدريبهم بشكل مناسب  املدرسينيجب إعداد  .3

  

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf
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 املتخصصين: التعلم االجتماعي العاطفي نقاش الخبراء 

  املتحدث

 E3 / EDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية  شيفشانكر،أنجولي  •

   ملخص الجلسة

دول مناقشة كيفية دمج هذه االستراتيجية في األنظمة التعليمية لل بعد ذلك تمتقدم شيفشانكر ملحة عامة عن التعلم العاطفي االجتماعي، 

 .املشاركة

: يدمج التعلم االجتماعي العاطفي االعتبارات النفسية في النظام التعليمي. تشمل الكفاءات األساسية للتعلم لتعلم والتعليم االجتماعي العاطفيا

ومهارات العالقات. تتوافق العديد من مهارات التعليم  الذاتية، مسؤولة واإلدارة اتقرار  تخاذاالجتماعي واالعاطفي الوعي الذاتي والوعي -االجتماعي

 املمن املرجح أن تزداد فاملهارات  الكفاءات: إذا ُدرست هذهمع هذه 
ُ
من  امكون هذه املهارات شكلتواألكاديمية. في بعض البلدان،  يةمخرجات التعل

دمج تدريس هذه املهارات في جميع أجزاء املنهج. يمكن أن تكون هذه املهارات مهمة بشكل خاص لألطفال الذين يوص ى ب، عامة ج؛هاملنمكونات 

 في املدرسةر ثأكيواجهون صعوبة 

دارس، الدعم النفس ي واالجتماعي في املو برامج ما بعد املدرسة و دمج التعلم االجتماعي العاطفي: برامج املهارات الحياتية  اوجهناقش املشاركون 

. يمكن أن يكون املنهج الذي يتضمن اشتغال املوجهين التربويين مع املدرسين داخل الفصلمعالجة املشاكل االجتماعية في الفصول الدراسية أو 

التعلم االجتماعية  إلى الوعي بمهاراتدرسين هذا النوع من التعلم أخالقًيا أو مدنًيا، وليس أكاديمًيا فقط. أكد العديد من املشاركين على افتقار امل

 .درسينالعاطفي في تدريب امل-تقنيات وأهداف التعلم االجتماعي ادراجوالعاطفية املطلوبة. يجب على الدول 

 كما  ن هذه املهارات ليست دقيقة مثل املهارات التعليمية األخرى أل   من الصعب اختيار املهارات التي يجب تضمينها في أهداف التعلم  اختيار املهارات:

بتقييم للتعلم االجتماعي العاطفي.   ينبغي القيام أوالمسار أو مؤشرات واضحة التخاذ القرار. عند تحديد املهارات التي يجب دمجها يتوفر أي ال  قد 

 OECD Framework on Globalيمكن االستعانة به   إن إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الكفاءة العاملية هو مصدر مفيد 

Competence 

لدمج التعلم االجتماعي العاطفي في أنظمتهم التعليمية. خطط أحد املشاركين من ستقبلية ناقش املشاركون الخطوات امل :ستقبليةالخطوات امل

آخر "بطاقة" التقييم التي تتناول باستمرار مشارك  إجراء التقييمات وتكييف البرامج بشكل مستمر بناًء على النتائج. وذكر  و   املدرسينلتوجيه  مصر  

في أهداف التعلم االجتماعي والعاطفي من خالل زيادة  املدرسينالكفاءات مثل املساءلة واإلنتاجية. سعى أحد املشاركين من األردن أيًضا إلشراك 

 . درسينامل القيام باستبيانو  توزيعها على املدرسينفي هذا املفهوم وإنتاج املواد ذات الصلة لاالستثمار 

 الدروس املستفادة  

  املهارات فمن م دمج هذه ت وإذا ما. تتماش ى العديد من املهارات التعليمية مع كفاءات التعلم االجتماعي العاطفي  .1

 واألكاديمية. يةميخرجات التعلاملاملرجح أن تزداد 

التقييمات مفيدة يمكن أن يتخذ هذا النوع من التعلم العديد من األشكال، سواء داخل املنهج الدراس ي أو خارجه.   .2

 بناًء على االحتياجات. التعليمي لتحديد أفضل طريقة لدمج التعلم العاطفي االجتماعي في النظام 

قد ال يكون والطالب( جديدة في املنطقة.  درستركز على املالتي تعد تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي ) .3

اية بكيفية دمج  درسون امل  .بأهميته املفهوم أوعلى در

  

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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اتيجي والسياسة  نقاش الخبراء املتخصصون: البيانات والتخطيط االستر

  املتحدثة

 E3الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /  شيابيتا،ميليسا  •

   ملخص الجلسة

انخرط املشاركون في جلسة لألسئلة واألجوبة مع شيابيتا حول العرض التقديمي الرئيس ي الذي قدمته في وقت سابق من اليوم حول البيانات  

 والتخطيط االستراتيجي والسياسة.

ولكن . املعيارية التي يمكنها تقييم تعلم الطالب وأدائهم. ال يجب تغيير املقاييس ملعياريةقاييس االغرض األساس ي من ربط السياسة هو تحديد امل

(  ي عيار قياس املتقدم. تحتوي األهداف على مكون النسبة املئوية )النسبة املئوية للطالب الذين يصلون إلى املالتعديل األهداف بعد إحراز  يجب

ضع أهداف أعلى ينبغي كذلك و ضبط أحد املكونات.  ينبغيومكون الوقت )املدة التي يستغرقها الطالب إلكمال املهمة(، لذلك عند ضبط األهداف 

 
ً
 تحقيقه في السنوات الخمس املقبلة. مما يتوقعقليال

يجب أن يستخدم واضعو وجود املشكلة. سبب  واضعو السياسات يجهلون من الصعب معالجة مشكلة من خالل ربط السياسات إذا كان 

. كما يجب على واضعي السياسات وضع  السياسات البيانات لتشخيص املشكالت
ً
داخل النظام من خالل مراجعة البيانات الثانوية املوجودة أوال

من معالجة املشكالت  درسون املاملستمر ضروري حتى يتمكن واضعو السياسات و  لرصد معايير محددة وقابلة للقياس لجمع البيانات الجديدة. ا

 ظهورها. بمجرد

من املهم أن ترى ما يحدث في الفصول الدراسية لتحديد الفجوات التي قد ال تظهر في لذلك  تقدم الصورة الكاملةيمكن ان البيانات وحدها ال 

على سبيل املثال، املدارس التي تقدم أداًء جيًدا على الرغم من الظروف الصعبة قد تقدم رؤى قّيمة وينبغي على  مهم. عاملالسياق البيانات. 

 هذه املدارس املشاركة في وضع معايير. درسين فيامل

عل على بناء املهارات. يجب على الدول نظر إلى املنهج وما إذا كان يبني املعرفة فقط أو يساعد األطفال بالفلا األداء ينبغيعند وضع املناهج ومعايير 

د كيف تتماش ى معاييرها مع األطر الدولية. يمكن أن تكون املعايير متسقة نسبًيا عبر املواالنظر  تحديد املناهج ومعايير األداء األكثر فائدة لطالبها ثم  

 واألهداف ستكون مختلفة.قاييس املعيارية  من لغة إلى أخرى ولكن امل  للقراءة والكتابةمعايير املناهج    قد تتشابهواللغات. على سبيل املثال،    الدراسية

معايير املناهج واألداء ضرورية بين كل من صانعي السياسات في وضع املعايير. تعد املواءمة بين التقييم و  تفيد واحدة من األدوات التي التقييمات 

التوافق بين التقييمات املستمرة والسنوية والوطنية والدولية. تعتبر التقييمات أيًضا أداة مفيدة  ينبغي الحرص على تحقيق لضمان فائدتها. 

 الب إلى هدفهم.للوصول بالط ممارستهم الصفية فيعرفة ما يحتاجون ملجزء من التقييمات  جراءين إدرسيمكن للمو ين. درسللم

 الدروس املستفادة 

ستخدم البيانات املتاحة،  يمكن اداخل النظام.  استخدام البيانات لتشخيص املشاكلعلى واضعي السياسات تعين . ي1

 ضع معايير محددة وقابلة للقياس لجمع بيانات جديدة.و  أيًضا ينبغيولكن 

قاييس لجمع وجهات نظر إضافية قّيمة ووضع املعايير وامل ما وراء البيانات وفي الفصول الدراسية النظر إلىضرورة . 2

 واألهداف. ريةايعامل

 .عند توافقها مع املناهج ومعايير األداء درسينالتقييمات أداة مفيدة لواضعي السياسات وامل . تعتبر 3
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 أولويات البلد: مصر 

 المسؤول

الوزارة   الوكالة األمريكية للتنمية، غير ذلك،
 األولوية الخطوات الالزمة

 أ. وزارة التعليم )بدعم من شركاء التنمية والمجتمع المدني( 
 

أ. مساعدة اإلداريين على دعم المدرسين والبيئة المدرسية والمجتمع عبر الترويج 

2.0الفعال لرؤية التعليم  ودور اإلداريين في تنفيذ االصالح   
. اإلدارة1  

 

 ب. وزارة التعليم 
 

Education 2.0    ب. التشارك في تصميم دليل إلداريين حول كيفية تطبيق رؤية

و يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات   –على المستوى المحلي -لضمان المشاركة 

 في سن اإلصالح.

 ج. وزارة التعليم 
 

ج. إنشاء وسيلة الستقصاء اآلراء بشان الدليل من أجل التقييم الدوري وإعادة 

الحاجةالتصميم حسب   

أ. تحويل الموظفين )ووحدة إدارة الجودة( إلى مدربين مؤهلين ودعمهم في تطوير  أ. وزارة التعليم 

 مهاراتهم كخبرة في الميدان.
التدريب/ اإلرشاد .2  

 

ب. تطوير حزمة من أدوات الرصد والتدريب لدعم المدربين ودورهم كقادة   ب. وزارة التعليم

 تعليميين 

التعليمج. وزارة   ج. تطوير نظام للمساءلة بحيث يكون المدربون مسؤولين عن النتائج  
 

أ. إجراء مراجعة مكتبية لفهم التجارب و النجاحات واإلخفاقات السابقة فيما يتعلق   أ. وزارة التعليم 

مع مكون لتحليل التكاليف؟(  -بالممارسة اإلضافية في مصر )  
.  الممارسة اإلضافية / خارج دعم 3

 المدرسة
 

ب. المراسلة: تطوير إستراتيجية للتواصل  للتعريف بأهمية القراءة خارج المدرسة  ب. وزارة التعليم

 و بأهمية دور  لألسرة / المجتمع في هذا التعلم.

القطاع الخاص لتزويد . إدراج القراءة المتدرجة والعمل مع شركات النشر /  ج. وزارة التعليم مع القطاع الخاص والمجتمع المدني 

 المجتمع بهذه الكتب  بطريقة مجدية 
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 االردنأولويات البلد: 

 المسؤول

 )الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارة، جهة اخرى..(
 األولوية الخطوات الالزمة

 المعلمون .1 والمهارات المتقدمة في القراءة )الفهم، الطالقة( بناء قدرات المعلمين في التعليم المتمايز  أ. الوزارة، مبادرة القراءة والحساب  أ.

 ب.التركيز على منهجية التدريب في سياق العمل وتفعيل مجتمعات التعلّم  الوزارة ب.

 المشرفون  .2  تحسين كفاءة اإلشراف التربوي المبني على الحاجات وتفعيل األتمتة أ. القراءة والحساب الوزارة، مبادرة. أ 
 

 تحسين قدرات المشرفين لتقديم إسناد ذي كفاءة عالية )أسناد نوعي( ب. القراءة والحساب الوزارة، مبادرة ب

 

 تحسين قدرة الوزارة في إدارة األداء لضبط جودة العمل اإلشرافي. .ج القراءة والحساب الوزارة، مبادرة ج

 

 المعايير  .3 مراجعة إطار مؤشرات أداء الطلبة للصفوف الثالثة األولى.  أ. الوزارة، مبادرة القراءة والحساب أ.

 للصفوف الثالثة األولى. مراجعة منهجية التقييم المدرسي وأدواته  ب. الوزارة، مبادرة القراءة والحساب ب.

 ج. الوزارة، مبادرة القراءة والحساب

 د. الوزارة، مبادرة القراءة والحساب

 ج. ضمان دمج المواد التعليمية والمهمات التقييمية في المناهج المقررة. 

 د. إعادة النظر بعدد الحصص لكل من اللغة العربية واالحساب.

 االختبارات الوطنية ه. مواءمة المسح الوطني مع 
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املغرب أولويات البلد: 

 األولوية الخطوات الالزمة  املسؤول والشركاء 

 املسؤول: •

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  

 العالي والبحث العلمي 

الشركاء: •

 القطاعات الحكومية

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 االتحاد األوروبي 

الدوليالبنك   

اليونيسف  -منظمة األمم املتحدة: اليونيسكو  

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 جمعيات املجتمع املدني 

 األسر

 املنهاج حول  املجتمعية  للتعبئة  تواصلي منظور  إرساء-

 التكييف  ومقتضيات املنهاج مستويات مختلف بين الربط-

والفئات الفصول  نوعية بحسب الصفية البيئة تأهيل-

املستهدفة

إصالح منهاج السلك االبتدائي   استكمال

وتكييفه مع وربطه بالتعليم األولي  

انتظارات ذوي االحتياجات الخاصة  

 وفصول األرياف واملتعددة املستويات

 املدرس ي  املتاب  صناعة تطوير-

 الخدمة  أثناء للتدريب وطني  مخطط مأسسة-

مستويات كل  لتشمل بعد عن التكوين عملية استكمال -

منهاجه ومكونات االبتدائي السلك 

 تقوية قدرات املوارد البشرية 

 الراجعة  للتغذية  آلية   وضع  مع الجديد املنهاج إرساء تتبع-

 الدامج التقويم  االعتبار في يأخذ للتقويم  أداتي منظور  إرساء-

 حسبانها في تأخذ صعبة وضعية في الفئات دعم خطة إرساء-

األساتذة لدى املنهي التحكم مستويات

واإلثراء والدعم  والتقويم التتبع  

توصية الفريق: مأسسة فرق الخبرة الوطنية والجهوية
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اليمنأولويات البلد:  

 المسؤول 

 )الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارة، جهة اخرى..(
 األولوية الخطوات الالزمة

تطوير المناهج للصفوف   .1 مراجعة كتاب الصف الثاني و دليل االستاذ و األسرة من الحلقة األولى.  أ. الوزارة، جهة اخرى.الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارة،   أ.

 . 3إلى  1من 

ملحوظة: الكتاب التعليمي الخاص 

 بالصف األول تم  تطويره بالفعل. 

 إنجازالكتاب و الدليل الخاص باألساتذة و األسرة للصف الثالث.   ب. الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارة، جهة اخرى. الوزارة،  ب.

 إنجاز المناهج الدراسية المصممة للتعليم المجتمعي.   ج. الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارة، جهة اخرى. الوزارة،  ج.

تعميم كتاب الصف األول على جميع موسسات التعليم النطامي و غير النطامي ) تالميذ   أ. .وكل الداعمين الوزارة أ.

 الحلقة األولى(  

طباعة الكتب المدرسية للصفوف     .2

و توفير الوسائل والمواد   3إلى    1من  

 الالزمة للتدريس.  

 من صفوف الحلقة األولى.  3و  2طباعة الكتاب المدرسي للصف   ب. .وكل الداعمينالوزارة  ب.

توفير و طباعة المواد و الوسايل التعليمية الالزمة لصفوف الحلقة األولى و التعليم  ج. وكل الداعمين.  الوزارة ج.

 المجتمعي و المسرع و المدمج. 

تدريب معلمي و معلمات الحلقة    .3 (3إلى  1تحديد االحتياجات  التدريبية لمعلمي و معلمات الحلقة األولى )الصفوف من   أ. اخرى. اتجه و الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارةالوزارة،  أ.

األولى أثناء الخدمة على استخدام 

 الكتب الجديدة. 
 تطوير أدلة التدريب.    ب. اخرى. اتجه و الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارةالوزارة،  ب.

 الشروع في التدريب.   ج. اخرى. اتجه و الوكالة األمريكية للتنمية، الوزارةالوزارة،  ج.
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: جدول اعمال الم1امللحق



2019أكتوبر  28 :االثنین  :األول  الیوم

 رصد النجاحات  :الموضوع

:األھداف

 .رصد التقدم الحاصل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ما يتعلق بالمهارات القرائية باللغة العربية والرياضيات 1.

 .تحديد فرص تحقيق المزيد من التقدم في مجال القرائية باللغة العربية و الرياضيات في المستويات  االبتدائية  2.

 .أصناف التهميش و معيقات التعلم التي تواجه كل فئة تحديد  3.

 .بما يتناسب مع كل سياق "التصميم الشامل للتعلم" اقتراح الخطوات الالزمة لتعزيز تطبيق  4.

.تاياضيوالر ءة راقلم الع ت ح الإلص ةلمقبراحل الملل  طيطختال دنع اهب  ُ  دش ر يستس   َ يتوال  ةويلألوا تذا  "ةامستقال وسالدر "  ديتحد    .5

التسجيل 8:30- 8:00 

الترحيب و الكلمات االفتتاحية

RTI لويس كراوتش، :الميسر  •

8:50 -8:30

كلمات االفتتاح افتتاح المؤتمر من طرف السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  

 والبحث العلمي بالمغرب و
9:30 -8:50

القائم باألعمال لدىالسفارة االمريكية بالمغرب، وتسليط الضوء على الممارسات الواعدة والتحديات المرتبطة بتعلم دايفيد غرين، 

 .القراءة باللغة العربية والكتابة والرياضيات، بحضورالسيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية

الوطنية و التكوين المهني  والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغربفاطمة وهمي، وزارة التربية :الميسر •

 القراءة برامج تطور  واألردن المغرب من البلدان ممثلو تسليط الضوء على تجربة المغرب واألردن ومصر سيناقش

 عرفت التي والمجاالت االبتدائية للمستويات والرياضيات
11:00- 9:30

.وسيتم اختتام الجلسة باألسئلة واألجوبة .والتحديات الرئيسيةتطورا كبيرا 

 :المشاركون في حلقة النقاش

فؤاد شفيقي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب •

حفص محمود أبو ملوح، وزارة التربية والتعليم األردنية  •

 .التعليم المصريةنيلي الزيات، وزارة  •

ستيفاني كيندال، مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسط:الميسر

استراحة شاي 11:30-11:00 

تجارب الدول التي تم عرضها، كما سيقوم  -في مجموعات صغيرة–مناقشات بين ممثلي وزارات التعليم سيناقش المشاركون 

 ممثلو وزارات التعليم من مختلف بلدان 
12:00-11:30

.منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلجابة على األسئلة واألجوبة وتيسير النقاش ضمن جميع المشاركين

ستيفاني كيندال، مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسط :الميسر 

 12:00-13:00 الحصيلة واآلفاق:لكلمة الرئيسيةا

تعرض هذه الكلمة الرئيسية نتائج ورقة بحثية تم إعدادها حول التقدم الحاصل في جميع أنحاء المنطقة في مجال بناء مهارات 

.و يلي العرض أسئلة وأجوبة. والرياضياتالقراءة والكتابة 



 هيلين بويل، مركز تطوير التعليم :المتحدث الرئيسي •

هنادة طه ثومور، جامعة زايد،اإلمارات العربية المتحدة :لمسيرا •

استراحة غداء 13:00-14:00 

 15:00-14:00 وتطبيقه في مجال الرياضيات  "MATTERS  READING" مدخل إلى اإلطار المرجعي للقراءة :الجلسة العامة

نقاشات   خالل من العمل إطار  المشاركون سيكتشف ،"للقراءة  المرجعي اإلطار  إلى مدخل" حول العام  العرض تقديم بعد  

.المجموعات الصغيرة، كما سيتم تخصيص الوقت لألسئلة واألجوبة

ريبيكا رودس، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  :المتحدث •

استراحة شاي 15:30-15:00 

فهم ومعالجة التهميش بشكل أكثر فعالية  :حلقة النقاش 17:00-15:30 

 كما .على المتعلمين داخل وخارج النظام التعليميسيناقش أعضاء فريق الخبراء أشكال مختلفة من التهميش وكيف يؤثر 

ل ضفأ ةس ودرا مهب خاص جمانبر  اددإع و ميهلإ لوصوال ةيفيك و نمهمشيال نميلمتعال ديتحد ةي همأ اض      يأ ةقالحل ههذ رضستستع

 .ممارسات التصميم الشامل للتعلم لمساعدة جميع المتعلمين

 :المشاركون في حلقة النقاش

)إدماج المعاقين( جوشوا جوسا، مكتب التنميةاالقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية •

 )الفقر Children) the (Save ) مجدي رزق، أنقذوا األطفال •

)الالجئينCommittee) Rescue (International )رفول سعادة، لجنة اإلنقاذ الدولية •

 )التقاطع واإلنصاف( FHI 360 تشيلدريس،مايكل  •

أنجولي شيفشانكر، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  :الميسر

 17:00-17:30 التلخيص و التفكير في اليوم األول و تقديم عرض تمهيدي حول اليوم الثاني  :عمل مجموعات

ستقوم مجموعات، مكونة من مشاركين من وزارات التعليم والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والشركاء المنفذين، بتلخيص أفكار   

.وتختتم الجلسة بتقديم عرض تمهيدي حول جلسات اليوم الثاني .المستقبليةاليوم األول وبدء التخطيط للعمل لتوجيه الجهود 

RTI لويس كراوتش، :الميسر •

حفل شرفي 19:30-18:00 
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:األھداف

 .الممارسات الفضلى في التنمية المهنية للمعلمين في البيداغوجيا وتقديم تعليم فعال للقراءة و الرياضيات في الصفوف المبكرةتعرف  1.

التقدم  تعزيز  مواصلة  على  الوطنية  التربوية  المنظومات  قدرة  مدى  في  للنظر   MATTERS"  "Readingللقراءة  المرجعي  اإلطار   استثمار   2.

 .القراءة والرياضيات في المستويات االبتدائيةالحاصل في تعلم 

.تلخيص الخطوات الموالية  في إصالح تعلم القراءة و الرياضيات التي يقترحها اإلطار لكل سياق  3.

التسجيل 8:30- 8:00 

نشاط جماعي 9:00 -8:30 

.اليوم األوليستهل اليوم بنشاط جماعي لتحديد الرسائل الرئيسية التي يمكن استخالصها من 

RTI لويس كراوتش، :الميسر  •

 09:00-10:30 التطوير المهني للمعلم  :حلقة النقاش

يقدم هذا المنبر الدروس المستفادة و الممارسات الفضلى في التطوير المهني للمدرسين في ما يتعلق بتدريس مهارات القراءة، بما

المنظمة والبيداغوجيا الفارقية ومهارات التدريس المطلوبة لتنفيذها في الفصل الدراسيفي ذلك مناقشة استخدام طرق التدريس 

 .للقراءة

:المتحدثون

 RTI بنجامين بايبر، •

 المصرية  نوال شلبي، وزارة التربية والتعليم •

العلمي بالمغربموالي يوسف األزهري، وزارة التعليم الوطني والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  •

 ربيكا مارتينيز، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  :الميسر •

استراحة شاي 10:30-10:00 

1 الجولة :الجلسات الفرعية 25-11-10:30 

ثم .موضوع  قبل  االنتقال  إلى مجموعة  العمل  المختارةالمشاركون  في جلسة  العامة  للحصول على لمحة موجزة  عن كل  يلتئم
الواعدة الممارسات عن فضال موضوع بكل يتعلق ما في خبراتهم الموضوع، في خبراء قبل  ِ  من بتيسير  المشاركون، يناقش

 .الرياضياتوالخطوات المنطقية المستقبلية في نظمهم التعليمية لتوسيع وتعميق وترسيخ إصالح القراءة و 

المدربون والموجهون :1.1 الجلسة الفرعية•

FHI 360 مايكل تشايلدريس،•

المدرس و الممارسات الصفية  :1.2 الجلسة الفرعية •

ربيكا مارتينيز، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية •

 RTI روال الجندي،•

 2019أكتوبر  29  :الثاني  اليوم

إطار عمل وطني لتعليم القراءة والكتابة والحساب  :الموضوع 



4 

2 الجولة :الجلسات الفرعية 12:25-11:30 

 سيقوم .يلتئم المشاركون في جلسة العامة للحصول على لمحة موجزة عن كل موضوع قبل االنتقال إلى مجموعة العمل المختارة

المستقبلية في أنظمة التعليم لتوسيع وتعميق الخبراء بتسهيل النقاشات المتعلقة بكل موضوع وتحديد الممارسات الواعدة والخطوات 

 . وتثبيت إصالح القراءة والرياضيات

سياسات التعليم والمعايير :2.1 الجلسة الفرعية•

ميليسا تشابيتا، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية •

 التربية والتعليم المصريةنيللي الزيات، وزارة •

دارة المدرسيةاإل :2.2 الجلسة الفرعية •

جمعة السعود، وزارة التربية والتعليم األردنية•

RTI باتريك فيود•

التقييم المنتظم :2.3 الجلسة الفرعية •

مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  :ريبيكا مارتينز  •

استراحة الغداء 13:30-12:30 

3 الجولة :الجلسات الفرعية 14:30-13:30 

 سيناقش المشاركون، .يلتئم المشاركون في جلسة عامة للحصول على تقديم للموضوعين قبل االنتقال إلى مجموعة العمل المختارة
المنطقية والخطوات الواعدة الممارسات عن فضال موضوع بكل يتعلق ما في خبراتهم الموضوع، في خبراء قبل  ِ   من  بتيسير 

 . المستقبلية في نظمهم التعليمية لتوسيع وتعميق وترسيخ إصالح القراءة والرياضيات

النصوص والموارد :3.1 الجلسة الفرعية•

 هنادة طه ثومور، جامعة زايد•

•  Creative Associates ،فتحي العشري

العالجية/األنشطة اإلثرائية :3.2 الجلسة الفرعية •

ريبيكا رودس، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية •

 Associates Creative إيمان الحدوزي،•

استراحة شاي 15:00-14:30 

 15:00-17:00 تلخيص أعمال اليوم و التفكير في الخطوات الموالية :عمل المجموعات

سوف تختتم .يعمل المشاركون في فرق العمل بدعم من خبراء لتقديم إطار عمل في القراءة وتطبيقه حسب أولويات كل مجموعة

.مجموعة لتقريرها في الجلسة العامة فيما يتعلق بالخطوات التاليةالجلسة بعرض كل 

RTI لويس كراوتش، :الميسر •

 17:00-17:30 تلخيص أعمال اليوم الثاني و تقديم عرض تمهيدي حول اليوم الثالث

.يختتم اليوم الثاني بالتفكير بشكل ميسر وبعرض جدول أعمال اليوم الثالث  

RTI لويس كراوتش، :الميسر •



 2019 أكتوبر 30 :الثالث الیوم

وضع أسس متينة باالعتماد على االدلة :الموضوع

:األھداف

وضمان الناجحة البرامج نطاق  لتوسيع و التعليم إلصالح  الموالية الخطوات بشأن القرارات صنع  في والمعايير  البيانات أهمية فهم  1.

 .استدامتها

. استنباط الخالصات  الرئيسية المستقاة من المؤتمر  وتحديد الخطوات الموالية على صعيد المجموعات 2.

التسجيل 8:30- 8:00 

 8:30- 10:00 استخدام البيانات لتحديد النطاق وتحقيق االستدامة :عروض رئيسية وحلقة النقاش

البيانات لقياس التقدم نحو المعايير التي من شأنها أن تدعم توسيع نطاق النتائج واستدامة ستتطرق هذه الجلسة لكيفية استخدام   

 يمكن التي األساسية الخالصات على  النقاش وحلقات الرئيسية العروض خالل من الضوء تسليط وسيتم .البرامج

 استثمارها

 .لتعديل السياسات والممارسات ذات الصلة ببيانات التعليم

 األمريكية للوكالة التابع والبيئة والتعليم االقتصادي التنمية مكتب تشابيتا، ميليسا :والميسر الرئيسي المتحدث •

 الدولية  للتنمية

محمد الساسي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي بالمغرب :لمشاركون في حلقة النقاشا •

استراحة شاي 10:30 -10:00 

المفاهيم الرئيسية للتعميم و االستدامة :عمل مجموعات 11:30- 10:30 

المجموعات   كيف يمكن  االسترشاد لمحة موجزة  عن  المفاهيم  الرئيسية  للتعميم واالستدامة، ستناقش    بعد تقديم

 بالمعلومات،

 .المستقاة من العروض الرئيسية ومنابر النقاش في الجلسة الصباحية، و تكييفها لتناسب بلدانهم

 للتنمية األمريكية للوكالة التابع والبيئة والتعليم االقتصادية التنمية مكتب شيفشانكر، أنجولي :الميسرون •

 الدولية،

 وميليسا تشيابيتا، مكتب التنمية االقتصادي والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 11:30- 12:30 نقاشات الخبراء

 الرياضيات والرصد والتقييم والتربية  :سيلتقي الخبراء مع المجموعات الصغيرة من المشاركين لمناقشة المواضيع التالية
الدامجة والتعلم االجتماعي الوجداني والتخطيط االستراتيجي والسياسات التعليمية، وفقا ألهداف التنمية المستدامة في أفق   

.2030 

األمريكية للتنمية  كارنيل، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة -كريستين كاباسي :الميسر  •

 الدولية 



الدامجة التربية  القراءة

ربيكا  مارتينيز،  مكتب  التنمية  االقتصادية  والتعليم   ●

 .والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ربيكا  رودس،  مكتب  التنمية  االقتصادية  والتعليم     ●

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية والبيئة التابع 

هنادة طه ثومور، جامعة زايد   ●

Creative Associates ،فتحي العشري ● 

لرياضياتا

 Learning World ديبا سركانتايا، ●

شيرين لوتفيلي، منظمة أنقذو األطفال   ●

قييمالرصد والت  

 كارول دا سيلفا، منظمة أنقذوا األطفال    ●

شيفشانكر، مكتب التنميةاالقتصادية والتعليم أنجولي    ●

والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

جوشوا  جوسا،  مكتب  التنمية  االقتصادي  والتعليم   ●

والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

التعلم الوجداني االجتماعي

FHI 360 مايكل تشايلدريس، ●

والسياسات التعليمية ي   خطيط االستراتيجالت  

ميليسا تشابيتا، مكتب التنمية االقتصادي والتعليم    ●

والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

التقويم و المعالجة

رفول سعادة، لجنة اإلنقاذ الدولية   ●

استراحة غداء 13:30 -12:30

 13:30-15:00 تلخيص خطط العمل والتفكير في الخطوات التالية :عمل مجموعات

.ستدون المجموعات خطط عملها على أوراق حائطية استناد ا إلى مناقشاتهم ومالحظاتهم والخالصات الرئيسية من المؤتمر 

.الخطط الخطوات المستقبلية التي تعتبرها المجموعات ذات أولوية في تعلم القراءة والرياضياتستوضح هذه 

ستيفاني كيندال، مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسط :الميسر •

عرض خطط عمل المجموعات :عمل مجموعات 16:15 -15:00 

.الفريق العامستقدم كل مجموعة خطة عملها في   

ريبيكا رودس، مكتب التنمية االقتصادية والتعليم والبيئة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  :الميسر •

مراجعة و خالصات حول أعمال المؤتمر :الجلسة العامة 16:45 -16:15 

 بالبرمجة المستقبلية لتعليم القراءة والكتابة المشاركون وجهات النظر حول المحتوى الرئيسي للمؤتمر في عالقته  يتقاسم

ويوجز هذا النقاش المواضيع التي ينبغي أخذها بعين االعتبار خالل الجلسات الموالية .والرياضيات في مرحلة التعليم المبكر 

 .الخاصة بالتخطيط على صعيد الفرق الوطنية

RTI لويس كراوتش، :لميسرا •

 16:45- 17:15 المالحظات الختامية

.التفكير في أعمال المؤتمر وتقديم المالحظات الختامية حول سبل المضي قدما  

 ستيفاني كيندال، مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسط :لميسرا    •

فؤاد شفيقي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب   •



 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 مكتب الشرق األوسط

1300 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, D.C. 20004
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