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حول   (OECD) الدراسة االستشرافية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 سياسات التعليم

 4102نشرة موسم 

 الدروس المستخلصة من تجربة البلدان األخرى في مجال التعليم

تحليال مقارنا إلصالحات سياسات التعليم في   OECDالتعاون االقتصادي والتنميةلمنظمة  "الدراسة االستشرافية لسياسات التعليم"سلسلة تقدم 
كما تضع رهن إشارة  صانعي السياسة معلومات واضحة وجاهزة عن  الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها من الدول.

مدة في البلدان األخرى والتي من شأنها أن تشكل وسيلة لمواجهة  التحديات في مجال تعزيز اإلنصاف والجودة  وإعداد الطلبة للمستقبل السياسات المعت
تسعى السلسلة إلى إشراك صانعي سياسات التعليم والمحللين وكل األطراف  و تحسين المدرسة و كذا في مجال التقييم والحكامة الجيدة و التمويل.

 معنية في قطاع التعليم من خالل توفير المنتجات اآلتية:ال

يقدم الموجز تقييما فريدا من نوعه لسياسات التعليم في بلدان منظمة التعاون  لسياسات التعليم: الموجز القطري:الدراسة االستشرافية 
من خالل استعراض السياق الحالي لهذه البلدان والتحديات التي تواجهها واإلصالحات المعتمدة بما في ذلك   OECDاالقتصادي والتنمية

  PISA.   روابط تحيل على مراجع ذات أهمية و ملحق إحصائي يلخص المؤشرات الهامة في قطاع التعليم و أيضا معطيات

آلية بحث فريدة و متعددة المداخل تركز على سياسات التعليم المعتمدة في بلدان  لسياسات التعليم: كشاف اإلصالحاتالدراسة االستشرافية 
OECDلمستعملي الكشاف القيام ببحث حسب حاجياتهم ووضع المخططات والرسوم البيانية والخرائط كما يسهل عليهم حفظ نتائج  . يمكن

 البحث وإدماجها و تقاسمها.

تتطرق للتوجهات و االصالحات المعتمدة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي و : النسخة المقارنة لسياسات التعليمالدراسة االستشرافية 
 وتقدم إدراكا ومعرفة معمقة للسياسات و مسار االصالحات.   OECDالتنمية

 



  الدراسة االستشرافية لسياسات التعليم  تصبح تفاعلية ومتوفرة على وسائط اإلعالم االجتماعية

  24 18 24 45 1 33+من مديرية التعليم و المهارات بال   Sylvain Fraccolaو Pont Beatriz ب للمزيد من المعلومات بامكانك االتصال
 sylvain.fraccola@oecd.org أو beatriz.pont@oecd.org أو

لسياسات التعليم  : الدراسة االستشرافية بارتكازها على  "أصوات سياسات التعليم"
الموجز القطري تقوم بمقابالت قصيرة مع صانعي السياسية حيث يتم طرح سؤالين 

 :مهمين عليهم
 

 ما هي العناصر األساسية التي ينبني عليها نجاح سياسات التعليم؟1- 
ما هي التحديات السياسية األكثر إلحاحا و كيف تعمل الدول على رفع هذه -2 

 حاليا؟التحديات 

 

 أصوات سياسات التعليمضف صوتك للمناقشة و أعطي رأيك من خالل مساهمتك في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
للمنظمة  يهدف أن يصبح قاعدة بيانات تتعلق باإلصالحات كشاف اإلصالحات  لسياسات التعليم:الدراسة االستشرافية 

البالد، مجال  ويمكن تصنيف هذه المعلومات باستعمال معايير مختلفة مثل .OECD المعتمدة في قطاع التعليم عبر بلدان 
اإلصالح، مستوى التعليم ومعايير أخرى. وسيتم التركيز عند إنشاء الكشاف على حاجيات مستعمليه واهتماماتهم. الكشاف 

 .منصة تفاعلية مرتبطة بوسائل اإلعالم االجتماعي تستفيد من تعليقات مستعمليها و دائمة التطور

 
اآلن على الموقع اإللكتروني اآلتيللدراسة االستشرافية لسياسات التعليم: كشاف اإلصالحات بإمكانك الولوج  للنسخة التجريبية   

www.oecd.org/edu/reformsfinder.htm 
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