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  مجال استخدام وتحصيل بيانات فياجتماع الخبراء 
 مؤشـرات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت

 
  مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  في التعليم والحكومة اإللكترونية
  ٢٠٠٧فـبراير / شـباط ١٥-١٣ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القاهرة -مجلس الوزراء 

  
   األعمال المبدئيجدول

 

 ٢٠٠٧فبـراير /شـباط ١٣الثالثاء  :اليوم األول

 ٠٩:٣٠ – ٠٨:٣٠ التسجيل
 ١٠:٠٠ – ٠٩:٣٠ الجلسة االفتتاحية

 مؤشرات استخدام  ومالئمة أهميةحولمنظورات : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم سياسات 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعليم

   االردن-ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقياس مدى االستخدام واألثر في التعليممؤشر
 اإلسـكوا -إطار إقليمي : مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

١١:٠٠ – ١٠:٠٠ 

 ١٢:٠٠ -  ١١:٠٠ افتتاح معرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القـرار
   استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعليمحولفر البيانات  تو حولقطريهو ةقليمي إعروض

  الجمهورية العربية السورية - في التعليم العالي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
   مصـر-  قياس األداءمؤشرات : لدعم التعليم قبل الجامعي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

   لبنـان-ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم مؤشرنظم قياس 
  فلسطين- استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

١٣:٣٠ – ١٢:٠٠ 

 ١٤:٠٠ – ١٣:٣٠ تراحةـاس
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعليم مؤشرات استخدامقترح معهد اليونسكو لإلحصاء حول م
  

١٥:٣٠ – ١٤:٠٠ 

 ٢٠٠٧فبـراير /شـباط ١٤األربعاء  :الثانياليوم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع  المتعلقة بمؤشرات في مجال جمع البياناتةالتجارب القطري
  .. االستمارات،  مثل أخذ العينات، تصميماالمور الفنيةعلى  التركيز

  مصـر - ة المؤشرات اإللكترونية األساسية للتعليم والحكومة اإللكتروني
  مصـر –نحو شبكة قومية إلدارة المسوح البيانية 

   فلسطين - المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية  تكنولوجيامؤشرات 
 األردن –المعلومات واالتصاالت في التعليم  تكنولوجياإحصاءات 

١١:٣٠ – ٠٩:٣٠ 

 ١٢:٠٠ – ١١:٣٠ تراحةـاس
 لوضعأمثلة عن استخدام البيانات  :المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحليل واستخدام البيانات 

  تكنولوجيا التعليمللى االستخدام الفعال لإ التي تؤديالسياسات 
معهد اليونسكو  - المعلومات واالتصاالت في التعليم في المسوح العالمية للمدارس تكنولوجيا مؤشرات 
  لإلحصاء

   تونس–خالل مراحل التعليم األساسي والثانوي مؤشرات متابعة التالميذ 
   الكويت–المعلومات واالتصاالت في التعليم يا تكنولوجقياس مؤشرات واستخدام 

  اإلسـكوا–إسـكوا والمعلوماتية في التعليم 

١٣:٣٠ – ١٢:٠٠ 

 ١٤:٠٠ – ١٣:٣٠ تراحةـاس
  الختامية لمسار التعليمالجلسة 

 
١٥:٣٠ – ١٤:٠٠ 
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 ٢٠٠٧فبـراير /شـباط ١٥الخميس  :الثالثاليوم 

  ةلكترونيالحكومة اإلب  البيانات المتعلقة في جمعةقطريالتجارب العالمية واإلقليمية وال
   تونس-مؤشرات قياس التقدم نحو الحكومة اإللكترونية 

   مصـر-  لتفعيل الحكومة اإللكترونية المعلومات واالتصاالتا تكنولوجيمؤشرات قياس 
   الجمهورية العربية السورية-علومات مؤشرات مجتمع الم

  السـودان-الطريق نحو الحكومة اإللكترونية 

١١:٣٠ – ٠٩:٣٠ 

  ١٢:٠٠ – ١١:٣٠ تراحةـاس
   في الدول العربيةة الحكومة االلكترونيجهوزيةقليمي عن إطار مفاهيمي لتقرير إ  لوضعمنتدى مفتوح

   مصـر–سة حالة استعداد المجتمع المصري للحكومة اإللكترونية مع درا
   لبنان–خطة عمل لبناء الحكومة اإللكترونية 

 اإلمارات العربيـة -تطوير المؤشرات العالمية لقياس جهوزية الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية 
  المتحدة

   اإلسـكوا –تقييم للحكومة اإللكترونية في دول العالم 
   شعبة اإلدارة العامة األمم المتحدة–ترونية للدول العربية التقرير اإلقليمي لقياس جهوزية الحكومة اإللك

١٣:٣٠ – ١٢:٠٠  

 ١٤:٠٠ – ١٣:٣٠ تراحةـاس
  ةالحكومة االلكترونيالختامية لمسار الجلسة 

 
١٥:٣٠ – ١٤:٠٠ 

 


