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 والمقدمون  المتحدثون
 إبستاین أندرو

 والشباب  التعلیم حول النوعي البحث في متخصص وھو. Social Impact، Inc في والتعلم واألداء اإلستراتیجیة لقسم الفني المدیر ھو إبشتاین أندرو الدكتور
 والبحث  التعلیم مشروع برنامج مدیر وھو. الحكومیة القدرات وبناء االبتدائیة الصفوف في والحساب القراءة وتعلم واألزمات بالنزاعات المتأثرة المجتمعات في

 وبعثات األوسط للشرق الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة مكتب تدعم سنوات أربع مدتھا مبادرة تعتبر التي) MEERS( األوسط الشرق في والدعم والتدریب
 بتقییم إبستاین الدكتور  قام الماضیة، عاًما عشر  الخمسة مدار على. القدرات بناء و التدریبیة والدورات البیانات وتحلیل بالبحث إفریقیا وشمال األوسط الشرق

 ومنظمة  الیونیسیفو الدولیة للتنمیة السترالیة والوكالة البریطانیة الدولیة التنمیة ووزارة األمریكیة الزراعة ووزارة الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة مشاریع
 وتنزانیا وكینیا والصومال  وإثیوبیا ولیبیا السودان وجنوب  السودان  في عمل وقد . المفتوح المجتمع ومؤسسة الدولیة ) اإلغاثة ھیئة( كیر ومنظمة  الطفولة إنقاذ

 لمدة  المتحدة الوالیات في العام التعلیم في إبستاین لدكتورا عمل الدولي، التقییم في عملھ وقبل . وفانواتو وبنغالدیش وباكستان فلسطین/  الغربیة والضفة وغانا
 جامعة من التربیة في الماجستیر شھادة على إبستاین الدكتور تحصل. وأیوا وسیاتل نیویورك في ومدیر ثانویة مدرسة في اإلنجلیزیة للغة كمدرس عاًما 15

 .الثقافیة واألنثروبولوجیا والمقارن الدولي التعلیم في مادیسون ویسكونسن جامعة من الدكتوراه  وشھادة السیاسات ودراسات التربویة القیادة في واشنطن

 شیفشانكر أنجولي
 األمریكیة الوكالة إلى انضمامھا وقبل. الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة في واألزمات النزاعات في التعلیم لفریق البحث مستشاري كبیرة ھي شیفشانكر أنجولي
 االجتماعي والتعلم التعلیم ذلك في  بما القطاعات،  من واسعة  مجموعة  عبر الھشة  السیاقات  في دقیقة  تأثیر تقییمات صممت أو أنجولي دعمت  لیة،الدو للتنمیة

 برامج  في یاعل إداریة  بأدوار أیًضا  اظطلعت كما. والصراعات الطبیعیة للكوارث الطوارئ الستجابات الحقیقي الوقت  في تقییمات وأجرت  وصممت  والعاطفي،
  .ولبنان وسوریا تركیا من كل  في األوسط الشرق في وعملت . والنساء األطفال على المسلط العنف من والوقایة  الصحة

 بایبر بنجامین
 أنحاء  جمیع في  لنطاق ا واسعة تعلیم مشاریع بنجامین یدعم. كینیا نیروبي، ومقره  ،RTI International في  إفریقیا في  للتعلیم األول  المدیر  ھو بایبر بنجامین
 التطویر  أسالیب وفعالیة المعلمین تعلیم على النصیة الدروس خطط تأثیر حول البلدان متعددة دراسات قاد وقد. وآسیا األوسط والشرق الصحراء جنوب أفریقیا
 منصب  السابق في بایبر الدكتور تولى. التعلیمي ب التدری  في  الممارسات  أفضل  تدرس البلدان متعددة دراسة حالًیا ویقود واسع، نطاق  على للمعلمین المھني
 ؛ PRIMR تسمى كینیا في  العشوائیة  المراقبة  تجارب من مجموعة  تمثل التي ؛)Tusom( توسوم بكینیا، الكتابة و  القراءة لتعلم الوطني البرنامج قسم رئیس

 مركز مع بالتعاون للغایة فعالة النطاق واسعة تعلیمیة برامج حول البلدان عددةمت  دراسة حالًیا بنجامین الدكتور ویترأس. اللوحیة لألجھزة الوطني والبرنامج
 التربیة في وماجستیر ، ھارفارد بجامعة العلیا الدراسات كلیة من التربیة في الدكتوراه على حاصل وھو. غیتس ومیلیندا بیل مؤسسة من بتمویل العالمیة التنمیة

 .وفورمان ھارفارد جامعة من

 سیلفا دا ارولك
 األساسي التعلیم لبرامج تقنیة وإرشادات فكریة قیادة توفر حیث الطفولة، إنقاذ منظمة في  األساسي التعلیم مستشاري كبیرة ھي سیلفا دا دیشانو كارول الدكتورة

 جائزة على الحائز األمیة محو  نھج تألیف في  شاركت. ةواإلنسانی  التنمویة البیئات في العاطفي-االجتماعي والتعلم والحساب  والكتابة القراءة  تعلم مجال  في
 والبنك الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة تعلیمیة مشاریع في كارول السیدة عملت. الكتابة و القراءة تعلم تعزیز الكتابة و القراءة تعلم نھج الطفولةحول إنقاذ منظمة
 والجامعة  كروس  ھولي  وكلیة للتربیة العلیا للدراسات  ھارفارد  كلیة  في الدولي  التعلیم في دورات  ّرست د  كما. أخرى دولیة منظمات بین من  ،FHI 360 و الدولي

 أجرت  أو  للمشروعات الفنیة المساعدة سیلفا دا الدكتورة وقدمت . اللغة الثنائي التعلیم في  الماجستیر لشھادة جدید برنامج تطویر  في  شاركت  حیث األمریكیة،
 البرتغالیة من كل كارول السیدة تتحدث. وأوغندا ورواندا والفلبین وبیرو وموزمبیق والمكسیك والھند وإثیوبیا والسلفادور وكوستاریكا وبولیفیا البرازیل في أبحاثًا

 .ردھارفا جامعة من التربیة في الدكتوراه وشھھادة التربیة في الماجستیر شھادة  على حاصلة وھي. والفرنسیة اإلیطالیة ودرست واإلسبانیة

 كارنیل كاباسي كریستین
 للتنمیة  األمریكیة الوكالة مع عملت . الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة التابع األوسط الشرق مكتب في  التربوي  التطویر مسؤولة ھي كارنیل كاباسي كریستین

 اإلغاثة  خدمات مثل الحكومیة غیر المنظمات مع عدیدة لسنوات ریس ك السیدة عملت الدولیة،  للتنمیة األمریكیة بالوكالة إلتحفاھا وقبل. 2004 عام منذ الدولیة
 أفریقیا  جمھوریة في السالم فیلق في كمتطوعة الدولي التنموي التعلیم مجال في عملھا كریس بدأت. الساحل في مكتبھا في  الطفولة إنقاذ ومنظمة الكاثولیكیة

 في  الماجستیر وشھادة فلوریدا والیة جامعة من الدولي التعلیم في الدكتوراه شھادة على متحصلة ھي .التسعینیات أوائل في أمریكا - إفریقیا معھد وفي الوسطى
 . األمریكیة  الجامعة  من الدولیة التنمیة
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 جرین دیفید
 وكانقد. 2019 أغسطس في المغرب إلى األمریكیة البعثة في باألعمال كقائم مسؤولیات وتولى العلیا األمریكیة الخارجیة وزارة في مھني عضو ھو غرین یفیدد

 السیاسي  المستشار كنائب الخارج في عمل األمریكیة، الخارجیة وزارة مع قضاھا التي 23 الـ السنوات خالل. المصریة الشؤون مكتب مدیر منصب سابقا شغل
 وتشمل . مصر والقاھرة، فیتنام؛ منھ، تشي  ھو مدینة و األردن عمان، في  جوالت  بإجراء وقام ؛  المغرب الرباط، في  سیاسي كمستشار  و  باكستان أباد، إسالم في

 والشؤون إسرائیل مكتب مدیر  ونائب ادئ،الھ والمحیط آسیا شرق  شؤون مكتب في األطراف المتعددة الشؤون مكتب مدیر العاصمة واشنطن في  مھامھ
 جامعة  من الحكومة في البكالوریوس شھادة غرین السید یحمل. الخارجیة بوزارة التشریعیة الشؤون مكتب في األوسط الشرق بقضایا واالتصال الفلسطینیة،

 الوطنیة، الحرب كلیة من القومي األمن استراتیجیة في وماجستیر یة،والدبلوماس للقانون فلیتشر كلیة من والدبلوماسیة الدولي القانون في وماجستیر ھارفارد،
 . متمیًزا خریًجا كان حیث

 سركانتایا دیبا
 الكتابة و  القراءة ومعرفة  للریاضیات  الدعم تقدم حیث  العالمي، التعلیم في والبحث العالي التعلیم في أخصائیة و الدكتوراه شھادة  على متحصلة سریكانتایا، دیبا
 ومعرفة  والعلوم الریاضیات تعلیم برامج في  العمل في عاًما 15 عن تزید بخبرة سریكانتایا الدكتورة تتمتع. العالمیة التنمیة قسم في األساسي التعلیم رامجب  في

 لبرمجة  الفني الدعم وتقدم جدیدة برامج وتطویر تصمیم تدعم التجربة، ھذه  خالل ومن. آسیا وشرق وجنوب  إفریقیا وشرق المتحدة الوالیات في والكتابة القراءة
STEM الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة  تمولھ الذي التعلیم جودة ومشروع  العالمي للتعلم )USAID ( األساسي  التعلیم وتحسین الوصول نحو )QITABI ( في 

Reach / Global Reading Network مشروع ضمن الدولیة  للتنمیة ة األمریكی  الوكالة تمولھا التي القراءة  في الباحثین كبیرة سریكانتیا الدكتورة كانت. لبنان
 برنامج  في  باحثة  كانت ، 2016-2015 الدراسي العام وفي. المبكرة الصفوف  في  والریاضیات  القراءة  في  واألدلة  األبحاث قاعدة بناء في ساھمت حیث ،

 كما. االبتدائیة المدارس وطالب والضعفاء والمھمشین الفقراء للطلبة والعلوم لریاضیاتا تعلیم لتحسین أبحاثًا أجرت حیث الھند، في األمریكي نھرو-فولبرایت
 استضافھا  شراكة وھي ،)Global Partnership for Education( التعلیم أجل من العالمیة الشراكة أمانة في تعلیمیة أخصائیة سریكانتایا الدكتورة كانت
 برامج  في والعمل الكیمیاء تدریس في المھنیة مسیرتھا سریكانتایا الدكتورة بدأت. المبكر للصف الریاضیات تعلیم في العمل وترأست بدأت حیث الدولي، البنك

STEM سیاسة  في والدكتوراه الماجستیر شھادتي على حاصلة وھي . المتحدة الوالیات  في  والضعیفة والمھمشة الفقیرة الخلفیات ذوي للطالب المدرسة  بعد 
 . بارك كولیدج ماریالند، جامعة نم الدولي التعلیم

 كوزما إیفا
 ھي . QITABI لبنان مشروع في  قراءة  كخبیرة حالیًا تعمل  وھي العربیة األطفال  كتب في  جوائز على  حائزة ومؤلفة الكتابة و  القراءة  تعلم في  خبیرة كوزما إیفا

 الفصول  في " المتوازنة  والكتابة القراءة  معرفة" منھج بحثھا مجاالت  تشمل . لبنان بیروت، في  یوسف  القدیس  جامعة  من التعلیم في  الدكتوراه شھادة على متحصلة 
 من التربوي النفس  علم في الماجستیر شھادة على أیًضا كوزما الدكتورة تحصلت. أم كلغة  العربیة اللغة إزاء االبتدائیة المدارس أطفال مواقف وقراءة  العربیة
 على أبحاثھا ركزت الماضیة، عاًما عشر الخمسة  مدار  وعلى. الخاص والتعلیم المدرسي واإلرشاد التوجیھ على یزالترك مع بیروت، في األمریكیة الجامعة

  غیر المنظمات من والعدید المعلمین مئات قدرات ببناء وقامت. االبتدائیة والمدارس التمھیدیة المدارس في الكتابة  و القارة تعلم ممارسات أفضل 

 أطلقت ،2014 عام في. للمعلمین تعلیمیة كتب تألیف في  وشاركت لألطفال الكتب من العدید نشرت وقد. إفریقیا وشمال األوسط  شرقال منطقة  في الحكومیة
 في  منتسب عضو وھي. أم كلغة العربیة باللغة القراءة لتعزیز البارزین الكتاب من مجموعة مع والشباب لألطفال العربي لألدب" مبادرة " كوزمة الدكتورة

 .وحمایتھم المسنین رعایة على تركز التي ،"كبارنا" الحكومیة غیر اللبنانیة المنظمة رئیس ونائبة النفسیة  لألمراض  األمریكیة جمعیةال

 العشري فتحي
 متخصص  و  Creative Associates International في المستوى رفیع الكتابة و القراءة  تعلم أخصائي ھو الدكتوراه، شھادة على متحصل العشري، فتحي

 المغربیة التعلیم لوزارة العربیة اللغة إصالح مبادرة حالیًا ویدعم. إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في واسعة خبرة ولدیھ المبكرة للصفوفو القراءة تعلیم في
 القراءة  أجل من التعلیم وزارة إلى NPR ل التقنیة المساعدة فتحي الدكتور یقود. الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة تمولھ الذي للقراءة الوطني البرنامج خالل من

 مصر  في المبكرة للصفوف  القراءة لبرامج الفني الدعم  العشیري الدكتور قدم. المغرب أنحاء جمیع في 6-1 الصفوف في اللغویة المھارات وتنمیة والكتابة
 ركز  حیث مصر، في الشیخ كفر  بجامعة والتدریس المناھج في كمحاضًرا  العشري الدكتور عمل. وباكستان نیجیریا في  القراءة برامج عن واألردنفضال والیمن

 شھادة  على حاصل  ھو العشري الدكتور. المتحدة العربیة اإلمارات جامعة في العربیة اللغة في كمحاضر وعمل التعلم وصعوبات العربیة اللغة تعلیم على
 .افلورید جامعة من الخاصة التربیة في الدكتوراه
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 وھامي فاطمة
 العربیة باللغتین والكتابة القراءة تعلم في  خبرة لدیھا. العلمي والبحث المھني والتكوین المغربیة الوطنیة التربیة بوزارة  االتصاالت مدیرة ھي ووھامي السیدة

 خالل  من والتفاھم التكویني والتقییم المتمایز والتعلیم المعاییر على القائمة والمناھج وتدریبھم المعلمین على واإلشراف  ثانیة، كلغة العربیة  اللغة واإلنجلیزیة،
 .المدارس في الغضب وإدارة الشخصیة وتعلیم الخاص التعلیم و إیمیلیا ریجیو ونھج المشاریع على القائم والتعلم التعلیمیة والموارد الخلف  إلى التصمیم

 شفیقي فؤاد
 ذلك  وقبل . 2010 جوان  /یونیو  منذ العلمي  والبحث العالي والتعلیم المھني والتكوین المغربیة  الوطنیة  التربیة بوزارة  اھجالمن  مدیر  منصب  شفیقي السید شغل 

 عمل . الثانوي التعلیم فیزیاء وأستاذ مراكش في العلیا المدرسة في  التعلیم علوم في  ومحاضًرا التربویة العلوم  في  العالي التعلیم في  كأستاذ عمل قد  كان الوقت، 
 مراقبة  ولجنة الیونسكو  خالل من للتربیة الدولي والمكتب العربیة القراءة تحدي لجنة ذلك في بما التربویة، العمل ومجموعات اللجان من العدید في شفیقي السید
 أستاذاً  كان. عیاد قاضي بجامعة مراكش لعلوم ربویةالت  المجموعة و التربویة للعلوم العالمیة والرابطة والتقییم التعلیم في والمتخصصین الدولیین الباحثین اتحاد
 من  للعدید القراءة لجنة  في عضو أیًضا  وھو. سوبریوري نورمال  إیكول  وداكار  دیوب  أنتا الشیخ جامعة في  التربویة  العلوم قسم في  الیونسكو  ورئیس  زائراً 

 ، ) كندا( ،International Review of Education for Higher Education ،)فرنسا ( Carrefours de l’éducation ذلك في بما العلمیة، المجالت
The Palimpsest )( للتربیة الكندیة والمجلة ،)المغربCanadian Journal of Education .( من التربویة العلوم  في الدكتوراه على فؤاد  السید تحصل 

 في  التخرج بعد ما دراسات في  الدكتوراه شھادة على  متحصل وھو فرنسا في )Victor Segalen Bordeaux University( بوردو سیجالن فیكتور جامعة
 .المغرب في العلیا المدرسة من العلوم تعلیم

 ملوح ابو محمود فصح
 شغل  ، 2018 و  2017 عامي  في . األردنیة والتعلیم التربیة وزارة  في  والتدریب  التربوي  اإلشراف  إدارة  في المھني التطویر سیاسات  مدیر  ھو  حفص السید
 والتدریب  التربوي اإلشراف  ومدیریة المدرسي التطویر قسم  رئیس منصب سابقًا شغل كما. الوزارة في الجودة ومراقبة والتقییم الرقابة مدیر منصب حفص السید

 في  العربیة الدول من للعدید المشورة أیضا یقدم كما. سنوات عشر من ألكثر وأستاذ) 2013-2006( التربوي المشرف منصب عن فضال) 2013-2016(
 للوكالة  التابعة) RAMP( والریاضیات  القراءة برنامج مبادرة وتنفیذ تصمیم في رائد بدور حفص  السید اظطلع. المعلمین ترخیص اختبارات/  برامج تصمیم

 بالقضایا  یتعلق فیما سیما ال األردن، في المبكرة فوفالص لطالب والریاضیات القراءة مھارات تحسین إلى تھدف والتي ،)USAID( الدولیة للتنمیة األمریكیة
 في للمعلمین جدید وظیفي مسار تصمیم) 1 أیًضا حالیًا حفص السید یقود. الطالب وتقییم والتدریب المعلمین على اإلشراف و برامج المعلمین بتدریب المتعلقة
 في  حفص السید شارك األوسط، الشرق منطقة وفي. المھني المستمر للتطویر الوطنیة ناھجالم) 3 و للمعلمین الوطنیة والكفاءات المعاییر تطویر) 2 و األردن
 و واالجتماعي النفسي الدعم و التعلم بیئات تحفیز و التربویة القیادة برنامج و  التربوي والتقییم القیاس برنامج ذلك في بما البرامج، من العدید وتنفیذ تطویر

 .التدریس قیم و المستقبل مدرسة و التعلیمیة المدرسة و التعلیمیة السیاسات

 ثومور طھ ھنادا
 عملت . المتحدة العربیة  اإلمارات  في زاید بجامعة والتطویر  للبحث  العربیة  اللغة  مركز ومدیرة العربیة اللغة  في ممیزة أستاذة  ھي  ثومور طھ ھنادة األستاذة
 30 من یقرب ما ولدیھا. 2010 عام في مشارك كعمیدة الكلیة إلى انضمت حیث البحرین بجامعة البحرین في نالمعلمی  لكلیة بالنیابة كعمیدة سابقًا ھنادة األستاذة

 والتدریب  الكتابة و القراءة  لتعلم الوطنیة اإلستراتیجیة وتصمیم العربیة اللغة مناھج وتصمیم الخدمة أثناء والتدریب الخدمة قبل  المعلم إعداد في الخبرة من عاًما
 توزیع تم. األطفال كتب لتدوین والدولیون اإلقلیمیون الناشرون حالیًا یستخدمھ العربیة،الذي النصوص لتسویة نظام أول صممت . الكتابة و  القراءة متعل على
 جمیع  في الطالب آالف حالیًا یستخدمھا التي العربیة، اللغة فنون معاییر أول ونشرت صممت كما. العربي الفكر مؤسسة  من بمنحة مجانًا كتاب 7000 من أكثر

 استخدمھ  والذي ،)مبكر( العربي  العالم في  للقراءة  موحد  اختبار أول لتصمیم الفني والدعم التمویل تأمین في  أیًضا  ثومور  طھ  البروفیسور ساعدت. المنطقة أنحاء
 واإلرشاد  التربوي النفس علم في وماجستیر رلیانزأو نیو جامعة من التعلیم في الدكتوراه شھادة تحمل وھي. صدوره من عام خالل طالب 5000 من أكثر

 . لبنان بیروت،  في األمریكیة الجامعة من العربیة باللغة  القصر مع والسلوكیة  االجتماعیة العلوم في وبكالوریوس

 بویل ھیلین
 ولقد . (EDC) .(Education Development Center, Inc) التعلیم تطویر مركز في البرنامج إستراتیجیة ومدیرة رئیس نائبة ھي بویل ھیلین الدكتورة

 عملت  أن بعد 1991 عام  في  EDC بـ األصل  في التحقت  لقد ). FSU( فلوریدا والیة  جامعة في  مشارك  كأستاذ  سنوات ست  بعد 2019 عام في  EDC إلى  عادت
 األوسط  الشرق  مركز  أدارت. ولبنان نیجیریا مثل بلدان في  قسم،  ورئیسة  وعالمشر  مدیرة ذلك  في بما األدوار، من العدید في وتولت  المغرب في السالم فیلق في

 وتدریس  بتصمیم ھیلین قامت  ،FSU فبوریدا والیة جامعة  وفي .الكتابة و القراءة تعلم األساسي التعلیم فریق ذلك بعد وقادت   EDC لمؤسسة التابع إفریقیا وشمال
 للتنمیة  الدولي التعلیم مشاریع وإدارة  تصمیم و  اإلسالمیة المجتمعات  في  التعلیم ذلك في بما التعلیمیة، والسیاسة القیادة في  العلیا الدراسات  مستوى  على  دورات 

 ُمنحت  التي و والیونیسیف  الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة  تمولھا التي المشروعات  من  العدید في  الرئیسي  الباحث  منصب  وشغلت  للتنمیة، الدولي التعلیم و
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 والتطویر  التعلیم مشاریع في أولى تقنیة كمستشارة عاًما 20 عن تزید بخبرة بویل الدكتورة تتمتع ).Learning Systems Institute( التعلم أنظمة دلمعھ
/  و التقنیة المساعدة وقدمت . مياإلسال والتعلیم البرنامج وتقییم ومراقبة المبكر للصف  الكتابة و القراءة  وتعلم والقراءة المعلمین تدریب  على تركز  التي الدولیة

 وأوغندا وزامبیا الدیمقراطیة  الكونغو  وجمھوریة  وغانا ونیجیریا ومالي وغینیا وھایتي والمغرب ولبنان واألردن  ومصر الیمن في  تعلیمیة مشاریع أدارت  أو
 ودكتوراه  ھارفارد، جامعة من التربیة في وماجستیر بوسطن كلیة من البكالوریوس شھادة على بویل الدكتورة تحصلت. الغربیة والضفة السودان وجنوب وإثیوبیا

 .األنثروبولوجیا في فرعي تخصص مع الدولي التنموي التعلیم على التركیز مع بیتسبیرج، جامعة من التعلیم في  واجتماعي مقارن تحلیل في

 الخوري یلداه
 التربویین المستشارین على تشرف حیث لبنان، في العالي والتعلیم التربیة وزارة في)  DOPS( واإلرشاد لالستشارات كمدیرة حالیًا الخوري ھیلدا السیدة عملت

 في  السیاسات وصنع التعلیمیة االستراتیجیة في  DOPS تشارك. اللبنانیة الحكومیة المدارس جمیع في الطالب وأحیانًا المعلمین وإرشاد توجیھ عن مسؤولة وھي
 حوسبة  من تمكنت فریقھا، ومعھا الفترة، تلك خالل. سنوات ثالث لمدة  الرسمیة االمتحانات قسم رئیسة أیًضا ھیلدا السیدة وكانت. العالي والتعلیم التربیة وزارة
 رى أخ إنجازات تحقیق من تمكنت وقد. اإللغاء إلى - النتائج عن اإلعالن أو التصحیح عملیة في سواء - الخطأ فرص وتقلیل الرسمیة  االختبارات خطوات جمیع
 في الرسمیة االمتحانات من اإلعفاء وكذلك  الخاصة  واالحتیاجات  التعلم وصعوبات اإلعاقة  ذوي الطالب  حاجة  على باالعتماد الرسمیة  االمتحانات تكییف على

 شھادة  على  وحاصلة مدربة اضیاتری  أستاذة ھي ھیلدا السیدة إن. الرسمیة االمتحانات إلجراء  الفرصة  الطالب  جمیع منح تم الطریقة،  وبھذه. الشدیدة الحاالت 
 من العدید شغلت الوزارة، إلى انضمامھا وقبل. الریاضیات تعلیم - التربیة علم في الدكتوراه شھادة حالیًا وتنھي. والتعلیم والمعلوماتیة الریاضیات في الماجستیر
 مستشارة  المدارس، من  متنوعة مجموعة  في ریاضیات منسقة  المدرب؛ م المعل و اللبنانیة لالمتحانات  الرسمیة الریاضیات لجنة  مستشارة  غرار على  المناصب

 المعلمین لدعم - حالیًا ترعاھا التي اإلصالحات  أن لضمان المعلمین ومع المدارس في العمل من اكتسبتھا التي األفكار ھیلدا طبقت. ریاضیات وأستاذة ؛ تعلیمیة
 . النظام أنحاء جمیع في للتطبیق قابلة  - وشفافیة صرامة أكثر لبنان في االمتحانات  نظام وجعل 

 الحدوزي إیمان
 حالیا تستعد وھي. إسبانیا في غرناطة جامعة من االبتدائي والتعلیم اللغات تعلیم في البكالوریوس  شھادة وتحمل النفس علم في أخصائیة ھي الحدوزي إیمان

 القراءة  تعلم برامج  في ساھمت  حیث  المغربي، التعلیم قطاع في إیمان عملت ،2011 عام منذ. واألداء والسلوكیات  المعلمین مواقف  في الدكتوراه  على للحصول 
 برنامج في  والقراءة التعلیم في  كمتخصصة  عملت كما . والمجتمعات األسر وتعبئة المعلمین تدریب  ودعم التعلیمیة والمواد الموارد وتطویر والتعلیم الكتابة و

 أسالیب  تصمیم وقادت المبكر للصف القراءة مواد تطویر في ساھمت حیث الماضیة، األربع السنوات مدار على Creative Associate لدى للنجاح القراءة
 .الصیف في التعلم فقدان لمواجھة  القراءة إثراء برامج تنفیذ ودعم القراءة إثراء وتقنیات

 جوسا جوشوا
 التعلیم" حًقا ھي البرمجة أن ضمان على جوشوا یركز الحالي، دوره وفي. الدولیة للتنمیة األمریكیة لوكالةبا التعلیم مكتب في اإلعاقة حافظة جوسا جوشوا یقود

 وھو  2014 عام منذ الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة في جوسا السید وعمل. التعلیم نظام في اإلعاقة  ذوي واألشخاص األطفال دمج تشجیع خالل من" للجمیع
 . 2012-2010 من كینیا في  عمل وقد السالم فیلق في عائد متطوع أیًضا

 سعود آل معةج
 تطویر برنامج رئیس  منصب سابقًا جمعة السید شغل . األردنیة والتعلیم التربیة وزارة في التربوي والتدریب  اإلشراف إدارة مدیر ھو سعود آل جمعة السید

 وأستاذ  والفیزیاء للعلوم التربوي والمشرف ناعور حقل مدیریة في اإلشراف قسم رئیس ومنصب) 2017-2016( والتعلیم التربیة بوزارة والمدیریات المدارس
 البریطانیة الوكالة/  الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة)  RAMP( والریاضیات القراءة مبادرة في رئیسي بدور جمعة السید ویظطلع. ذلك قبل عاًما عشر خمسة لمدة

 في المعلمین تدریب خطط تطویر والطالب المعلمین أداء بیانات تُعلم حیث جدید نموذج بتنفیذ ویقوم للمبادرة والتوجیھ اإلشراف برنامج ویقود. الدولیة للتنمیة
 األردنیة  الجامعة من الفیزیاء  في البكالوریوس وشھادة التعلیم إدارة  في  الماجستیر شھادة على  جمعة السید  تحصل . المدارس تحسین وخطط  المیدانیة المدیریات

 .المدرسیة اإلدارة  في وشھادة

 كراوتش لویس
Central Square ومؤسسة Room To Read مجلس في عضو  ھو . RTI في للتنمیة الدولیة المجموعة في االقتصادیین الخبراء  كبیر كراوتش لویس

Foundation .یتمتع. المشاریع ورسم والتخطیط التعلیم وإحصاءات  لإلصالح  السیاسي  واالقتصاد  الالمركزي  والتمویل التعلیم سیاسة  في  متخصص وھو 
 مستوى  على السیاسات  حوار إلى  واالقتصادي  اإلحصائي التحلیل إلى األولیة  البیانات تولید من السیاسات  لتحلیل  الرئیسیة المجاالت جمیع في بخبرة  لویس السید

 أصبح  الماضیة، القلیلة السنوات وفي ).  Global Partnership for Education( للتعلیم العالمیة والشراكة الدولي البنك في سابقًا عمل كما. الوزراء مجلس
 بتألیف قام كما. الجودة لضرورة التعلیم أنظمة  استجابة لتحسین الرئیسیة الدخول  نقاط باعتبارھا المبكرة، الطفولة  تنمیة واستھدف المبكر الصف بقراءة مھتًما
 .الفنیة الكتب من العدید في  وساھم المحّكمة المجالت في  األوراق ذلك في بما الفنیة واألوراق التقاریر من العدید
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 رزق مجدي
 ومدیر ونائب وكأستاذ تعلیمي لبرنامج كمنفذ تجربتھ خالل  من المصري التعلیم لنظام متین بفھم ، 1987 عام منذ والتطویر التعلیم مجال  في رزق السید عمل لقد
 الحیاتیة  والمھارات األساسي والتعلیم الكبار تعلیم مجاالت في قویة فنیة خبرة مجدي السید بنى الخبرة، من السنوات ھذه وخالل. تقریبًا سنوات عشر لمدة درسةم

  إنقاذ قوصندو  KFW التنمیة وبنك كیر مثل دولیة حكومیة غیر منظمات في أیضا عمل كما. المجتمع ومدارس  المبكرة الطفولة وبرامج

 المھني للتطویر ومدرب  فني كمستشار بدوره الجدیدة المدرسة برنامج مثل  الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة تمولھا التي للبرامج التعلیمیة المكونات لتنفیذ الطفولة
 مختلف  في والتعلیم التربیة بوزارة والمشرفین لمینالمع تستھدف التي المھني التطویر على التدریب برامج وتنفیذ بتصمیم مجدي السید قام . للفریق وقائد

 تنفیذ في  وشارك البرنامج أنشطة تنفیذ على المیدانیین الموظفین فرق لمساعدة الفنیة واإلرشادات األدوات  بتطویر قام ذلك، إلى باإلضافة. مصر محافظات 
 . المیدانیة والدراسات التقییمات

 تشابیتا میلیسا
 السیدة  تعمل. دولة 25 حوالي في المشروعات إدارة في الخبرة من عاًما 17 و التقییمات إجراء في عاًما 13 بخبرة تتمتع وتقییم مراقبة رةخبی  ھي تشابیتا میلیسا
 لتطویر  الوكالة جھود یابیتاتش السیدة قادت الدور، ھذا في. الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة والكتابة القراءة لفریق سامیة وتعلم  أبحاث كمستشارة حالیًا تشابیتا
 تصمیم أنشأت  كما. المستدامة التنمیة وأھداف  الدولیة للتنمیة األمریكیة  للوكالة  الخارجیة  المساعدة  بمؤشرات  المبكرة والریاضیات القراءة  نتائج لربط  منھجیة

 التابع  القراءة لفریق  للتعلم أعمال  جدول تطویر وقادت الشامل التعلیم حول البلدان متعددة لدراسة األموال من دوالر مالیین 3 من أكثر على وحصلت بحثي
 جدید نظام تشخیص أداة تطویر عملیة وقادت المبكر، للصف)  EGRA( القراءة لتقییم معبرة  لغویة وحدة وتجربة تطویر وقادت الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة

'Abt Associates( الدولي  للتقییم أسوشیتس  أبت مركز تشابیتا السیدة  قادت  الدولیة، للتنمیة مریكیة األ الوكالة  إلى انضمامھا قبل . الكتابة و القراءة لتعلم
Center for International Evaluation .(حافظة تشابیتا السیدة قامت الدور، ھذا وفي Abt ذلك  في بما بالمائة،  200 من بأكثر والتقییم للبحث الدولیة 

 مدیرة  أو فني فریق في  كعضو تشابیتا السیدة وعملت). دوالر ملیون 14 عن تزید بقیمة( Abt لـ األول  الدولي التعلیم تقییم بعقد لفوزل محاولة قیادتھا خالل من
 التعلیم  موظفيل التعلیم وتقییم لرصد إقلیمیة عمل ورش ثالث في رئیسیة كمدربة عملت ،2015 عام وفي. المھنیة حیاتھا في والتأثیر لألداء تقییًما 40 من ألكثر

 حاصلة وھي. EGRA Toolkit 2.0 الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة أدوات مجموعة مؤلفي من واحدة تشابیتا السیدة كانت. الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة
 . تاون جورج جامعة من الماجستیر شھادة على

 تشایلدریس مایكل
 لمشروع  الفنیة المساعدة یقدم حیث  ،FHI 360 ل التابع الطوارئ حاالت في للتعلیم الممارسة مجال في التدریب لمجا في الفني  المسؤول ھو تشایلدریس مایكل
 حاالت  في التعلیم سیاقات في األعمال وتطویر المشروع ودعم الفكر قیادة إلى باإلضافة  نیجیریا شرق شمال في الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة  من ممول

 محفظة  تنفیذ على  أشرف حیث العراق، في األزمة من المتضررة المناطق في الدولیة اإلنقاذ لجنة مع مایكل عمل  ،2019 عام إلى 2017 عام ومن. الطوارئ
. البتدائیةا المدارس في معلم 3000 إلى وصل واسع  نطاق على للمعلمین المھني للتطویر برنامًجا تضمنت والتي سنویًا دوالر مالیین 6 تكلفتھا تبلغ تعلیمیة

  ومحلل Fulbright في وباحث الطفولة إنقاذ منظمة  في  أبحاث وزمیل The School Fund في البرامج مدیر منصب  مایكل السید شغل ذلك، وقبل

 التحویل  وبرامج والمعجل  الرسمي  غیر  والتعلم العاطفي-االجتماعي والتعلم للمعلم المھني بالتطویر خاص  بشكل مایكل السید ویھتم. Survey Monkey في
 وتسلق  الظھر وحقائب  الدراجات بركوب مایكل یستمتع العمل،  وخارج. ھارفارد جامعة من الدولي  التعلیم سیاسة في  الماجستیر شھادة  على  حاصل وھو. النقدي

 .الصخور

 ساسي محمد
 في الفال جامعة من والتقییم القیاس في الماجستیر شھادة  على ساسي  لسیدا تحصل. واالمتحانات للتقییم المغربي الوطني بالمركز التقییم مدیر ھو ساسي  محمد

 من التربویة العلوم  كلیة من شھادة أیًضا ساسي السید یحمل". الوصفیة المقاییس موثوقیة دراسة: المعقد اإلنتاج تقییم: "عنوان أطروحتھ وحملت. كندا كیبیك،
 ذلك  في بما المغربیة، التعلیمیة المؤسسات  في األدوار من العدید ساسي  السید شغل . الفلسفة في كالوریوسالب  وشھادة  بالمغرب بالرباط  الخامس  محمد جامعة
 عام  منذ PIRLS و  TIMSS لنظام  المغربي  الوطني المنسق  منصب  شغل  أیضا كما. الوطنیة االمتحانات  مركز  ومدیر التربوي العمل عن المسؤول العام المدیر
 الوطني  المستویین على والمقاالت التقییم تقاریر من العدید تألیف في  والمشاركة  بتألیف أیًضا  ساسي السید قام . PISA إدارة لسمج في  المغرب  ومثل  2003

 . والدولي

 عویجان ندى
 االجتماعیة  العلوم في  ؤسساتالم ثنائیة دكتوراه على حاصلة  وھي. 2015 عام منذ والتطویر التربویة البحوث لمركز بالنیابة الرئیسة ھي عویجان ندى الدكتورة

 في  متعددة دورات بتدریس تقوم حیث جامعیة كأستاذة مسؤولیات عویجان الدكتورة وتتولى. االجتماعیة للعلوم اللبناني والمعھد باریس السوربون جامعة من
 وتدریب الجامعي المستوى على والتدریس والتطبیقیة ألكادیمیةا  والدراسات البحوث  إجراء  في بخبرة عویجان الدكتورة تتمتع. اللبنانیة الجامعة في التربیة كلیة

 .اللبنانیة للمدارس الوطنیة المدرسیة  الكتب  ونشر اللبنانیة الوطنیة المناھج تطویر على واإلشراف الجامعیة المدرسیة الكتب ونشر والمعلمین المدارس  مدیري

 حول تعلم القراءةوالكتابة و الحساب باللغة العربیة للصفوف (SOTA) المؤتمر المتطور
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 شلبي نوال
 للبحوث  المصري الوطني  بالمركز المناھج تطویر بحوث  قسم  ورئیسة التعلیمیة والمواد المناھج لتطویر  المصري  المركز مدیرة ھي  شلبي نوال األستاذة

 تتمتع كما. المناھج وتطویر  التعلیم بمجاالت  المتعلقة المنشورات من العدید وكتبت المناھج تطویر في  دكتوراه  شھادة على متحصلة ھي. التربوي والتطویر
 .التعلیمیة والمبادرات والمناھج البرامج وتنفیذ وتطویر تخطیط في الخبرة  من عاًما 30 من بأكثر أیًضا

 الزیات نیللي
 المناھج وتصمیم والقبول  الدراسیة المنح وإدارة للطالب المشورة تقدیم في وتحدیداً  الدولي التعلیم في الزیات السیدة عملت الماضیة، عاًما العشرین مدار على

 التعلیمیة  المؤسسات من العدید في مناصب شغلت كما. العمل وسوق التعلیم بین الفجوة سد وعلى المتعلم على یركز الذي والتعلیم ترونياإللك والتعلیم الدراسیة
 التعلیم  ظامن  على  یعمل الذي  األساسي الفریق  من جزًءا  كانت و . القاھرة في األمریكیة والجامعة  تاون جورج  وجامعة  الدولي التعلیم ومعھد  أمدیست  ذلك  في بما

 سیاسة في التعلیم وزیر ومستشارة نیوتن تعلیم خدمات ومدیرة المشاركة المؤسسة  الزیات السیدة تعتبر. 2017 عام منذ مصر،  في الجدید التعلیم نظام  ،2.0
 دراسات  في الماجستیر وشھادة ھارفارد ةجامع من الدولي التعلیم سیاسة في الماجستیر شھادة على حاصلة وھي. المبكرة الطفولة مرحلة في والتربیة التعلیم
 .القاھرة في األمریكیة الجامعة من وكالھما االقتصاد، في البكالوریوس  وشھادة األوسط الشرق 

 سعادة رفول
 وسوریا  لبنان في  یمیةالتعل البرامج بدعم قام  وقد. ومستشار كممارس  الدولي  التعلیم مجال في  العمل  في  سنوات 8 بخبرة األصل، فلسطیني  سعادة،  السید یتمتع

 السید  یحمل . الدولیة  اإلنقاذ لجنة  لدى  األوسط  الشرق في  للتعلیم الفني المستشار  منصب  حالیًا ویشغل . المتحدة والوالیات  وفلسطین والیمن واألردن والعراق 
 الوطنیة  الفرق وتحفیز المحلیین الشركاء قدرات  وبناء  ةالصعب  السیاسیة السیاقات في العمل  في و التعلیم وزارات مع العالقات بناء في  حافل سجل معھ سعادة
 ومستشار  مساعد كأستاذ بتجربة أیًضا یتمتع كما. األطفال رفاه  ودعم  الطوارئ  حاالت  في التعلیم في  النطاق  واسعة معرفتھ  عن  فضال المبتكرة؛ األفكار أخذ على

 الخارجیة الخدمة في العلوم وبكالوریوس العامة السیاسة في ماجستیر على وحائز. ماریالند ند،سویتال في سابقًا الریاضیات في  الثانویة المدارس ومعلمي للطالب
 . تاون جورج  جامعة من

 مارتینیز ربیكا
 األمریكیة الوكالة في وجودھا فترة وخالل. الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة والكتابة القراءة  فریق  في  والتعلیم القراءة برنامج مستشارة ھي مارتینیز ربیكا

. األنشطة وتصمیم المعلمین وتدریب الدراسیة المناھج تطویر مجاالت في  الوطنیة الكتابة و القراءة تعلم لبرامج الفني الدعم ربیكا السیدة قدمت الدولیة، للتنمیة
 و  القراءة  تعلم مجال  في  التدخل  برامج في  خاللھا عملت نالدومینیكا جمھوریة في  سنوات خمس  قضت  الدولیة،  للتنمیة األمریكیة الوكالة  إلى  انضمامھا وقبل 

  الصف  وتعلیم نیویورك مدینة  في المدرسة  بعد ما لبرامج تعلیمیة كمشرفة العمل التعلیم مجال في  خبرتھا تشمل. الخدمة قبل المعلمین تدریب وتصمیم الكتابة

 الماجستیر شھادة على مارتینیز السیدة تحصلت  لقد. أوكرانیا في السالم  فیلق  في كمتطوعة  ولیةالد التنمیة مجال  في عملھا بدأت . العامة دنفر مدارس  في الثالث
 . دیباو جامعة من اإلنجلیزیة اللغة  في البكالوریوس وشھادة كولومبیا بجامعة المعلمین كلیة  من الدولي التعلیمي التطویر في

 رودس ریبیكا
 للوكالة  برنامًجا 40 من أكثر وتنفیذ تطویر وتوجیھ الكتابة و القراءة وتعلم القراءة في الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة  فریق قیادة في رودس ریبیكا السیدة تعمل

 ھارفارد  جامعة من واألدب اللغة  في البكالوریوس ادة شھ على المتحصةل ریبیكا، السیدة تعتبر. الكتابة و القراءة تعلم على التركیز مع الدولیة للتنمیة األمریكیة
 في  الخبرة  من عاما 25 مع بارزة  أستاذة جیرسي، نیو  والیة من االبتدائیة القراءة تعلیم في  وشھادة  ستانفورد جامعة من  والتخطیط التعلیم سیاسة  في وماجستیر

 وآسیا األوسط والشرق  الكبرى  الصحراء جنوب  أفریقیا في واسع نطاق  على رودس السیدة تعمل  .والدولیة المحلیة السیاقات من كل في  التعلیمیة البرمجة مجال
 . تھمیًشا األكثر الفئات ذلك في بما التعلم ونتائج المعلمین إعداد لتحسین آسیا شرق وجنوب الكاریبي البحر ومنطقة  الالتینیة أمریكا في تشاورت وقد الوسطى

 الجندي روال
 مشاریع إطار في التعلیم وزارة موظفي مع كثب عن  وتعاونت األردن في التعلیم قطاع في قیادیة مناصب في العمل في عاًما 18 بخبرة لجنديا روال السیدة تتمتع

 المبكرة،  ةالمرحل في والحساب الكتابة و القراءة وتعلم ، المستمر المھني والتطویر الطالب وتقییم القدرات وتطویر المعلمین تدریب خبرتھا تشمل. متعددة
 2016 عام منذ عملت قد و.  األردن في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا واستخدام التغییر وإدارة والتقییم والرصد والتربیة التعلیمیة والقیادة والتكنولوجیا

  ملیون 47 قیمتھ وطني جھد عن عبارة و ھ  RAMP. الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة من الممول RAMP برنامج في العالي التعلیم برنامج في كخبیرة

 الصف  إلى الثانیة الروضة ( الثالث الصف  وحتى الثانیة الروضة مرحلة  من األردن في  الطالب  لدى  والریاضیات  القراءة مھارات  تحسین إلى  یھدف دوالر
 وتجھیز  األردن في  K2 - G3 دراسي  فصل كل في الریاضیات وتعلم الصفیة القراءة مواد دمج تحسین أجل من المرحلتین على  الجندي السیدة  وركزت). الثالث

 حول تعلم القراءةوالكتابة و الحساب باللغة العربیة (SOTA) المؤتمر المتطور
للصفوف االبتدائیة 2019
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Change Agent for Arab( مؤسسة  في عاًما 11 من ألكثر عملت وقد. فعال بشكل والریاضیات  القراءة تعلیم لتوفیر أفضل بشكل واإلداریین المعلمین
Development (and Education Reform برامج  من واسعة مجموعة  ونفذت  صممت حیث أخرى، ظائفو وفي العالي، التعلیم برنامج في  كخبیرة 

 نظم  وتطویر السریع والتعلم التغییر وإدارة المدربین وتدریب  األردن  في  العالي التعلیم شھادة: أخرى  أمور بین من ذلك، وشمل . المھني والتطویر التدریب
 واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجیا  اإللكترونیة  المحافظ  واستخدام  التقدیري  االستقصاءو والعشرین  الحادي  القرن  في  والقیادة الحدیثة والتربیة والتقییم الرصد
 لتكنولوجیا  الثاني هللا عبد الملك كلیة في ومحاضرة اإللكتروني التعلیم مكتب في تعلیمیة كمصممة األردنیة الجامعة في أیضا عملت كما .الموقفیة والقیادة

 . المعلومات

 المغربي الوطنیة تربیةال وزیر أمزازي، سعید
. 2018 جانفي/ینایر 22 في  العلمي  والبحث العالي والتعلیم المھني والتكوین الوطنیة  للتربیة  وزیراً  السادس محمد  الملك قبل  من أمزازي  سعید السید تعیین تم

 كان  الوطنیة، للتربیة وزیراً  یصبح أن وقبل. باریس في Pierre-et-Marie-Curie جامعة من األحیاء علم في الدكتوراه شھادة على أمزازي الوزیر حاز
 كلیة  في األكادیمیة الشؤون عمید نائب منصب ،2014 عام  إلى 2011 عام من شغل، وقد. 2015 عام منذ بالرباط  الخامس محمد  جامعة رئیس أمزازي  الوزیر
 في  وعضًوا العالي  التعلیم وتنسیق العتماد الوطنیة اللجنة  في  عضًوا  أیًضا كان كما. نفسھا  الكلیة  عمید یصبح أن قبل  بالرباط الخامس  محمد جامعة في  العلوم
 وزارة  في  األجنبیة  الشھادات  لمعادلة العلیا اللجنة في عضواً  كان ،2014 و  2012 عامي وبین. المغربیة والثقافة  للغات الوطني للمجلس  التحضیریة اللجنة
 محمد  لمؤسسة التابعة الدراسیة المنح اختیار ولجنة 2015 عام منذ الدكتوراه منح لمنح التقییم لجنة من كل وزازي السید وترأس. العلمي بحثوال العالي التعلیم

 منسق  شغل ،2016 عام  في. 2015 عام منذ الجامعات رؤساء مؤتمر  في والمستمر التربوي التكوین لجنة  في كعضو أیًضا عمل  كما. 2017 عام منذ السادس 
 مرشحي  من العدید على أشرف  وقد. المغربیة العامة للجامعات  العلوم  كلیات عمداء شبكة  ومنسق  ،COP22 مؤتمر خالل الجامعات رؤساء مؤتمر برنامج

 .والدولي الوطني  الصعیدین على العلوم في  المنشورات من العدید وكتب الدكتوراه

 لوتفیلي شیرین
 ھذا  في. الماضیة الثماني السنوات مدار على عملت حیث الطفولة إنقاذ منظمة في والحساب األساسي  والكتابة القراءة لتعلم مستشارة ھي لوتفیلي شیرین السیدة
 والمعلمین الطالب على ملموس وتأثیر محسنة تعلیمیة بیئة على تركز التي المشروعات في القطریة للمكاتب العام الفني الدعم شیرین السیدة تقدم الدور،

 تطبیق  أیًضا شیرین السیدة وتقود. ومصر میانمار في الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة من بتمویل مبكرة القراءة مشروعي إدارة في حالیًا وتعمل. جتمعوالم
"Nostacy Boost "وبنغالدیش  مالوي  في ھتجریب  تم  والذي المبكرة األولیة  الصفوف لمعلمي الحساب لتدریس الطفولة إنقاذ منظمة تدخالت  أحد یمثل  الذي 

 التعلیم في المھنیة حیاتھا لوتفیلي السیدة بدأت. سلفادور وإل واألردن وتایالند ومالي وإثیوبیا ومصر باكستان في الحین ذلك منذ تنفیذه تم وقد 2012 عام في
. لھا المفضل  الصف  الرابع الصف ویعتبر البتدائیةا الصفوف في درست كما . العامة نیویورك  ومدینة أنجلوس  لوس مدارس في  ابتدائیة مدرسة في  كمدرسة

 مشاریع  قادت حیث  وأفغانستان، ومصر طاجیكستان غرار  على الصراع بعد وما  الناشئة الدیمقراطیات من العدید في شیرین السیدة عملت  الحین، ذلك ومنذ
 تتحدث  و كولومبیا، بجامعة المعلمین كلیة من االبتدائي التعلیم في الماجستیر ةشھاد لوتفیلي السیدة تحمل. الطالب تعلم نتائج وتحسین المعلمین جودة زیادة تشمل
 .بطالقة الفرنسیة  اللغة  وتتحدث  األردیة  اللغة

 كیندال ستیفاني
 شغلت  وكانت. الدولیة یةللتنم األمریكیة للوكالة التابع األوسط الشرق لمكتب الفني الدعم مكتب في والصحة التعلیم فریق قائدة ھي كیندال ستیفاني لدكتورةا

 تصمیم في إفریقیا وشمال  األوسط الشرق منطقة دعمت حیث ألمانیا، فرانكفورت، في مقرھا یتواجد التي اإلقلیمیة األوسط الشرق لمنصة التعلیم مسؤولة منصب
 الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة مساھمة  قیادة في اضیةالم الخمس السنوات خالل أخرى، أمور بین من مسؤلیاتھا، وتمثلت. واالستراتیجیة والمشتریات البرامج

 إلتحقت . والمانحة المحلیة  التعلیم مجموعات  في الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة  وتمثیل المدرسیة  والتغذیة  التعلیم لقطاع برامج وتصمیم الیمن في  التعلیم في
 ودراسات  االبتدائیة، المدارس في الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال تعلیم من عاًما 17 بعد ،2011 عام في یةالدول للتنمیة األمریكیة الوكالة إلى كیندال الدكتورة

 شھادة  على حاصلة وھي. 2010 عام في الزلزال وقوع  بعد ھایتي في  الطفولة إنقاذ منظمة  مع والتشاور  الثانویة المدارس في واالجتماعیة اإلنجلیزیة اللغة
 والیة  جامعة  من  الصراع بعد وما  الصراع  في  والتعلم التدریس في الدكتوراه  وشھادة ماین والیة  جنوب  جامعة  من والتقییم الدراسیة  اھجالمن  في  الماجستیر

 .میشیغان

 قطب وفاء
 وباحثة  مدرسة ومدربة درسیةم كمستشارة عملت ثم كمدرسة التعلیم مجال في المھنیة حیاتھا وبدأت. 1987 عام منذ التعلیم مجال في قطب وفاء الدكتورة تعمل

 عام في. التعلیم وإصالح التغییر نظریات حول ألبحاثھا المتحدة المملكة في مانشستر جامعة  من الدكتوراه على قطب السیدة حصلت ،2007 عام وفي. تعلیمیة
  إلى ذلك بعد وانتقلت لبنان في التعلیم زارةو في الدولي البنك وحدة في  وتخطیط  سیاسات كأخصائیة التنمیة قطاع  إلى قطب  الدكتورة  انضمت ،2009

 التأھیل إعادة في  المساعدة  تطویر  قسم  رئیسة منصب قطب  الدكتورة  تولت  ، 2016 و 2013 عامي وبین. سامیة تعلیم كأخصائیة  لبنان في  الیونیسف مكتب
 في  التعلیم وزارة لدعم شامل ھدف على ویركز الدولیة للتنمیة ةاألمریكی  الوكالة من ممول مشروع وھو ،D-RASATI (2( المعلمین تحسین وبرنامج للمدارس

 الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة  تمولھ الذي التعلیم جودة  مشروع قسم  رئیسة منصب حالیًا قطب الدكتورة  وتشغل . اللبنانیة العامة  المدارس  نظام أداء تحسین

 حول تعلم القراءةوالكتابة و الحساب باللغة العربیة للصفوف (SOTA) المؤتمر المتطور
االبتدائیة 2019

 من 28 إلى 30 أكتوبر 2019 | الرباط المغرب
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 االبتدائیة المدارس في  الطالب لجمیع التعلم نتائج تحسین  إلى  یسعى سنوات خمس مدتھ برنامج وھو  ،)QITABI-2( 2 األساسي التعلیم تحسین إلى الوصول نحو
 .العامة المدارس في الثاني للصف  الدراسیة الفصول  في المسجلین الطالب  ذلك في بما طالب، 300000 بنحو یقدر ما QITABI-2 یستھدف. لبنان في

 بلقاسمي یوسف
 للتنمیة  األمریكیة الوكالة  تمولھا  التي التعلیم لمشاریع قویًا داعًما بلقاسمي  الدكتور  كان لقد . بالمغرب الوطنیة للتربیة  العام األمین ھو  بلقاسمي یوسف  البروفیسور 

 أفریل /أبریل في عامال األمین منصب تولیھ وقبل. التكنولوجیا استخدام خالل من وخاصة التعلیمي لالبتكار نشط مناصر وھو. عاًما 15 منذ المغرب في الدولیة
 أستاذ  منصب أیضا  شغل كما. 2009 إلى 2007 من التعلیم وزارة  في واالستراتیجیة واإلحصاء التخطیط مكتب  مدیر منصب بلقاسمي الدكتور  تولى ،2009

 الدولیة  للمنظمات كمستشار المھنیة حیاتھ دأب . والدولیة الوطنیة الجامعات من وغیرھا المحمدیة في للحمدیة العلیا المدرسة في الكمبیوتر تكنولوجیا في ومدرب
. الخامس محمد بجامعة للھندسة المحمدیة كلیة من الكمبیوتر وعلوم والتكنولوجیا العلوم في الدكتوراه شھادة على بلقاسمي الدكتور وتحصل. الیونسكو ذلك في بما

 .فرنسا تولوز، في التطبیقیة للفنون نيالوط المعھد من المعلومات  تقنیة في أول مھندس درجة على أیًضا حاصل وھو

 االزھرى یوسف
 شھادة على األزھري  یوسف الذكتور تحصل. البیداغوجیة والتربیة االبتكار ومركز للمعلمین المھني للتطویر الوطنیة الوحدة  مدیر ھو األزھرى الدكتور

 المركزیة  الوحدة رئیس أیًضا  وھو. والتجریب التربوي لالبتكار الوطني ركزالم مدیر منصب  حالیاً  ویشغل. عیاد القاضي جامعة من الفیزیاء في  الدكتوراه
 في للفیزیاء أستاًذا األزھرى الدكتور كان .العلمي والبحث العالي والتعلیم المھني والتكوین التعلیم وزارة في والثانویة االبتدائیة المرحلتین في المعلمین لتدریب

 العلمیة  الرسائل من العدید على وأشرف 2016 إلى 2000 من العلوم كلیة في بالتدریس أیًضا وقام. مراكش في العلیا ةالمدرس في 2007 إلى 1996 من الفترة
 المؤتمرات  في الرئیسي المتحدث وكان ودولیا المغرب في المنشورة البحثیة والمقاالت العلمیة المنشورات من سلسلة مؤلف وھو. علیھا اإلشراف في وشارك

 .وشھاداتھم المعلمین تدریب  مجال في والدولیة الوطنیة اللجان في وعضو رئیس ھو األزھرى الدكتور . الخارجو المغرب  في

 حول تعلم القراءةوالكتابة و الحساب باللغة العربیة (SOTA) المؤتمر المتطور
للصفوف االبتدائیة 2019

 من 28 إلى 30 أكتوبر 2019 | الرباط المغرب
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المؤتمر الدولي  حول تعلیم القراءة الكتابة  باللغة 
العربیة  والریاضیات في الصفوف االبتدائیة

أكتوبر 28 :األول الیوم  
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في منطقة الشرق األوسط  التغييرات الرئيسية في القراءة والحساب في الصفوف األولى
  3102وشمال إفريقيا منذ سنة 

 مؤتمر حول أحدث المستجدات بشأن القراءة والكتابة باللغة العربية و الحساب  في المرحلة االبتدائية

أظهرت نتائج البلداا  الدتدج أ دره  دخدهدا اهدتدبدال ردهدالات الد درا   •
ال را   الشفهدخدة   ج عا  ررات  ت ارا بطخئا على رستوى الطالقة

و هم الم رو . وحتى  ج البلداا  الدتدج تدمدهد   دخدهدا الدطدال  رد  
قرا   همسة أضعاف عاد الكلدمدات اليدةدخدةدة  دج الداقدخد دة  دج 
االهتبال النهائج ر دالندة بداالهدتدبدال االولدج  ال أندهدم لدم  د دهدروا 

 . الطالقة الالزرة لل را   رع الفهم

غدخدر أ  ردتدو د  3و  2يتةس   هم الم رو   خما بخد  اليد  •
ردازا  ال يدتدزداوز  دلد  3اإل ابات اليةخةدة لدطدال  الدفديد  

 أ ئلة الفهم. 

حدوث تقدم في القراءة في الصفوف األولى على مستوى الووعوي 
، حسب را أ دبدتدتدن الدندتدائدج الصوتي والمقطعي وفك ترميز الكلمات

االولخة والمرحلخة والنهائخة الهتبدال ردهدالات الد درا    دج اليدفدوف 
االولى  ج بدلداا  الشدرأل االو د  و دمدا    درالد دخدا.  ال أ  ردعد دم 
التالرخذ لم يتمهنوا ر   ك تررخز ني  الكدلدمدات الدتدج تادمدندتدهدا 
الدددمدددهدددمدددة الدددفدددرعدددخدددة الدددمدددتدددعدددلددد دددة بددد دددرا    دددلدددمدددات غدددخدددر حددد دددخددد دددخدددة 

    EGRAالهتبال

تمهنت  الداو  الدندا د دة بدالدلديدة الدعدرادخدة والدتدج  دال دت  دج  الدالا دة 
رد  2122و2122 نة  (PIRLS)الاولخة ل خاس راى ت ام ال را    

ولدم تشدهدا أه رد  ادذو الداو    -بعاها  ا  رهما–تة خق رها ب 
ترا عا  ج دل اتها.    اذا االتزاو التياعاه اإل زابج أرر رشزع، 
 ال أ   مخع الاو  النا  ة باللية العرادخدة حيدلدت عدلدى  ند د  أدندى 

و دندة  2122 دندة  PIRLSر  رتو   المعا  الاولج  ج  د  رد  
. وقدا والدلدت الدفدتدخدات تدفدوقدهد  عدلدى الدذ دول  دج اهدتدبدالات 2122

PIRLS  دج  دمدخدع الداو  الدندا د دة بدالدلديدة الدعدرادخدة  2122لسنة 
 .2122 لى  2122ح    بشه  عام نتائج أ ا  ر  

ر  بخ  الاو  االلاعة التج  ال ت  ج البرنارج الاولج لت خخم الطال  
 )PISAالتفعت الال ات المةي  علخدهدا  دج   2122و  2122(  نة

( وقطدر  9عاًرا  ج    ر  االلد   )+ 22ال را   للطال  بعمر 
( ( 13-( ، بددخددنددمددا اندد ددفدداددت دل ددات الدد ددرا    ددج تددوندد  )21(+ 

وقددا  ددانددت الددتدديددخددخددرات  ددج قددطددر ).  8-واإلردالات الددعددراددخددة الددمددتددةددا  )
  وتون   ات أامخة  حيائخة

 زلدت  دمدخدع الداو  الدعدرادخدة الدمدشدال دة  ردعداالت أقد  رد  ردتدو د 
 .2122و  2122 ج لك  ر  عارج  PISAالمعا  الاولج لدت خخم 

ت األساسية تياتشير نتائج مختلف مشاريع القراءة إلى أن المعلمين قد أحرزوا تقدمًا في تدريس القراءة وأنهم اآلن يقومون بتدريس الوعي الصوتي والصو 
التج تم ال خام بها رؤهرا وغخراا ر  البخانات  لى  (SSMEs) ". وت هر نتائج  ا تطالعات   لول  ع  راى  عالخة اإلدال  المال ة)األبجدية( بشكل صريح

رع  لك، الزا  . و أنن عنارا يتم تالالب المعلمخ ،  إنهم  يبةو  قادلال  على تعلخم الةروف وااللوات بشه   عا  وأنهم اآل  ير زو  أكثر على اذو المهالات
 المعلمو  يوا هو  لعواات  خما يتعلق بتن خم التعلخم لتسهخ  تة خق رها ب ر  حخ  الطالقة  ج ال را   الشفهخة والفهم. 

 التحصيل القرائي

رؤ سة  و خا  ايبباكت  -اعااد  2123 ج رنط ة الشرأل االو   و ما    رال خا رنذ  EGMو  EGRلتيخخرات الرئخسخة  ج  
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رؤ سة  و خا  ايبباكت  -اعااد        2123 ج رنط ة الشرأل االو   و ما    رال خا رنذ  EGMو  EGRلتيخخرات الرئخسخة  ج  

 التحصيل في مجال الحساب
إن المشاريع التي تدعمها الجهات المانحة والتي تركز بشكل واضح على الرياضيات في الصفوف األولى، ما تزال في 

  مراحلها األولى بحيث ال تتوفر إال نتائج أبحاث قليلة يمكن االستناد إليها

 ج المشالالع التج تر ز على الرالاضخات  ج المرحلة المبهر  والتج ا ت ارت  خها رزموعات تزرالبخة وضابطة، ح ق •
الطال   ج رزموعات المعالزة  ج اهتبال الرالاضخات للمرحلة المبهر  ت ارا  بخرا  خما بخ  االهتبالات ال بلخة والبعا ة 

  ج  مخع رزاالت المهام الفرعخة الهتبال الرالاضخات  ج اليفوف االولى. 
ان فات الال ات اليفرالة لاى رزموعات المعالزة بشه   بخر  خما يتعدلدق بدمد دالندة الدكدمدخدة وتدةدايدا االلقدام الدمدفد دود    الدتدعدرف عدلدى   -

للزمع والطرح والمسائ  الةسابخة اللف خة.  ال أ  الت ام  ا  غخر  اف  ج ردزدمدوعدات الدمدعدالدزدة  2االنماط العاد ة، باإلضا ة  لى المستوى 
 ر  الزمع والطرح، والمسائ  الةسابخة. 2 خما   ص العنالر المفااخمخة ،  التعرف على االلقام المف ود  ،المستوى 

"،  (TIMSS)أظهرت نتائج البلدان الناطقة بالعربية المشاركة في دراسة" االتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم
 8و 4في الفصول  3102و 3100زيادات مطردة في الدرجات فيما بين 

 ورع  لك ،   ا حيلت  مخع البلاا  النا  ة بالعراخة على أق  ر  المتو   الاولج للرالاضخات  ج  لتا السنتخ .•
.  ما ²( المعر ة الرالاضخة على  ال ة رستوالات اج: المعر ة والتطبخق واال تاال IMSSت خ   الالا ة الاولخة للتو هات  ج دلا ة الرالاضخات والعلوم   )•

« ت الالر الالا ة الاولخة للتو هات  ج دلا ة الرالداضدخدات والدعدلدوم »او الةا  رع نتائج اهتبال رهالات الرالاضخات  ج اليفوف االولى)ا زما(، أظهرت 
 .وال الة  بالاو  النا  ة باللية العراخة ت ارًا  ج رزا  المعر ة ، وت ارا أق   ج رزا  التطبخق وت ارا  ا ضئخ   ج رزا  اال تاال  2122لسنة  

دل ات الذ ول بةا  بخر.  ج بعض الةاالت، تزاوزت الدتد دام الدذه حد د دن االوالد الدتد دام  8و  1 ج  لتا السنتخ  ، تزاوزت دل ات الفتخات  ج اليفخ  •
.ا ه ح  تن الفتخات ، لك  الفتخات غالبا را يباأ  بنتائج أعلى

في القراءة والرياضيات والعلوم كل  51، باختبار الطالب ممن هم في سن  (PISA)يقوم البرنامج الدولي لتقييم الطالب

، حيث أظهرت قطر  2151و  2152ثالث سنوات، وقد قامت أربع دول عربية فقط بإجراء اختبار الرياضيات في عامي 
+( في حين أظهرت ثالثة من الدول )هي األردن واإلمارات العربية المتحدة وتونس( انخفاضاً )25ارتفاعا  في الدرجات )

(. على التوالي -25و  -7و  -6

ال يقيس مهارات القراءة في الصفوف المبكرة ، إال أنه يبين ما إذا كان الطالب قد   ( PISA  )   البرنامج الدولي لتقييم الطالب  على الرغم من كون1 

 .تعلموا بشكل جيد المهارات األساسية في القراءة والرياضيات خالل الصفوف األولى
إلى القدرة على تطبيق المعرفة وفهم المممشمكمالت عملمى التطبيق العمليات الرياضية األساسية  واإلجراءات  وما إلى ذلك. يشير  المعرفةتغطي 2

فهو ال يركز على حل المشكالت البسيطة فحسب  بل يركز على التنقل في المشكالت غير المألوفة والمعقمدة  االستداللمستوى مفاهيمي أكثر. أما 

 .التي قد تتطلب خطوات متعددة
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 تعزيز تنمية مهارات التفكير العليا  في القراءة والكتابة
 مؤتمر حول أحدث المستجدات بشأن القراءة والكتابة باللغة العربية و الحساب  في المرحلة االبتدائية

 المتعلمون المعرضون للخطر: استراتيجيات لدعم تعليم القراءة والحساب في الصفوف األولى                              من إعداد: مؤسسة سوشيال إمباكت،        

وتدريب المعلمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على المهارات الناشئة  (EGR) ركزت مبادرات القراءة في المرحلة المبكرة
فهم المسموع ، ، ولكنها بالمقابل لم تركز كثيرا على المهارات األخرى مثل مثل الوعي الصوتي ، الصوتيات ، وفك ترميز الكلماتللقراءة والكتابة 

.ولذلك، فإن التدخالت التي تروم تحسين مهارات وطالقة القراءة الشفوية ، والمفردات ، الوعي المورفولوجي ، الوعي النحوي وفهم المقروء
القراءة في اللغة العربية لطالب الصفوف األولى ينبغي أن  تشمل مجموعة متنوعة من المهارات الالزمة ووضع استراتيجيات تربوية تساعد 

 .المعلمين على بناء هذه المهارات

المهارات والمعرفة العليا لتدريس القراءة باللغة 
  العربية  

إذا كانت جميع مجاالت المعرفة والمهارات المضمنة في الكتب المدرسيةة مةهةمةة 
للقراءة ، إال أن األهمية النسبية لهذه المهارات قد تختلف باختةالف الةلةغةة ونة ةام 
الكتابة وما إلةى ذلةك.... وتشةيةر الةدالىةل إلةى أنةة بةالةنةسةبةة لةلةغةة الةعةربةيةة  فةإن 
المهارات المكتوبة بةخةط عةرية  فةي الةكةتةاب الةمةدرسةي ال يةتةم تةعةلةيةمةهةا بشةكةل 
صريح كما ينبغي، رغم أن لها  دورا مهما  في تسهيل تعلم مهارات فك التشةفةيةر 

   وفهم المسموع والطالقة وفهم المقروء.

الةوعةةي الصةةوتةةي: هةةو الةةقةةدرة عةةلةةى الةتةةعةةرف عةةلةةى أنةة ةةمةةة األصةةوات  مةةع  •
 الصوتيات أو بدونها( ، داخل لغة ما أو بين لغات مختلفة.

مهارات الصوتيات: معرفة العالقة الصحةيةحةة بةيةن األصةوات والةرمةوز فةي  •
 ن ام الكتابة األبجدية.

 المعرفة المعجمية: المعرفة المتعلقة بالكلمات أو المفردات اللغوية •
 المعرفة اإلمالىية: التعرف على ن ام اإلمالء التقليدي للغة وفهمة. •
 

 المهارات التي ال يتم تعليمها بالقدر الكافي
المعرفة المورفولوجية: القدرة على التعرف على أشكاال الاكالاماات ،  •

 وال سيما جذور الكلمة والصيغ الصرفية
المعرفة النحوية: تميياز تارتاياك الاكالاماات والاعاكاارات لالاتاماكا  ما   •

 صياغة الجمل صياغة صحيحة.
  المعرفة الداللية: القدرة على استنكاط معنى كلمة أو عكارة أو نص •

إلى القدرة على ربةط األصةوات والةرمةوز بشةكةل صةحةيةح فةي مهارات فك ترميز الكلمات  يشير  •
 النص المكتوب ، وبالتالي تحديد الكلمات والجمل بدقة. يشمل فك الترميز:

 التذكر •
 فهم العالقات •
 تطبيق المعرفة الصوتية واللغوية •

في اللغة العربية الفصحى أمًرا مهًما ، ال سيما  فهم المسموعيعد  
وأن لغات المستخدمة في الحياة اليومية في المنطقة ليست هي 
نفسها المستخدمة في المدرسة وفي النصوص المكتوبة. لتطوير 

 :مهارات االستماع يحتاج الطالب ل

 تذكر الكلمات وفهمها 

 تطبيق القواعد واألنماط اللغوية

 تحليل أنماط الكلمات والجمل الستخالص المعنى.

 اللكنات األساسية للفهم

تشمل استراتيجيات فهم المقروء : طرح األسئلة والتصور الذهني وبنية النص ]...[ ، والتلخيص وإعادة السرد. يجب عةلةى  «أن:  ¹تفيد األبحاث
المعلمين أن يطرحوا أسئلة من قبيل: ماذا ومتى وأين ولماذا وكيف وأن يشجعوا الطالب على طرح األسئلة أثناء قةراءة الةنةصةوص. يةجةب عةلةى 

تةوقةف ، يةالمعلمين التعبير شفهيًا عن عمليات الفهم الخاصة بهم أثناء قراءة المقاطع. على سبيل المثال ، عندما يقرأ المعلم جملة ال معنى لهةا 
   » هذا الجزء غير مفهوم بالنسبة لي. دعوني أعيد قراءة هذه الجملة :المعلم مؤقًتا ويقول
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. تتألف الكلمات العربية من جذور تضاف إليها السوابق والدواخل واللواحق. يشير كل من الجذر المعرفة المورفولوجية
السوابق والدواخل واللواحق إلى معلومات مهمة للقارئ، كعاىلة الكلمة  مشتقات الكلمة( أو الفاعل أو المفعول بة و أسماء 
الملكية. باإلضافة إلى ذلك، فإن السوابق والدواخل واللواحق تؤدي معاني مختلفة مرتبطة بالجذر المشترك للكلمة. يساعد 

 . وذلك عن طريق:المعرفة النحويةوالوعي المورفولوجي ينبغي أن تركز االستراتيجيات والمواد التعليمية على تطوير وتعزيز 

 ألعاب الكلمات  مثال: مزج كلمات الجملة وُيطلب من الطالب ترتيبها(•

أنماط الكلمات  مثال: استخراج اكبر عدد ممكن من الكلمات من الجذر وإضافة السوابق والدواخل واللواحق إلى الجذر، وألعاب تحليل •
 الكلمات وتلوين الجذر... وما إلى ذلك(

 تمارين التنبؤ  مثال: تخمين الكلمات المحذوفة في الجملة(•

هي بمثابة جسر بين قراءة  :الطالقة في القراءة الشفهية
الكلمات وفهم المسموع. وتعتمد على مهارات فك الترميز الدقيقة 
وفهم اللغة التي يقرأ بها القارئ. تتطور الطالقة عندما يصل 

 :القارئ إلى مستوى من التلقاىية في فك ترميز الكلمات وتشمل

 فهم العالقات بين الصوت والرمز•

 تطبيق المعرفة اللغوية•

  تحليل أنماط الكلمات والجمل لتحديد المعنى•

على القدرة على الطالقة في القراءة الشفهية مهارات الفهم تعتمد 
إذ أن الطالب الذين يفكون ترميز الكلمات ببطء ال يملكون الذاكرة 
العاملة التي تسمح لهم بالتركيز على معنى ما يقرؤونة. عند 
انتهاء القارئ البطئ من قراءة جملة معينة فإنة من المرجح ان 
يكون قد نسي الجزء األول من الجملة. وعلى غرار ذلك، فإن 
يؤدي االفتقار إلى المعرفة اللغوية وإلى المفردات يبطئ الطالقة 
ويعيق الفهم. فالمهارات المورفولوجية والنحوية تلعب دوًرا رىيسًيا 

 .في فهم المقروء

يأتي الطفل إلى المدرسة وقد امتلك معرفة بالنحو يوظفها في لغتة اليومية. إن الةوعةي بةبةنةاء الةجةمةلةة يةعةد :  المعرفة النحوية
عامال مساعدا في فك تشفيةر الةكةلةمةات وفةهةمةهةا. يةنةسةحةب هةذا بشةكةل خةاص عةلةى الةلةغةة الةعةربةيةة ألنةهةا تضةم الةعةديةد مةن 
المتجانسات الكتابية علما أن مع م النصوص في الصفوف االبتداىةيةة الةعةلةيةا غةيةر مشةكةولةة أو مشةكةولةة جةزىةًيةا. إن سةيةاق 
الكلمة وموضعها في الجملة مع الكلمات األخرى في نفس الجملة تةعةطةي لةلةقةارئ إشةارات عةن دورهةا فةي الةجةمةلةة وبةالةتةالةي 

 . معناها

. ومع ذلك ، فمن 1أي فهم المقروء، وهي تتطور عن طريق إتقان جميع المهارات المدرجة في الصفحة المعرفة الداللية، 
 .الواضح أن القدرة على تقييم النص  الكلمات والجمل( من حيث األنماط النحوية والمورفولوجية تسهل الفهم إلى حد كبير

2 Saiegh-Haddad, E., & Geva, E. (2007). Morphological awareness, phonological awareness, and reading in English–Arabic bilingual 

children. Reading and Writing, 21(5), 481. doi:10.1007/s11145-007-9074-x 

 المتعلمون المعرضون للخطر: استراتيجيات لدعم تعليم القراءة والحساب في الصفوف األولى من إعداد: مؤسسة سوشيال إمباكت، 
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 تعزيز تنمية المهارات العالية في مجال الحساب
 مؤتمر حول أحدث المستجدات بشأن القراءة والكتابة باللغة العربية و الحساب  في المرحلة االبتدائية

 مؤسسة سوشيال ايبباكت  -اعداد                           3102في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ  EGMو  EGRلتغييرات الرئيسية في 

إن تعلم الرياضيات عملية معقدة تتطلب مهارات 
عالية المستوى، وهي ممارسة تتطلب معالجة 

إدراكية أكبر من تلك الالزمة للتعلمات البسيطة. 
( هو تصنيف 1إن تصنيف بلوم )انظر الشكل 

معروف لمهارات المعالجة اإلدراكية . تشير 
بيانات االختبارات والمشاريع المنفذة في جميع 
أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا  إلى أن 
هناك تركيزا كبيرا على المهارات الدنيا للمعرفة 

والرياضيات داخل الفصول الدراسية مع قلة 
الوقت واالهتمام المخصص للتطبيق والتحليل 

العالمية  الدراسة في االتّجاهاتيقيس تقييم  

 :المعرفة الرياضية في ثالثة مجاالت والعلوم للّرياضيات

 : العمليات الرياضية األساسية ، اإلجراءات ، إلخ.المعرفة

 : القدرة على تطبيق المعرفة وفهم الطبيعة المفاهيمية للمشاكل الرياضية.لتطبيقا

 ¹: القدرة على حل المشكالت غير المألوفة والمعقدة التي تتطلب خطوات متعددة الستداللا

يعتبر التطبيق واالستدالل مهارات عالية المستوى. على الرغم من أن بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شهدت 

إال أن جميعها حصلت على أقل من المتوسط الدولي للرياضيات في كلتا  1122إلى  1122بين  TIMSSتحسينات في نتائج 

السنتين. باإلضافة، ، تقوم أداة تقييم مهارات الرياضيات في الصفوف األولى بتقييم األنواع الستة التالية من المهارات 

 والمعرفة:

 التعرف على األرقام •

 مقارنة الكمية •

 األرقام المفقودة )أنماط( •

 من الجمع والطرح 2المستوى  •

 من الجمع والطرح 1المستوى  •

 المسائل الرياضية •

  

بشكل عام ، كان أداء طالب منطقة الشرق األوسط 
اإلجرائية الختبار  وشمال إفريقيا أفضل في المهام 

اإليجما ، كالتعرف على األرقام ومقارنة الكمية 

: تصنيف بلوم الحديث1الشكل   
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تدريس مهارات الحساب العليا

غالًبا ما يشتمل تعليم المعرفة والمهارات الرياضية العليا على استرراتريرتريرات •
تعليمية يصرعرع عرلرى الرمرعرلرمريرم الرترعرامرل مرعرهراد وتشرمرل  رذ  ا عردادات 
العمل الثنائي ، والعمل التماعي ، وحل المسائل الرياضيرة ششر رل مشرترر  
، والتعامل مع طرق متعددة لرلرل سرارم الرمرشر رلرة و سرمرذيرة اسرترراتريرتريرات 

 التاكير الخاصة بهم

عندما ينظر المعلمون إلى  ذ  االستراتيتريرات الرترعرلريرمريرة شراعرتربرار را عرمر  •
إضافيا فإسهم فقد يرترهرر رون مرم دمرترهرا فري فصرولرهرم الردراسريرةد إ   شرارت 
المقاب ت التي أيريت مع المعلميم في إطار مشروع  "مهارات الرياضيات 
في الصاوف األولى" على أن المعلميم المشار يم أبدوا إعرترابرهرم شرالرترد رل 
الذي قدمه مشروع ا يتما و التدريع الذي تلقو  ، ولكم عندمرا سرورلروا عرمرا 

 ( 0إلى  5إ ا  ان ينبغي مواصلة  ذا التد ل، أياب أغلبهم شالناي )

وصف المعلمون الرمرشرروع شرعسره عرعي إضرافري عرلرى وايربراترهرم الرترعرلريرمريرة •
الرمررعررتررادة واعررترربرررو  "و رريراررة إضررافرريررة"د ويررؤ ررد  ررذا االسررتررنررتررا  أ ررمرريررة دمرر  
مقار ات وأدوات يديدة لرلرتردريرم وغريرر را فري مرمرارسرات الصراريرة الرمرعرترادة 

  وحتم العمل

على سبيل المثال  لصت دراسة استقصائية تم استاز ا 
في  إحدى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 
أن األطاال يميلون إلى حاظ اللقائق والقواعد والصيغ 

د  ما أن  نا  تقدما شطيوا على ³الرياضية دون فهمها
مستوى العناصر الماا يمية  مثل تلديد األرقام الماقودة 

 وا ضافة والطرح والمسائل الرياضيةد
كما توصلت  ذ  الدراسة إلى أن معلمي الرياضيات في 
المراحل المب رة ال يشعرون شالثقة في قدرتهم على تدريم 
الرياضيات  ما أشار التقرير أسهم ياتقرون إلى المهارات 

 :ال زمة لتسهيل: 
.فهم عميق لمبادئ وماا يم الرياضيات -0
تطبيق مبادئ وماا يم الرياضيات على إش اليات -3

 .الرياضيات
بناي مهارات االستدالل لدى لألطاال فيما يخص -2

 .اللساب في الصاوف األولىد

دعم المعلمين في تعزيز مهارات الحساب في الصفوف األولى.

 .يم م أن تساعد أدوات التدريم والتعلم في إدارة المزيد مم المهام العملية الط ب على افتراض أن  نا  ما ي اي لتميع الط ب

 .التعليمية تهميتع أن تكون تدريبات المعلميم مبنية على الممارسة وأن تساعد المعلميم على تكييف طريقة تدريسهم اللالية ودم  منا   يديدة في ممارسا

الوقت  فيريلتا  المعلمون إلى أدوات وإرشادات حول  ياية مراقبة تعلم الط ب عم  ثع وتعزيز المهارات األساسية ودفع الط ب لتطبيق المعرفة وتو 
 .للط ب للقيام شالمهام التطبيقية، سواي شش ل فردي أو في ثنائيات / متموعات

لها في إطار  عواإن زيارات المشرفيم والماتشيم لها تعثير إيتابي على التزام المعلميم شالممارسات التي تعلمو ا مم   ل التدريبات/التكوينات التي  ض
 .مشروع مهارات اللساب في الصاوف األولى 

1 Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA, Inter-

national Study Center at Boston College. 
2, 3 RTI International. (2014). National Early Grade Literacy and Numeracy Survey: Jordan: Impact Analysis Report, Final Report. Task 

Order 16: Education Data for Decision Making (EdData II): Amman, Jordan. 1–96. 
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توصيات بشأن السياسة العامة لدعم مهارات القراءة 

 مؤتمر حول أحدث المستجدات بشأن القراءة والكتابة باللغة العربية و الحساب  في المرحلة االبتدائية

 المعايير  
تعد المعايير أساسية لضمان االنسجام والتكامل بين مناهج القراءة ومناهج الحساب 
للصفوف األولى ونصوصها وطرق تدريسها والتقييمات الخاصة بها وكذالك 

 :اإلشراف على المعلمين والقيادة التربوية ، فهي

تقدم التوجيه لواضعي المناهج ولكتاب الكتب المدرسية وللمدرسين •
 والمشرفين التربويين، وخبراء التقييم.

تمكن المعلمين من أجل العمل على تحقيق أهداف واضحة ومشتركة •
 فيما يخص أداء الطالب في مجال القراءة والرياضيات.

تسهل قياس التقدم المحرز نحو تحقيق األداء المستهدف في  القراءة  •
 . والرياضيات

 تساعد في رسم توقعات األبوين من أبنائهم بشأن لتعلم القراءة والرياضيات.

يمكن وضعها اعتمادا على بيانات أداء الطالب في مجال القراءة والحساب 
 المتاحة في بلد ما أو اعتمادا على القواعد الدولية.

يتم في معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشماال ففارياقاياا 
تدريس القراءة كجزء من منهج الالا اة الاعارباياة، ماماا يا د  
فلى تعليم مهارات القراءة األساسياة باماا ياخاالال الاتاسالاسال 

ياكافاي عالاى الاماهاارات التدريسي أو فلى عدم التاركاياز باماا 
ناطااق ماوضاوس أوسا   هاو تاعالام الصريحة للقراءة ضمان 

الاالاا ااة. كاامااا أن مااهااارات الااقااراءة مااتااداخاالااة ولااذلااك وجااب 
  تدريسها م  بعضها البعض.

عادة ما تكون مناهج الرياضيات للصفاوف األولاى اقاائاماة 
بذاتهاا ومتسقة. وم  ذلك ، ستساتافاياد مانااهاج الاريااضاياات 

من  النتنر نين  في مناطاقاة الشارق األوساط وشاماال أفارياقاياا 
بادال  مان الاحاقاائاق  بشكل أكبر على التطبيق واالستندالل 

 .والتعلم اإلجرائي فقط

المنهاج 

القراءة تحتاج إلى ممارسة: لذلك يجب أن يقرأ األطفال لتحسي  مهاراتهم القرائية  
بشكل عام، يتوفر الطالب في منطقة الشرق األوسط وشمال ففريقيا على كتب مدرسية  لكن الكتب المدرسية تحتو  على عدد محدود من 
نصوص القراءة،  م  التركيز الشديد على القراءة الجماعية. في حين أن هذه واحدة من العديد من االستراتيجيات لتطوير طالقة القراءة 

 الشفوية لينتهي المطاف بالطالب بحفظ النصوص بدال  من قراءتها.

هناك ندرة في الكتب غير المدرسية للقراءة لألطفال في الفصل. يحتاج الطالب فلى وقت لممارسة القراءة سواء عن •
 .طريق القصص  والكتب الكبيرة وكتب تناسب  مستوى القارئ 

غالب ا ما تكون هذه الكتب غير المدرسية الموجودة بالل ة الفرنسية أو اإلنجليزية، وحتى فن كانت هذه  •
النصوص بالل ة العربية ، فهي باهظة الثمن وال توجد بكميات كافية لتزويد الطالب على المستوى الوطني 

 بمجموعة كافية من النصوص.

 النصوص

إعداد:  مؤسسة سوشال امباكت  وصيات بشأن السياسة العامة لدعم مهارات القراءة والحساب في الصفوف األولىت   
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•
 

إعداد:  مؤسسة سوشال امباكت  وصيات بشأن السياسة العامة لدعم مهارات القراءة والحساب في الصفوف األولىت   

 المدرسي 

تشير البيانات إلى أن المعلمي  يفتقرون غالًبا إلى الثقة في تدريس  ل م  القراءة والرياضيات وأنهم غير 
مهرة في تدريس المهارات العليا ، مثل الفهم وتطبيق المفاهيم الرياضية واالستدالل المنطقي. هناك حاجة 

 إلى سياسات لتوسيع محتوى التدريب أثناء الخدمة بالطرق التالية.

هي ممارسة واعدة وهي تمثل:

بأهمية المحتوى والبيداغوجية ل يادة الوعي وسيلة •
السليمة للقراءة والحساب في الصفوف األولى بين 

الجهات الفاعلة في مختلل مستويات النظام 
 .التعليمي

ه الء الفاعلين بشكل ملموس إلشراك بعض وسيلة •
 في عملية تحسين التعليم

لضمان قيام المعلمي  بتنفيذ االستراتيجيات أداة •
التعليمية الجديدة بدقة م  ما قد تحمله من صعوبة .

 القيادة واإلشراف 

يكتسي  أهمية بال ة في تصحيح النظام والتاأداد ماماا  ... •
فذا كان النظاام ياحارز تاقادماا  ناحاو الاماعاايايار والاماقااياياس 

 المسطرة. هذا وتشير الدالئل فلى أن:

الااقااراءة   فن رصااد الاامااعاالاام لااتااعاالاام الااطااالب فااي مااجااال•
يزود المعلمايان باماعالاوماات قاياماة  والحساب

 عن تعلم الطالب

تاعاد ساايااساات الااتاقاياايام عالااى مساتاوى الابالااد •
والمدرساة والافاصاول الادراساياة ماهاماة فاي تاوضاياح أدوار 
 األقاليم ومدير  المدارس والمعلمين في التقييم المستمر.

 التقييم 

توضح األدلة أن أداء الطالب يتحسن عند يقوم 
 المعلم ب:

: 

تعد سياسات فدخال  نمطيات وبيداغوجيات فعالة  في مجال القراءة 
والحساب في التدريب قبل الخدمة ضرورية لل اية كي يقوم المعلمون 
الجدد بتعليم هذه المواد منذ البداية. وم  ذلك ، فإن معظم المعلمين في 

 دول الشرق األوسط وشمال ففريقيا يقومون بالتدريس بالفعل.

على صانعي السياسات تطوير أو فعادة النظر في السياسات الحالية  
المتعلقة بتدريب المعلمين أثناء الخدمة  خاصة لمعلمي القراءة والحساب 

وذلك من أجل فدراج استراتيجيات مجدية لدعم   في الصفوف األولى
 مستدام خالل الخدمة. مثل.

: 

لقد ركزت كل من دورات تدريب معلمي القراءة للصفوف األولى قبل الخدمة وأثناء الخدمة 
 بشكل كبير على المهارات الناشئة للقراءة والكتابة. 

 القراءة والحساب.  توفير ممارسة مناسبة تنمويا و مدروسة ومنظمة في مهارات •
 توظيل استراتيجيات فعالة لكل مادة على نحو دائم.•

ينب ي أن تركز تدريبات القراءة للصفوف األولى 
بشكل أدبر على بناء قدرات معلمي الصفوف 

 األولى في تدريس المهارات العليا:

 يعد تدريب المعلمين أثناء الخدمة مكلفا لوزارات التعليم•
غالبا ما تكون التدريبات المقدمة قصيرة وليست شاملة بما يكفي إلعداد •

 المعلمين بشكل كامل لتدريس المفاهيم وتطبيقها.

 بعدعن دورات التعلم •
 مجموعات على مستوى المقاطعة وتوفير دروس موجزة•
 دليل المعلم•
 دروس امفصلةا للمدربين أثناء الخدمة•

الوعي الفونيمي •
 الصوتيات •
 فك الترميز  •

 فهم المسموس”التدريس لتحسين مهارات الطالب في •
 المعجم•
 الطالقة في القراءة الشفهية•
 فهم المقروء•
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المتعلمون المعرضون للخطر: استراتيجيات لدعم تعلُّم القراءة والحساب في 
 الصفوف األولى

 القراءة والكتابة باللغة العربية والحساب في المرحلة االبتدائيةالمستجدات بشأن مؤتمر حول أحدث  

في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفرريرقريراع يرارطررل األطرمرال لراراردرمريرم ألسراراق  رايراعع مرنردرا الرمرقرر والرنرو  ا جرارمرا ري 
  راتوالدويات الطرقية وا ناماءات الاينية واإل اقات الجساية والطقاية والطيم في المناطق الريمية أو األحياء الحضرية المقيرع أو الصررا

 واألزمات. ومع ذلكع فإن المطاومات حول احصيل الصموف الماكرع من األطمال المدمشين لاقراءع والرياضيات محاواع.

 .11(: اقرير أّولي. واشنطنع مقاططة كولوماياع شركة كيمونكس إنارناشونال المحاواع: IDELA(. إاارع الاقييم الاولي و اقييم الاطايم الماكر  )8112سنكايرع ق. ر.ع م. ) 1

 نيويورك.ة. ( اأثير الحرق  اى اطام األطمال السوريين: ُيظدر ا خااار وجوا فجوات في مدارات القراءع والكاااة والرياضيات. لجنة اإلنقاذ الاولي8112لجنة اإلنقاذ الاولية )مارس  8

 .211-212ع 2: 28(. الاطايم الخاص في الاول الطراية: الاحايات الحالية. المجاة الاولية لإل اقة والانمية والاطايم. 8112حايايع إم.إس. والخطيقع جيه. إم. ) 1

 األطفال المتأثرون بالصراعات واألزمات 
كان لاصرا ات المسامرع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا آثار كارثية  اى اطايم األطمال. فاضررت ماارس واحطمت أخرىع وأصيق 

لاي ي اأطمالع وكااات أسر ضوائق مالية وقاست ويالت الاشريا والادجير. فطنا اوفير الخامات الاطايمية لمثل هؤ ء األطمال َاُحوُل ااك المآس
 كاااوها اون اساطاااهم النمسي لااركيز والاطام.

 إدارة التقييم الدولي وتقييم التعليم المبكر

(IDELA في سوريا لعام )ااناول هذه الاراسة األّولية  8102

ألطمال مرحاة ما قال المارسة الذين يااقون الاطايم 
أراطة مجا ت لااطور :النمو الحركي ع    1الطالجي

ومطرفة القراءع والكاااة الماكرعع ومطرفة الحساق الماكرعع 
 والاطور الطاطمي ا جاما ي

 -٪ صحيح في مطرفة القراءع والكاااة الماكرع  21
سجل األطمال أ اى مساوى في المدم الشمدي 
ومطرفة  األحرف المطاو ةع وأانى مساوى في 

 الاطرف  اى الحروف والكاااة الماكرع.
 

٪ صحيح في مطرفة الحساق الماكرعع مع  22
ارجات  الية جاا في مقارنة األشياء حسق الحجم والطولع وارجات 

 منخمضة جًاا في الاطرف  اى األرقام.
 

مالحظة: كانت الطينة صغيرع جًاا وكان هناك اااين كاير في الناائج في 
 كل مجالع واالاالي يجق النظر في الناائج اطناية.

 نتائج تعليم القراءة والكتابة والحساب في الصفوف األولى بالنسبة لألطفال المتأثرين بالصراعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ُصممت هذه  8102التقرير السنوي لحالة التعليم في سوريا لعام 
الاراسة لاقييم أااء القراءع والكاااة والحساق لاى طالق المراحل 

 .8ا اااائية الطايا والثانوية الانيا في خمس ماارس
 

 2٪ من طالق الصف 25

 2٪ من طالق الصف 28

 2٪ من طالق الصف 12

 .8لم يستطيعوا قراءة قصة مقررة على المرحلة 

 

 أسوأ في الرياضيات:وكانت النتائج 

 4٪ من طالب الصف 46

 7٪ من طالب الصف 46

 8٪ من الطالب الصف 64

 لم يستطيعوا حل مسألة طرح مقررة على الصف الثاني.

 

األالةع اشير الناائج إلى أن األطمال الماأثرين االصرا ات قاة  اى الرغم من 
 واألزمات   ااطور لايدم المدارات األساسية في القراءع والرياضيات.

 الماطامون المطرضون لاخطر: اساراايجيات لا م اطايم القراءع والحساق في الصموف األولى            من إ ااا: شركة سوشيال إمااكتع المحاواع
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 الماطامون المطرضون لاخطر: اساراايجيات لا م اطايم القراءع والحساق في الصموف األولى من إ ااا: شركة سوشيال إمااكتع المحاواع

األطفال المعاقون
  يحصل كثير من األطمال ذوي ا حاياجات الخاصة  اى حيث رغم اوسع خامات الاطايم الخاص في جميع أنحاء المنطقةع إ  أندا اظل مشكاة ماحة. 

 فرص لااطايم. حاى في اااان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األكثر ثراًءع فإن امويل اطايم األطمال ذوي ا حاياجات الخاصة محاوا.

ج احا اماالاول الطراية  اى ااماقيات األمم الماحاع اشأن  الج ذوي ا حاياجات الخاصة  واطايمدمع والاي غالاًا ما اا و إلى إاماجدمع فإن اإلرغم اوقيع 
 ذااه هو فكرع جاياع نساًيا واالاالي لم يام انميذها  اى نطاق واسع.

غير الاقيقة أو ات اشير الاراسات إلى وجوا احايات مشاركة اقف حجر  ثرع أمام اطايم األطمال ذوي اإل اقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياع كالايان
 1ياًل  اى المجامع.ثق المحاواع  ن األطمال ذوي اإل اقة أو األطمال الذين يااقون اطايمًا خاصًاع والاصورات السااية اأن األطمال ذوي اإل اقة يشكاون  اًئا

 الطايا من الاحايات الاي اراا ذكرها في األاايات األخرىع مثل: 8112ذكرت اراسة أجريت في المغرق  ام 

 ليست محااع في القوانين / السياسات.اإل اقاتع والاطايم الخاصع والخامات الخاصة ااألطمال المطاقين  •

 ارامج الاطايم الخاص.ا فاقار إلى مراقاة الجواع وانظيم  •

 الاطايم. القوانين / السياسات الخالية من الخصوصية المطاواة لضمان حصول جميع األطمال ذوي اإل اقة  اى •

  اى نموذج طاي ااً  من ندج يرا ي الحالة ا جاما ية/حقوق اإلنسان.القوانين / السياسات المانية  •

 االنساة لاطالق ذوي اإل اقات الاانية. ام إمكانية الوصول إلى المارسة  •

 .أو  وائق اطايمية في المارسة  ام وجوا سياسات لانظر فيما قا يطانيه األطمال من مشاكل في السمع والاصر •

 والقارع  اى اساخاامدا  اى مساوى المارسة.نارع أاوات المحص القياسية  •

 الماارس و زل الطالق المطاقين في فصول اطايم خاصة.نقص األجدزع المسا اع في  •

 ج.اامإالاسيطة أو وسائل المصل الاطايمية الاي يمكندم اساخاامدا لمسا اع األطمال الذين يطانون ضطف الاصر أو السمع في فصول الااقنيات الاكيف قاة و ي المطامين  •

لااطايم المنزلي لألمدات  Project Portageنموذج   غياق الانظيم المندجي في اساخاام أاوات الاشخيص لاحايا األطمال المطاقين؛ أو ا خااار المنزليع ااساخاام •
انمر لاااخل الماكرع وهو  الج ساوكي لألطمال المصااين االاوحا  أو في اآلونة األخيرعع اساخاام نموذجلامسا اع في اطزيز نمو األطمال الصغار الذين يطانون اأخر النمو؛ 

 شدًراع لااطرف  اى األطمال المطاقينع ولكن ليس اشكل مندجي. 82و  18الذين ااراوح أ مارهم اين 

 مصار الصورع: غاف نيوز
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المفاھیمي  اإلطار  

)مھمة القراءة( "ماترز  ریدینغ" الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة برنامج  

 ( ودةمس )  

 
 مقدمة إلطار عمل برنامج "ریدینغ ماترز"

، للجمیع القراءةاكتساب مھارة  بتت الدالئل أھمیتھا الشدیدة في تعزیزأث مكونات سبععلى  للبرنامج الضوء المفاھیمي یسلط اإلطار
األولى وتمثل الحروف ، المعاییر)، االختبارات المتكررة، النصوص، الممارسة اإلضافیةالمعلمین،  مرشدین، اإلداریین،ال( وھي

، في الظروف  داخل منظومة كبرىیضع اإلطار ھذه المكونات وحروف كلمة "ماترز" باللغة ذاتھا.  لیزیةكاإلنباللغة لھذه الكلمات 
حقق ، مما یتشكل رفاه الطفل والتطبیقات، وتدعمھا عدة عوامل ، وتالئمھا األبحاثھا قدرات والتزام الدولة المضیفةحركت المثالیة،

، وینبغي أن یؤخذ كل على عدة عوامل قراءة فرعیةویحتوي كل من ھذه المكونات  ئج مستوى القراءة المرتفع بشكل مستمر.نتا
 .1منھا في االعتبار بناء على السیاق وبالتنسیق مع بعضھا اآلخر لیتعلم الطالب القراءة

 
الذي استخدمتھ  التدریس، واالختبار)الوقت، النصوص، اللغة، خمس حروف تي" ("ویكمل، عناصر إطار  یتضمن ھذا اإلطار،

العالقة . 2018وحتى  2011من  الستثمارات الوكالة في برامج القراءة المبكرة كمبدأ تنظیمي  الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي
عملیة زیادة حافز الطالب   وجھ الست لرفاه الطفل على الیمین، ھم في قلبالعوامل السبع التعلیمیة على الیسار واأل بین الدینامیكیة

أكبر  من أجل تعزیز لمثالیة الواجب توافرھاوصف معزز باألدلة للظروف ا ، لكل مكون وعنصر فرعي، قدم اإلطاریلتعلم القراءة. 
ءة للمبتدئین.لقرامدى من التقدم نحو ا  

 
الھیئات المانحة وشركائھم ، أو من قبل اإلقلیمیة، أو المحلیة، وطنیةمن قبل الحكومات ال برنامج "ریدینج ماترز"یمكن استخدام 

 االبتدائیة والشباب.لطالب الصفوف تعلیم القراءة لبرامج  ذ، والتقییملعملیات التخطیط، والتنفیالتنفیذیین، من أجل تقدیم المعلومات 
والفجوات في أي نظام تعلیمي  تحدید نقاط القوة والضعفالنمو والتربویین في مجال  ، یمكن للممارسینكنقطة بدءطار تخدام اإلباس
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بأولویات الوكالة األمریكیة تدفع  تدخالت مالئمة للسیاق یقوموا بتحلیل مستھدف ویطورواویمكن أن تحسین تعلیم القراءة. من أجل 
بدال من ؛ بدون تحلیل سیاق لیل لتصمیم البرامجطار كداإلیجب أال یستخدم . في كل أنواع البیئات التعلیمیة التعلیمیةللتنمیة الدولیة 
الفریدة للقراءة في دولة أو برنامج بعینھ. سیاق التحدیات وصیاغة بحث قدیم المعلوماتتیستخدم في ھذا، یجب أن   

المعززة بإطار والتدخالت  تیمكن للتحلیالذاتھ. احتیاجات وموارد برنامج تعلیمي ب" حسب "ریدینج ماترزمالئمة إطار عمل یمكن 
المكونات، التعامل مع كل ة، یمكن وإن كانت الموارد متاحمكونات وعناصر محددة في نظام تعلیمي ما. أن تستھدف  البرنامجعمل 

  وصلة]حالة القراءة [تقییم مثل باستخدام أدوات لجمع البیانات حول وضع المكونات یمكن  .عزیز العالقات بین العناصر الفرعیةوت
.التي ال تعمل بشكل جید فرعیةالعناصر الأو  مكوناتالأن توجھ االستثمارات في   

 القراءة لجمیع األطفال: المكونات والعناصر الفرعیة
آلخر لضمان التي یجب أن تنسجم مع أحدھا ا للعناصر الفرعیة الرئیسیةاإلطار، نظرة عامة  لكل مكون على یساریقدم ھذا القسم، 

ألفضل مخرجات ضروري لضمان تحقیق األطفال  عناصرھا الفرعیةكل بین ھذه المكونات و التفاعلتعلم األطفال القراءة. 
في . لتعلیم القراءةلنظام سلس  ر من أجل تقدیم المعلوماتأحدھا اآلخلتبني وتعزز  معززة بالدلیل، وتم تصمیمھا المكونات. القراءة

موارد التعلیم عادة ما ستحتاج ، سعى لتحسین مخرجات التعلماألنشطة التي تمولھا الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي والتي ت
 عتمدھذه المكونات یحتاج للتدخل أو الدعم ی ولكن تحدید أي منعلى األقل واحد من ھذه المكونات السبع. ألن تدعم تحسین  األساسیة

.على تحلیل السیاق الوطني كلیا  

 القراءة لجمیع األطفال
ظل  الفتیات والصبیان، من یعیشون فيویشمل ھذا  والمتواصل للجمیع. تعلیم القراءة عالي الجودة آمنة، في بیئة، یقدم ھذا النظام

میول الذوو أو نواع اجتماعیة مختلفة أل من ینتمون، وھؤالء مین للخطر والمھمشینواألطفال المعرضالفقر، سكان المدن والریف، 
  ، البد من أنلمینكل المتع یدعم النظام أنمن أجل ة. واألقلیات العرقیة واللغوی، األصلیین سكانذوي اإلعاقة، ال، مختلفةالجنسیة ال

الفروق في المخرجات بین تركز األبحاث على والبد من أن للتعلم،  الشاملالتصمیم مبادئ  ل مكونات اإلطارتتضمن ك
  .المجموعات

 مضیفةالتزام وقدرة حكومة الدولة ال
التزامھا بتعلیم القراءة عالي   ن ضمان تعلم األطفال القراءة في سیاق ما)(أو المسئولون ع تعكس حكومات الدول المضیفة •

% من الناتج 4% من المیزانیة أو 18المثال، تخصیص سبیل (على ، لى مستوى النظام العامعأ) جودة على مستویین: ال
 قانون تعلیم مزدوج اللغة ینصتمریر ، ، (على سبیل المثالعلى مستوى المادة الدراسیة  المحلي اإلجمالي للتعلیم)، و ب)

 نھا ویفھمونھا). قراءة بلغة یستخدمومن تعلیم السنوات  6-3على أن یتلقى صغار الطالب 
المؤھلة   أ) الموارد البشریةخالل تعزیز: من قدراتھا لتعلیم القراءة ، والمالیة بزیادة تقوم وزارات التربیة، والتخطیط •

تحقق إجراءات میزانیة  المالئمة لكل متعلم، ج)مواد دراسیة تضمن توفیر مواد القراءة دورة إنتاج ، ب) القراءةلتعلیم 
ییم ، و د) خبرات البحث والتقالمطلوبة لدعم تطویر القراءة وإجراءات االختبارات، والمواد، في توفیر المعلمین ستقرارالا

 في ھذا الشأن. ومخرجاتھا وتقدیم التقاریر تعلیم القراءة حالة لدراسة 

 األبحاث والتطبیقات
داخل  ، تدریس القراءة مخرجات التعلمالبیانات حول ویستخدموا وبشكل مستمر،  ،جمع الفاعلین الرئیسیین والمؤسساتی •

، من أجل التعرف المجتمعات الفرعیةتحدید الفروق في وبما فیھا  ،بیئة المدرسة والموادومعرفة وسلوك المعلم، الفصل، 
 لیتعلم جمیع األطفال القراءة.حتى یمكنھم مالئمة البرامج ، في نظام "ریدینج ماترز" في سیاقھم جواتعلى نقاط القوة والف

 المبنیة على األدلة) والممارسات، والسیاساتالمعاییر، ( المعاییر
ر، وإنتاج، وطباعة، وتوزیع، ونشتطویر، تنظم  التعلیمات والمؤشرات الوطنیة مجموعة متسقة منتشمل سیاسة الكتاب  •

 واستخدام مواد القراءة.  
وتتحلى ذات سعر مناسب، ومالئمة، لضمان أن الكتب تتضمن قواعد  لمواد القراءة ومشتریات الحكومة  معاییر لموافقات •

 (بمعنى: مفتوحة المصدر).  بالنفاذ، ومتاحة على مدى واسع
حسب  ترتب مھارات القراءة، دقیقة یومیا لتدریس القراءة 90عن  لال یقتخصص ما  ة مناھج قراءة وطنیةتتبنى الحكوم•
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داخل صف  األجنبیة تقدیم اللغات  في بع الممارسات الفضلىسة، وتت، توفر ما یكفي من الوقت للتدریس وللممارالدالئل
 .القراءة

في مجتمع  احتیاجات كل المتعلمین باإلضافة إلى إطار تقییم لمسح، القراءة المالئمة وأھداف السیاسات معاییرتضع  •
 ، ومتابعة تقدمھم. فرعي ما

بشكل  المعلموحضور ألداء المستمرة مھنیة اإلشراف، الدعم، والتنمیة الالواجبات، ، الشھادات، توفر السیاسات الحوافز •
 بشكل أكثر تفصیال.لقادة المدارس والمعلمین وفیما یتعلق بتدریس القراءة  عام

 النصوص والمواد عالیة الجودة)النصوص (
والمصممة  )، ، مستویات القراءة، مواد القراءة المكملةالقراءة األولیة( سیة الخاصة بھطالب مواد القراءة األسالكل  •

 یستخدمھا الطالب خارج المدرسة.لتدریس القراءة بلغات خصیصا 
 وكلھا مالئمة للغة وللمستوى.أدب قصصي ونثري، كتب إتاحة، لكل طالب،  •
كتابة سبیل المثال، تشمل  ىعلاعتبارھا احتیاجاتھم ( معدة منذ البدایة آخذة في، نصوص متاحةطالب ذوي اإلعاقة لدى ال •

 ، یمكنھم استخدامھا.ترجمة موقعة عند النشر) برایل أو
 .القیام بعملھ في تعلیم القراءة بشكل أسھل منالمنھج والكتب الدراسیة، ویمكنھ ھیكلي یتسق مع معلم  دلیل لكل معلم •

 التدریس الفعال داخل الصف)المعلمین (
فرص ممارسة ، وتوفیر المعلم احتیاجات ومھاراتحسب ، وخصائص تدریس القراءةحول اء الخدمة التكوین قبل وأثن •

 . مھارات تدریس قراءة جدیدة داخل الصف
حققوا أعلى استفادة من  ویالطالب،  بلغات یفھمھا ،المعتمد على األدلة و المعلن،المباشر،  تعلیم القراءة یطبق المعلمون •

خالف  صة بالطالب (على للممارسة الخاعظم وقت الطالب داخل الصف خصص للقیام بمھام، لیتركوا مالوقت الم
 االستماع للمعلم وھو یقرأ).

الطالب ذوي اإلعاقة من اكتساب بقدر استطاعتھم في تدریس القراءة، لیمكنوا  یوظف المعلم مبادئ التصمیم الشامل •
 رات القراءة.مھا

 د الفعالین)واإلرشا دریب(الت والمدربین المرشدین
دعم وتحسین مھارات ومحو األمیة، ویقوموا ب واسعة في تدریس القراءة تربیون مكونون، ذوو خبرةمدربو القراءة ھم  •

 . تدریس القراءة الخاصة بالمعلم
مع اكتساب المعلم لمھارات تدریس ثف في البدایة، متراجعا في درجتھ ومنتظم، ومكتدریب القراءة یحدث بشكل متواصل  •

 القراءة.

 الجودة)الدعم واإلشراف اإلداریین عالي اإلداریین (
ولجودة التدریس في  یضمن اإلشراف والمراقبة لحضور المعلم والطالب المسئولین اإلقلیمیینو تكوین قادة المدارس •

 بتدریس القراءة.وخاصة فیما یتعلق المدارس، 
وضع ھیكل : منة للمعلمین وللطالب، (على سبیل المثاللضمان أن مدارسھم آ یتخذ اإلداریون بالمدارس اإلجراءات •

مخاطر الكوارث ، وضمان توافر إجراءات تقلیل لحوادث العنف أو االعتداءوبروتوكوالت لإلبالغ عن واالستجابة 
 ).المالئمة

 لعملیة التدریس) تقدم االختبارات المعلومات( ةالمستمر ختباراتاال
 .حسب المستوى ومتسقة ومع المناھجكل اختبارات القراءة مصنفة  •
) (لتحدید احتیاجات التعلم ومالئمة التدریسقدرة كل طالب على القراءة بشكل تكویني   یقیم المعلمعلى مستوى الصف،  •

 ).التقدم المنجز عند نھایة الفصل أو العام الدراسيوبشكل قیاسي (لقیاس 
تقریبا  كل عامین 6، و4، 2بالمستویات  القراءة قدرةتتم التقییمات التمثیلیة لدولة، مستوى المدیریة، المحافظة، أو العلى •

ومعرفة المعلم، ومصادر  ، إتاحة المواد للطالب والمعلمو، الخاصة بجودة التدریسضافة إلى بیانات المتابعة وتحلل باإل
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ویتم نشرھا  إدارة التعلیم المحلي،نظام معلومات السریة في  البینات اإلجمالیة. یتم تخزین وحمایة خرىبیانات أ
 فیما یتعلق بتدریس القراءة. في صیاغة السیاسات والممارسات واستخدامھا

 
 ج المدرسة)الممارسة اإلضافیة والدعم خارالممارسة اإلضافیة (

لمھارات القراءة من خالل القراءة  وتعزیز الممارسة الیومیة  بدعم تنمیة اللغة التعبیریة قوم األسرة وأعضاء المجتمعت •
 منذ نعومة أظافرھم. واالستماع لھم یقرأونللمتعلمین 

 خارج المدرسة. لألطفال وذویھم لممارسة القراءة  ، متاحة، وقلیلة التكلفةمالئمةتوافر مواد قراءة  •
 

 عناصر الفرعیةالمكونات والرفاه الطفل: 
التي، حین   العناصر الفرعیة الرئیسیة على یمین اإلطار، نظرة عامة على من مكونات رفاھة الطفللكل مكون م یقدم ھذا القس

، والذي یقاس من خالل  ضمان رفاه الطفلقراءة عند تعزیز وأفضل مخرجات ستتحقق . تحسن اكتساب القراءةتتوافر، تسرع من و
 ست عناصر الفرعیة للرفاھة.  ال

أن   غیر الحكومیة والقطاع الخاص الفاعلین بالعملیة التعلیمیة مثل المنظمات تنتظر الحكومة، أو الھیئات المانحة، أو ولكن یجب أال
العبر  (والتمویالت) یجب تعزیز الجھودعلى العكس، وحینما یمكن، . یبدأوا تحسین أنظمة القراءةیتحقق رفاه الطالب قبل أن 

ویجب أن لنظام قراءة قوي.  السبع مكونات داءأتحسین وتنسیق الذي یحاولوا فیھ  في نفس الوقت  لمخاطبة مسائل الرفاھة قطاعیة
توظف السبع مكونات على الیسار تحقیق األنظمة التي  تحسین فھمھم ألسبابوالعناصر الفرعیة ل یستخدموا نفس ھذه المكونات

تحدید شراكات استراتیجیة  یمكن لھذا اإلطار من أن یدعم جھودذلك، وبصورة مستمرة. وباإلضافة إلى  للنتائج المرجوة فعالبشكل 
على  التي قد تساعد  عمل الوكالة، والمانحین اآلخرین، وحكومة الدولة المضیفة وبین داخل أنشطة الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي

 دفع التعلم. 
 

 الطفلرفاه 
یتقدم الطفل بانتظام المتكرر في المدرسة، المجتمع، والمنزل. محمي من إجھاد الصدمات آمن، و وتغذیتھ جیدة،یدة، الطفل بصحة ج

 وقسط كاف من الراحة.  ، ویصل للمدرسة بعد أن یحصل على قدر جید من التغذیةاالتصال والنمو حسب العمر على مسار
 

 الصفتمكن صحة الطفل من مشاركتھ في 
بشكل  ىللحفاظ على صحتھ، ولیتعافالرعایة الطبیة األولیة الضروریة   ، و ج)التطعیمات، ب) األدویةلكل طالب: أ)  •

 بشكل منتظم لیسرع من تحقیق مخرجات القراءة. ، ولیحضر حصص القراءةسریع من المرض
اتصال ودعم  وھؤالء ممن یتعرضون للمرض بشكل متكرر االجتماعیة االقتصادیة المنخفضةاألطفال من الطبقة یتلقى  •

 صف القراءة مع أقرانھم.لضمان أن صحتھم تسمح لھم بحضور  مستھدف
 

 تغذیة الطفل جیدة
ویستطیعوا أماكن أخرى؛ طعام والعناصر الغذائیة بالمنزل، المدرسة، وغذاء، بمعنى توافر ال منلدى الطفل ما یكفي  •

 لألمن الغذائي والتغذیة. حسب اإلطار اإلستراتیجي العالمي ،إلیھا واستخدامھا، وھي موارد مستقرةالوصول 
، مما یمكنھم من النمو إدراكیا وعلى مدار أعوام ذھابھم للمدرسة تلقى الطفل التغذیة المالئمة أثناء مراحل النمو المبكرة •

 للتعلم. وبدنیا ویكونوا مستعدین
 
 

 یشعر الطفل باألمان
 ة من المدرسة.الطفل آمن بالفعل ویشعر باألمان أثناء الذھاب والعود •
 ، لكي یتمكن من التعلم.أثناء الوجود بالمدرسة ال یتعرض الطفل للعنف أو االعتداء البدني، الجنسي، أو النفسي •

 
 الطفل محمي من إجھاد الصدمات المتكرر

 للتعامل مع ھذا اإلجھاد.المتكرر، أو یتلقى الدعم الالزم  إلجھاد الصدمات البدنیة، النفسیة، والبیئیةفل ال یتعرض الط •
 .، مما یسمح لھ بالتقدم في التعلیم برغم الصعوباتستجابة لإلجھادلالنظام صحي یطور الطفل  •
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 یتقدم األطفال بشكل مستمر في المسار التنموي
لنمو الطفل والذي یتیح  . ویمكن مقارنتھ بالمدى العالميواللغوي، واإلدراكي حسب المتوقع، یتقدم نمو الطفل الحركي •

 زم لتعلم القراءة.اللغوي والفوق إدراكي الال األساس
تدریس ودعم أو الھجاء، أو الكتابة یتلقون ویواجھون مشكالت في القراءة،  من صعوبات تعلماألطفال ممن یعانون  •

 المدرسة.  ومبني على األدلة داخل وخارجمستھدف ومحدد 

 یتلقى الطفل قسط كافي من الراحة
 فیما یتعلق بالوظائف الحیویة الكتساب القراءة.مما یمكنھ من التعلم، والتذكر، یستفید الطفل من قدر كافي من النوم الجید،  •
 مساء وقبل الذھاب إلى حصة القراءة. ساعات من النوم الجید كل تسععن  لال یقیتلقى الطالب ما •
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  التعلیمیة األنظمة في والتھمیش اإلنصاف
سعده  رفول رزق، مجدي جوزا، جوش  تشیلدریس، مایكل

 إمكانیة لدیھ التعلیم ألن التعلیم، في خاص بشكل ھام ھو اإلنصاف تحدي. الیوم  الدولي المجتمع تواجھ التي التحدیات أكبر من واحدة ھي المتزایدة المساواة عدم
 الھدف یدعو( العالمیة التنمیة خطة قلب في اإلنصاف یعد السبب، ولھذا .واألفراد المجموعات بین الفروق من یزید أو - إیجابي بشكل المجتمعیة المخرجات تشكیل
 ).للجمیع جودة  وذو ومنصف شامل تعلیم إلى المستدامة التنمیة أھداف من الرابع

 المدرسیة، المشاركة( التعلیم مخرجات  في  المساواة
 ولكن،. مرغوب ھدف  ھو) الخ االستكمال، التعلم،

 یكون ال قد  الموارد  أو  المدخالت في المساواة
 في مساواة عدم ھناك كان إن عادل أو مرغوب
 .البدایة ظروف

 عدم تقلیل بھدف الموارد  توزیع إعادة ھو  اإلنصاف
 ھذا ومن. المخرجات في النظامي  المساواة
. المساواة لتحقیق  سبیل ھو  اإلنصاف المنطلق،
 لتحقیق المتكافئة الفرص  أو العدالة، ھو  اإلنصاف

 عوائق أو ظروف  عن النظر بغض المخرجات نفس
 .البدایة

 لعدم  الجذریة األسباب على یقضي نظام ھو للعدا
 النظام خارج لما العمل العدل  یتطلب. اإلنصاف
 ضد المجتمعي الوصم  ىعل القضاء مثل التعلیمي،

 صحیة اقتصادات وتعزیز المھمشة المجموعات
 ذو التعلیم تقدم أن لألسر خاللھا من یمكن ومنصفة

 على القدرة على التأثیر بدون األطفال  لكل الجودة
 .األساسیة بالحاجات  الوفاء

 ظروف في مساواة عدم ولكن متساویة موارد. 1 الصورة
 البدایة

 واةاالمس عدم للموارد المنصف التخصیص یعالج. 2 الصورة
 البدایة ظروف في

 وبدون عادلة بدایة ظروف العادل النظام یقدم. 3 الصورة
  للجمیع عوائق

  خصائص  أو أبعاد عدة بتفاعل تتأثر اإلنسان  حیاة أن مفھوم ھي التقاطعیة
في بعد من أكثر في اإلنصاف عدم یحدث ما عادة. بعد أي في  اإلنصاف عدم یحدث أن یمكن •

 . الوقت نفس
 .أخرى وعوامل  الموقع، االجتماعیة، البیئة السیاسات، على بناء بعد كل أھمیة تتغیر أن یمكن •
 .أخرى في  محروما ویكون األبعاد بعض في بمزایا شخص یتمتع أن یمكن•

 2030 عام حتى التعلیم إعالن في المحددة اإلنصاف أبعاد

 إضافیة موارد
 التعلیم في  اإلنصاف قیاس حول كتیب

 الوصول فرص في  اإلنصاف تدخالت مصفوفة
 واإلنصاف للتعلیم االستثمار مسألة

 المساواة وعدم التعلیم على  الحصول على  المسلح النزاع آثار
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 التعلیم إنصاف أبحاث مبادرة

 التعلیم إنصاف مؤشرات
عدم  یزید أن یمكن. إنصاف بأبعاد أو  وجماعیة، فردیة بخصائص  اإلقصاء  یرتبط ما عادة . آخرین من أكثر التعلیم من للخروج  عرضة  ھم األطفال  بعض

 . القائمة التعلیمیة المساواة عدم من یزید أن للنزاع للتعرض ویمكن النزاع، مخاطرة من المتنامي المساواة

 تطویر یساعد. التعلیمیة للفرص وصولھم  األطفال  صفات  تشكل  كیف نفھم أن یجب  للنزاع، مراعیة منھجیة ولتبني لیمللتع المنصف  الوصول لتحسین
 :مستویین على بھذا القیام على التعلیم إنصاف  مؤشرات 

  المحرومة المجموعات تحدید على اإلنصاف مؤشرات تساعد: التعلیم نظام •
ضمان) 2( و باإلنصاف ارتباط ذات وتدخالت واستراتیجیات، أھداف، تبني ضمان) 1( ىعل اإلنصاف مؤشرات تساعد: المشروع مستوى •

 التعلیم شركاء مع اإلنصاف بعدم الخاصة للمعلومات  المشروعات  مشاركة

 :المثال سبیل على. للتعلیم المنصف للوصول مؤشرات  ورصد وقیاس لتطویر، إرشادات تقدم التعلیم إنصاف  مؤشرات 

 المنصف الوصول نقیس كیف
 اإلعاقة؟ ذوي للطالب للتعلیم

 :مؤشر
 في اإلعاقة فروق

 الصف إلى الوصول
 التعلیم من األول

 االبتدائي

 إعاقة بدون الناجحین الطالب# 
 1 السنة في

- 

 في إعاقة ذوي الناجحین الطالب# 
 1 السنة

في اإلعاقة فجوة =
 سن في المعاقین غیر الطالب عدد الدخول معدل

 االبتدائي األول الصف
 سن في المعاقین الطالب عدد

 االبتدائي األول الصف

  المعلم وإنصاف رفاه

 .الطفل وتنمیة التعلیم وجودة المدرسة سالمة في  أساسي  عنصر ھم المعلمون 
 . الطالب تعلم بھ یرتبط المدرسة  مستوى  على متغیر أھم ھم المعلمون •
 االجتماعي،  اإلدراكي، للنمو داعما حمائي، كعنصر یعمل  أن للتعلیم یمكن والنزاعات،  األزمات،  أوقات وفي  الموارد، الى  االفتقار عند •

 لألطفال  واالنفعالي
. واإلدراكي واالنفعالي االجتماعي الطالب ونمو المعلم رفاه بین قوي ارتباط ھناك •

 :المحرومین األطفال  مع یعملون الذین  المعلمون السیاقات، معظم وفي لألسف،. المعلم رفاه  على التعلیم إنصاف لتحسین جھد كل یركز أن البد

 موارد  اقل لدیھم •
  المھنیة للتنمیة اقل فرص لدیھم •
 العمل  لترك أعلى معدالت لدیھم •
 ومتأخرة  كاملة غیر مرتبات لتلقي عرضة أكثر ھم•

 كیفیة حول  تفاصیل  حدیثة دراسة تقدم. التعلیم إنصاف حالة  سوء من المعلم  رفاه على التركیز إلى  واالفتقار المعلم دعم  في  اإلنصاف  عدم یزید ما عادة
 .والدولیة اإلقلیمیة، الوطنیة، المحلیة، المدرسیة، الفردیة، المستویات على المعلم رفاه  لدعم توصیات  وأیضا مختلفة، یاقاتس في  ھذا حدوث 

 طورت. التعلیمیة األنظمة  وخالل في اإلنصاف لتعزیز الفعالة الطرق  حول والبرامج للسیاسات المعلومات تقدم أن ھو التعلیم إنصاف أبحاث مبادرة ھدف
 . التعلیم في نصافاإل زیادة أجل من المنفذة والھیئات والمانحین، الحكومات، لدعم منتجات المبادرة
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 اإلعاقة ذوي الطالب

  العالم في معاق  شخص  ملیار 1 من أكثر ھناك •
 .والكتابة القراءة یستطیعون ممن اإلعاقة ذوي من والنساء الفتیات من% 1و والرجال الصبیان من% 3 ھناك أنھ الیونسكو تقدر •
  .المدرسي  النظام خارج تقریبا ونصفھم معاق طفل ملیون 93 حوالي ھناك •

50 %إعاقة بدون الرجال من% 61 بالمقارنة االبتدائي تعلیمھم أكملوا  المعاقین الرجال من. 
المعاقات لغیر% 52و  اإلعاقة لذوات % 41 األرقام  ھذه للنساء، بالنسبة أما. 

 :الخصوص وجھ على والعمل التعلیم أنظمة في فیھا وبما المجتمع، في  متشابھة عقبات اإلعاقة  ذوي كل یواجھ •
واألسرة  المجتمع في والتمییز الوصم 
المدرسة  لطاقم المالئم والتكوین للمدرسة الدخول  في عقبات 
المیزانیة مسائل 

منصف تعلیم على اإلعاقة ذوي والشباب األطفال یحصل أن أجل  من. فریدة حاجات مجموعة إعاقة لكل  - واحدا  أمرا  لیست اإلعاقة •
 .حتیاجاتاال لھذه  االستجابة تستطیع التي والكفاءة بالمھارات التعلیمي النظام یتحلى أن یجب  جودة، وذو  وشامل

 أن التعلیم لنظام ینبغي التي التعلم الحتیاجات  الواسع المدى حول المفاھیم بتصور ممتازة طریقة ھو التعلیم العالمي التصمیم إطار •
 . معھا التعامل یستطیع

 شارةاإل لغة  یقبل أن یجب  الرقمي الكتاب إصدار عند انھ یعني وھذا. بالوصول تتسم الكتب  أن ضمان ھو  االمثلة أحد 
 .برایل أو السمعیة البرامج باستخدام یقرأ أن للنص لیسمح ePub ة نوعی  قبول من ویمكن أیضا

 %. 7 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج اإلعاقة ذوي الطالب تعلیم في االستثمار یزید أن یمكن •
 االنفعالي االجتماعي والتعلم التعلم مخرجات یعزز أن یمكن استیفاءھا یتم الطالب  احتیاجات جمیع أن ضمان ذلك، الى وباإلضافة •

. إعاقة بدون للطالب 

األجیال  عبر  التعلم

 من یعانون ممن وأمھاتھم التعلیم وزارة لمدارس یذھبون ممن االطفال ویستھدف الدولي، للتعاون األمریكیة الوكالة تمولھ مشروع ھو المتعلمة القریة
 حتى  و 2017 مارس  من بمصر محافظات ثالث  في وآخرین المحلیة، الحكومیة غیر والمنظمات الكبار، تعلیم وھیئة التعلیم، وزارة مع وبشراكة  األمیة،

 األمیات، النساء مع أیضا المشروع یعمل.  تسربوا ممن أو االعتیادیة المدارس یدخلوا لم ممن لألطفال ثانیة فرصة المدارس ھذه تقدم .2021 رسما
 . للكبار وكتابھ قراءة تعلیم برامج ویتلقین المدارس، ھذه إلى یذھبون الذین األطفال أمھات ومعظمھم

 مختلفة  ألنشطة  المستمرة الممارسة  عبر والتفكیر، االتصال  ومھارات  والتعلم، بالقراءة، أكبر إلمام األجیال  عبر التعلیم تلقت التي األسر  لدى :المنھجیة
 تحسین في  ضا أی  والمساھمة  حیاتھم لتحسین والمعرفة  المھارات  لدیھم وممن ومنخرطین، متعاونین، منتجین، وأطفال أمھات  سیخلق  ھذا.  البرنامج یقدمھا

 .المجتمع

 :   المشروع تدخالت
 وأدمج  صمم.  الكبار تعلیم فصول في المشتركات والنساء لألمھات األسرة وتعلم األجیال عبر للتعلم أشھر ستة مدتھ متخصص برنامج صمم •

 . المجتمعیة المدارس  في األطفال مع المستخدم  العربیة اللغة منھج داخل  األجیال عبر تعلم أنشطة 
 قدم  مما القریة، في وآخر المدرسة، داخل" الكتب بنك" صورة في األسرة، أعضاء بین موالتعل الحوار إلثراء  وصول ذات قراءة مواد قدم •

 . أسرھم  مع یناقشوھا أن یمكن الصغیرة الكتب من مجموعة  الكبار للطالب 
 . واألطفال األمھات مع األجیال عبر التعلم أنشطة  تنفیذ أجل  من المجتمعیة والمدارس الكبار تعلیم لفصول معلمین كون •
. واألطفال األمھات من المشاركین بین األجیال عبر التعلم دعم  أجل من األمور، أولیاء لدى  الوعي نشر جلسات من سلسلة لعقد المجتمع مع عمل •
 .  القراءة أنشطة وعقد المجتمعي الوعي رفع •
 ).األسرة مسح( المنھجیة ھذه أثر لتتبع تقییم أداة صمم•
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 واالستدامة  التعمیم أجل من البیانات
 شیفشانكر  وأنجولي تشیابیتا میلیسا 

 األساسیة  المھارات الطالب من الكثیر یفتقد افریقیا، وشمال األوسط  الشرق  دول في  الماضیة األعوام مدار على التعلیم جودة  في المكتسبات من الكثیر ھناك كان بینما
 نفس  طالب  من بالمائة 30و بالیمن الثاني لصف ا طالب  من بالمائة 40 یستطع  لم  ،2018 الدولیة التنمیة تقریر حسب  المثال،  سبیل على . والحساب والكتابة للقراءة
 وذوي الداخلیین، والنازحین الالجئین، بین وخاصة  كبیر بشكل الجودة ذو التعلیم إتاحة فرص تتباین باإلضافة،. قصیرة فقرة في  كلمة أي قراءة بالمغرب  الصف

 .  فقرا األشد  األسر من والطالب والقتیات، اإلعاقة،

 التعمیم
 . الدولة في الطالب لكل بمعنى، التعلم، مخرجات تعمیم في للقیاس قابل تحسن لتحقیق التعلیمیة األنظمة تسعى أن یجب •
 ودرجة والجنس، والعمر، المستوى، حسب المخرجات  التقییم أنظمة تراقب أن من البد التعلم، مخرجات تعمیم تحقیق أجل من •

 خصائص  وأي  الریف، أم بالمدینة الموقع االقتصادي، االجتماعي الوضع العرق، الدراسة، لغة  األم، اللغة اإلقلیم، اإلعاقة، ونوع
 .بذاتھا مجموعات مع الناجحة  الحالیة المداخالت تحدید في  الوزارات  ھذا وسیساعد. والھشة  المھمشة للمجموعات  رئیسیة

 فیھا بما المدرسة، موارد المانحة والھیئات التعلیم وزارات تتابع أن یجب المجموعات، حسب التعلم مخرجات متابعة إلى باإلضافة •
 قدراتھ المدرس، تعلیم مستوى یتابعوا أن أیضا  یجب. والیدویات بالمعلم، الخاصة الدروس  خطط  القراءة، أجھزة الكتب، توافر

 فیما بھ ومایشعر الجیدین، اإلداري والتوجیھ  اإلشراف فرص توافر التدریس، جودة  الحضور، عدلم التدریبات، اللغویة،حضور
 بھ  یشعرون وما االنفعالیة، االجتماعیة المخرجات الحضور، متابعة یجب  للطالب، وبالنسبة. والحافزیة والدعم، بالسالمة، یتعلق

 أن الطالب یستطیع التي الكتب توافر  المنزل، في للقراءة مواد توافر  یتابعوا أن یجب وأخیرا،. والحافزیة بالسالمة یتعلق فیما
. الفصل خارج  اإلضافیین الریاضیات وممارسة والقراءة الفصل، داخل بمھمة القیام في یستغرقھ  الذي الوقت للمنزل، یأخذھا

 . المالئمة التدخالت استھداف  على تالوزارا  التعلم بمخرجات یتعلق فیما المجموعات بین الجوانب ھذه  في الفروق  فھم سیساعد
 المعلم احتیاجات تخاطب تدخالت تقدیم بل الوطني، المستوى  على وحید تدخل تقدیم یعني ال التعلم مخرجات  تعمیم تحقیق •

 من القصوى لالستفادة والشركاء المانحین مع الوزارة تنسیق خالل من صورة بأفضل ھذا یتحقق وقد. السیاق حسب والطالب،
 .التنافسیة یاالمزا

االستدامة 
المنظومة على یؤثر النظام من ما جانب في قصور أو تغیر أن وإدراك األنظمة، منظور من التدخالت تخطیط االستدامة تتطلب 

 .بأكملھا
المحلیین وااللتزام والقدرات،  الملكیة، االستدامة تتطلب .
الفعالة التعلیمیة البرامج مواصلة على الحكومة قدرة في  الفجوات ومعالجة لتحدید سویا والمانحین الحكومات  تعمل أن یجب. 
الناتج من بالمائة 6 إلى  4 من بتخصیص الخبراء  یوصي. التعلم مخرجات في االنجازات الستمرار ھام للتعلیم الكافي التمویل 

. التمویل زیادة مجرد  من أكثر ھو ما تتطلب  ةاالستدام ولكن،. للتعلیم الموازنة من بالمائة 20 إلى 15 ومن اإلجمالي المحلي
 .األھمیة شدیدو  ھم اإلنفاق ومحاسبیة شفافیة

تتابع أن یجب  للتمویالت، استخدام أفضل  ولتحدید. وفعالیة كفاءة األكثر النظام ومكونات للتدخالت التمویل  توجیھ من أیضا البد 
 تكالیف تتابع أن أیضا  ویجب. التدخالت مكونات أو النظام مستوى على - المباشرة والتكالیف المرتبات - التكالیف  الحكومات

 ). المانحین تكالیف تعكس ال  عادة الحكومة تكالیف: ملحوظة( المستقبل في التدخالت مواصلة تكالیف  بحساب وتقوم المانحین
لكل الفعالة التعلیمیة الخدمات  یموتقد المساواة، السالمة، بالجودة، تتصف: بالمرونة  المستدامة التعلیم أنظمة  تتحلى أن ویجب 

 التي العقبات على للتعرف للبیانات المرنة  األنظمة تحتاج. األخرى السیاق تغیرات  أو األزمات، النزاعات، أثناء وفي  الطالب 
 .للتعمیم القابلة  والحلول العقبات، ھذه وأسباب الجید، التعلیم مواجھة في تظھر

الخاص القطاع مع فیھا بما متنوعة، شراكات االستدامة  تتطلب  قد. 
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 االبتكاریة الحلول واستدامة تعمیم
 خالل من) ب تجاري،) أ: المسار ھذا یكون أن ویمكن واالستدامة، التعمیم من یمكن مسار مع التعلیم ابتكارات تصمیم من البد 

 . والعام التجاري الدعم من مزیج خالل من) ج أو الحكومة، ممارسات في الدمج
 مدروسة، تنفیذ خطة  واإلیجابیة، بالتمكین تتسم ئةبی  الكافي، التمویل تشمل الواعدة االبتكارات لتعمیم األساسیة المكونات بعض 

 .والطلب العرض تحدیات ویعتبر والفعالیة بالكفاءة یتحلى  وتصمیم والھشة، المھمشة  المجموعات احتیاجات لمخاطبة تكیفات
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واإلرشادلتدریب ا  
ن یالمعلمأداء  فتحسین تعلم الطالب.  أو  فعاًال في تغییر ممارسات المعلمین    ن یكونالتوجیھ العام أو التدریب لمرة واحدة ل  قدیمإن ت

وقابالً للتنفیذ ومصمًما . یجب أن یكون الدعم المقدم مفصالً  ¹اإلشرافأو    وجیھبشكل أفضل من خالل الدعم المستمر مثل التیتحسن  
یكون أفضل عندما یقترن بفرص للمناقشة مع الزمالء وتطبیق معارف جدیدة في التدریب  كما أن .²حسب احتیاجات المعلمین

 . ³الفصل الدراسي

ومالحظات.   تمرینات مفتوحةتضم  والتي    وجیھ) بتبني مقاربة متوازنة في التFHI 360توصي المنظمة العالمیة لصحة األسرة ( 
 .أو كلیھما جانبالفعال من قبل قادة المدارس أو الخبراء األ وجیھیمكن تقدیم الت

المتوازن   وجیھالت  
 التدریب الخارجي 

 عالقات داعمة، خبرات موضوعیة محاسنھ:•
 استمراره مساوئھ:  موارد كثیرة، صعوبة •

 التوجیھ النظري
خالل من المعلم قدرات تطویر

 التفكیر الذاتي المفتوح
 محاسنھ: أكثر استدامة  •
الموجھ  مساوئھ: افتقار  •

 للخبرة العملیة 

 التوجیھ العملي
یغیر ممارسة المعلم من خالل  

 المالحظات التوجیھیة 
 محاسنھ: نتائج واضحة  •
مساوئھ: إشرافي جدا   •

 ومرتفع الموارد

 توجیھ اإلداریین
 محاسنھ: أكثر استدامة  •
العالقة اإلشرافیة قد تقوض العالقة   مساوئھ: •

 ةالداعم
 أمثلة عن التوجیھ العملي أمثلة عن التوجیھ النظري

 "ما ھي أھدافك لھذا الفصل الدراسي؟" • •
 "كیف تعتقد أن درس الیوم قد نجح أم یمكن تحسینھ؟" • •
 "دعونا نناقش خطة الدرس لیوم غد" • •

 ".نشاطًا جماعیًا واحًدایجب أن یتضمن الدرس التالي " • •
خالل إلى الفصل كل یوم قدومكسأتابع األمر للتأكد من " • •

 ".األسبوع المقبل
ما ھو الروتین الذي یقوده الطالب والذي تخطط إلدراجھ في  •

 الفصل؟ 

1 Knight, J. (2007). Instructional Coaching: A Partnership Approach to Improving Instruction. Thousand Oaks, California: Corwin Pres. 
2 Ganimian, A.J., Murnane, R.J. (2016). Improving Education in Developing Countries: Lessons from Rigorous Impact Evaluations. Review of 
Educational Research, 86 (3), 719-755. 
3 Orr, D.; Westbrook, J., Pryor, J., Durrani, N., Sebba, J., Adu-Yeboah, C (2013). What are the impacts and cost-effectiveness of strategies to 
improve performance of untrained and under- trained teachers in the classroom in developing countries? London: EPPI-Centre, Social Science 
Research Centre, Institute of Education, University of London. 
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 أمثلة عن أنشطة اإلشراف والتوجیھ 
 التوجیھ المتوازن

الذي تنفذه منظمة   (RANA)تخدم مشروع القراءة والحسابیس
یشمل متوازن  أسلوب توجیھ في شمال نیجیریا،  الیونیسیف

 ومسؤولین أجانبخبراء  یقدمھوالذي  التوجیھ العملي والنظري 
 :ثالث خطوات بسیطة  وذلك عبرالمدارس ب  إداریین

 دع المعلم یتحدث أوالً.  .1
 جید.  تم بشكلأشر إلى ما  .2
 اإلشارة إلى ما یمكن تحسینھ .3

 

البیانات للتوجیھ بالقائم  على األلواح االلكترونیةمثال منصة جمع   

ODK Collect > AENN Basic Lesson 2.1 

 ال نعم العنصر

ھل تم القیام بالخطوة  
 األولى بشكل صحیح؟ 

القیام بالخطوة  ھل تم 
 الثانیة بشكل صحیح؟ 

ھل تم القیام بالخطوة  
 الثالثة بشكل صحیح؟ 

ھل قام المعلم بإشراك  
الذكور واإلناث بشكل  
 متساو؟ 

المعلم  إشراك •
ذكور واإلناث  لل

على قدم  
 المساواة 

شراك المعلم إ •
 األوالد أكثر 

إشراك المعلم  •
 للفتیات أكثر

 دوائر تعلم المدرسین
الذي تتاح فیھ   ظري تمثل دائرة تعلم المدرسین نوًعا من التدریب الن 

الصفیة تجارباللمجموعة من المعلمین فرصة للتفكیر والتعلم من 
یمكن أن تكون اجتماعاتھم ذاتیة التوجیھ أو یقودھا    . وبعضھم البعضل

 : تكون قد والمسؤولون.  
 مسبقا و أنشطة محددة   مختارة: أي مواضیع مكتوبة •
 على مواضیع مختارة مسبقامبنیة  •
 واضیع واألنشطة مأي أن المشاركین یقودون ھذه المستقلة،  •

 التوجیھ القائم على اللوحة االلكترونیة
نیجیریا، حیث تضررت قدرات المؤسسات التعلیمیة في شمال شرق 

الدعم   يالمحلیة بسبب النزاع الطویل األمد ،تتم  مساعدة موظف
المدرسي عبر نظام قائم على اللوحة االلكترونیة والتي تقوم بجمع 
بیانات اإلشراف وبتقدیم مبادئ توجیھیة للتغذیة الراجعة من خال 

 .تدریبللمقاربة توجیھیة 

وھم یلجون إلى التوجیھ عبرالمحمول   Kakuma المعلمین في 
 (كلیة المعلمین جامعة كولومبیا

 التوجیھ عبر المحمول
توفر مبادرة "المعلمین للمعلمین" في مخیم كاكوما لالجئین فرًصا 
للحصول على دعم مستمر من موارد مھنیة أجنبیة من خالل ربط 

والذي ینخرط فیھ   – المعلمین بـبرنامج "المدرب عالمي" 
متطوعون من جمیع أنحاء العالم ممن لدیھم خبرة في التدریس في  

والحصول على     WhatsApp عبر تطبیق    –الفصول الدراسیة  
 .تدریب نظري

لقد أحسنت بإشراك 
جمیع المتعلمین في 

 .الفصل

كیف كان الدرس 
 في رأیك؟

لنضع خطة للسرعة التي 
سیتم بھا الدرس التالي 
كي ینتھي في الوقت 
 .المحدد

 مصادر إضافیة: 
Teachers in Crisis Contexts Peer Coaching Pack 

Educator-Centered Instructional Coaching 
FHI 360 Early Grade Literacy 

Teachers College Columbia University Teachers for Teachers Initiative 
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 المبادئ التوجیھیة للتنمیة المھنیة الفعالة للمعلم
 ریبیكا مارتینیز وروال الجندي

األكثر أھمیة في ضمان التعلیم عالي الجودة وفي تحسین مخرجات التعلم للطالب. التنمیة المھنیة للمعلم ھي أساسیة  التدریس الفعال ھو العنصر
صة  لضمان استعداد المعلم الستخدام الممارسات الفضلى، واالستراتیجیات المبنیة على األبحاث داخل الفصل. وما یلي ھو ملخص للتوجیھات الخا

 . RAMPالمھنیة الفعالة للمعلم، وأمثلة من برنامج األردن للقراءة والریاضیات  بتصمیم وتنفیذ التنمیة

 RAMPمثال برنامج  مبدأ توجیھي

البد من أن یعكس التكوین ماقبل وأثناء الخدمة  
 توقعات المنھج وواقع الفصل. 

 في برنامج إعداد المعلمین الجدد.  RAMPوقد تبنت وزارة التربیة كل أسالیب   •
 تكوین أثناء الخدمة مركزي ویتسق مع المنھج، جمیع األمثلة من كتب الوزارة.   RAMPطور  •

 قیم احتیاجات المعلمین قبل وضع التكوین.
ببناء قدرات المشرفین لتحدید احتیاجات المعلمین وتطویر تكوینات داخل المدرسة   RAMPیقوم  •

 لطاقم العمل. 

وینبغي أن تتبع التكوینات مبادئ نظریة تعلم 
 الكبار.

اثنین من المبادئ الجوھریة لتعلم الكبار: التوجیھ الذاتي والتعلم بالممارسة، في   RAMPویستخدم  •
 تصمیم جمیع األنشطة. 

المعلمین من التفكر بشأن خبراتھم السابقة وممارسة األنشطة   RAMPتمكن كل تكوینات  •
 واالستراتیجیات الحدیثة. 

یحتاج المكونون إرشادات واضحة حول ما ینبغي 
 أن یغطیھ التكوین، بما فیھ من مخرجات متوقعة. 

 تكوینیة مخرجات معرفة بوضوح.  RAMPلدى كل دورة  •
تكوینات للمكونین لكل مشرفي الوزارة، ویعرض فیھا أولویات وتوقعات التنمیة المھنیة  RAMPیقدم  •

 للمعلم.

یجب أن یحتوي كل تكوین على مواد التدریس 
 والتعلیم الضروریة. 

 المواد الخاصة بھم في الجلسة األولیة للتكوین.  RAMPكل عام، یتلقى معلمو  •
 التكوین باإلضافة إلى دلیل المعلم.یحصل كل معلم على نسخ من كل وحدات  •

ینبغي أن یقدم المكونون نماذج لالستراتیجیات 
والمنھجیات التدریسیة التي یریدون أن یستخدمھا 

 المعلم داخل الفصل. 

 ، وتتخذ واحد من األشكال التالیة: RAMPالممارسة ھي مكون أساسي لكل دورات  •
o .المكون یقدم نموذج 
o  المجموعات. الممارسة بین 
o  (درس مصغر) مدرس واحد یقدم نموذج 

من قبل الوزارة، ویتم بحث اعتباره مسلكا للترقي وكمؤھل إضافي من  RAMPیتم اعتماد تكوین  • قدم الحوافز المالئمة للتنمیة المھنیة للمعلم.
 مؤھالت المعلم. 

تابع وقیم فعالیة برامج التنمیة المھنیة للمعلم  
 وتكیف حسب الحاجة. 

التغذیة الراجعة من كل المشاركین في نھایة التكوین، وبما فیھم المعلمین والمشرفین،  RAMPیطلب  •
 ویستخدم تحلیل لإلجابات لتعدیل وتحسین دورات التنمیة المھنیة. 

 أیضا أداء الطالب الذین خضع معلمیھم للتكوین من خالل:   RAMPیتابع  •
o  نتائج عینات ضمان الجودة 
o  طالب بشكل عشوائي ویطلب منھم  5إلى  3یتم اختیار من أداة مالحظة الفصل، حیث

 القراءة أو حل مسألة ریاضیات. 
أدت البیانات التي تم جمعھا من ھذه التقییمات، مثل درجات طالقة القراءة الشفھیة المنخفضة التي   •

 . RAMPسجلھا الكثیر من الطالب، إلى تعدیالت وتغییرات ھائلة في برامج 
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للمرحلة االبتدائیة  الموصي بھاالسیاسات والمعاییر   
 میلیسا تشابیتا ونیللي الزیات 

 المعاییر
صف. وتبین المعاییر  على مستوى كل تُحدد معاییر المحتوى الواضحة ما یجب أن یتعلمھ الطالب في كل مجال دراسي :معاییر المحتوى

وأن تتوافق   مناھج وكتب مدرسیة ما یتم وضعھ من  تُملي المعاییریجب أن وكذلك ما یجب على الطالب معرفتھ والقیام بھ كنتیجة للتعلیم. 
 .وأن تستند إلى أدلة قویة معھا

معاییر المحتوى   ستیفاءكیف یجب أن یقوم الطالب بإجراء التقییمات ال تبینیجب على الدول أن تضع معاییر أداء واضحة  : األداء معاییر 
للصفوف من الثاني االبتدائي وحتى السادس  معاییر األداء العالمیة المرجعي الشامل للكفاءات  اإلطاروثیقة تضمن ت و؛ بدولتھم الخاصة 

 لیس من الضروري أن تكون معاییر األداء في الدولة مطابقة لمعاییر األداء العالمیة المبینة فيوفي القراءة والریاضیات. )  6-2(االبتدائي 
في ضوء لتقدیم تقاریر ي الشامل للكفاءات وثیقة االطار المرجع ، ولكن یتعین على الدول استخداموثیقة االطار المرجعي الشامل للكفاءات 

 شاركت التابعة للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، ما لم الخاصة بالشباب القیاسیة للمساعدات الخارجیة  مؤشراتالأھداف التنمیة المستدامة و
 .تقییم إقلیمي / دوليالدولة في أي 

ة للطالب  الوطنی  اتالتقییمنھایة الفصل الدراسي وتقییمات (داخل الفصل) و المستمرة للطالب تقییمات الیجب أن تكون جمیع  :التقییمات 
توفر السیاسة وسیلة لتحلیل   أن ومع معاییر المناھج والمحتوى لضمان التنفیذ المنتظم. العامة ویجب ان تكون متوائمة  وفقًا للسیاسة مقررة 

المعلمین  توجیھ/، وتدریبالمتمایزلتعلیم ل ساًساأالتقییمات تشكل ھذه یجب أن كما البیانات ووضع النتائج والتوصیات بناًء على نتائج التقییم. 
 .، وتخصیص الموارد ، إلخ

والسماح بتتبع الفوارق   من طالبھملما ھو متوقع  واضحة لضمان معرفة المعلمین  مرجعیة    مقاییسینبغي أن تضع البلدان    :المرجعیة   مقاییسال
مجال/ مجال فرعي معین  للتقییم  في  تحقیقھتم قد مستوى أداء  أو درجة التقییم التي تحدد الفاصلةنقطة الھو  ویُعد المقیاسفي النتائج. 

ثناء نموھم اذا ما أاظھارھا التي تعتقد الدول أن الطالب یجب أن یكونوا قادرین على  المطلوبةالكفاءة أو المھارات وھذا یمثل ؛ ى والمحتو
حد  أربط بین السیاسات ل ویُعد اال ینبغي أن تستند المقاییس إلى األداء الحالي للطالب في المدارس. و. لھم  الموارد والدعم المناسبینتم توفیر 

 طرق وضع المقاییس. 

یجب أنوفترة زمنیة محددة؛  حققون مقیاس األداء فيالذین سی و النسبة المئویة من الطالب أذلك العدد ل غرًضا األھدافتُشكل  :األھداف
جدوًال زمنیًا واقعیًا للوقت الذي یجب أن یكون فیھ الطالب قادرین على   تحددإلى األداء الحالي للطالب في المدارس و أن  األھدافتستند 

منلنسبة  أھداف  ینبغي أن تسعى البلدان إلى تحدید  و.  اختالف الفئات السكانیةأن تختلف ب   كذلك    یجبوالكفاءة.  تحقیق الحد األدنى من معاییر  
في فترة زمنیة معینة ثم تخصیص موارد لمعالجة  منھا تحقیق مقیاس األداء  الدیموغرافیة التي یتوقعون  -لطالب حسب المجموعة االجتماعیة  ا

 ھذه األھداف.تحقیق  حد من التقدم نحو التي ت  وضع البرامجالثغرات في 

الدولة تتبع حضور المعلم والطالب، ونوعیة التعلیم، إدارة التعلیم المطبق ب یجب أن یشمل نظام إدارة معلومات  : التعلیم إدارة  معلومات نظام
وتدریب المعلمین، ونشر الكتب، والمعلومات الدیموغرافیة للمعلمین والطالب، وما إلى ذلك للمساعدة في إطالعھم على طرق معالجة  

لمراجعة   على تنفیذ إجراءات صارمة  الحرصیجب على الدول أیًضا و.  تھاالضعف في النظام و معالج  مواطن  التباینات في النتائج وتحدید 
 المعلومات على نطاق واسع.  ونشر ، بناًء علیھاالتصرف وتدبرھا وھذه البیانات بانتظام، 

 السیاسات
من الضروري أن تكون ھناك سیاسة تحدد بوضوح اللغة التي سیتم استخدامھا   التي تحكمھا سیاقات التعدد اللغوي،في البلدان  : التدریس لغة

 في الفصل. ویجب أن تكون تلك اللغة لغة یستخدمھا الطالب والمعلمون وأن تكون ھناك مصادر ومواد متوفرة مكتوبة بھا.

ذوي اإلعاقة  على من الطالب  ربیة و التعلیم ارة الت التي تحدد الكیفیة التي ستدعم بھا وزالسیاسة الوطنیة  تنعكس یجب أن  : دامجال  التعلیم 
،المعلمین قد تم تدریبھم لتدریس جمیع فئات الطالبالسیاسات األخرى بما في ذلك التأكد من أن المصادر والمواد متاحة لجمیع الطالب، وأن  

التي یستخدمونھا ویفھمونھا (بما في ذلك لغة اإلشارة)، وأن الطالب ذوي اإلعاقة یمكنھم  باللغةوأن األطفال یمكنھم الحصول على التعلیم 
 .جمیع الطالب اآلخرین التي یحصل علیھاالتعلیم  وجودة   نفس نوعیة   ى الحصول عل

ومتاحة ومناسبة   معقولبسعر تطویر الكتب التي تكون  على تسھیلیمكن للسیاسات الوطنیة للكتاب المدرسي أن تساعد  :والمواد  الكتب 
وإتاحةلكل طالب على األقل لكل مادة  د واح كتاب رومتوفرة على نطاق واسع لجمیع الطالب. ویجب أن تضمن سیاسات الكتاب أیًضا توفی 

باإلضافة إلى كونھا مألوفة و متوقعة ى فضال عن ( تعلیم قراءة) تكمیلیة ومحددة المستو للقراءة كتب  لى إ جمیع الطالبإمكانیة وصول 
أخذ الكتب معھم إلى  من  الطالب  تمكن یجب أن تضع سیاسات الكتب الوطنیة أیًضا أحكاًما وتدریس الریاضیات.  المجسمات لدعم  توفیر

 المنزل للسماح لھم بالممارسة خارج المدرسة. 
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الذي یجب المستویات التعلیمیة من  األدنىالحد  وتساعد اإلرشادات الواضحة المتعلقة بإجراءات ترخیص المعلمین  :المعلمد اعتما شھادة 
 على ضمان امتالك جمیع المعلمین للمحتوى والمعرفة التربویة الالزمة لتوفیر تعلیم فعال. لوظیفة معلم لمرشحین الحصول علیھ  من قبل ا

یجب أن توفر سیاسات تعیین المعلمین إرشادات واضحة حول كیفیة تعیین المعلمین من خالل عملیة تلبي   :المعلمین وترشیدھم تعیین 
حجام مناسبة ومتساویة وتضمن كذلك جودة  أاحتیاجات المدرسة واحتیاجات الطالب لمؤھالت المعلمین وتضمن توفیر فصول دراسیة ذات 

االعتبار اآلثار المترتبة على تحفیز المعلم وكذلك مستوى طالقة المعلم   بعین ند تعیین المعلم، یجب أن یؤخذ التعلیم على مستوى الدولة. وع
 .المسندة إلیھ  في لغة التدریس المستخدمة في الفصول الدراسیة

أثناء الخدمة لضمان تزوید   وتوجیھ المعلمینیجب أن تضع السیاسة مبادئ توجیھیة واضحة لمتطلبات تدریب  :توجیھھموتدریب المعلمین 
 المعلمین بمستوى الدعم الالزم لتوفیر تعلیم جید.

یجب أن تضمن السیاسات المتعلقة بمرتبات المدرسین والحوافز األخرى العدالة واإلنصاف والمكافآت ألولئك الذین یقدمون   :حوافز المعلمین
 .تعلیم وتدریس عالي الجودة في الفصل وكذلك البد من وجود عواقب للتغیب المتكرر والمعاملة غیر العادلة للطالب ، إلخ

التعلیم ضروریة لضمان توفیر موارد كافیة للتعلیم. ویجب أن تسعى السیاسات المتعلقة بتمویل   لتمویل المتینة  سیاساتالتعد  :تمویل التعلیم
٪  6-4تتراوح بین  لمیزانیة التعلیم التعلیم إلى تحسین تدابیر اإلنصاف والفعالیة والشفافیة والمساءلة والتأثیر. ویوصي الخبراء بمستویات

یشتمل إطار  و، شریطة أن یتم استخدام الموارد وفقا للغرض المقصود منھا. ٪ من المیزانیات الوطنیة 20-15و إجمالي الناتج المحلي من 
: تعبئة الموارد خاصة  وكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة على خمس ركائز یجب أن توجد لھا سیاسةالخاص بالاالعتماد على التمویل الذاتي 

 .، بیئة مواتیة لالستثمار الخاص، واألسواق المالیة العاملةالضریبیة والمساءلةة المحلیة، اإلدارة المالیة العامة، الشفافی 

 .نظیم المدارس الخاصةألجل ت لجودة وبیئة مواتیة لمن المھم أن تضع السیاسات إرشادات : سیاسات تمكین/ تنظیم المدارس الخاصة

التي یوجد فیھا عدد كبیر من األطفال غیر الملتحقین  البیئاتأمًرا بالغ األھمیة في  المسّرعبالتعلیم تعد السیاسات التي تسمح  :المسّرع التعلیم 
بالنسبة لألطفال والشباب غیر الملتحقین بالمدرسة، الذین تجاوزوا سن الدراسة  والذین لم یسبق لھم االلتحاق بالمدارس االبتدائیة.  وبالمدارس  

شھادات   نیل طریقًا ل لھم یمكن أن یوفر  المسّرعفان التعلیم ، الذین فاتتھم مراحل كبیرة من التعلیمیسبق لھم االلتحاق بالتعلیم الرسمي أو ولم 
للتعلیم في حاالت  وكاالت لشبكة المشتركة بین الااللكتروني لقع المو، المتوفرة على المسّرع مبادئ التعلیم  وتقدممعادلة ومعتمدة.  كفاءة 

 .المسّرعامج التعلیم ، إرشادات حول أفضل الممارسات في برالطوارئ

للتعلیم في حاالت الطوارئ.  الھامة ھناك العدید من السیاسات والمعاییر األساسیة  : سیاسات تعلیم األطفال المتأثرین باألزمات والنزاعات 
ایة للمرافق التعلیمیة والمتعلمین والمعلمین وغیرھم من موظفي التعلیم بموجب  ) دعم وضع الحم1وعلى وجھ التحدید، ینبغي للسیاسات: (

) التأكد  3) احترام وحمایة وإعمال الحق في التعلیم وضمان استمراریة التعلیم للجمیع ؛ 2القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؛ 
أن تستند إلى تحلیل السیاق الذي تم تطویره من خالل عملیات تشاركیة وشاملة؛   )4من أن كل مرفق تعلیمي تم إعادة بنائھ أو استبدالھ آمن؛ 

) السماح لمدارس الالجئین 5أن تكون مدعومة بخطط العمل والقوانین والمیزانیات التي تسمح باالستجابة السریعة لحاالت الطوارئ؛    نى  بمع
لجھات الفاعلة غیر الحكومیة، مثل المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم ) السماح ل6باستخدام مناھج ولغة البلد أو المنطقة األصلیة؛ 

مزید من التفاصیل حول ھذه السیاسات وغیرھا من سیاسات   ى المتحدة ، بتأسیس التعلیم من خالل برامج الطوارئ. ویمكنم االطالع عل
من خالل دلیل  و ھي متاحة  وكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئالموقع االلكتروني للشبكة المشتركة بین الالتعلیم في حاالت الطوارئ على 

 .الخاص بالشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ المعاییر الدنیا للتعلیم
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والمواد النصوص القراءة:  
 د. ھناده طھ ثیمور 

 :مواد اللغة العربیةالتجربة المغربیة مع  
استجابةً لمراجعة المناھج التي   4إلى  1 بالصف الخاصةجاء تطویر مناھج اللغة العربیة الوطنیة في المغرب 

نصوص أصلیة  مع إضافةات ینفس الكفا اعتمادا علىالمنھج الجدید  تم تطویرحیث . 2015تمت في عام 
تكوین معمق للمدربین   مع تقدیم أنواع مختلفة للقراءة والكتابة ت فیھتناسب سن ومستوى الطالب، كما أدرج

 مع القیام بمجھود جبار في سبیل إشراك جمیع أصحاب المصلحة المتدخلین.  ،والمعلمین و دلیل مفصل للمعلمین

:تجربة مواد منھج "بالعربي" للغة العربیة
مدارس   10منھج اللغة العربیة ھو منھج جدید یشمل مستوى الروض حتى الصف الثامن والذي یتم اختباره في  

استجابة للبیانات الواردة في البحوث المتعلقة بتدریس وتعلم  بمثابة ھو و . الحالي خاصة خالل العام الدراسي 
 بشأن إعداد وتدریب معلمي اللغة العربیة في العالم العربي. ات اللغة العربیة ونتائج البحوث والتوصی

یحاول المنھج تحدیث تدریس اللغة العربیة وتعلمھا باستخدام االستراتیجیات والمناھج البحثیة التي یتم وضعھا  
 ما یلي:  ضم. تم إنتاج المناھج الدراسیة بشكل فني وداخل الفصول العربیةواقع اللغة في سیاق یتناسب مع 

 المعاییر التدریس القائم على  • مقاربة لغویة وفلسفة واضحة  •

 نصوص تراعي مستوى الطالب • التدریس القائم على األدب •

 ورشة المعجم  • ورشة للقراءة والكتابة  •

 مكون مزدوج اللغة • مھارات علیا للتفكیر  •

 الصوتیات والكلمات البصریة والمورفولوجیا • مفاھیم اللغة المجازیة  •

 الخط العربي  • إدراج التقییم  •

كتب المدرس التي تدرب وتركز على   •
 البیداغوجیة 

 استخدام المكون الرقمي  •
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 الممارسة اإلضافیة للقراءة في برامج خارج المدرسة
 ریبیكا رودز 

أثبتت األبحاث أن الوقت المخصص للممارسة ھو عنصر أساسي في تطویر طالقة القراءة والفھم. یذھب العدید من الطالب إلى مدارس وقت 
دقیقة للقراءة یومیا. بینما ینبغي أن یكون تركیز أي نشاط قراءة على   60األدنى وھي ممارسة القراءة المستقلة بھا محدود والیستوفي توصیة الحد 

التدریس داخل الفصل، یمكن أن تتیح برامج القراءة خارج المدرسة الدعم الضروري للطالب ممن یعانون من صعوبات في القراءة، أو ممن لیس 
في مكونات أنشطة القراءة األخرى، ھناك بعض األمور التي ینبغي إدراجھا وأخرى ینبغي لدیھم الوقت الكافي للممارسة بالمدرسة. وكما ھو الحال 

 تفادیھا لصیاغة برنامج خارج المدرسة فعال وعالي الجودة، وھي: 

 ال تفعل... افعل...

 صمم البرامج بأخذ غیر القراء و
 مبتدئي القراءة في االعتبار. 

المھارة (المتفوقون صمم البرامج التي تخدم من لدیھم 
 بالھجاء، 

 الفائزون بمسابقات أفضل القراء).

 استھدف مھارات قراءة بعینھا.
 صمم برامج تركز فقط على 

 "متعة" القراءة وتخلو من 
 المكون التدریسي.

 تأكد من أن میسر برنامج القراءة خارج المدرسة
 لدیھ التكوین المالئم.

 المتطوعین ضع برامج تعتمد على 
 غیر المكونین. 

ركز على تمكین أولیاء األمور، وبناء القیادات منھم، وبناء 
القدرات لألسر لیلعبوا دور في صناعة القرار بشكل  

 مشترك مع المدرسة.

 ركز على ما یمكن أن یقوم بھ أولیاء األمور 
 للمدرسة.

قدم التكوین، الموارد، والدعم لتشجیع إشراك األسرة في  
 ضع برنامج "یناسب الجمیع". المنزل.

 قدم الدورات لألسر التي تستطیع تحسین 
 مھارات حیاة البالغین وزیادة قدرتھم

 على دعم تعلیم وتعلم 
 أطفالھم. 

ضع برامج قراءة بالمنزل ال تعكس بدقة مستوى مھارة  
 أولیاء األمور.
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 ربط السیاسات
 استعراض

ت المختلفة ربط السیاسات ھي طریقة تستخدم منذ زمن بعید في الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة، ودول أخرى، لتحدید مقاییس المقارنة في التقییما
استخدامھا لتساعد الدول على وضع المقاییس التي تسمح بتقدیم لمخرجات القراءة والریاضیات. وبینما ھي طریقة قدیمة لتحدید المعاییر فقد تم توسیع  

یاضة في الصفوف  التقاریر بالمقارنة مع المعاییر العالمیة. یمكن ربط السیاسات الدول من استخدام التقییمات الوطنیة الحالیة أو تقییمات القراءة والر
جنبي في الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي و األھداف اإلنمائیة لأللفیة. ویعمل من المبكرة من أجل تقدیم التقاریر بالمقارنة مع مؤشرات الدعم األ 

لتقییمات  خالل ربط التقییمات الوطنیة باإلطار العالمي للطالقة وھو إطار طورتھ عدة ھیئات مانحة وشركاء بناء على المحتوى الوطني الحالي وأطرا
ألداء للطالب في الصفوف من الثاني إلى السادس في القراءة والریاضیات. وبالقیام بذلك، یمكن دولة، ویقدم توقعات ومعاییر ا 100في أكثر من 

ت الجدیدة الدول والمانحین من مقارنة مخرجات التعلم عبر المجموعات اللغویة في الدول وأیضا عبر الدول على مدار الوقت، بافتراض أن كل التقییما
 للطالقة. التالیة یتم ربطھا باإلطار العالمي 

 
 تحدیات مقارنة وتجمیع مخرجات التعلم

قییمات  تواجھ الدول ثالثة تحدیات شائعة في التأكد من إمكانیة مقارنة المخرجات للقراءة والریاضیات وأیضا قدرتھا على تجمیع المخرجات من الت 
 ة السنویة لتقریر التعلیم) من أجل تقدیم المعلومات لمخططي البرامج:الوطنیة والتقییمات الفرعیة (بما فیھا تقییم القراءة بالصفوف المبكرة وتقییم الحال

 
أوال، لطالما واجھوا تحدي فھم مستوى أداء من یتعلموا بلغات مختلفة بالعالقة بأحدھم اآلخر، وبالقیام بذلك، معرفة كیفیة لغة التقییم:  )1

ذا بسبب اختالف معدل اكتساب ھذه اللغات والقدرة على تعلم القراءة  استثمار الموارد المحدودة من أجل تعظیم األثر في تحسین التعلم. وھ
أقل وعالقة مباشرة بین األصوات  بھا. یحتاج الطالب وقت أقل لتعلم القراءة باللغات التي یتصف إمالئھا بشفافیة أكبر (بمعنى أصوات 

 العربیة أو األمھریة. ، مثل اإلسبانیة، بالمقارنة بلغات أخرى أقل شفافیة مثل والحروف)
ثانیا، لطالما واجھت دول كثیرة الصعوبات في المقارنة بین نتائج التقییمات عبر السنوات بسبب تغیر أدوات   :تغیر األدوات عبر الوقت  )2

 التقییم، مما یؤثر في مستوى صعوبة التقییمات، وعدم تساوي االختبارات المختلفة.  
وأخیرا، عانت الدول في المقارنة بین نتائج تقییم التعلم الخاصة بھم وبین نتائج الدول األخرى من أجل فھم أداء  المقارنة بدول أخرى:  )3

أنظمتھم وطالبھم بالمقارنة بدول أخرى في ظل التحدیات المذكورة أعاله فیما یتعلق باللغات المختلفة للتقییمات واختالف مستوى صعوبة  
 لتقییم.أدوات ا

حتیاجا وفي سیاق مشابھ، یواجھ المانحون تحدیات ھائلة في تحدید الدول األشد حاجة لتدخالت التعلیم، وأي مجموعات داخل ھذه الدول ھي األكثر ا
یمنع االفتقار لتدخالت مستھدفة، ومدى التقدم المحرز عبر السیاقات والمجموعات المختلفة في تحسین قدرات القراءة والریاضیات لدى األطفال. 

 من األھداف اإلنمائیة لأللفیة.   4.1.1للقدرة على المقارنة الدول من تقدیم التقاریر بالمقارنة بالھدف رقم 

 الحلول
ئص أفضل طریقة لمواجھة تلك التحدیات ھي ربط التقییمات الوطنیة عبر اللغات والسیافات المختلفة. ھناك طریقتان لربط التقییمات ذات الخصا

 لفة: المخت 
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الربط على مستوى االختبار أو الربط على مستوى السؤال. في الربط    -یمكن أن یتخذ الربط اإلحصائي واحد من شكلین  الربط اإلحصائي:   )1
على مستوى االختبار، یجري نفس الطالب اختبارین مختلفین، ویمكن حینئذ معایرتھم لضمان مستوى متساو في الصعوبة. أما في الربط  

السؤال، تستخدم مجموعة فرعیة من األسئلة في عدة تقییمات مختلفة لتمكن من المعایرة عبر التقییمات. ویالئم ھذا جمع على مستوى 
 البیانات الحدیثة حیث یعتبر الربط جزء من التصمیم ویتطلب موارد إضافیة ودعم سیاسي. 

للخبراء أن یقیموا مستوى صعوبة أسئلة التقییم باستخدام مجموعة مشتركة  ربط السیاسات ھو وسیلة للربط یمكن من خاللھا  ربط السیاسات:   )2
 مقاییس.من معاییر األداء ویحددوا المعاییر المالئمة للحدود الدنیا من الطالقة. عندئذ یمكن مقارنة نتائج التقییمات المختلفة بالمقارنة بال

یجري الطالب عدة اختبارات أو اختبارات أطول عبر عینات ضخمة من الطالب. كما  یمیل الربط اإلحصائي ألن یكون مكلفا وبطیئا، ألنھ یحتاج أن
ساتیتطلب إشراك خبراء علم النفس اإلحصائي ذوي الخبرة اإلحصائیة في معایرة التقییمات. وبأخذ ھذه العوائق في االعتبار، اكتسب ربط السیا

ید االستمرار في استخدام تقییماتھا الوطنیة لوضع المقاییس مما یمكنھم من تقدیم التقاریر تأییدا عالمیا كحل عملي وذو جدوى اقتصادیة للدول التي تر
 الدول المختلفة.  في ظل مؤشرات الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي واألھداف اإلنمائیة لأللفیة ومقارنة النتائج التاریخیة، وعبر السیاقات المختلفة، و

 تطبیق ربط السیاسات

خبیر لكل تقییم، من معلمین خبراء، إلى إخصائي محتوى، وخبراء لغویین من جمیع أنحاء الدولة   15سیاسات من خالل اجتماع لجنة من ینم ربط ال
دون الحد األدنى، یحقق   -لیضعوا المقاییس سویا. تراجع اللجنة إطار الطالقة العالمي، والذي یحدد معاییر األداء للطالب في أربعة مستویات للطالقة  

علم احتمالیة الحد األدنى بشكل جزئي، یحقق الحد األدنى، ویتجاوز الحد األدنى. وبناء على المؤشرات المفصلة في اإلطار العالمي للطالقة، یحدد كل م
یر وكیف ینعكس ھذا أداء كل طالب من المستویات األربعة المختلفة في كل سؤال من أسئلة التقییم الوطني محل الربط. وبعد ذلك یقارنوا نتائج كل خب 

 على النسب المئویة للطالب في كل مستوى من مستویات الطالقة باإلطار العالمي. وأخیرا، یقوم كل خبیر، بشكل منفصل، بمراجعة كل سؤال في
المقاییس التي حددھا التقییم محاوال أن یحدد إحتمال إستطاعة طالب من كل مستوى طالقة اإلجابة علیھ بشكل صحیح. یقوم المیسرون بعد ذلك بجمع  

 خبراء اللجان وحساب المتوسط، ثم تقدیمھا لوزارة التعلیم لتقدیم التقاریر في ظل المؤشرات الدولیة. 

 المتطلبات والتكالیف

 التزام ودعم الحكومة  •
ولون في وضع  مجموعة مواد یرغب المسئ \لغة \بیداغوجیا لكل مستوى دراسي \تكوین معلمین\إخصائیین مناھج 3معلم خبیر و 12توافر  •

مادة خالل ورشة عمل مدتھا أربعة أیام، \لغة \مقاییس لكل مستوى دراسي  3إلى  2مقاییس ذات ربط عالمي (ملحوظة: یمكن وضع من 
 بمعنى، یمكن لدولة أن تحدد مقاییس التقییمات بلغة واحدة للقراءة والریاضیات للصف الدراسي الثاني في ورشة عمل مدتھا أبعة أیام)

میسرون الخبراء (كبیر للمیسرین ومیسر محتوى لھ خبرة في القراءة أو الریاضیات وعلى درایة واسعة باإلطار العالمي للطالقة  توافر ال •
 لكل لجنة، باإلضافة إلى محلل بیانات) 

 أو ریاضیات حدیث وجید ویتناسق مع اإلطار العالمي للطالقة بشكل وثیق \تقییم قراءة و •
 ورشة عمل، لتیسیر انتقال الخبراء والمصروفات الیومیة، باإلضافة إلى أماكن االجتماع والوجبات الخفیفة $ لكل 100,000حوالي  •
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 المزایا

 طریقة منخفضة التكلفة لتحدد الدول المقاییس ذات الربط بالمعاییر العالمیة  •
 وتقدیم التقاریر في ظل المؤشرات العالمیة یمكن الدول من االستمرار في استخدام تقییماتھم الوطنیة لقیاس مخرجات التعلم  •
ییسر دعم وملكیة الحكومة على مدى واسع بما أن المقاییس تم وضعھا من قبل الدول ولیس من قبل المانحین ویمكن االستمرار في تبنیھا  •

 بعد انتھاء مساعدات التنمیة
لمقاییس حین ال یتوافر عدد كافي من الطالب ذوي الطالقة في  ال یعتمد على أداء الطالب الحالي لوضع المقاییس، مما قد یسبب انحراف ا •

 الدولة 
یمكن الدول من مقارنة نتائج التقییمات عبر السنوات، والسیاقات، واللغات، من أجل توجیھ أفضل للتدخالت للمجموعات األكثر ھشاشة   •

 (باعتبار ربط كل التقییمات باإلطار العالمي للطالقة) 
 لتقدم في مخرجات التعلم بین بعضھم البعضیمكن الدول من مقارنة ا •
 یمكن الدول من تقدیم التقاریر في ظل مؤشرات الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي واألھداف اإلنمائیة لأللفیة •

 المقاییس الوطنیة والمقاییس الدولیة

ربط معھا. یمكن أن تقوم الدول بھذا حین یكون یمكن أن تختار الدولة أن تضع مقاییس وطنیة تختلف عن المعاییر الدولیة التي قامت بال •
 أو تقییم قائم وال یتسق مع اإلطار العالمي للطالقة. \ھناك إطار محتوى و

إن لم تكن ھناك مقاییس وطنیة قائمة، یمكن استخدام نفس ورشة عمل ربط السیاسات لوضع المقاییس الوطنیة والدولیة، باستخدام اإلطار   •
 قییم واإلطار العالمي للطالقة.  أو الت \الوطني للمحتوى و 

 المصطلحات الرئیسیة

: تصف ما ینبغي أن یعرفھ ویفعلھ الطالب كنتیجة للتدریس. عادة ما تضع الدول معاییر المحتوى الخاصة بھم. استخدمت  معاییر المحتوى  •
 علومات لإلطار العالمي للطالقة. دولة لتقدیم الم 100الوكالة األمریكیة للتعاون الدولي والشركاء معاییر محتوى من أكثر من 

: تصف كیف ینبغي أن یؤدي الطالب في التقییمات لیستوفي معاییر المحتوى؛ یحتوي اإلطار العالمي للطالقة على معاییر معاییر األداء  •
بھم وتحدد المقاییس في القراءة والریاضیات. یمكن للدول أیضا أن تضع معاییر األداء الخاصة  6إلى  2األداء للمستویات الدراسیة من 

 الخاصة ھذه المعاییر؛ ولكن لن یمكنھم أن یقدموا التقاریر في ظل األھداف اإلنمائیة لأللفیة باستخدام ھذه المعاییر.
: نقطة فصل أو درجة تقییم تحدد معیار أداء تم استیفائھ في تقییم ما؛ المھارات التي ترغب الدولة ان یستطیع الطالب أن یعرضھا  المقیاس  •

 ي ظل توافر الموارد والدعم المالئمین. یجب أال یتم تغییر المقاییس بناء على أداء الطالب الحالي في المدارس. ف
: عدد أو نسبة األطفال ممن سیستوفوا المقیاس في فترة ما؛ یجب تعدیل األھداف حسب أداء الطالب الحالي في المدارس ویجب أن  الھدف  •

 لتحقیق الطالب لمعاییر الطالقة الدنیا. ویجب أن تختلف أیضا حسب المجموعات الفرعیة.تقدم إطار زمني واقعي 
  100ھو إطار طورتھ عدة ھیئات مانحة وشركاء بناء على المحتوى الوطني الحالي وأطرالتقییمات في أكثر من اإلطار العالمي للطالقة:  •

 الصفوف من الثاني إلى السادس في القراءة والریاضیات. دولة، ویقدم توقعات ومعاییر األداء للطالب في 
مستویات الطالقة األربعة التي یحددھا اإلطار العالمي للطالقة لتصنیف مخرجات التعلم: دون الحد األدنى،  مستویات الطالقة العالمیة:  •

 األدنى.یحقق الحد األدنى بشكل جزئي، یحقق الحد األدنى، ویتجاوز الحد 
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 ةالقراء
 مارتینیز ریبیكا رودز ریبیكا العشري، فتحي تومیور، طھ ھانادا

 اإلداریین، المرشدین،( مكونات سبعة على  الضوء  ماترز ریدینغ الدولي للتعاون األمریكیة الوكالة لبرنامج المفاھیمي اإلطار یسلط 
. للجمیع القراءة اكتساب لتعزیز األھمیة شدیدة أنھا األدلة أثبتت) المعاییر المتكررة، التقییمات اإلضافیة، الممارسة النصوص، المعلمین،
 حسب وتعدل المضیفة، الدولة والتزام بقدرة مدفوع یكون المثالیة، الظروف  في  أكبر، نظام داخل المكونات ھذه اإلطار ذاھ یضع

 كل یحتوي. مستمر بشكل القراءة مخرجات تتحقق حتى الطفل، رفاھة تحدد التي العوامل من مجموعة وتدعمھا والتطبیق، األبحاث
 بشكل تنسق أن ویجب السیاق حسب االعتبار في  كلھا تؤخذ أن یجب بالقراءة،  خاصة  فرعیھ ملعوا عدة على اإلطار مكونات من مكون

 .القراءة الطالب یتعلم لكي مالئم

 ة للمناقش  ھامة أسئلة
 ماترز؟ ریدینغ برنامج إطار استخدام عند االعتبار في تؤخذ أن یجب والتي منطقتك او بلدك في  السیاقیة العوامل أھم ھي ما

 التحدیات؟ ھذه مع تعاملت كیف ماترز؟ ریدینغ إطار ضمن المختلفة المكونات تطبیق في واجھتھا التي التحدیات بعض ھي ما

 نعمل لمن ماترز ریدینغ برنامج إطار لمكونات المتداخلة  الطبیعة صورة بأفضل  نشرح أن االبتدائي التعلیم في كمتخصصین یمكننا كیف
 معھم؟

 بكم؟ الخاص  السیاق في شركائك مع البرنامج إطار استخدام یمكنك كیف
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استراتیجیات تدریس الریاضیات في المراحل المبكرة
 شیرین لطفیالي ودیبا سریكانتایھ

ض   15ع� مدار   ات�ج�ات تدر�س ال��اض�ات المبكرة الفعالة، مستقني اء تعل�م وتعلم ال��اض�ات إلصدار دل�ل حول اس�ت شهر، عملت مجموعة من خ�ب
ي 

ات األبحاث �ض ات�ج�ة تدر�س. من خ�ب كة والدالئل المعا�ة. باألسفل ملخص ل�ل اس�ت  المجاالت المش�ت

 تطور النمو
ض المجاالت ال��اض�ة، وتعكس فهم مركب وتصف الخطوات األساس�ة  • �ي مسارات تعلم مبن�ة ع� األبحاث داخل و�ني

ي است�عاب الطفل للمفاه�م. 
 �ض

ي مجال بذاته (مثال، رقم) أو مجال فر�ي (العدد�ة).  •
صف ك�ف يتطور تعلم الطفل من الفهم البس�ط للفهم المركب �ض

ي ص�اغة تدر�سهم.  •
   �ستخدم المعلم المعرفة بالط��قة المحتملة لتقدم الطفل �ض

 النماذج ال��اض�ة
 �ش�ي إ� أي صورة، رسم، أو جسم �مثل أفكار ر�اض�ة مستهدفة.    •
 النماذج �ي أجسام ملموسة، مثل الطاولة، و�شار إليها أح�انا بال�دو�ات.   •
 �مكن أ�ضا أن �شمل رسوم مثل خط األعداد.  •
�ستف�د جميع األطفال من النماذج ال��اض�ة، بغض النظر عن قدراتهم، ألنها تمكنهم من رؤ�ة مفاه�م ر�اض�ة مجردة  •

 و�فكروا فيها �شكل ملموس.  
 �ساعد األطفال ع� است�عاب الرموز، واإلجراءات، والقواعد ال��اض�ة. ع� سب�ل المثال،  •

ح والتعل�ل  ال�ش
، أو   • ض �صفون ك�ف�ة وصولهم لحل مسألة أو للتعليق ع� أو نقد تفك�ي هم حني ح وتعل�ل تفك�ي �قوم الطفل ��ش

 مجادالت، أو حلول اآلخ��ن. 
اح حلول ممكنة أخرى أو تقد�م مجادلة  حث األطفال ع� تقد�م التنبؤات، تحل�ل المواقف ال��اض�  • ة، استعراض أو اق�ت

 . ض  ما �شأن حل معني
ە شفه�ا، أو كتاب�ا، أو باستخدام الرسوم، األشكال، أو ال�دو�ات.  • ح أو �علل تفك�ي  �مكن للطفل أن ��ش

ض ال��اض�ات الرسم�ة وغ�ي الرسم�ة  العالقات بني
ي  •

ض ال��اض�ات الرسم�ة وغ�ي الرسم�ة مهم �ض   السنوات األو�. ال��ط بني
ض أن األطفال �أتون للمدرسة ولديهم معرفة بال��اض�ات.  •  و�وفر هذا ال��ط ط��قة ليتأ�د مطوري المناهج والمعلمني
، �قومون بالفعل بحل المسائل   • ي

ي المستوى االبتدائئ أو ماقبل االبتدائئ
ي الذهاب للمدرسة، سواء �ض

ض يبدأ األطفال �ض حني
ي    ا�تسبوها والبناء عليها.   ال��اض�ة و�دراك المعارف اليت

ة بح�اة األطفال، مما قد ي��د من الحافز واالهتمام. •  هذا اإلدراك �جعل ال��اض�ات ذات صلة مبا�ش

 :المراجع
  Sitabkhan, Y., Davis, J., Earnest, D., Evans, N., Ketterlin-Geller, L., Lutfeali, S., Ngware, M., Perry, L., Pinto, C., Platas, L., 

Ralaingita, W., Smith, K., & Srikantaiah, D. (2019.(  Instructional Strategies for Mathematics in the Early Grades.  A Working Paper 
Developed by the Mathematics Working Group . 
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والحساب  بالعربیة مؤتمر حول اإللمام بالقراءة والكتابة 2019وضع اآلداب في 
 في الصفوف االبتدائیة
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ي من خاللها �فهم األطفالالتعلم االجتما�ي االنفعا�ي  وال�بار االنفعاالت و�تحكموا بها و�طوروا مهارات التحكم بالذات والمهارات هو العمل�ة اليت
 مهارات جوه��ة:   خمس ����االجتماع�ة. �حدد إطار عمل  

 إدراك االنفعاالت، واألفكار، والقیم الخاصة بك وكیف تؤثر ھذه على السلوك. الو�ي بالذات:  .1
2.  :  . و�شمل ذلك هؤالء من خلف�ات وثقافات مختلفةوجهة نظر الطرف اآلخر والتعاطف معه،   إدراك الو�ي االجتما�ي
عادات  الأخالقیة، اعتبارات السالمة، وحسب معاییر  والتفاعل االجتماعي يبشأن السلوك الشخص اتخاذ االختیارات البناءة: المسئولة  ر صناعة القرا  .3

 االجتماعیة. 
 یات في المواقف المختلفة. ، واألفكار، والسلوكفعاالتالتحكم في االن : إدارة الذات .4
 مع أخاص من خلفیات متنوعة.  ات الصحیة ذات القیمةظ على العالقتأسیس والحفامھارات العالقات:  .5

تقریرو 360ف إتش آي إ وصاغت منظمة  الالجئین السوریین باستخدام تبادل المنظور.  منالطالب  نفور لیل سلوكیات لتقمصمم  برنامجیختبر باحثون في تركیا حالیا 
في العمل التربوي حول    جتماعي االنفعالياال التعلم أبحاث وبرامج لة إلدماجي طرق مبنیة على األدتبحث ف ورقة سیاسات مي الخاص بالیونسكو  متابعة التعلیم العال

 ، البد أن یكون المعلم بصحة نفسیة جیدة. نعلم األطفال كیف یعتنون بصحتھم النفسیة. فمن أجل أن على أھمیة الدعم الشامل للمعلم  وء أیضا ض ونسلط الورقة الالعالم. 

 للنجاح األ�اد��ي  أساس�ةارات االجتماع�ة االنفعال�ة المه

:   علم اجتما�ي انفعا�ي داخل مدارس تمداخلة   213أسفر تحل�ل   عن التا�ي

ي المهارات االجتماع�ة  23%
ز�ادة �ف

  االنفعال�ة

ي اإلنجاز األ�اد��ي ارتفاع  11%
�ف

ي ال 10%
معاناة االنفعال�ةانخفاض �ف

ي المشكالت السلوك�ة  9%
انخفاض �ف

ي السلوك�ات تح 9%
، وتجاە  الذات�ةسن �ف

 اآلخ��ن، والمدرسة 

ي السلو  9%
ي ك االجتما�ي تحسن �ف اال�جايب

 االنفعا�ي  ع� أ�شطة التعلم االجتما�ي  أمثلة

، داخل الفصولاالنفعال�ة  االجتماع�ة  تعل�م المهارات�مكن 
ي المناهج المدرس�ة

ي و بعد ساعات الدراسة أ، أو دمجها �ف
�ف

ي بيئة تتسم ��ش  -أقل رسم�ة س�اق 
ط أن يتم هذا �ف

ف لديهم القدرة ع� والعنا�ة و بالسالمة  عرض مع معلمني
 . االنفعال�ة المهارات االجتماع�ة

اع واألزمات ف  ال�ف
ستجابة  ا  شد�دة ومطولة ل ممن يتعرضون لمعاناة األطفا قد �طور 

ة صحة،  هذە االستجابتؤذي �مكن أن    يتلف نمو المخ. "إجهاد سام" 
فرص التعلم  ول�ن   ع� التعلم. ، وعالقات، وقدرة الطفل  وسلوك 

ي بيئة تعل�م�ة االنفعا�ي االجتما�ي 
ي تقدم �ف ف آمنة اليت   ، بواسطة معلمني

، ومقد�ي رعا�ة   ف   أو عكس آثار أثبتت أنها �ساعد ع� تقل�ل داعمني
نفعا�ي أ�ضا من  اال  االجتما�ي  وقد �حسن التعلماإلجهاد السام المدمرة. 

ف األ  ي المدارس. العالقات بني
 طفال �ف

 ركیز الذھني الكامل الت

  أ�شطة بتوج�ه المعلم
لتساعد الطالب ع� فهم،  

�م  وتهدئة، وتنظ
 االنفعاالت السلب�ة 

 لعاب الذهن�ة األ

  أ�شطة ترفيه�ة لتع��ز 
الوظائف التنف�ذ�ة مثل،  

 ، ف ك�ي التحكم  االستماع، ال�ت
 بالعف��ة، والذا�رة 

 عمل المجموعات 

ات�ج�ات لتع��ز    اس�ت
المهارات االجتماع�ة و�ناء  

ي  المجتمعات 
مدرجة �ف

 المهام األ�اد�م�ة
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التعلیم الدامج
ما ھو التعلیم الدامج (التربیة الدامجة)؟

 یتطلب التعلیم الدامج تحوال ثقافیا عمیقا على مستوى الطفولة المبكرة والمرحلة االبتدائیة والثانویة وما بعد الثانویة كما یتطلب أیضا
 .وضع نظام تعلیمي واحد لجمیع المتعلمین مع توفیر الدعم لیشمل المتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة

 یتبنى التعلیم الدامج "التصمیم العالمي للتعلم" ویضمن أن تكون النظم المدرسیة مجھزة بالمھارات والمعرفة
.والموارد لتدریس جمیع التعلمات في بیئات یمكن الوصول إلیھا

التحدیات

قضایا المیزانیة
 وضعت بعض الدول
 مخططات بمیزانیات
 لتنفیذ التدخل المبكر

والتعلیم الدامج

الوصم والتمییز

 یواصل الوصل والتمییز
 تھمیش المتعلمین ذوي
 اإلعاقة وخاصة منھم
.الفتیات ذوات العاقة

التدریب المناسب
 یفتقر المدرسون للتدریب

 المناسب وإلى المواد التعلیمیة
 التي یمكن الحصول علیھا من
 أجل تدریس جمیع  المتعلمین
 بشكل فعال بمن فیھم األطفال

.الصغار

فرص ضائعة
 الجھود اإلنسانیة

 والغوثیة غالبا ما تنسى
المتعلمین ذوي اإلعاقة
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 الھدف الرابع ألھداف التنمیة المستدامة ھو تحقیق التعلیم الدامج والفرص المتكافئة في الحصول على تعلیم جید
 وتعزیز فرص التعلم للجمیع مدى الحیاة

نصف الذین تم تقدیرھم

65,000,000
األطفال ذوي اإلعاقة في سن المستوى االبتدائي والثانوي في البلدان النامیة ھم خارج المدارس

فوائد التعلیم الدامج

 إن لتعلیم الطالب ذوي اإلعاقات فوائد اقتصادیة واجتماعیة وصحیة
 لھم وألسرھم وللناتج المحلي اإلجمالي القومي. كما أن دعم المعلمین
.لالستجابة لمختلف أنماط التعلم یفید التعلم ویحسن جودة التعلیم للجمیع

عوامل أساسیة للتعلیم الدامج

 ضمان الوصول إلى البیئات المادیة
واالتصاالت في المدرسة والنقل

 تدریب المعلمین على استخدام "التصمیم
 العالمي للتعلم" في تطویر المناھج

الدراسیة والفصول الدراسیة

 ضمان خدمات الدعم الفردیة  والترتیبات
التیسیریة في التعلیم

 ضمان المواد التعلیمیة لمختلف طرق
التواصل

 االنخراط مع حركة الدفاع عن ذوي االحتیاجات الخاصة في
.التخطیط للتعلیم الدامج وتنفیذه وتقییمھ

تطویر المخططات والمیزانیات الخاصة بقطاع التعلیم الدامج 

 خلق شراكات مع قادة المجتمع والقطاع
الخاص لدعم التعلیم الدامج

 االشتغال مع اآلباء ومقدمي الرعایة
 والمجتمعات من أجل رفع الوعي بشلن
الحق في التعلیم الدامج ومزایاه

 التعاون بین مختلف القطاعات لتنفیذ
المخططات

 وضع مخططات ومیزانیات للتعلیم
الدامج

اإلحصائیات
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 المتابعة والتقي�م 
 كارول داس�لفا وأنجو�ي ش�فشانكر

. ومع هذا  ي
ي متابعة وتقي�م جودة ومخرجات برامج تعلم المستوى االبتدائئ

ا �ف ة، حقق مجتمع التنم�ة الدو�ي تقدما كب�ي ي السنوات األخ�ي
التقدم، بدأ الطلب  �ف

ا�د الطلب ع� أسال�ب ق�اس تالئم  ع� أدوات مركبة ومفصلة خسب الحاجة �شكل  ف اعات واألزمات، ي�ت ف ا�د عدد األطفال والشباب المتأث��ن بال�ف ف ا�د. و��ت ف م�ت
اعات واألزمات.  ف  المجموعات المتأثرة بال�ف

ي الس�اقات متعددة اللهجة أو اللغة
 الممارسات الفض� للتعلم �ض

�سبب طب�عة اللغة الع���ة متعددة اللهجات، �جب أن �كون التدر�س وأسئلة الخلف�ة بالتقي�مات بلغة الطالب األم،   •
 بينما تكون االختبارات باللغة الع���ة الفص�.  

ي االعتبار عند معايرة أسئلة  •
ف اللهجة والفص� �ف االختبارات �جب أن تؤخذ صع��ة األسئلة بناء ع� الفجوة بني

 لمجموعة عم��ة ما. 

 المتابعة والتقي�م من أجل المساواة والشمول 
ي تجمعها األنظمة التعل�م�ة ع� مستوى الفصل، المدرسة، اإلقل�م، والدولة للتجميع   • �جب أن تؤسس الب�انات الىت

، اإل  وح، الن�ع االجتما�ي ف  عاقة، أو المجموعات العرق�ة. والتصن�ف من خالل أوجه التهم�ش ذات الصلة الس�اق�ة، مثل ال�ف
ي مخرجات التعلم للفت�ات   •

ي للتهم�ش. ع� سب�ل المثال، دراسة الفروق �ف
و�جب أن �سمح أنظمة الب�انات بالتحل�ل الطب�ت

 النازحات مقارنة بغ�ي النازحات. 
ات  يتطلب استخدام الب�انات لفهم المساواة والشمول ما هو أ��� من التصن�ف. �جب أن تصمم أنظمة ال • تعل�م مؤ�ش

�سجل التقدم بالمقارنة بمخرجات المساواة والشمول ع� سب�ل المثال، قد يبدو مؤ�ش يركز ع� المساواة كالتا�ي "خفض 
ي فرص التعل�م. 

ي الفصل بنسبة كذا مئ��ة". انظر دل�ل مؤ�ش المساواة �ف
ف والمعلمات �ف ف المعلمني    1الفجوة بني

ي ظل ب�انات أخرى خاصة بنظام التعل�م، مثل  ستحتاج ب�انات المتابعة والتقي�م الخ •
اصة بالمساواة والشمول أن تف� �ف

ي المدرسة والتك��نات، توافر المواد، سالمة المدرسة،  
ب�انات من مالحظات الفصل، معدل حضور المعلم والطالب �ف

 ومخرجات التعلم. 
اعات وا • ف ي مجموعة العينات. تحتاج تقي�مات قطاع التعل�م أن �شمل المجموعات المتأثرة بال�ف

 ألزمات �ف

ض  اعات أو األزمات أو للنازحني ض ي س�اق ال�ض
 المتابعة والتقي�م �ض

ي س�اق األزمات، ال يوجد منهج رس�ي موحد.  •
ي هذە الحالة، البد من تصم�م التقي�مات لتخت�ب المهارات العامة   2أح�انا �ف

�ف
ي تعكس المقاي�س الوطن�ة والدول�ة، ول�س معاي�ي المنهج.   3للقراءة وال�تابة والحساب الىت

ي ع� المخرجات األ�اد�م�ة. �مكن أن �كون ق�اس المهارات االجتماع� • اعات �شكل سلىب ف ة  �مكن أن يؤثر التعرض لألزمات وال�ف
ف   واالنفعال�ة لدى الطالب وك�ف�ة ارتباط هذە المهارات بمخرجات تعلم القراءة وال��اض�ات شد�د األهم�ة لفهم ك�ف�ة تحسني

   4المخرجات األ�اد�م�ة. 

1guidance-indicator-access-links.org/resources/equity-https://www.edu 
2 thecountry-fix-to-ultdiffic-it-make-will-schools-broken-africa/2019/03/14/syrias-eastand-http://www.economist.com/middle 
ي س�اق به ما ال �قل  -ع� سب�ل المثال، تقي�م سور�ا الشامل للتعلم، والذي طور ل�ق�س بدقة ما �قوم به األطفال السور�ون اآلن بالمقارنة بما ال �قومون به  3

و�ي أداة شد�دة األهم�ة �ف
ي 

  . 2019عن سبعة مناهج مختلفة ق�د االستخدام �ف
ف من فهم احت�اجات الطالب من عمر  التقي�م الشامل 4 ي أر�عة مجاالت: القراءة وال�تابة،   12إ�  4لمخرجات التعلم والنمو هو مثال ع� هذا الن�ع من الق�اسات. و�مكن الممارسني

�ف
، والوظائف التنف�ذ�ة.   الحساب، التعلم االجتما�ي واالنفعا�ي
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للمجموعات المتنقلة مرارا أو   --إلدخال و�خراج الب�انات--�جب أن تكون أنظمة معلومات إدارة التعل�م قابلة لالستخدام •
 الصعب العثور عليها.  

نامج، يتم   • ف يتم وضع أسئلة فقط ألنها تتسق مع أهداف ال�ب البد من وضع التقي�مات لتتح� بالشمول �شكل عمدي. حني
�ة، مما �قوض دقة ومعىف المعلومات الناتجة.  تجاهل الخصائص الس�كوم  �ت

ورة إمكان�ة إستخدام أدلة إجراء   • ي هذا �ف . وعادة ما �عىف ف البد من أن تكون أداة التقي�م صالحة لالستخدام للمستهدفني
ف تق��با  ف غ�ي المكونني ف أو المصححني  وتصحيح التقي�م بواسطة المعلمني

ي المقارنات ع�ب الوطن�
 ةطرق ق�اس مف�دة �ض

ات زمن�ة، أو دول. و�ي مف�دة �شكل   • ف مخرجات التعلم ع�ب عدة لغات، ف�ت ر�ط الس�اسات �ي منهج�ة تمكن من المقارنة بني
ف المجموعات المهمشة.  ي مقارنة المخرجات بني

 خاص �ف
و�المقارنة مع  �مكن ر�ط الس�اسات أ�ضا الدول من تجميع المخرجات ع�ب عدة مجموعات من أجل ص�اغة التقار�ر الدول�ة  •

ات المساعدة األجنب�ة بالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة واألهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة.  مؤ�ش
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 2030التخطیط االستراتیجي ألھداف التنمیة المستدامة 
 میلیسا تشیابیتا

مؤشراتأھداف
 وثانوي ابتدائي تعلیم وصبي،  فتاة كل تكمل أن من التأكد ، 2030 عام بحلول 4.1

 صلة وذات فعالة تعلم مخرجات محققین الجودة،  وعالي متكافئ،  مجاني، 
 االبتدائیة؛  المرحلة بنھایة) ب( ؛ 3 و 2 الصف في) أ: (والصغار األطفال نسبة 4.1.1

 من األدنى الحد تحقیق الثانویة المرحلة من األدنى المستوى بنھایة) ج( و
 جنس لكل الریاضیات، ) 2( و القراءة) 1( في الطالقة

 رةالمبك للطفولة ورعایة تنمیة فرص إتاحة من التأكد ، 2030 عام بحلول 4.2
 أن أجل من والصبیان،  الفتیات لجمیع الجودة عالیي االبتدائي قبل ما وتعلیم
 االبتدائي للتعلیم مستعدین یكونوا

 والنفسي والتعلیمي،  الصحي،  نموھم یسیر ممن الخامسة دون األطفال نسبة 4.2.1
 جنس لكل المتوقع،  حسب

 لدخول الرسمي السن قبل واحد عام( النظامي التعلیم في المشاركة نسبة 4.2.2
 جنس لكل ، )االبتدائیة المرحلة

 المھني،  الفني،  للتعلیم متساویة فرص إتاحة من التأكد ، 2030 عام بحلول 4.3
 والذكور اإلناث بین والجید،  الرخیص والعالي

 في الرسمي وغیر الرسمي والتكوین التعلیم في والبالغین الشباب مشاركة معدل 4.3.1
 جنس لكل السابقین،  شھر 12ال

 فنیة مھارات لدیھم ممن والبالغین الشباب بعدد كبیرة زیادة ، 2030 عام بحلول 4.4
 وبدء الالئقة الوظائف على الحصول من تمكنھم صلة،  ذات ومھنیة

 المشروعات

 حسب واالتصاالت،  المعلومات تكنولوجیا مھارات ذوي والبالغین الشباب نسبة 4.4.1
 المھارة نوع

 وضمان االجتماعیة األنواع بین الفروق على القضاء ، 2030 عام بحلول 4.5
 الھشة،  للمجموعات المراحل بجمیع المھني والتكوین للتعلیم المتكافئة الفرص

 المستضعفین واألطفال األصلیین،  السكان اإلعاقة،  ذوي ومنھا

 الةح مثل وأخرى أثریاء، \فقراء حضر، \ریف ذكر، \أنثى( تصنیفیة مؤشرات 4.5.1
 لكل) البیانات توافر عند النزاع،  مناطق في ھم ومن األصلیین،  السكان اإلعاقة، 

 القائمة بھذه تصنیفھا یمكن التي التعلیم مؤشرات

 من البالغین،  من كبیرة ونسبة الشباب كل أن من التأكد ، 2030 عام بحلول 4.6
 والحساب والكتابة بالقراءة اإللمام یحققوا واإلناث،  الذكور

 القراءة) أ( في العملیة الطالقة من أدنى حد تحقق والتي ما عمریة فئة في النسبة 4.6.1
 جنس لكل الحساب، ) ب( و

 والمھارات المعرفة الطالب كل یكتسب أن من التأكد ، 2030 عام بحلول 4.7
 المستدامة التنمیة أجل من التعلیم فیھا،  وبما المستدامة،  التنمیة لتعزیز الالزمین
 وعدم السالم ثقافة تعزیز المساواة،  اإلنسان،  حقوق المستدامة،  الحیاة وأسالیب
 التنمیة في الثقافات ومساھمات لثقافيا التنوع وتقدیر العالمیة المواطنة العنف، 

 المستدامة

 التنمیة أجل من التعلیم) 2( و العالمیة المواطنة تعلیم) 1( إشاعة مدى 4.7.1
 سیاسات) أ: (في المستویات لكل اإلنسان وحقوق المساواة ومنھ المستدامة، 

 الطالب تقییمات) د( و المعلم،  تعلیم) ج( المناھج، ) ب( الوطنیة،  التعلیم

4.A االجتماعي،  والنوع واإلعاقة،  للطفل،  مراعیة تعلیمیة منشآت وتحدیث بناء 
 للجمیع وفعالة شاملة،  سلمیة،  آمنة،  تعلم بیئات وتوفر

4.A.1تعلیمیة؛  ألغراض اإلنترنت) ب( الكھرباء؛ ) أ: (فیھا تتوافر التي المدارس نسبة 
 ذوي للطالب والمواد التحتیة البنیة) د( تعلیمیة؛  ألغراض الحاسب أجھزة) ج(

 لغسل أماكن) ز( و مشتركة؛  غیر میاه دورات) و( الشرب؛  میاه) ه( اإلعاقة؛ 
 )WASH مؤشر تعریفات حسب( األیدي

4.B المتاحة الدولیة الدراسیة المنح عدد كبیر، وبشكل زیادة،  ، 2030 عام بحلول 
 النامیة الصغیرة الجزریة والدول نموا األقل الدول وخاصة النامیة،  للدول

 المھني التكوین برامج فیھ بما العالي،  التعلیم في للتقدیم األفریقیة،  والدول
 في والعلمیة،  والھندسیة لفنیةا والبرامج واالتصاالت،  المعلومات وتكنولوجیا

 . والنامیة المتقدمة الدول

4.B.1 من ونوع قطاع لكل الدراسیة،  للمنح الرسمیة التنمیة مساعدات تدفق حجم 
 الدراسة

4.C التعاون خالل فیھ،من وبما كبیر،  بشكل المعلمین عدد زیادة ، 2030 عام بحلول 
 نموا األقل الدول وخاصة النامیة،  الدول في المعلمین تكوین مجال في الدولي
 النامیة الصغیرة الجزریة والدول

4.C.1 الثانوي) ج( االبتدائي؛ ) ب( االبتدائي؛  قبل ما) أ: (التعلیم في المعلمین نسبة 
 للمعلم النظامي التكوین من األدنى الحد تلقوا ممن الثانوي، ) د( و ولي؛ األ
 في للتدریس والمطلوب الخدمة،  وأثناء قبل فیما ، )بیداغوجي تكوین بمعنى، (

 معین دراسي ومستوى ما دولة
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تدخالت تعلیمیة/ تثقیفیة لتلبیة االحتیاجات التعلیمیة لمجموعة مستھدفة من األطفال الذین یعانون من صعوبات وتأخر على المستوى  :التعلیم العالجي
  .اتقانھا  مستواھم الدراسيفي الطالب في  مي أو الذین ال یتقنون كفاءات محددة من المفترضاألكادی

لالجئین والفئات ولئك الذین یعیشون في مناطق النزاع وغیرھم من األیتام واأغالبا ما یكون األطفال الذین یتعرضون لالستقصاء واالبعاد أو 
  قبل أن یفقدوا اھتمامھم بالتعلیم. وخاصة-إلى التعلیم العالجي  المستضعفة بحاجة
فلكل منھم طریقتھ  األداء األكادیمي. لمعاییر األكادیمیة والتعلم الصفي فضال عنوا من حیث القدرة على التعلم عن غیره یختلف كل تلمیذ

  الخاصة وتقدیم فرص إضافیة محددة للتعلم. فھم احتیاجات الطالب من ھذا المنطلق، نحتاج الى في التعلم. الخاصة
 

لتلبیة احتیاجاتھم التعلیمیة. ففي نھایة   وا الى الدعم الكافي والالزمسیستمر أداء الطالب بكونھ ضعیفا اذا ما افتقر ؟لماذا یعد التعلیم العالجي مھما
  بشكل صحیح في المراحل المبكرة. القصور أو التأخر ھذا إذا لم یتم معالجة سيالمدر للتسرب عرضةیكون الطالب  ،المطاف

األداء   غیر الملتحقین بالمدارس بسبب باإلضافة إلى عدد األطفال الكبیر المدرسيالرسوب العالیة والتسرب  فعت معدالتتار، على مستوى النظم
لتحسین النتائج التعلیمیة على شكل برامج   رامیة إلى إیجاد استراتیجیات البلداندفعت   التعلیموسوء جودة  ،المتدني

  في االستراتیجیات الوطنیة. التعلیمیة االعتیادیة االسالیب تتجاوز بدیلة
 

للحاق بأقرانھم ایمكن للتدخالت العالجیة المدروسة من ناحیة الفئة المستھدفة والتنفیذ أن تعطي الطالب ذوي األداء المتدني فرصة 
اختیار الطالب المعرضین للخطر من الصف األول وحتى الخامس  المثال،وتكرار العام الدراسي. على سبیل  الرسوب تجنب ولربما

  إلى الصف التالي. الدراسي والترفع المحتوى ببرامج تعلیمیة الحقة للدوام المدرسي من أجل التمكن من وتزویدھم وتقییمھم
كجزء مكون ضمن الدلیل   أو برامج الجاریة،مدمج في ال كبرنامج المدرسة أو ساعات الدوام،  داخل أو خارج كبرنامج مستقل كیف یمكن تنفیذه؟

  . للمناھج الدراسیة، وحتى في سیاسة الدول التوجیھیة والمبادئ
مستویات التعلم للمشاركین في البرنامج  الكفاءات التي تحتاج إلى تحسین فضال عن تتمثل إحدى المیزات الرئیسیة لبرامج التعلیم العالجي في تحدید

بمجرد تحدید المجموعة المستھدفة، یتم تحدید أھداف البرنامج والنتائج المرجوة. من أجل زیادة الفعالیة   وبعد التدخل.في وقت االختیار وأثناء 
  . ستلبي األھداف والغایات المحددة التي باختیار طریقة أو طرق الشرح وأسالیب التدریس یوصى

 
 والشرح التوصیل یة وطریقةالتطبیق أسالیب التدریس

 .صغیرة  لمجموعات خصوصیةدروس  -
 .االداء المتدنيطالب ذوي للصفوف منفصلة  -
 .القدرةحسب كل وضع الطالب بمجموعات  -
 خصوصیة. روس د متطوعین إلعطاء نمدرسی -
 تعلیم األقران -
 تعلیم أحادي (من شخص لشخص فقط)  -

 
 البرامج العالجیة تطبیق خیارات
 المنھاج التعلیمي –  مدرسیةساعات الال فترةأثناء  -
 مناھج مشتركھ ومناھج تعلیمیة إضافیة. عمل  –  لمدرسیةالساعات افترة  ما بعد -
 امج صیفیةرب -
 عالجیة.  مراكز -

 
 ؟ تقدیم التوجیھات التعلیمیة العالجیةل من المخول

 . األقرانالمجتمع وحتى اعضاء من ، وكذلك واألسرة، المختصین األكادیمیین
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 ت:التوصیا
ذو   البرامج للطالبللمعلمین ھي طریقھ ناجعھ جدا في تطویر والتركیز على  الغرف التدریسیة في التطور المھني -

 القراءة والریاضیات.موضوعي  خاصة في االداء المتدني
 ھناكحیث تكون  داخل دائرة المدرسة االبتدائیةنقاط معینة على البرامج  ذفیتن الشحیحة عند بالمواردامكانیة توجیھ  -

 یة. االول مثال على ذلك: عند انتقالھم الى المرحلة الثانویة .احتمالیة تسرب الطالب من المدارس
یجب ان یكون التعلیم العالجي جزءا من منھج تعلیم المعلمین وتدریب المعلمین أثناء عملھم. لذلك یجب ان یكون  -

لمرشدین: ان یكونوا مدربین على استراتیجیات من اجل  المعلمون أو المیسرون او غیرھم من مدربي البرامج وا 
تحدید الفئة المستھدفھ المحتملھ على وجھ افضل، وان یكون على درایة ومعرفة المواد التربویھ وفھم كیفیة وضعھا 

 في التدریب العملي، باالضافة الى تقییم ومراقبة تعلم الطالب خالل عملیة التدخل.   
  مواصلھ تلقیھمالعالجیة االطفال على تحسین مستویاتھم التعلیمیة، لكن الطالب بحاجة الى تساعد البرامج التعلیمیة  -

 فشل فیھا.مجال للال تعلیمیة مستدامھ خذ مكاسب ال  التعلیم الجید
 تتشكل في الصیفیة  العطلة أثناء  الدراسي أوالدوام انتھاء بعد ان تتم  وفیر الدعم العالجيتل تكلفة اقل  لدینا وسیلھ -

واشخاص یتم اختیارھم من داخل المجتمع  عونمتطو ون من قبل مدرس حیت تقدم طریقھ التعلیم"مخیمات صیفیة" 
 بعض التدریبات. تلقوا

 
 اسئلة محتملة للمناقشة 

 
 ؟البرامج العالجیة كعند تنفیذالحظتھا أو  كما ھي التحدیات التي واجھت -
 برنامج التعلیم العالجي،نجاح ب في سیاقكالذي یرتبط ما ھو الدلیل  -
الموارد البشریة والمالیة   تشح فیھاعالجي في انظمة مدارس البرنامج ال عقدأثناء إضافي   أكادیميتنفیذ دعم یة كیف -

 وتحدیاتھا.
 
 

 داء المتدنيآلاي تحدید الطالب ذو 
حصولھم على   نتیجةتم اختیارھم من بین بقیة طالب حیث من قبل معلمیھم،  تعلیم العالجيللالمحتاجین  الطالبیتم تحدید قد 

 تدخل العالجي. من اجل المتدنیة. أو یتم اختیارھم من قبل فریق خاص تم اختیاره  ات عالم
یقوم التدخل   .  آلنھ ال یعقل بانبالشكل االفضل تدریب حول كیفیة تحدید احتیاجات الطالب التعلیمیةالى  المعلمونقد یحتاج 
عالمات التعلیمیة اظھرت نتائجھم قد  اساسي كانت تقییمھم بشكلتم مع طالب یھ صفف الغرجمیع طالب التدریس العالجي ب

 .متدنیةال ھممستویات
 

 تحدید مؤشرات النتائج المتوقعھ 
 

وقد تكون على مستوى المتعلم واحتیاجاتھ التعلیمیة.   بناءالعالجیة للتدخالت  المتوقعةسیتم تخطیط مؤشرات النتائج 
 المؤشرات عامة كاجتیاز المرحلة الدراسیة أو محددة كاكتساب الطالقة في القراءة. 

 
   من یستطیع تقدیم بعض من االمثلھ؟
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