
 

 

 
 
 

 نظام معلومات إدارة التعليملطريق الإطالق خارطة 
 

ين  21األربعاء      - 2020األول تشر
 بيان صحف 

 
ي العراق، وقعت اليونسكو واليونيسف اليوم خارطة  

ن
ن جودة التعلم ف ك لتحديث أنظمة بيانات التعليم وتحسي  كجزء من جهد مشتر

نت ألكتر من  لتوفت  خدمةاالتصاالت و طريق مع هيئة اإلعالم ال ي  3000اتصال اإلنتر
ن
 محافظات.  10مدرسة ف

نت تطبيق و لتطوير ، حكومة العراق االتحاد األوروب   بدعم مال  من  ،تدعم اليونسكو واليونيسف  معلومات إدارة  لنظام جديد عب  اإلنبر
مة اللتقاط واستخدام بيانات التعليم لتحسي   مراقبة التعليم والتخطيط،  مه( كأداة EMISالتعليم. يعمل نظام معلومات إدارة التعليم )

 ولتقديم خدمات أكبر فعالية عىل مستوى المدرسة. 
طذات يعد توافر بيانات التعليم ذات الصلة و   الجودة شر

 
 مسبق ا

 
لقدرة الحكومة عىل تحسي   التعليم من خالل صنع السياسات القائمة   ا

ة  إدارة عىل األدلة عىل مستوى اإلدارة المركزية و  المحافظة، وتمكي   المعلمي   واإلداريي   عىل مستوى المدرسة من اتخاذ قرارات مستنب 
 نات وتخزينها وتحليلها وإنشاء التقارير وفقمعلومات إدارة التعليم بتنظيم البيا لالجديد نظام البشعة وفعالية. سيقوم 

 
    ا

ات التر للمؤشر
  جميع أنحاء تستجيب الحتياجات أصحاب الم 

  التعليم ف 
   العمل به، وسيتم التعليم قطاع صلحة ف 

بية مديرية عامة  11ف     للبر
  10ف 

 محافظات. 
بية عىل مستوى  بية لمديرية العامة وا  القضاء لضمان التطبيق الناجح، تتطلب كل مدرسة ومديرية البر    للبر

المحافظة االتصال بتطبيق   ف 
  تم التوقيع عليها اليوم  خارطة  المركزي ومستودع البيانات الخاص به.  نظام معلومات إدارة التعليم  

   الطريق التر
االتصاالت  و هيئة اإلعالم  ف 

ام     الطابع الرسم  عىل البر 
نت لـ  اتصال  خدمة  بتوفب   الهيئة الكريم  تضف  فران  مدرسة وإسكان وصيانة  3000اإلنبر اللذين يستضيفان    السب 

 ومستودع البيانات الخاص به. نظام معلومات إدارة التعليم تطبيق  
 يمثل إطالق خارطة الطريق هذه 

 
 بارز  معلما

 
   ا
   اليونسكو واليونيسف  الذي تقدمهدعم الف 

نظام معلومات إدارة التعليم يعمل   توفب  ف 
 والمحافظة والمستوى المركزي جنب والقضاءمع األجهزة المطلوبة عىل مستوى المدرسة  2022بحلول عام  بكامل طاقته

 
إل جنب مع   ا

  مجال قدرات أصحا 
بيةب المصلحة ف  . يستجيب هذا التدخل بشكل مباشر  تهوصيان  تهوإدار النظام الستخدام  الواقع أرضعىل  البر

املعاملا  وقدرةيم للحاجة المحددة لتحسي   قدرة نظام التعل  ي   فيه ويعكس البر 
 
ك ا  مشبر

 
والتعليم العادل   ،التعلم  مخرجاتبتحسي    ا

  العراق. 
 والشامل لجميع الفتيات والفتيان ف 

 
، يرج  االتصال بـ  :للتواصل االعالم 

ي  ي مكتب اليونسكو للعراق  ،حسام الزعب 
ن
 مسؤول اإلعالم ف

  
وب  يد األلكبر  zubi@unesco.org-h.el : الب 
 9647809270324+ رقم الجّوال: 

 
 

ي العراق 
ن
 زينة عوض ، مديرة االتصاالت ف

 :  
وب  يد األلكبر  zawad@unicef.orgالب 
 0238 964782782+ رقم الجّوال: 
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