
    

 

 

 

 

 2021حزيران    -بغداد 

  ربويةمعلومات الت ال  إدارة   على نظام  3الرصافة    -ربية في بغداد  من وزارة التربية والمديرية العامة للت القادة  تدريب المدربين  تنفذ  اليونسكو  

(EMIS .) 

هذا  سيتم نشر  وبالشراكة مع اليونيسف  .  االتحاد األوروبيالذي يموله    ( للعراق EMIS)  ربويةمعلومات الت ال  إدارة   نظام طورت اليونسكو  

من أجل تعليم   ربويةمعلومات الت ال إدارة  "نظام   مشروع  كجزء منوذلك ، 2023- 2021خالل الفترة   ربيةمديريات عامة للت في تسع النظام  

   " ذي جودة في العراق

  ربوية ت المؤشرات  التقارير وال  واستخراجمعالجة وتحليل  و  موتخزين بيانات التعلي تنظيم  بجمع و  EMIS))  ربويةمعلومات الت ال  إدارة   يقوم نظام

إليها   الوصول  إلى  بسهولة  يمكن  الوزارة،  مستوى  التخطيط على  خبراء  من  القطاع،  مستويات  المصلحة على جميع  أصحاب  قبل  من 

( أيًضا كأداة عمليات يومية للمدارس  EMISة التعليمية )، إلى المعلمين ومديري المدارس. يعمل نظام معلومات اإلدارالعامة  المديريات

اتخاذ   القيمة  المعلومات  الفعلي. ستسهل مثل هذه  الوقت  بالطالب والمعلمين والموظفين والمرافق واألصول في  المتعلقة  البيانات  إلدارة 

الروتينية على مس الميزانية، واإلدارة  السياسات ووضع  المخططين    الحي توى  القرارات االستراتيجية، وصياغة  والمدارس، مما يساعد 

 . التربويين في الوزارة والمديريات والمدارس على إدارة تقديم خدمات التعليم بشكل أفضل وتحسين جودة التعلم في العراق 

  عملية تطوير نظام   الفعال القدرة على إدارة واستخدام قدراته وآلياته القوية لدعم المستخدمين النهائيين. كجزء من  (EMIS) يتطلب نظام  

 ا  تدريب   3والمديرية العامة للتربية في الرصافة    من وزارة التربيةالقادة  المدربين    فريق أساسي من  تلقى(،  EMIS)  ربوية معلومات الت ال  إدارة

  قادة أسابيع حول الصيانة واالستخدام اليومي للنظام، لالستجابة لالحتياجات المختلفة وأفضل الممارسات. سيقود هؤالء المدربون ال  3لمدة  

تم إنشاء مركز    ،)المدارس(  تقديم الدعم للمستخدمين النهائيين  ومن أجل  . باإلضافة إلى ذلك،على مستوى المدارسكافة الورش التدريبية  

الت ال  إدارة  نظاملل  اتصا تدريب    (EMIS)  ربويةمعلومات  وتم  التربية  وزارة  بعد   3في  عن  الدعم  لتوفير  االتصال  مركز  من  محللين 

 للمستخدمين على مستوى المدرسة. 

لمديرية  في ابدعم من اليونسكو واليونيسف بإجراء تدريبات على مستوى المدرسة في المدارس    قادةبعد هذا التدريب، سيقوم المدربون ال

وجميع المدارس بأجهزة كمبيوتر محمولة تم توفيرها من    3في الرصافة    المديرية العامة للتربية. تم تجهيز  3في الرصافة    العامة للتربية 

 خالل المشروع. 

، وتمكين واستدامة  (EMIS)  ربويةمعلومات الت ال  إدارة  نظامليمثل بدء هذا التدريب معلًما هاًما ألنه يمثل خطوة أساسية لضمان ملكية العراق  

 . مشروع التكنولوجيا في نهاية ال ملكية أصحاب المصلحة من استخدام النظام وصيانته وفقًا الحتياجاتهم، وإعداد مستخدمي الوزارة لنقل 

خاتري: "إن توافر بيانات التعليم ذات    التعليم في اليونسكو، السيد سانتوش   مدير قطاعوفي حديثه في افتتاح ورشة العمل التدريبية، قال  

على مستوى إدارة    الصلة والجودة شرط أساسي لقدرة الحكومة على تحسين التعليم من خالل صنع السياسات القائمة على األدلة في المركز

 المحافظة، وتمكين المعلمين واإلداريين على مستوى المدرسة من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وفعالية ". 

إن نظام معلومات إدارة التعليم  "الدورة التدريبية،    خالل حضوره  :وزارة التربية، السيد صفاء يونسفي  قال المدير العام للتخطيط التربوي  و

التعليمي   النظام  والضعف. في  القوة  نقاط  وتحديد  النتائج  واستخالص  التحليل  ويمّكنهم من  القرار  والمعلومات لصانعي  البيانات  سيوفر 

 المسار والتحكم عن بعد ".  لتصحيح



بعثة االتحاد األوروبي في العراق، السيدة    في   تعاون التقديرها للجهود المستمرة في تعزيز أنظمة التعليم في العراق، قالت رئيسة    إطار في  

محدثة ودقيقة لصانعي القرار    سيضع األساس لتحسين جودة التعليم. إن توافر بيانات  التربوية الجديدمعلومات  إدارة الر: "إن نظام  كباربرا إي 

نحن نقدر التزام وزارة التربية بتبني النظام ونقدر  " وأضافت "مي ومديري المدارس سيحسن التخطيط والرصد وتقديم الجودة لعملية التعل 

يونيسف لدعم تنفيذ وبدء  سنواصل العمل مع وزارة التربية وشركائنا في اليونسكو وال ، ابيع الماضيةبنفس القدر التزام المتدربين خالل األس

 . "تشغيل النظام في جميع أنحاء البالد  
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