




ينعق���د الم�ؤتمر الع���ام الثالث والع�ش���رون لمكتب التربية العربي ل���دول الخليج في 
دول���ة الك�ي���ت  الم�شياف���ة، ومعه يبداأ المكت���ب مرحلة عمل متمي���زة جديدة، ينطلق 
فيها اإلى  ميادين  متعددة من التعاون الترب�ي الم�شترك الذي ترعاه قيادات الدول 
الأع�ش���اء –يحفظهم اهلل– وي�شانده: اإ�شراًف���ا  وت�جيًها  اأ�شحاب ال�شم� والمعالي 
وزراء التربي���ة والتعلي���م اأع�شاء الم�ؤتمر العام، ويتابع���ه ويحفزه  اأع�شاء المجل�س 

التنفيذي للمكتب.

 ومن���ذ اإن�ش���اء المكتب مثَّلت  مراحل عمل���ه المتتالية حلق���ات مت�شلة في م�شيرته  
خت جذور العمل الترب�ي الم�شترك، و�شملت مختلف ج�انب العمل الترب�ي  ر�شَّ
وحق�ل���ه المتع���ددة في دول���ه الأع�شاء، وهاه���ي المرحلة القادم���ة تمثل انطالقة 
ه���ا اأ�شحاب ال�شم�  ن�عي���ة ف���ي م�شيرة المكتب في ظ���لِّ ا�شتراتيجية جديدة، اأقرَّ
والمعال���ي ال�زراء لتنطلق برامج المكت���ب وم�شروعاته نح� تحقيق الطم�حات،  
وم�اجه���ة التحدي���ات في ظلِّ الم�شتج���دات والمتغيرات الت���ي  نعاي�شها في عالم 

�شريع التطّ�ر والتغير. 

د المكت���ب ال�شاحة الترب�ي���ة اأن يقدم لها  وم���ع ا�شتقب���ال كل مرحلة جدي���دة فقد  ع�َّ
ا اأنج���زه في المرحل���ة الما�شية من برامج وم�شروع���ات، وي�شرنا  فك���رة ُم�جزة عمَّ
عب���ر ه���ذه ال�شفحات اأن نلق���ي  نظرة على اأبرز م���ا تحقق خالل العامي���ن الما�شيين 

)1434و1435ه��( الم�افقين ل�� )2013و2014م( 

وتي�شي���ًرا عل���ى الباحثين والمهتمي���ن وذوي ال�شلة الح�ش�َل عل���ى كلِّ ما يحتاج�ن 
اإلي���ه من معل�مات ح�ل تفا�شيل هذه المنجزات وغيرها، ي�شعد المكتب اأن يتيح ذلك  
بالت�ا�ش���ل معه عب���ر ب�ابته الإلكتروني���ة )www.abegs.org(. والمكتب اإذ يق���دم 
���ل ال�ش�����������كر والتقدير لكلِّ م���ن اأ�شهم في اإنجاز ما تحق���ق، متطلعين اإلى  ذل���ك ي�شجِّ
المزي���د من العمل الذي ي�شطل���ع بالم�ش�ؤوليات، ويلبِّي الطم�حات في ميادين العمل 

الترب�ي الم�شترك. 

ون�ساأل اهلل تعالى العون والتوفيق وال�سداد.

أبرز ما تحقق
برامج المكتب في عامين

د. علي بن عبدالخــالق القـرني
المدير الع���ام
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االستراتيجية

استراتيجية المكتب 1436-1441هـ

المكت���ب)1436- ا�س���تراتيجية  ���ل  تمثِّ
م�س���يرة  ف���ي  نوعي���ة  نقل���ة  1441ه����(، 
وم�س���تقبل العم���ل الترب���وي الم�س���ترك 
طموح���ات  ���د   تج�سِّ فه���ي  بالمكت���ب، 
الأع�س���اء  ال���دول  ق���ادة  وتوجيه���ات 
-يحفظه���م اهلل- في مواجه���ة متطلبات 
تطوي���ر التعلي���م ف���ي المرحل���ة القادمة، 
لي�سبح فاعاًل في بناء الوطن والمواطن.

04

المحتويات

البرامج
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البرامج

التربية على المواطنة في 
قمة االهتمامات

يظل هدف  تنمية �سلوك المواطنة لدى 
طلبة التعليم م���ن الأهداف المهمة في 
�سيا�س���ات التعليم، وه���و هدف تتجدد  
اأدواته وتتنوع و�سائله مع ما يتعر�ض 
له مفهوم المواطنة من تاأثيرات بحكم 
الت���ي جعل���ت  المتالحق���ة  التط���ورات 

العالم  بمثابة قرية كونية �سغيرة...

مكتب التربية العربي و مسيرة
العمل التربوي المشترك

كان للعمل التربوي الم�سترك بين دول 
المكت���ب تاريخ���ًا م�ستركًا فيم���ا بينها، 
حي���ث �سه���د منت�سف الق���رن الما�سي 
)الع�سرين( تبادل هذه الدول للخبرات  
والب�سري���ة  المادي���ة  والإمكان���ات 
والبعث���ات التعليمي���ة كم���ا تعاونت في 

بناء المدار�ض والمعاهد...
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البرامج

خليج يجمعنـا
مسـرح يوحـدنـا

يهتم المكتب بالم�شرح المدر�شي لما له 
من ف�ائد ترب�ية عديدة تنعك�س اآثارها 
ف���ي تهذي���ب �شل����ك الطلبة ع���ن طريق 
ت�شخي�س الم�ش���كالت الجتماعية على 
الم�ش����رح، واإيج���اد الحل����ل المنا�شبة 
له���ا، وتج�شي���د روح العم���ل الجماع���ي 

وتعميق اأوا�شر الأخ�ة...

3440

اتفاقياتإصدارات

إصدارات المكتب

ا�شتمر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
ف���ي اإ�شدار الكتب ف���ي مختلف المجالت 
الترب�ي���ة، الت���ي تعال���ج ق�شاي���ا متن�ع���ة 
ف���ي الحق���ل الترب����ي والثقاف���ي، وتثري 
المكتب���ة العربي���ة في تلك المج���الت، كما 
نف���ذ المكتب العديد م���ن الكتب من برامج 
ال�شاح���ة  اأث���رى  و  ون�شاطات���ه،  المكت���ب 

الترب�ية بمنتجات البرنامج المختلفة...

مذكرات تفاهم واتفاقيات

ت�ثيق  على  المكتب  حر�س  اإط��ار  في 
والم�ؤ�ش�شات  المنظمات  مع  العالقة 
ال���ت���رب����ي���ة الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
الدول  في  المجتمعية  والم�ؤ�ش�ش�شات 
الأع�������ش���اء ق���ام ب��ت���ق��ي��ع ال��ع��دي��د من 
مذكرات التفاهم والتفاقيات كما عمل 
على تفعيل اتفاقياته ال�شابقة الم�قعة 

مع بع�س المنظمات..
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مسيرة العمل التربوي المشترك
مكتب التربية العربي لدول الخليج

�ســهدت دول مكتــب التربية العربي لــدول الخليج واقعــاً تاريخياً واجتماعيــاً وثقافياً 
ميَّزهــا  -على مّر الع�سور-  بعمق الروابط وقوة العالقات، وكان لرقعتها الجغرافية 
المنب�سطــة دورهــا في تي�سير التوا�سل بين اأبنائها،  فاأ�سبحــت  اأكثر ترابطاً وتجان�ساً 
في الهوية وفي مختلف  مظاهر الحياة االجتماعية. وكان العمل التربوي الم�سترك بين 
دول المكتب تاريخاً م�ستركاً فيما بينها، حيث �سهد منت�سف القرن الما�سي )الع�سرين( 
تبــادل هذه الدول للخبرات  واالإمكانات المادية والب�سرية والبعثات التعليمية– على 
الرغــم مــن محدوديتها – كما تعاونت في بنــاء المدار�س والمعاهــد، وو�سع المناهج 
ر التعاون واأخــذ اأبعاًدا  والكتــب الدرا�سيــة تحــت ت�ســرف بع�سها البع�ــس، ثم تطــوَّ
تنظيميــة عندمــا ُعقــدت  مجموعة مــن االتفاقيات الثقافيــة بين هذه الــدول، وتعددت 
اللقــاءات واالجتماعات بين الم�سوؤولين التربويين فيها، واأخذ تر�سيخ العمل التربوي 
الم�ستــرك وتاأ�سي�ســه يراود خواطر القــادة التربويين في �سبعينيــات القرن الما�سي،  
وجــرت ات�ساالت عديدة بين وزراء التربية والتعليــم والمعارف )اآنذاك( اأ�سفرت عن 
ــت ممثلين عن دولة االإمارات العربيــة المتحدة ومملكة  دعــوة لجنة تح�سيرية،  �سمَّ
البحريــن ودولة الكويت والمملكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان  ودولة قطر وهي 

الدول التي اتفقت على تاأ�سي�س مكتب التربية العربي لدول الخليج.
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وانبثق ع���ن اجتماع اللجنة التح�شيري���ة ورقة عمل ت�شمنت 
عر�ش���ًا لمب���ررات التع���اون بي���ن ه���ذه ال���دول، ولالأه���داف 
والتجاهات والأ�ش�س الم��ش�عية التي يق�م عليها، وطرحت 
ورق���ة العمل فكرة اإن�شاء مكتب تتمث���ل فيه الدول الم�ؤ�ش�شة 
على قدم الم�شاواة عل���ى اأن يت�لى المكتب عمله كاأمانة عامة 
لجه����د التع���اون ف���ي مج���ال التربي���ة والتعلي���م. واقترحت 
ال�رق���ة اأي�شًا م�عدًا لنعقاد الم�ؤتم���ر الأول ل�زراء التربية 
والتعلي���م بالريا�س، وت�شارعت خط�ات التعاون الم�شترك.، 
وم���ع انعق���اد الم�ؤتم���ر الأول ف���ي مدين���ة الريا����س بالمملكة 
العربية ال�شع�دية في الم���دة من 15 – 1395/10/18ه� 

)20–1975/10/23م(.
كان القرار الأول لهذا الم�ؤتمر الأول تحديد مجالت التعاون 
في المجال الترب�ي بين الدول ال�شت، وقرار اإن�شاء المكتب 
الإقليم���ي للتربية. وقد اأناط الم�ؤتم���ر بهذا المكتب عددًا من 
الم�ش�ؤولي���ات واعتب���ر ه���ذه الت�شمي���ة م�ؤقتة حت���ى الم�ؤتمر 

العام التالي الذي يحدد ت�شمية نهائية للمكتب، وفي الم�ؤتمر 
الع���ام الثاني ل�زراء التربية والتعلي���م المنعقد في المدة من 
21 – 23 /1397/5ه����)9 – 11 /1977/5م( اتف���ق 
على ت�شمية المكتب: »مكت���ب التربية العربي لدول الخليج«، 
وواف���ق الم�ؤتم���ر عل���ى اأن يك����ن ل���ه مق���ر دائ���م ف���ي مدينة 
الريا����س، واأ�شدر النظام الأ�شا�س واعتمد ميزانيته، وقد تم 
تعري���ف المكتب في المادة الثاني���ة من نظامه الأ�شا�س  باأنه: 
»هيئة عربية خليجية تعم���ل في نطاق الدول الأع�شاء لخدمة 
الأه���داف الترب�ية والعلمية والثقافي���ة والت�ثيقية المحددة 
في هذا النظام وفي غيره من الأنظمة والل�ائح ال�شادرة عن 
الم�ؤتم���ر العام، وت�شاهم في تط�ير العمل في هذه المجالت 
وت�شعى لتحقيق التن�شيق والتكامل والت�حيد، واإيجاد �شيغ 

التعاون بين الدول الأع�شاء فيها«.
وم���ع �شدور النظ���ام الأ�شا�شي في �ش�رت���ه الأولى بم�افقة 
واإق���رار الم�ؤتم���ر الثاني لأ�شح���اب المعال���ي وزراء التربية 
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له���ا  المكت���ب و�شع���ه كهيئ���ة خليجي���ة  ا�شتكم���ل  والتعلي���م 
�شخ�شيته���ا العتبارية وا�شتقالله���ا الإداري والمالي،  تحت 
اإ�ش���راف وت�جيه �شلطاتها العليا المحددة في نظامها، وهي 
المجل����س التنفي���ذي والم�ؤتم���ر الع���ام. وق���د تم���ت م�شادقة 
القيادات العليا للدول الأع�شاء على النظام الأ�شا�شي، وبهذا 
اكت�ش���ب النظ���ام الأ�شا�ش���ي للمكت���ب �شف���ة ال�ثيق���ة الدولية 
الت���ي تحمل ف���ي ن�شها الأهداف والمب���ادئ الأ�شا�شية للعمل 
الخليج���ي الم�شترك في مجال التربي���ة والتعليم، وتحمل في 
بن�ده���ا اآلي���ات التعدي���ل، والإ�شاف���ة اإليها وفق���ًا لحتياجات 
الدول ومتطلبات العمل الإقليمي والم�شتجدات على �شاحته.
وج���اءت ه���ذه الم�شادقة تت�يج���ًا لم�شيرة جه����د �شابقة من 
التع���اون الترب����ي الم�شت���رك واإيذان���ًا ببدء مرحل���ة جديدة 
���اء بين الدول الأع�ش���اء، تحقق لها  م���ن التع���اون المنظم البنَّ
طم�حاتها واآمالها وتقف بالتربية والتعليم في �شاحتها على 
الطريق ال�شحيح . وقد تحددت اأهداف المكتب ومهامه على 

النح� الآتي : 
اتخاذ الإج���راءات الكفيلة بتنفيذ قرارات املجل�س الأعلى . 1

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فيما يخ�س التعليم 
العام والتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س يف هذا املجال.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات امل�ؤمتر العام يف . 2
الدول الأع�شاء ومتابعتها.

العم���ل عل���ى تن�شي���ق عملي���ات تنمي���ة التعلي���م وتط�ي���ره . 3
العربي���ة  املنطق���ة  �شخ�شي���ة  واإظه���ار  وا�شتكماله���ا، 
الإ�شالمية، وتدعيم وحدة �شعبها، وو�شع خطط التعليم 

والرتبية على اأ�ش�س علمية ت�اكب التط�رات املعا�رصة.
تبني امل�شاريع الرتب�ية والثقافية والعلمية الكربى التي . 4

تهم الدول الأع�شاء.
اإن�شاء امل�ؤ�ش�شات واملراكز الرتب�ية امل�شرتكة بني الدول . 5

الأع�شاء.
ت�شجي���ع البح���ث العلم���ي والرتب�ي يف ال���دول الأع�شاء، . 6
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والعم���ل عل���ى تنمي���ة الكف���اءات املتخ�ش�ش���ة يف املجالت 
العلمية والرتب�ية لتلبية حاجات الدول الأع�شاء.

والتج���ارب . 7 واملعل�م���ات  واخل���رباء  اخل���ربات  تب���ادل 
الرتب�ي���ة والثقافي���ة والعلمية واخلدم���ات الفنية املتعلقة 

بعل�م الرتبية.
العم���ل على ت�شجيع التعاون الرتب����ي والثقايف والعلمي . 8

وتن�شيطه، وذلك عن طريق:
• التعاون مع الأجهزة الترب�ية والعلمية في الدول الأع�شاء.	
• تب���ادل الزيارات بي���ن المخت�شين ف���ي التربية واإقامة 	

الندوات واللقاءات الترب�ية.
• الت�شال مع المنظمات والم�ؤ�ش�شات الترب�ية العربية 	

والدولية وتمثيل المكتب في م�ؤتمراتها.
• ت�ثي���ق ال�شل���ة م���ع المنظم���ات الإقليمي���ة والدولي���ة 	

المتخ�ش�ش���ة ف���ي مجالت عم���ل المكت���ب، والتن�شيق 
معها في تنفيذ اأوجه الن�شاطات الم�شتركة.

العم���ل على حتقي���ق التن�شيق والتكام���ل يف ميدان التعليم . 9
اجلامع���ي والعايل ومراكز البح�ث ب���ني الدول الأع�شاء 
وذل���ك بت�شهي���ل تب���ادل اخل���ربات والتج���ارب وت�حي���د 

الدرجات العلمية ومعادلتها.
العناي���ة بالثقاف���ة العربي���ة الإ�شالمي���ة و�ش����ؤون الفك���ر . 10

العرب���ي الإ�شالم���ي املعا����رص، والعم���ل عل���ى اإبرازهما 
بالرتكيز عل���ى الربامج والن�شاط���ات الثقافية يف مراحل 

التعليم العام واجلامعي.
وق����د ان�شمن����ت الجمه�ري����ة اليمنية للمكت����ب لت�شارك ف����ي العمل 
الترب�ي الم�شترك. وعمل المكتب منذ تاأ�شي�شه على تحقيق اأهدافه،  
واأن�شاأ الأجهزة المتخ�ش�شة التي ت�شهم ب�شكل فاعل في تحقيقها،  
����ل ذلك في المركز العرب����ي للبح�ث الترب�ي����ة لدول الخليج  وتمثَّ
ومق����ره دولة الك�ي����ت، والمركز العربي للتدري����ب الترب�ي لدول 
الخلي����ج ومقره دولة قطر، والمركز الترب�ي للغة العربية ومقره 
دول����ة الإمارات العربية المتحدة.  كم����ا كان للمكتب ف�شل ال�شبق 
 اإلى اإن�شاء جامعة الخليج العربي التي تعمل تحت مظلته ومقرها 

بمملكة البحرين.
ومن���ذ ب���داأ المكت���ب م�شيرته عمل عل���ى اإر�شاء ق�اع���د العمل 
الترب�ي الم�شترك، ونف���ذ العديد من الم�شروعات والبرامج 
���ه نح���� و�شع خطط  خ���الل �شن����ات عمل���ه الأول���ى، ثم ت�جَّ
متكامل���ة ت�شتم���ل على مجم�عة م���ن الم�شروع���ات والبرامج 
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ذ في �شبيل  الكب���رى التي تحقق اأهداف العمل الم�شترك، ونفَّ
ذل���ك اأربع خط���ط مت��شطة الم���دى تناولت مختل���ف ج�انب 

العمل الترب�ي والتعليمي.
ث����م انطلقت طم�حات المكتب م����ع اهتمامات وت�جيهات قادة 
دول مجل�س التعاون الخليجي �� يحفظهم اهلل �� نح� تفعيل العمل 
الترب�����ي الم�شترك، فكانت برامج الخط����ة الم�شتركة لتط�ير 
مناهج التعليم العام في الدول الأع�شاء التي تن�عت برامجها 
لخدم����ة العملية التعليمية، ثم تالها م�شروع تط�ير التعليم في 
الدول الأع�شاء بالمكتب، وه� م�شروع طم�ح يهدف اإلى بناء 
الم�اطن ال�شالح من خ����الل ثقافة مدر�شية، ي�ش�دها التعاون 
والألفة والت�شامح والح�ار، واإعداد طالب متعلم مدى الحياة، 
كم����ا يه����دف اإلى تط�ير العملي����ة التعليمي����ة،  وتحقيق التكامل 
بي����ن عمليات التعلم والتعليم والتق�ي����م وفقًا لمنظ�ر �شم�لي، 
ومنهج متط�ر ي�ظ����ف تقنيات التعليم لتح�شين اأداء العمليات 
ويحق����ق  الترب�ي����ة،  الم�ؤ�ش�ش����ات  ف����ي  والإداري����ة  التعليمي����ة 
الم�اءم����ة بين مخرجات التعليم ومتطلب����ات التنمية وحاجات 
�ش�����ق العمل، كما ت�الى تنفيذ المكتب للم�شروعات والبرامج  
الت����ي اأثرت ال�شاحة الترب�ي����ة بالمزيد من المنتجات الترب�ية 

الت����ي عالجت العديد م����ن الق�شايا الترب�ية الت����ي تهمُّ التربية 
والتعليم وم�شيرة تط�رها في الدول الأع�شاء. 

وفي انطالقة جديدة لم�شيرة العمل الترب�ي الم�شترك جاءت 
الإ�شتراتيجية الجدي����دة للمكتب التي اعتمدها الم�ؤتمر العام، 
لتك�����ن بداي����ة لمرحلة جديدة م����ن العمل على م����دى ال�شن�ات 
القادمة)1436 - 1441ه��()2015 - 2020م( ومنها تنطلق 
برام����ج ال����دورة المالي����ة القادم����ة للمكتب)1436و1437ه��( 

)2015 و2016م(. 
وي�سعدنا عبر ال�شفحات التالية اأن نقدم خال�شة م�جزة لما اأنجزه 
المكتب خالل العامي����ن الما�شيين )2013 و2014م( من اأن�شطة 
وبرامج،  وهي متعددة  ا�شتكمل فيها المكتب اأن�شطة برامج �شابقة 
����ذ العديد من البرامج التي ت�شتمل عل����ى البح�ث والدرا�شات،  ونفَّ
واللق����اءات  التدريبي����ة،  وال����دورات  العم����ل  وور�����س  والن����دوات 
الترب�ي����ة،  واأعم����ال الترجم����ة والتاألي����ف والن�ش����ر، والم�شابقات 
والج�ائز للمبدعين، بالإ�شافة اإلى الم�شاركة في برامج ون�شطات 
وزارات التربي����ة والتعليم للدول الأع�ش����اء والم�ؤ�ش�شات الترب�ية 
 فيه����ا، والتع����اون م����ع المنظم����ات الترب�ي����ة والعلمي����ة: الإقليمي����ة 

منها والدولية.
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ــل ا�ستراتيجيــة المكتب)1436 - 1441هــ/2015 - 2020م( نقلة نوعية  في م�سيرة وم�ستقبل العمل التربوي  تمثِّ
ــد  طموحات وتوجيهات قادة الدول االأع�ساء -يحفظهــم اهلل- في مواجهة متطلبات  الم�ستــرك بالمكتب، فهي تج�سِّ
تطويــر التعليــم في المرحلة القادمة، لي�سبح فاعاًل في بناء الوطن والمواطن، كمــا جاءت تنفيًذا لقرارات الموؤتمر 
الع��ام للمكت��ب ال��ذي اأحاط اإع��داد اال�ستراتيجي��ة  بدعم��ه وتوجيهاته اإ�ساف��ًة اإل��ى المتابعة الم�ستم��رة للمجل�س 
التنفيــذي لمختلف مراحــل اإعدادها التي �سارك فيها مايزيد على مئة وخم�سين م�سارًكا وم�ساركة من المتميزين من 
الم�ست�ساريــن والخبــراء  والمخت�سين من الدول االأع�ســاء بالمكتب وخارجها، وذلك عبــر االجتماعات واللقاءات 

المقننة وور�س العمل.

وت�شع���ى ال�شتراتيجية لتحقيق مجم�عة كبيرة من الأهداف 
من اأهمها:

التن�شي���ق والتعاون والتكامل بين ال���دول الأع�شاء في مجال 
التعلي���م وتبادل الخبرات، وتط�ي���ر ال�شيا�شات الترب�ية في 
التعليم ودعمها ونقل اأف�شل التجارب والممار�شات العالمية 
في ه���ذا المج���ال، وتعزيز م�شارك���ة المجتم���ع والأ�شرة في 
التعلي���م، وتج�شي���د الخب���رات التراكمي���ة للمكتب عل���ى مدى 
اأربعين عام���ا منذ تاأ�شي�شه، والإ�شهام في تنمية الن�سء الذي 
يتعر����س لم�ؤثرات ترب�ي���ة عديدة وتي���ارات اإعالمية كبيرة؛ 
الأمر الذي يحتاج معه اإلى بناء مهاراتهم وقدراتهم وت�جيه 
�شل�كه���م، ول���ذا فقد ت�شمنت  ع���دًدا من البرام���ج التي تهتم 

بال�شباب واإعدادهم للحياة.

وق���د ج���اءت ال�شتراتيجي���ة مرتك���زة عل���ى منهجي���ة علمي���ة 
م�شتمدة من اأبرز النماذج والممار�شات العالمية في التخطيط 
والتحليل والتق�يم، وتحديد الت�جهات الم�شتقبلية و�شياغة 
المب���ادرات وانتق���اء البرام���ج الت���ي تحقق اأه���داف التط�ير 
المن�ش�د.  وتت�افق ا�شتراتيجية العمل الترب�ي  للمكتب مع 

ا�شتراتيجيات الدول الأع�شاء وروؤاها الم�شتقبلية. 
وق���د د�شن �شاحب ال�شم� الملكي الأمير خالد الفي�شل وزير 
التربي���ة والتعليم، ي�م الثالثاء  الراب���ع من  فبراير 2014م 
ا�شتراتيجي���ة مكتب التربية العربي ل���دول الخليج، وذلك في 
احتف���ال متمي���ز ح�ش���ره  وزراء التربية والتعلي���م في الدول 
الأع�ش���اء بالمكتب، واأع�شاء المجل�س التنفيذي وجمع كبير 

من الم�ش�ؤولين والمهتمين.

اسـتـراتيجيــة المكـتب 1436 - 1441هـ
نقلة نوعية في مسيرة العمل التربوي المشترك
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وق���د حر����س المكتب من خ���الل برنامج نمــاذج تطبيقية 
لمفاهيــم التربية على المواطنة على الأخذ بيد المعلمين 
نح���� تدري����س فاعل لمفاهي���م التربية عل���ى الم�اطنة يق�م 

على مبداأ  التعليم المبني على الم�ش����روعات بتقديم نماذج  
عملي���ة تطبيقية في التدري�س، يطبقها المعلم�ن ويتدرب�ن 
عل���ى تط�يرها واإعداد نماذج اأخرى مماثلة لمفاهيم اأخرى 

يظــل هــدف  تنميــة �سلوك المواطنة لدى طلبــة التعليم من االأهــداف المهمة في �سيا�سات التعليــم، وهو هدف تتجدد  
اأدواته وتتنوع و�سائله مع ما يتعر�س له مفهوم المواطنة من تاأثيرات بحكم التطورات المتالحقة التي جعلت العالم  
بمثابــة قرية كونية �سغيرة،، ويولي المكتــب مو�سوع التربية على المواطنة اهتمامه في برامجه وم�سروعاته تلبية 
لحاجــة الــدول االأع�ســاء التي ُتعنــى وزارات التربية والتعليــم فيها باإعداد مناهــج وبرامج التربية علــى المواطنة 

وتدريب المعلمين وتوجيههم لتحقيق هذا الهدف. 

التربيــة على المواطنــة
في قمـة االهتمـامات
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م���ن مفاهي���م التربي���ة عل���ى الم�اطن���ة،  بحي���ث تبن���ى هذه 
النم���اذج لتتكامل مع الم�اد الدرا�شية الأخرى والمهارات 

المطل�ب اإك�شابها للطلبة.
وقد تم ح�ش���ر  ع�شرة مفاهيم اأ�شا�شية من مفاهيم التربية 
عل���ى الم�اطن���ة، وعق���د المكت���ب  ور�ش���ة عم���ل للم�ش�رفين 
عل���ى التربي���ة على الم�اطنة ف���ي الدول الأع�ش���اء ُعر�شت 
فيه���ا ه���ذه المفاهيم، واأدي���ر ح�لها مناق�ش���ات م�شتفي�شة 
لإثرائه���ا، وخرج���ت ال�ر�ش���ة  بت�ش����ر مبدئي ع���ن هيكل 
النماذج التطبيقية ومحت�ياته���ا وو�شائل تنفيذها، تمهيًدا 

لبن���اء نم����ذج تطبيقي تدري�شي لكل م���ن المفاهيم الع�شرة 
المخت���ارة، ليتم في �ش�ء ذلك اإعداد دليل اإر�شادي ي��شح 

المبداأ الذي انطلقت منه هذه النماذج،
و ي�شتم���ل الدلي���ل على ت��شيات  ح����ل كيفية تنفيذها وما 
تتطلب���ه م���ن اأدوات، كم���ا �شي�شتم���ل الدليل عل���ى النماذج 
التطبيقي���ة الع�ش���رة التي ت���م بناوؤها، وفي �ش����ء ذلك يتم 
ا�شتق���اق حقيبة تدريبية للتدريب عل���ى الدليل وال�شتفادة 
منه في غر����س المفاهيم ال�طنية وتاأكي���د �شل�كياتها لدى 

الطلبة في الدول الأع�شاء.
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وياأت���ي اأولمبياد الريا�شيات الدولي )IMO(  في طليعة هذه 
الم�شابق���ات،  فق���د انطلق���ت ه���ذه الم�شابقات ع���ام 1957م،  
بم�شارك���ة �شبع دول وتزايدت اأعداد ال���دول الم�شاركة فيها، 

حتى تجاوزت مائة دولة في ال�قت الراهن .
  ونظ���ًرا لالأث���ر الإيجابي لأولمبياد الريا�شي���ات في تح�شين 
م���ادة  ف���ي  الط���الب  وتح�شي���ل  المعلمي���ن،   اأداء  م�شت����ى 
الريا�شي���ات، وتنمي���ة ال�ع���ي باأهمي���ة الم�شابق���ات العلمية، 

ورفع درجة ال�شتعداد للم�شاركة فيها على الم�شت�ى الدولي 
والإقليمي، فق���د راأى المكتب اإعداد هذا البرنامج » اأولمبياد 
الريا�شي���ات ف���ي الدول الأع�ش���اء » م�شتهدًفا من���ه اكت�شاف 
الطالب المتميزين ف���ي مادة الريا�شيات في الدول الأع�شاء 
بالمكت���ب، وتنمي���ة قدراته���م، و�شق���ل مهاراته���م،  واإث���راء 
خبراته���م، وم�شاعدتهم في التعرف على ت�جهاتهم العلمية،  
وتحديد اأهدافهم الم�شتقبلية في وقت مبكر، وت��شيع دائرة 

ياأتــي هــذا البرنامج في اإطار حر�س المكتب على اال�ستفادة من التجــارب الدولية المتميزة،  �سعًيا منه لتوفير نماذج 
وبرامــج  فاعلــة لتحقيــق التعليم االأكثر جودة، الذي يعــدُّ  مفتاح تقدم الدول وتطورها وقــد حر�س المكتب على نقل 
التجــارب المتميزة في الريا�سيات القتناعه باأن تفــوق الطالب فيها ياأتي  موؤ�سرًا على جودة التعليم الذي اأّهل الدول 
المتقدمــة للمناف�ســة ومجابهة التحديات في مختلف مناحــي الحياة، ولذلك فقد ُعنيت االأمــم المتقدمة بتنمية قدرات 
اأبنائها في الريا�سيات و�سقل مهاراتهم فيها باأ�ساليب �ستى، ومن هذه االأ�ساليب تنظيم الم�سابقات االإقليمية والدولية 

بين طالب التعليم العام.

في طليعة المسابقات

أولمبيـاد الرياضـيات
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اهتمامه���م وطم�حاتهم،  وتعزيز الثق���ة بقدراتهم واإعدادهم 
لتحقيق نتائ���ج م�ش�رفة على الم�شت�ى الدولي، بجانب اإذكاء 
روح التناف����س ف���ي العل���م والمعرف���ة وج����دة التح�شيل في 

اأو�ساط الطالب  والمجتمع الترب�ي � 
كم���ا ي�شعى المكتب �� عبر ه���ذا البرنامج �� اإلى تق�ية الروابط 
وتعزي���ز الت�ا�ش���ل بي���ن المبدعين ف���ي مج���ال الريا�شيات، 
طالًب���ا  ومعلمي���ن وم�ش�رفين، وغيرهم م���ن ذوي العالقة في 

الدول الأع�شاء .
وتنفي���ًذا لهذا البرنامج وفق منهجي���ة ت�شمن تحقيقه بج�دة 
عالي���ة فقد تم ت�شكيل لجنة لروؤ�شاء الفرق، و ُعقد اجتماع لهم 
ل��ش���ع الل�ائ���ح الخا�شة باآلي���ات وق�اعد تنظي���م الأولمبياد 
في ال���دول الأع�شاء،و تك�ين لجنة علمي���ة ل��شع اآلية تاأليف 
م�شائل الختبار وت�شحيحها، كما تمَّ اإعداد دليل خا�س بذلك، 
و ُعقدت  ور�شة عمل لكتابة الأ�شئلة، واأخرى لالإعداد لت�شحيح 
الإجاب���ات، وتم اإعداد حقائب تدريبي���ة للمعلمين والم�ش�رفين 

الترب�يي���ن على الأ�شئل���ة الإبداعية ف���ي الريا�شيات وتفعيلها 
ف���ي ال�ش���ف الدرا�شي، وكذل���ك تدريب الطالب عل���ى التعامل 

معها، واكت�شاف مهاراتهم وتنمية قدراتهم.
وبعد اأن تّم الإعداد اأقيمت الم�شابقة في �شيافة �شلطنة عمان 
خالل المدة من 6 - 9 جمادى الآخرة 1435ه� الم�افق 6 - 
9 اأبريل 2014م. ووزعت الج�ائز والميداليات على الطلبة،  
وما من دولة م�شاركة اإل وح�شل منها مت�شابق على ميدالية. 
 ولتحليل نتائج الم�شابقة ور�شد الإيجابيات وال�شلبيات، تم 
عقد اجتماع لمناق�شة التقرير الختامي لالأولمبياد)الثالث( 
بمق����ر المكتب بالريا�س ف����ي العا�شر م����ن  �شعبان 1435ه� 
الم�اف����ق )الثام����ن من  ي�ني� 2014م(، ولإث����راء البرنامج 
فق����د حر�����س المكتب عل����ى اإع����داد بع�س الم�اد ع����ن م�شائل 
الريا�شي����ات غي����ر التقليدي����ة، وترجم����ة كتاب)اأ�شاليب حل 
الم�شائل( لم�شاعدة الم�ش�رفين والمعلمين والطلبة على حل 

م�شائل الريا�شيات )تاأليف: �شتيفن جي كرانت�س(. 
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في اإطار الدور المتميز الذي يقوم به المكتب ب�سفته بيت خبرة 
لدولــه االأع�ساء ، ودعًما لما تقــوم به وزارات التربية والتعليم 
في دوله  الإعداد تقريرها حول ما تم اإنجازه من معايير التعليم 
للجميــع التي حددتهــا منظمــة اليون�سكو في الموؤتمــر العالمي 
للتعليــم للجميــع )داكار 2000م( و�سوف تكون هــذه التقارير 
اأ�سا�ســاً لمــا �سُيكتــب عــن كل دولة فــي التقريــر النهائــي الذي 

�ست�سدره اليون�سكو حول التعليم للجميع في العالم.

التعليم للجميع
دعم فني لمعدي التقرير النهائي 

عن تحقيق أهدافه
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ا من المكتب على اأن  يجيء تقرير الي�ن�شك� النهائي  و حر�شً
���ًدا لل�ش����رة ال�اقعي���ة  ال���ذي �شي�ش���در ع���ام 2015م مج�شِّ
الكامل���ة لم���ا تم اإنجازه ف���ي كل دولة، فقد عم���ل المكتب على 
ت�في���ر الدعم الفن���ي لمعدي التقارير الختامي���ة ح�ل التعليم 
للجمي���ع في وزارات التربي���ة والتعليم لتك�ن ه���ذه التقارير 
مج�ش���دة لالإنج���ازات الكبي���رة الت���ي تحقق���ت، ومت�افقة مع 
منهجي���ة الي�ن�شك� في اإعداد التقري���ر الدولي النهائي ح�ل 

التعليم للجميع. 
و�شعًي���ا لتحقي���ق ذلك فقد حر�س المكتب عل���ى  مراجعة نتائج 
المنت���دى الإقليم���ي للتعلي���م للجميع ال���ذي �شبق انعق���اده في 
مدينة �شرم ال�شيخ، وك���ذا مراجعة نتائج الجتماع التن�شيقي 
للمنظم���ات العامل���ة ف���ي مج���ال التعلي���م للجمي���ع، كم���ا عق���د 
ع���دة اجتماع���ات وور�س عم���ل لمع���دي التقاري���ر ال�طنية في 
ال���دول الأع�ش���اء بالتع���اون م���ع مكت���ب الي�ن�شك���� بالدوحة، 
والمرك���ز الإقليم���ي للتخطي���ط الترب����ي بال�شارق���ة ومكت���ب 
الي�ن�شك� الإقليمي ببيروت، و�ش���ارك في هذه ال�ر�س خبراء 
متخ�ش�ش�ن، وح�شرها اأمناء اللجان ال�طنية والم�ش�ؤول�ن 
عن اإعداد التقارير ال�طنية للتعليم للجميع في الدول الأع�شاء .  

وتعميًق���ا لنط���اق ال�شتف���ادة في ه���ذا المجال اأطل���ق المكتب  
منت���دى اإلكترونّي���ا �شم���ن ب�اب���ة المكتب للتعري���ف بالتعليم 
���ر في���ه الإر�ش���ادات الالزم���ة لإع���داد التقاري���ر  للجمي���ع ووفَّ
ال�طني���ة وبرنامج عم���ل داكار، بالإ�شافة اإلى ت�فير م�شاحة 
ل���كل دول���ة لإظه���ار الأن�شط���ة والفعالي���ات ومراح���ل اإع���داد 
التقري���ر ال�طني، وم�شاح���ة للح�ار والنقا�ش���ات بين الدول 
والمخت�ش�ين في اإع���داد التقرير الإقليمي والدولي، واأ�شدر 
دلياًل اإر�شادّيا  لبناء تقرير التقييم ال�طني للتعليم للجميع .

ومع اقتراب ت�شليم التقارير ال�طنية نظم  المكتب ور�شة العمل 
الثانية لمعدي التقارير ال�طنية للتعليم للجميع)ال�شارقة : 19 
� 21 رح���ب 1435ه� الم�افق 18 � 20 ماي� 2014م( بم�جب 
اتفاقي���ة ال�ش�راكة بين المكت���ب ومنظم���ة الي�ن�شك�، وح�شر 
ال�ر�ش���ة ممثل�ن ع���ن الي�ن�شك� والمرك���ز الإقليمي لتخطيط 
التعلي���م، و�ش���ارك فيه���ا مع���دو التقاري���ر ال�طنية ف���ي الدول 
الأع�شاء بالمكتب، وتم التعرف على م�شت�ى الإنجاز لكل دولة 
ف���ي مجال اإعداد التقرير ال�طن���ي، وتقديم الدعم الفني الالزم 
للدول. وا�شتفادة من التقارير يق�م المكتب باإعداد تقرير ح�ل 

الأنظمة التعليمية والإنجازات المتحققة في دوله الأع�شاء.
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بنـاء الكفـايات الوطنيــة
في مجال الدراسات الدولية

يوؤكــد هــذا البرنامج اهتمــام دول المكتب  بالتقويم وا�سع النطاق فــي تحقيق التطوير المن�ســود الأنظمتها، وهي تجدُّ 
ال�سعــي  للحــاق بم�ساف الــدول المتقدمة في هذا الميدان، كما ياأتي تج�سيًدا  لحر�ــس المكتب على  تقديم ما هو مفيد 
لــوزارات التربيــة والتعليــم في هذا المجال المهــم، وكذلك القيام بــدور تن�سيقي مع الرابطة الدوليــة لتقويم االإنجاز 
التربــوي)IEA( و�ســواًل اإلــى الم�ساركة الفاعلة فــي هذه الدرا�سات،  وقــد �سبق لجميع دول المكتــب اأن ا�ستركت في 
الدرا�ســة الدوليــة للعلوم والريا�سيــات)TIMSS(، وا�ستركــت كذلك في الدرا�ســة حول قدرات الطــالب في مهارات 

.)IEA(التي تنظمهما الرابطة الدولية لتقويم االإنجاز التربوي )PIRLS(القراءة

  وي�شع���ى المكت���ب م���ن ه���ذا البرنام���ج اإل���ى تحقي���ق الفائدة 
المرج����ة من م�شاركة دوله في الدرا�ش���ات الدولية، واإيجاد 
د  م م���ا تق�م به ال���دول وتج�شِّ ف���رق وطني���ة من الخب���راء تدعِّ
الفائدة الحقيقية من م�شاركتها في الدرا�شات الدولية بحيث 
ت�شب���ح هذه الف���رق قادرة عل���ى تنفي���ذ متطلب���ات الدرا�شات 
الدولي���ة من حيث الإ�شهام ف���ي ت�شميم ال�شتبانات، وتحديد 
العين���ات، وتهيئ���ة الظ���روف المثل���ى لتطبي���ق الختب���ارات، 
ق���راءة  الختب���ارات  بنتائ���ج  المرتبط���ة  البيان���ات  وق���راءة 

�شحيح���ة، وتحدي���د المتغي���رات ذات التاأثي���ر الأق����ى عل���ى 
النتائج، وكذلك تحليل نتائج الختبارات وا�شتخدام النماذج 

الإح�شائية المنا�شبة في التحليل .
   كما ي�شعى البرنامج اإلى جعل فرق العمل قادرة على ت�ظيف 
نتائ���ج الختب���ارات، واإع���داد التقاري���ر ال�طني���ة، وو�شعها 
ف���ي متناول اأ�شح���اب القرار لإ�شدار الق���رارات التط�يرية، 
كما يتي���ح الفر�شة لتبادل الخبرات بين ال���دول الأع�شاء في 
مج���الت الدرا�شات الدولي���ة التق�يمي���ة، والم�شاركة الفاعلة 
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في تعريب وم�اءمة وت�حيد النماذج والم�اد المرتبطة بهذه 
الختبارات،بما يتنا�شب مع واقع الدول الأع�شاء بالمكتب.

وعل���ى الرغ���م م���ن التح�ش���ن الملم�����س ال���ذي اأثبتت���ه الدول 
الأع�ش���اء بالمكت���ب ف���ي التطبيق���ات الأخيرة له���ذه الدرا�شة 
الدولية حيث حققت  م�شت�ى جيًدا  في هذه الج�انب، اإل اأن 
ه���ذه الكفايات ل تمثل اإل الخط�ة الأولى في هذا المجال، اإذ 
تتمثل الخط�ة التالية في تط�ير المهارات في التحليل وفي 
اأ�شاليب اإعداد التقارير الت�ش�ريعية لتط�ير الأنظمة الترب�ية 
ذات العالقة، اإ�شافة اإلى بن���اء القدرات في الت�شميم وتنفيذ 
م�شروع���ات البح���ث ال�طني���ة اأو الإقليمي���ة وو�ش���ع الخطط 
الت���ي تهدف اإلى تط�ير الريا�شيات والعل�م، وتنمية قدرات 
الط���الب ف���ي مج���ال الق���راءة، وت�شمي���م البرام���ج الترب�ية 
التط�يري���ة والعالجي���ة ذات ال�شلة بهذه المج���الت .. وتعد 
���ا لفهم العملي���ات الأكثر فعالية  ه���ذه الكفاي���ات مطلًبا اأ�شا�شيًّ

وتاأثيًرا في تط�ير النظام الترب�ي.
وت���م   الالزم���ة،  العم���ل  ُعق���دت ور����س  فق���د  لذل���ك  وتحقيًق���ا 
عم���ل واإع���داد حقائ���ب تدريبي���ة لم�شاع���دة الم�شاركي���ن عل���ى 

تحلي���ل البيان���ات وكتاب���ة التقاري���ر المرتبط���ة بالت�شريعات، 
وم�شاعدته���م ف���ي  ترجمة نتائ���ج تحليل البيان���ات اإلى ق�شايا 
ترب�ي���ة، وو�شعها في هيئة خط���ط وبرامج تط�يرية داخلية، 
تق�م بتنفيذها وزارات التربية والتعليم، كما تم تحليل نتائج 
ال���دول ف���ي TIMSS2011 و PIRLS2011، وكتابة تقرير 
مف�شل ح�ل هذه النتائج ومقارنتها بنتائج TIMSS2007و 
PIRLS2006 للتع���رف عل���ى م���دى التق���دم ف���ي تح�شي���ل 
ال���دول الأع�شاء، واأجري���ت  التحلي���الت الإح�شائية الرئي�شة 
 ،TIMSS2011 بدرا�شت���ي  الخا�ش���ة  للبيان���ات  والثان�ي���ة 
لل�ق�ف على اأه���م الع�امل والمتغيرات الم�شتركة والم�ؤثرة 
ف���ي نتائج ال���دول الأع�شاء ل���كل درا�شة لال�شتف���ادة منها في 
 تط�ير التعلي���م، كما  عقد الجتماع الأول في مملكة البحرين 
)17-19 �شعبان 1435ه� الم�افق 15-17ي�ني�  2014م(. 
للجن���ة الإ�شراف على الدرا�ش���ات وا�شع���ة النطاق)التحديات 
والحل����ل( به���دف التع���رف على التحدي���ات والعقب���ات التي 
ق���د تك�ن واجهته���ا الدول الأع�ش���اء، اأثناء تطبي���ق الختبار 

.TIMSS2015 التجريبي لدرا�شة
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يج���يء ه���ذا البرنامج مبنيًّا عل���ى برنامج المه���ارات الحياتية 
ذه المكت���ب �شمن برامج م�ش����روع تط�ير  ال���ذي �شب���ق اأن نفَّ
التعلي���م، واأنت���ج فيه عدًدا م���ن الأدل���ة الإر�شادي���ة والحقائب 
التدريبية التي تتيح  للمعلم تط�ير قدراته في اإك�شاب الطالب 
المه���ارات الحياتية التي ل تكتمل تربيته بدونها، كما قّدم له 
حل����ًل مدرو�شة في جانب مهم من ج�انب المناهج التعليمية 

المعا�شرة، وما يلزمها من اأن�شطة .
وي�شع���ى البرنامج اإلى ت�ظيف التقني���ات  المعا�شرة وحل�ل 
التعلم الإلكتروني  في تعميم الفائدة وت��شيع نطاق ال�شتفادة 
م���ن برنامج المه���ارات الحياتية ف���ي الدول الأع�ش���اء، ودعم 
المحت����ى العربي على الأنترنت، من خ���الل اإعداد برمجيات 
تعليمي���ة وتطبيقات للهاتف الج����ال وكتب اإلكترونية تفاعلية 
تغط���ي منه���ج المه���ارات الحياتي���ة ف���ي ج�انبه���ا المتعددة،  
ويت���م بناوؤها �شمن بيئ���ة افترا�شية تتيح للط���الب ال�شتفادة 

المبا�ش���رة من المحت����ى، والم�شاركة م���ع بع�شهم البع�س، 
وم���ع المعلمي���ن، وكذل���ك اأولي���اء الأم����ر لت�شكي���ل �شب���كات 
اجتماعية ُتمكنهم من العمل والتعاون والت�ا�شل فيما بينهم.
وتنفي����ذا لهذا البرنامج فق����د و�شع  المكتب خط����ة تف�شيلية لكافة 
المحت�����ى الذي �شيتم تط�يره، واإعداد المنه����ج التعليمي اعتمادا 
عل����ى وثيقة منهج المهارات الحياتية التي تم اإنتاجها في م�ش�روع 
المهارات الحياتية، كما تم بناء البيئة الفترا�شية والم�شت�دعات 
ل�شت�شافة البرمجيات والتطبيقات والكتب الإلكترونية ون�ش�رها، 
وت�في����ر الرخ�����س المطل�ب����ة والالزم����ة للت�شغي����ل، وذل����ك تمهيًدا 
لت�شمي����م وتط�ير البرمجي����ات التعليمية وت�فيره����ا بعدة تقنيات 
تتنا�شب مع كافة الأجهزة وكذلك الفئات العمرية للطالب وتط�ير 
نم����اذج درو�����س واأدوات نم�ذجية لل�ح����دات التعليمي����ة والفيدي� 
التفاعل����ي والألع����اب التعليمي����ة والكت����ب الإلكتروني����ة، الت����ي تتيح 
للمعلمين ا�شتخدامها في ن�شر المحت�ى في كافة هذه المجالت.  

البرمجيات التعليمية
للمهارات الحياتية
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م�ا�شل���ًةً لجه�د المكتب في تعزيز �شلته بالميدان الترب�ي 
وت�ثيقه���ا عبر المدر�شة -التي هي الحق���ل الأ�شا�س  للتربية 
���ا على تحقي���ق ال�شتف���ادة الميدانية من  والتعلي���م-، وحر�شً
منتج���ات المكتب و برامج���ه واإ�شدارات���ه الترب�ية  العديدة 
، فق���د ا�شتمر المكتب في تفعيل برنام���ج المدار�س ال�شديقة 
بالتع���اون مع ال���دول الأع�شاء الت���ي تجاوبت م���ع البرنامج 
ن���ت لالن�شم���ام اإلي���ه  خم�س ع�ش���رة  مدر�ش���ة  في �ش�ء  وعيَّ
الم�ا�شف���ات المح���ددة  لذلك، وق���ام المكت���ب  باإن�شاء مكتبة 
لمنتجاته في هذه المدار�س، وتنفيذ زيارات ميدانية للمدار�س 
وعقد دورات تدريبية متخ�ش�شة، واإتاحتها اإلكترونيا لكافة 
المدار����س ال�شديق���ة، وحر����س المكت���ب على اإ�ش���راك طالب 
ومن�ش�ب���ي المدار����س ال�شديق���ة ف���ي الفعالي���ات الم�شاحبة 
للم�ؤتم���رات والن���دوات والمعار����س التي يقيمه���ا في الدول 
الأع�ش���اء، كلم���ا اأتيحت الفر�ش���ة لذلك، وا�شتم���ر في تزويد 

من�ش�ب���ي المدار����س ال�شديقة بن�شخ مجانية م���ن اإ�شداراته 
المتعددة ذات ال�شلة بتط�يرهم المهني. 

وت�ظيًف���ا للتقني���ة المعا�ش���رة ف���ي تفعي���ل البرنام���ج اأن�ش���اأ 
م�ق���ع  عل���ى  ت�شتم���ل  اإلكتروني���ة  تعليمي���ة  ب�اب���ة  المكت���ب 
اإلكترون���ي متخ�ش����س لكل مدر�ش���ة، يتم من خالله���ا ت�فير 
اأح���دث التقنيات والتطبيق���ات لت�ظيف التقنية ف���ي التعليم، 
 وتدري���ب من�ش�ب���ي المدار����س عل���ى ا�شتخدامه���ا والتعام���ل 

معها وتفعيلها.
 كما تم فتح قن�ات ت�ا�شل بين من�ش�بي المدار�س ال�شديقة 
من خ���الل ن�ش�ر التغريدات، وال�ش����ر، والملفات، وم�شاركة 
الفيدي� وتبادل التعليقات عليها، وتك�ين ال�شداقات وتبادل 
الر�شائ���ل فيما بينهم، وربط الإ�شعارات بال�ات�شاب  ليتم من 
خاللها اإطالع الم�شترك على كافة الم�شتجدات ب�شكل ف�ري 

ومبا�شر.

المدارس الصديقة
لمكتب التربية العربي لدول الخليج
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يهتم المكتب بالم�شرح المدر�شي لما له من ف�ائد ترب�ية عديدة تنعك�س اآثارها في تهذيب �شل�ك 
الطلب���ة عن طريق ت�شخي�س الم�شكالت الجتماعية عل���ى الم�ش�رح، واإيجاد الحل�ل المنا�شبة لها، 
وتج�شيد روح العمل الجماعي وتعميق اأوا�شر الأخ�ة والتاآلف بين اأبناء الدول الأع�شاء، اإ�شافة 
اإل���ى اإ�شهام���ه ف���ي  اأداء ر�شالة المدر�شة باأ�شل����ب فني جذاب، يحقق التربي���ة ال�شاملة عن طريق 
تفاع���ل الم�ش����رح المدر�شي مع المناهج الدرا�شية، والعمل عل���ى تب�شيطها وتج�شيدها في �ش�رة 

م�شرحية.
 ولذلك فقد خ�ش�س المكتب  هذا البرنامج الذي ياأتي تنفيذًا لقراٍر للمجل�س التنفيذي  للمكتب،  
واف���ق في���ه على اقتراح مملك���ة البحرين اأن تك�ن حا�شن���ة للم�ش�رح المدر�ش���ي الخليجي كّل 
عامي���ن، مع اإتاحة الفر�شة لمن يرغب من الدول الأع�شاء الأخرى في ا�شت�شافة المهرجان، 

واإدراج هذا البرنامج �شمن البرامج الم�شتمرة للمكتب.
وق���د ت���م اإقامة المهرج���ان ال�شاد�س تح���ت �شعار )خليــج يجمعنا.. م�ســرح يوحدنا(، في 
الفت���رة من 6-13ماي� 2014م، بالمنامة ف���ي �شيافة مملكة البحرين ورعاية معالي الدكت�ر  
ماج���د ب���ن عل���ي النعيمي وزير التربي���ة والتعليم، و�شارك���ت  فيه فرق م�شرحي���ة مدر�شية من 
جمي���ع الدول الأع�شاء بالمكتب، وف���ازت بجائزة المهرجان م�شرحية )عين عذبة( من دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

خليج يجمعنـا
مسـرح يوحـدنـا
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ياأت���ي هذا البرنامج -الذي يق����م على تنفيذه المركز العربي 
للبح����ث الترب�ية لدول الخليج- وه� اأح���د اأجهزة المكتب 
المتخ�ش�ش���ة ومق���ره دول���ة الك�يت، لي�شهم ف���ي دعم جه�د 
وزارات التربية والتعليم في التعامل مع ظاهرة تغيب الطلبة 

عن المدار�س.
ًقا اأمام قي���ام المدر�ش���ة باأدوارها  ���ل م�شكل���ة ومع�ِّ حي���ث تمثِّ
المن�ش�دة في التربي���ة والتعليم، كما اأنها تعدُّ م�ؤ�شًرا لتدنِّي 
قيم���ة التعليم لدى الطالب واأ�شرت���ه، وم�ؤ�شرًا �شلبيًّا تنعك�س 

اآثاره على منظ�مة القيم لدى الطلبة.  
وي�شع���ى البرنام���ج  لمعالجة هذه الم�شكلة ع���ن طريق تحديد 
���ي اأف�ش���ل  الع�ام���ل الم�ؤث���رة ف���ي ظاه���رة الغي���اب، وتق�شِّ

الممار�ش���ات العالمية ف���ي التعامل معها، و�ش����ًل اإلى اإيجاد 
ز  نم����ذج ت�شتفيد من���ه الجهات الم�ش�ؤولة ع���ن التعليم، ويعزِّ

جه�دها الأخرى لعالج هذه الم�شكلة .
ولتنفي���ذ البرنام���ج فق���د ت���م اإنج���از  درا�ش���ة علمي���ة لتحلي���ل 
الع�ام���ل الم�ؤدية اإلى تغي���ب الطلبة في مدار�س التعليم العام 
بالدول الأع�شاء، كما ت���م ر�شد  التجاهات العالمية للتعامل 
مع ظاهرة تغيب الطلبة في مراحل التعليم العام، والخبرات 
والتج���ارب المتميزة التي يمكن الإفادة منها في هذا ال�شاأن، 
واأن�شطت���ه  بمراحل���ه  البرنام���ج  ل�شتكم���ال  تمهي���ًدا  وذل���ك 
المتع���ددة الت���ي تنتهي ب��شع اإطار خطة عم���ل �شاملة تحقق 

ا�شتفادة الدول الأع�شاء من ن�اتج البرنامج.  

تغيب الطلبة في مدارس التعليم العام
وعالقته ببعض المتغيرات التعليمية والبيئية



25 المكتب في عامين

من البرامج التي تهدف لتحقيق ج�دة التعليم وتعزيز 
دافعي���ة الطلبة للتعل���م، وحفزهم  لب���ذل اأق�ش�ى الجهد  
في التح�شي���ل، وتحقيق اأف�شل النتائ���ج التي تحر�س 

عليها المدر�شة.
المعلمي���ن  خب���رات  تنمي���ة  اإل���ى  البرنام���ج  ي�شع���ى  ولذل���ك 
والم�ش�رفي���ن الترب�يين، ومدي���ري المدار����س وم�شاعديهم 
في دع���م ا�شتراتيجيات تعزيز الدافعي���ة للتعلم لدى الطلبة، 
وتفعي���ل دور المدار����س ف���ي ه���ذا المج���ال، لينعك����س اأداء 
المدر�ش���ة بالإيجاب على الطلبة  والأخذ باأيديهم نح� المزيد 

من الحر�س على التعلم.
وتنفيًذا لهذا البرنامج تم اإجراء درا�شة لأف�شل الممار�شات 

الإقليمي���ة والعالمية ف���ي تعزيز الدافعي���ة للتعليم، لل��ش�ل 
اإل���ى نم����ذج مقت���رح لتعزي���ز الدافعي���ة للتعل���م ف���ي مدار�س 

التعليم العام في الدول الأع�شاء بالمكتب.
كم���ا اأجري���ت  درا�ش���ة ميدانية ح�ل واق���ع الدافعي���ة للتعلم 
والع�ام���ل الم�ؤث���رة فيها ل���دى الطلبة  في مدار����س التعليم 
الع���ام في دول المكت���ب، حيث ينبني على نتائ���ج الدرا�شتين 
و�ش���ع برنامج اإر�شادي لدعم ا�شتراتيجيات تعزيز الدافعية 
للتعل���م، ومن ثم عقد ور�ش���ة عمل لتدريب عدد من الم�شرفين 
الترب�يي���ن، ومدي���ري مدار����س التعلي���م الع���ام وم�شاعديهم 
على تفعي���ل البرنامج المقترح،  لدع���م ا�شتراتيجيات تعزيز 

الدافعية للتعلم .

تعزيز الدافعية للتعلم
لدى طالب التعليم العام 
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برنام���ج �سعف مخرجـات التعليـم فــي اللغــة العربيــة، 
يه���دف  الع���الج(،  و�شب���ل  التعليمي���ة..  الم�ؤ�ش�ش���ات  )دور 
البرنام���ج اإلى ال�ق�ف على ج�انب �شعف مخرجات التعليم 
ف���ي اللغة العربي���ة،  ومعرف���ة  اأ�شبابها، والع�ام���ل الم�ؤثرة 
فيها، وو�ش���ع الحل�ل والإجراءات لمعالجته���ا، وذلك �شعًيا 
لتح�شين مخرجات التعليم في اللغة العربية، وتنمية خبرات 
الم�ش�رفين الترب�يين والمديرين وم�شاعديهم والمعلمين في 
تطبي���ق المقترحات والإج���راءات لتح�شين مخرجات التعليم 
ف���ي اللغ���ة العربية، وتفعي���ل دور المدار�س ف���ي تح�شين تلك 

المخرجات، م���ع التعرف على اأف�شل الممار�شات والتجارب 
والتجاه���ات الحديث���ة ف���ي تح�شي���ن مخرج���ات تعلي���م اللغة 
العربية، ور�شد التجاهات والممار�شات الإقليمية والدولية 
في ه���ذا المجال لال�شتفادة منها في جه����د  الدول الأع�شاء  
لدع���م تطبي���ق ال�شتراتيجي���ات الحديثة  لتح�ش���ن مخرجات 

تعليم اللغة العربية وتعلمها.  

ور�سة عمل حول توظيف التقنية في تدري�س اللغة العربية
تعال���ج هذه ال�ر�شة م���ا يفتقر اإليه تدري�س اللغ���ة العربية في 

ـ  ـــ وهو اأحد االأجهــزة المتخ�س�سة للمكتبـ  انطلقــت م�سيــرة المركــز التربوي للغة العربية لــدول الخليج بال�سارقةـ 
ليمار�ــس مهامــه وم�سوؤولياته في خدمة اللغة العربية،  رمز هويتنا، وحافظة تراثنا، وقد كّر�س خالل الفترة الما�سية 

جهوده في تنفيذ البرامج المعتمدة له اإ�سافة اإلى العديد من االأن�سطة االإ�سافية وذلك على النحو االآتي:

اللغة العربية
رمز هويتنا
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ت�ظي���ف تقني���ات التعلي���م، والحاج���ة اإل���ى  تحدي���ث اأ�شاليب 
اه���ا  بما ه� مطبق ف���ي تدري�س اللغات  تدري�شه���ا اإذا م���ا قارنَّ
الأخ���رى مثل الإنجليزي���ة، ولذلك فقد تم ف���ي ال�ر�شة �� التي 
�ش���ارك فيها  خبراء ومخت�ش�ن في تعليم اللغة العربية وفي 
تعلي���م اللغة الإنجليزية �����  ا�شتعرا�س نماذج تطبيقية متميزة 
ف���ي تقنيات تعلي���م اللغ���ات، وا�شتعرا�س اإمكاني���ة م�اءمتها 
وتطبيقه���ا في تعلي���م اللغة العربي���ة، ودرا�شة �شب���ل ت�شخير 
تقني���ات التعلي���م الحديثة ف���ي تدري�س اللغ���ة العربية، وكذلك 

ا�شتعرا�س تجارب الدول الأع�شاء في هذا المجال . 

ندوة »نحو منهج جديد للغة العربية في التعليم العام« 
ته���دف ه���ذه الندوة اإل���ى �شياغة اأنم�ذج جدي���د لمنهج تعليم 
اللغ���ة العربية وتعلمه���ا بالمفه�م ال�شام���ل للمنهج، وتط�ير 
و�شق���ل خب���رات ومه���ارات ذوي الخت�شا�س م���ن ال�زارة 
والإ�ش���راف الترب����ي والمديرين وم�شاعديه���م،  والمعلمين 
للتعام���ل م���ع نماذج مط����رة لمنهج اللغة العربي���ة، وذلك من 
خالل ا�شتعرا�س ودرا�شة وتحليل اأبرز التجارب والتطبيقات 
المتميزة في هذا المجال على الم�شت�يين الإقليمي والعالمي، 

وق���د ت���م الت�ا�شل مع خب���راء و بي�ت خب���رة لإجراء بح�ث 
اإجرائية ح�ل منهاج اللغة العربية، و تحديد واختيار اأف�شل 
التج���ارب والبح�ث التي يتم ا�شتعرا�شها ف���ي الندوة ، كما 

اأعدت دول المكتب تجاربها في هذا المجال . 
وعقدت الن����دوة �شمن فعاليات الم�ؤتم����ر الثالث للغة العربية،  
ال����ذي اأقيم في دب����ي برعاية �شاحب ال�شم����� ال�شيخ محمد بن 
را�ش����د اآل مكت�م � نائ����ب رئي�س الدولة رئي�����س مجل�س ال�زراء 
بدولة الإمارات العربية المتحدة � حاكم دبي)9 رجب 1435ه� 
الم�افق 8 ماي� 2014م(، و�شارك فيها خبراء ومتخ�ش�ش�ن 
في مختلف ج�انب العمل الترب�����ي ذات ال�شلة بالم��ش�ع. 

وقدمت في الندوة  ثالث اأوراق عمل رئي�شة، وهي:
درا�شة م�شحية ح�ل اأ�ش����س بناء منهاج اللغة العربية 	•

ومقايي����س �شياغته���ا في الدول الأع�ش���اء  )اأ.د محمد 
جابر - جامعة الإمارات العربية المتحدة(.

 اإ�شكالي���ة تدري����س وتعلي���م واكت�ش���اب اللغ���ة العربي���ة	•
)اأ.د العربي بن الفقيه - جامعة الخليج العربي(.

وال�ش����رة 	• ال�شرعي���ة  الروؤي���ة  بي���ن  العربي���ة  اللغ���ة 
التاريخية)اأ.د الح�شن الأمراني - جامعة ال�شارقة(.
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انطالًقا من اأهمية تح�شين تعليم اللغة العربية في ال�شف�ف 
الأول����ى من المرحل����ة البتدائية باعتباره����ا الركيزة الأولى 
لكت�ش����اب المهارات اللغ�ية وتنميتها، وعليها يت�قف قدرة 
الطال����ب على تح�شي����ل الم�����اد الدرا�شية الأخ����رى، ونظًرا 
لأن النج����اح ف����ي تعلي����م اللغة يعتمد ف����ي المق����ام الأول على 
�شالم����ة المعايير الت����ي يتم اتخاذها لتقدي����م القدر المنا�شب 
م����ن المهارات المنا�شبة م����ع  المرحلة العمرية فقد جاء هذا 
البرنام����ج م�شتهدًف����ا و�شع معايي����ر واأ�ش�س تعلي����م القراءة 
والكتاب����ة ف����ي ال�شن�����ات الأول����ى م����ن المرحل����ة البتدائية، 
م�شتفي����ًدا م����ن نتائ����ج التج����ارب والدرا�ش����ات الإقليمية في 

و�شع المعايير والأ�ش�س ال�شليمة لتعليم القراءة والكتابة .
   وتنفي����ًذا لذل����ك  ت����م ت�شكي����ل فريق عم����ل لديه خب����رات في 
و�ش����ع المناه����ج ومعاييره����ا لتعليم اللغ����ة العربية، وح�شر 
بي�����ت خب����رة، خب����راء(  الجهات)مراك����ز، متخ�ش�شي����ن، 
وال�شخ�شي����ات  المتمي����زة ف����ي اإع����داد المعايي����ر، وو�ش����ع 
اإج����راءات و�ش�اب����ط لكيفية ال�شتف����ادة من تل����ك الخبرات 
والتج����ارب، وكذلك  تحديد الجهات والخب����رات التي يمكن 
ال�شتف����ادة منه����ا ب�ش����كل نهائ����ي في اإنج����از ه����ذا البرنامج 
المهم، تمهيًدا لتزويد ذوي الخت�شا�س في الدول الأع�شاء 

بن�اتج البرنامج و�شبل ال�شتفادة منها . 

معايير تعليم اللغة العربية
في الصفوف األولية
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ينطل���ق ه���ذا البرنامج من الإيم���ان باأهمية التق�ي���م الترب�ي 
ف���ي اتخاذ القرار في مج���ال التعليم بعامة، وفي مجال تعليم 
اللغ���ة العربية بخا�شة، وه� عبارة ع���ن ور�شة عمل يتم فيها 
ا�شتعرا�س و تق�يم الممار�شات القائمة في تقييم الطلبة في 
اللغة العربي���ة، وذلك بهدف و�شع ق�اع���د مرجعية لأ�شاليب 
تق�يم الطلبة فيها،  اأماًل في اأن ت�شهم هذه الق�اعد في تط�ير 
الممار�شات القائمة في تعليم اللغة العربية، وم�شاعدة الدول 
الأع�ش���اء ف���ي اتخ���اذ الق���رارات ال�شليم���ة ف���ي ه���ذا الجانب 

الترب�ي المهم.

وقد ق���ام المرك���ز الترب����ي للغة العربي���ة بح�ش����ر المراكز 
وبي�ت الخبرة والمتخ�ش�شين في مجال التق�يم والت�ا�شل 
معه���م ل�شتعرا�س اأف�ش���ل التجارب في تقيي���م الطلبة باللغة 
العربي���ة، و و�ش���ع اآلي���ة ومجم�عة م���ن الإج���راءات لتق�يم 
التج���ارب القائمة بالدول الأع�شاء في تقييم الطلبة في اللغة 
العربية، وو�شع معايي���ر و�ش�ابط لإقرار نم�ذج مط�ر في 
تقيي���م اأداء الطلب���ة في اللغ���ة العربية ي�شتفاد من���ه في الدول 
الأع�ش���اء، ويت�ا�شل العم���ل الفني والتنظيم���ي تمهيًدا لعقد 

ال�ر�شة وو�شع اآلية منا�شبة لال�شتفادة من نتائجها .  

أساليب تقويم الطلبة
في اللغة العربية
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اإعداد وت�شميم احلقائب التدريبية  : وذلك بهدف التعرف . 1
على مفه�م احلقائب التدريبية وال�ق�ف على مك�ناتها، 
مهارة  واكت�شاب  واأ�شكالها،   اأن���اع��ه��ا  ب��ني  والتمييز 
التدريبية،  احلقائب  يف  والختبارات  الأه��داف  �شياغة 

والتعرف على عملية تقييم احلقائب التدريبية.

اإلى . 2 الربنامج  ويهدف  الرتب�ية:  امل�ؤ�رصات  وحتليل  بناء 
التعرف على مفه�م امل�ؤ�رصات الرتب�ية واأهميتها، واأن�اع 
امل�ؤ�رصات وت�شنيفاتها،  وكيفية  بناء وحتليل امل�ؤ�رصات 
الرتب�ية، واملبادئ واملمار�شات الأ�شا�شية التي تق�م عليها 

عملية البناء، وحتليل امل�ؤ�رصات الرتب�ية وتقييم النتائج. 

ـ  وهو اأحد اأجهزة المكتــب المتخ�س�سة ومقره بالدوحة في  وا�ســل  المركــز العربــي للتدريب التربوي لدول الخليجـ 
دولــة قطر ــ تنفيــذ برامجه خالل الفترة الما�سية، وعقــد العديد من الدورات التدريبية التــي ت�ستهدف تنمية قدرات 
العامليــن فــي المجال التربوي بم�ستوياتهم وتخ�س�ساتهم المختلفة.  ونــورد فيما ياأتي اأهم البرامج التي  تم تنفيذها 

على مدى العامين الما�سيين: 

التدريب التربوي
قاطرة التطوير
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اإعداد املدربني: ويهدف اإلى التعرف على كيفية اإعداد . 3
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي. وط��ري��ق��ة  حتليل احل��اج��ة اإل��ى 
التدريبي،وال�ق�ف  الربنامج  وت�شميم  ال��ت��دري��ب، 
على مراحل تطبيقه، و�شبل ت�شميم الربنامج. وتنمية 
م��ه��ارات ال��ع��ر���س وال��ت��ق��دمي، وك���ذا م��ع��رف��ة اأدوات 

وو�شائل  تقييم الربنامج التدريبي. 
حت��ل��ي��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��رتب���ي��ة  وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج . 4

واأهميته  الرتب�ية  ال�شيا�شات  مفه�م  ت��شيح  اإل��ى 
اأبعاد  على  التعرف   وكذا  متيزه،  التي  واخل�شائ�س 
الرتب�ية  ال�شيا�شة  واأه��داف  ومبادئ  وقيم  ودللت 
وعالقتها بال�شيا�شة العامة للدولة، والأ�ش�س املرجعية 
يهدف  كما  الرتب�ية،  لل�شيا�شة  والفكرية  الجتماعية 
اإلى اإك�شاب املتدربني  مهارة بناء ال�شيا�شات الرتب�ية 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا يف ���ش���ء اإط��الع��ه��م ع��ل��ى  من����اذج عاملية 

لل�شيا�شات الرتب�ية.
والإج����راءات( . 5 :)ال�شرتاتيجيات  امل�ه�بني  رع��اي��ة 

اأه��م  امل��ت��درب��ني على  اإل���ى تعريف  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
املفاهيم اخلا�شة بامل�ه�بني، وال�ق�ف على اأهم طرق 
امل�ه�بني،  رعاية  برامج  بني  والتمييز  اكت�شافهم،  
والط������الع ع��ل��ى اأه����م الجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة ل��رع��اي��ة 
امل�ه�بني، والتعرف على اأهم ال�شرتاتيجيات املتبعة 

يف رعايتهم. 
اإلى . 6 الربنامج  يهدف  التعليمي�ة:  امل�ؤ�ش�شات  اإدارة 

اخلا�شة  وامل��ب��ادئ  املفاهيم  على  امل��ت��درب��ني  تعريف 

باإدارة امل�ؤ�ش�شات التعليمية، ودور القيادات الرتب�ية 
اأهم  على  وال�ق�ف  التعليمية،  امل�ؤ�ش�شات  تط�ير  يف 

الجتاهات احلديثة لإدارة تلك امل�ؤ�ش�شات.
يهدف . 7 للم�شكالت:  الإبداعية  احلل�ل  مهارات  تنمية 

اإلى التعرف على مفه�م احلل�ل الإبداعية،  الربنامج 
التعليمية،  الأنظمة  ت�اجهها  التي  امل�شكالت  واأه��م 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأه���م الجت���اه���ات احل��دي��ث��ة لتط�ير 
مهارات احلل�ل الإبداعية للم�شكالت، وا�شرتاتيجيات 
م�اجهتها، والتعرف على اأهم الإجراءات واملمار�شات 

الالزمة لكت�شاب مهارات هذه احلل�ل. 
وقد قام المركز باإعادة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية  
ا�شتجاب���ة لرغب���ات ال���دول الأع�ش���اء بالمكت���ب ف���ي �ش�ء 
المتغيرات والتط�رات المتالحق���ة في الميدان الترب�ي. 

ومن بين تلك البرامج: 

اآليات واإج���راءات تقييم الدرا�ش���ة الذاتية لالعتماد 	•
المدر�شي.

تنمية مهارات الحل�ل الإبداعية للم�شكالت.	•
اإدارة الم�ؤ�ش�شات التعليمية.	•
تحديد الحتياجات وقيا�س العائد من التدريب.	•
تعليم الم�شتقبل - بناء واإدارة فرق العمل.	•
• اأ�شاليب البحث العلمي - مهارات العر�س والتقديم.	
اأ�شالي���ب التق�ي���م الترب����ي ال�شام���ل - التميز في 	•

اإدارة البعثات.
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ف���ي اإط���ار تفعي���ل نوات���ج برنامج)معايي���ر وكفاي���ات مكت���ب 
 التربي���ة العربي لدول الخليج لتقني���ة المعلومات واالت�صال(  
م���ع  بالتع���اون  المكت���ب  نف���ذه  )ABEGS - ICT(ال���ذي 
الجمعي���ة الدولي���ة للتقني���ة ف���ي التعلي���م )ISTE(، و�صم���ن 
برنام���ج الترخي����ص في مج���ال معايي���ر تكنولوجي���ا التعليم 
ت���م  ال���ذي   )IST Standers Certificate Program(
عر�ص���ه على االجتماع الت�صاوري ال�ص���ابع الأ�صحاب ال�صمو 
والمعالي الوزراء)الدوحة : 25 ذو القعدة 1434ه� الموافق  
 )I S T E(�نفذ المكتب بالتعاون مع ال  ،)1 اأكتوب���ر 2013م
 Pilot training for( برنامًج���ا تدريبًي���ا تجريبًيا للمدربي���ن
coaches( ف���ي المرك���ز العرب���ي للتدريب الترب���وي لدول 

الخليج في الدوحة وذلك وفًقا للمراحل االآتية:
• 	 Face To Face(اأي���ام لم���دة ثالث���ة  االأول���ى  المرحل���ة 

.)Training
• 	 On(المرحلة الثانية لمدة اأربعة اأ�صابيع للتدريب عن ُبعد

.)Line Training
• 	 Face To Face(المرحل���ة الثالث���ة لم���دى ثالث���ة اأي���ام

.)Training
ويح�ص���ل من ُينهي هذا البرنامج بنجاح على �ص���هادة تدريب 
معتمدة من ال�)I S T E( ومكتب التربية العربي لدول الخليج 
تمهيدًا لبدء برنامج تدريبي اأو�ص���ع للمدربين والمعلمين في 

الدول االأع�صاء بالمكتب.

برنامج تدريبي
)I S T E( للحصول على رخصة
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موا�ص���لًة لجهود المكتب واهتمام���ه بالمعلم، لكونه الركيزة 
االأ�صا�ص���ية في التعليم، ياأتي هذا البرنامج م�صتهدًفا التعرف 
عل���ى واق���ع المعل���م ف���ي دول المكت���ب،  م���ن حي���ث العوامل 
الموؤثرة في اأدائه، وذلك بغر�ص االإ�صهام مع جهود وزارات 
التربية والتعليم في اهتمامها بالمعلم واتخاذ ال�صبل الكفيلة 
باأن يكون اأداوؤه فاعاًل وموؤثرًا ، ويقوم البرنامج على درا�صة  
م�ص���توى االأداء واالنتماء المهني للمعلم، والعوامل الموؤثرة 
ف���ي اأدائ���ه، ومنه���ا عملي���ات تاأهيله،وال�صيا�ص���ات المرتبطة 
بالحقوق والواجبات،  واأ�ص���اليب االإ�صراف والتقويم ودوره 
ف���ي تطوير التعليم، ويدخ���ل في اإطار البرنامج كذلك ر�ص���د 
التج���ارب العالمية المتميزة التي تج�ص���د فيه���ا االأداء الفاعل 
للمعل���م وانتم���اوؤه المهني، كما ي�ص���تمل البرنامج على تحليل 

للدرا�ص���ات االإقليمي���ة والدولي���ة المتميزة ح���ول اأداء المعلم 
والعوامل التي يتاأثر بها .

وتنفي���ًذا لذل���ك فق���د ت���م اإج���راء درا�ص���ة علمية للتع���رف على 
العوامل الموؤثرة في اأداء المعلم في الدول االأع�ص���اء وكذلك 
ر�ص���د تحليل���ي لنتائ���ج البحث الترب���وي المرتب���ط بالعوامل 
الموؤث���رة في اأداء معل���م التعليم العام وترتي���ب هذه العوامل 
وتحدي���د قيمه���ا، اإ�ص���افًة لدرا�ص���ة  مقارن���ة بي���ن اأو�ص���اع 
المعلمي���ن ف���ي الدول االأع�ص���اء، وعينة مختارة م���ن االأنظمة 
التعليمي���ة  المتط���ورة، العربي���ة منه���ا والعالمي���ة، من حيث 
ال�صيا�صات والت�ص����ريعات وظروف العمل واالنتماء المهني، 
وذل���ك تمهي���ًدا الإنج���از بقية اأن�ص���طة البرنامج، وو�ص���ع اآلية 

لال�صتفادة من نواتجه  في الدول االأع�صاء .

واقع المعلم
والعوامل المؤثرة في أدائه 
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برامج مستمرة
إلثراء الحقل التربوي 

لقاءات األجهزة المتناظرة: 
ي�سعى المكتب من هذا البرنامج اإلى تعزيز التن�سيق والت�ا�سل بين الم�س�ؤولين 
عن الأجهزة التنفيذية في وزارات التربية والتعليم في دول المكتب، بما ي�سهم في 
ت�طيد العالقات بينها، والإ�سهام في تفعيل العمل الترب�ي الم�سترك،  وت��سيع 
رقع��ة برامجه وم�س��روعاته،  وتعميق فعاليته��ا، وتبادل الخب��رات الميدانية،  
والطالع على التجارب الترب�ية الحديثة المطبقة في الدول وال�س��تفادة منها.  

وقد عقد المكتب خالل الفترة الما�سية اللقاءات الآتية :
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1 ��  لقاء الم�س�ؤولين عن  الإدارة المدر�سية : 
ُعق����د بالتعاون م����ع وزارة التربية بدولة الكوي����ت خالل المدة 
م����ن 9 - 11 ربي����ع االأول 1434ه����� المواف����ق 21 - 23 يناير 
2013م ، واطلع على تجارب الدول االأع�ص����اء  التي عر�ص����تها 
في مجال االإدارة المدر�ص����ية، واأ�صدر عدًدا من التو�صيات من 
بينها اإ�صراك اإدارات المدار�ص في اختيار معلميها وت�صكيالت 
مدار�ص����هم، ومن�ص����اآتها المدر�ص����ية، وفي كل م����ا يتعلق بداخل 
المدر�ص����ة، وتحدي����ث اأنظم����ة مزاولة مدي����ر المدر�ص����ة لمهنته 
ومعايي����ر اختياره ومتابعته وتقويم اأدائه،  وتحديد مدة بقائه 
د اللق����اء على االإدارات المدر�ص����ية بزيادة  ف����ي االإدارة، كما اأكَّ
التعاون والتوا�صل مع االأ�صر واأولياء االأمور والبيئة المحيطة 
بالمدر�ص����ة، وو�ص����ع االآليات الفاعلة لم�صاركتهم في برامجها 
ون�صاطاتها وخططها ال�صنوية والعمل على ن�صر ثقافة الحوار 
ف����ي البيئة المدر�ص����ية، فيما بي����ن الط����الب والمعلمين وجميع 
العاملي����ن في المدر�ص����ة، وتطوير دور الطالب في المدر�ص����ة، 

وجعل����ه دورًا فاع����اًل م�ص����اركًا ف����ي العملي����ة التعليمي����ة وف����ي 
التخطيط والتنفيذ لبرامج المدر�ص����ة واأن�ص����طتها، كما اأو�صى 
اللق����اء باإع����داد برامج الإع����داد وتاأهي����ل مدي����ري المدار�ص قبل 
اختياره����م، واإع����داد برامج تدريبي����ة اأثناء الخدم����ة للمديرين، 
وموا�ص����لة عر�ص تجارب وتطبيقات محلي����ة وعالمية متطورة 

في االإدارة المدر�صية من خالل بوابة المكتب.

2 �� لقاء الم�س�ؤولين عن التربية الخا�سة 
ُعق���د بالتعاون مع وزارة التعليم والتعلي���م العالي بدولة قطر 
خ���الل الم���دة م���ن: 11 - 13 رجب 1434ه���� الموافق 21 - 
23 ماي���و 2013م، واأ�ص���در اللق���اء عدًدا من التو�ص���يات من 
بينها: تفعيل العمل بجميع القوانين والت�ص���ريعات الخا�ص���ة 
ب���ذوي االحتياج���ات التربوي���ة الخا�ص���ة وو�ص���عها مو�ص���ع 
التنفيذ في الدول االأع�صاء بالمكتب، بحيث تت�صمن الجوانب 
التالية:)االأ�ص���رة، الطفل، الخدمات الم�ص���اندة( وذلك �ص���من 
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اإطار زمني محدد، والعمل على دعم التعاون وتبادل الزيارات 
بين الم�ص���وؤولين ع���ن تربية وتعلي���م ذوي االإعاق���ة في الدول 
االأع�ص���اء، واال�ص���تمرار ف���ي دعم عملي���ة دم���ج التالميذ ذوي 
االإعاق���ة في مدار����ص التعليم الع���ام،  واال�ص���تفادة من برامج 
مكت���ب التربي���ة العربي ل���دول الخليج ف���ي هذا المج���ال، كما 
اأو�ص���ى بدع���وة المجتمع المحل���ي اإلى الم�ص���اركة في جهود 
تاأهي���ل االأ�ص���خا�ص ذوي االإعاق���ة، عبر تكام���ل ا لخدمات بين 
قطاع���ات المجتمع المختلفة، والعمل على التو�ص���ع في تقديم 
خدم���ات التربي���ة الخا�ص���ة في جمي���ع مراحل التعلي���م العام 
والتعلي���م العال���ي، وتوفي���ر المخت�ص���ين ف���ي مج���ال التربية 
الخا�ص���ة )ذوي االإعاقة والموهوبين( م���ن معلمين موؤهلين، 
وخدم���ات م�ص���اندة من)اأخ�ص���ائيي نط���ق، وع���الج وظيف���ي، 
وعالج طبيعي(، اإ�ص���افة ً اإلى اال�ص���تفادة م���ن نتائج البحوث 
العلمي���ة المعا�ص���رة ف���ي التدخ���ل والتدري����ص، والعم���ل على 
توفي���ر بدائل تعليمية وتربوية ومكانية للطالب غير القادرين 

عل���ى التعل���م �ص���من اإط���ار الدم���ج ال�ص���امل، واأو�ص���ى اللقاء 
بت�ص���كيل فريق من المخت�ص���ين في التربية الخا�صة واأولياء 
االأمور لو�ص���ع �صيا�صة تقييم وا�ص���حة وخا�صة للطالب ذوي 
االإعاقات، وتقييم فعالية البرامج، واإن�ص���اء �صفحة اإلكترونية 
خا�ص���ة بمج���ال التربي���ة الخا�ص���ة ف���ي البواب���ة االإلكترونية 

الخا�صة بالمكتب. 

3 ��  لقاء الم�س�ؤولين عن  رعاية الم�ه�بين 
ُعق���د بالتع���اون م���ع وزارة التربي���ة والتعلي���م بدول���ة االإم���ارات 
العربي���ة المتحدة في دبي خ���الل المدة من 23 - 25 ذو الحجة 
1434ه���� المواف���ق  28 - 30 اأكتوب���ر 2013م، وق���د اأو�ص���ى 
باإقام���ة »الي���م الخليجي للم�هبة والإب��داع« في الثالث من 
مار����ص م���ن كل ع���ام، يتم في���ه  عر�ص تج���ارب ال���دول المتميزة 
وف���ق الم�ص���تجدات العالمي���ة ف���ي رعاي���ة الموهوبي���ن، واإقام���ة 
ور����ص وندوات ومحا�ص���رات في مج���ال الموهب���ة واالإبداع مع 
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ا�صت�ص���افة خبراء متخ�ص�صين في هذا المجال، واإقامة معر�ص 
يت���م في���ه عر�ص منتجات الط���الب الموهوبين مع تكريم اأف�ص���ل 
المنجزات، وعر�ص اأف�ص���ل الدرا�ص���ات والممار�ص���ات التربوية 
في مجال الموهبة ورعايتها، مع تكريم التجارب المتميزة وفق 
معايير الجودة، وتكريم الطلبة الموهوبين والمبدعين، واأف�صل 

الممار�صات من العاملين في الميدان التربوي.
كم���ا �ص���در عن اللق���اء عدد من التو�ص���يات من بينه���ا: العمل 
على ن�ص���ر ثقافة ب���راءة االختراع وو�ص���ع االأنظمة واللوائح 
الخا�ص���ة به���ا، لدعم مج���االت الموهب���ة واالإب���داع، واأن يتم 
االهتمام برعاية الموهوبين ابتداًء من مرحلة ريا�ص االأطفال 
ثم المراحل الدرا�ص���ية االأخرى، وو�ص���ع االآليات المنا�ص���بة 
اإع���داد  موؤ�ص�ص���ات  ودع���وة  معه���م،  والتعام���ل  الكت�ص���افهم 
المعلمي���ن الإع���داد م�ص���اقات خا�ص���ة باكت�ص���اف الموهوبين 
ورعايته���م، م���ن اأج���ل التعامل مع ه���ذه الفئة بالتعلي���م العام 
خليج���ي  مر�ص���د  واإع���داد  والتربوي���ة،  العلمي���ة  بالط���رق 
للموهوبين، ير�صد كلَّ ما يتعلق بمجاالت الموهبة واالإبداع، 
وط���رق  والم�ص���طلحات  المعايي���ر  توحي���د  عل���ى  والعم���ل 

اكت�ص���اف الموهوبين، واأو�صى اللقاء باإقامة برامج تدريبية 
متخ�ص�صة للم�ص���وؤولين والقياديين في اإدارات وموؤ�ص�صات 
الموهوبين من خالل المركز العربي للتدريب التربوي لدول 
الخلي���ج، واإعداد ا�ص���تراتيجية للموهبة وربطها باالقت�ص���اد 
الوطن���ي، تت�ص���من اآلي���ات وبرام���ج الموهوبي���ن وف���ق روؤية 
ال���دول االأع�ص���اء، كما طلب من المكتب اأن ي�ص���ع في خططه 
القادمة برامج عن الموهوبين ومنها عقد ندوة بعنوان)ماذا 
يريد الموهوبون من الموؤ�ص�ص���ات االقت�صادية( تعر�ص فيها 
تجارب محلية وعالمية عن م�ص���اركة موؤ�ص�صات االقت�صاد في 
دعم الموهبة،  والتو�ص���ل اإلى اآلي���ات عملية في هذا المجال، 
باالإ�ص���افة اإلى درا�صة متخ�ص�صة عن)االإ�ص���راع( في رعاية 
الموهوبي���ن،  وكذل���ك ت�ص���جيع البحث والدرا�ص���ة في مجال 
الموهب���ة، ودع���ا و�ص���ائل االإع���الم المحلي���ة والخليجية لدعم 
الموهبة واالإبداع، بجميع مجاالتها الفكرية والعقلية والفنية 
وغيرها، وتو�صيح المفاهيم والمعايير الخا�صة بالموهوبين 
والمبدعين للمجتمع. واأو�ص���ى ب�ص���رورة اأن تقوم وزارات 
التربية والتعليم بالتوا�ص���ل مع موؤ�ص�صات القطاع الخا�ص،  
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وفتح قنوات مع الموؤ�ص�ص���ات االقت�صادية وال�صناعية،  لدعم 
مجاالت الموهوبين توثيًقا لل�ص���لة والمنفعة الم�ص���تركة بين 

االقت�صاد والموهبة.

4 �� لقاء الم�س�ؤولين عن تقييم الطلبة في الدول الأع�ساء. 
ُعق���د بالتعاون م���ع وزارة التربية والتعلي���م بمملكة البحرين 
خ���الل المدة م���ن 8 - 10 جمادى االأول���ى 1435ه� الموافق 
9 - 11 مار�ص 2014م، واأ�ص���در عدًدا من التو�ص���يات منها 
ت�ص���كيل لجنة خليجية م�صتركة لم�ص���وؤولي القيا�ص والتقويم 
في الدول االأع�صاء، وتفعيل البرامج التي تم عر�صها من قبل 
مكت���ب التربية العربي لدول الخليج، وتوحيد الم�ص���طلحات 
والمفردات في مجال القيا�ص والتقويم في الدول االأع�ص���اء، 
وعقد اجتماعين في ال�ص���نة لم�ص���وؤولي القيا�ص والتقويم في 
الدول االأع�صاء ت�صت�صيفهما الدول بالتناوب، وتبادل زيارات 
المخت�ص���ين في القيا�ص والتقويم للدول االأع�صاء لال�صتفادة 
من خبراتها في هذا المجال، كما اأو�ص���ى اللقاء بعقد دورات 
تدريبي���ة للمخت�ص���ين في مج���ال القيا�ص والتقوي���م،  لتطبيق 

منتجات مكتب التربي���ة العربي لدول الخليج ومنها »التقييم 
التربوي للطلبة«.

5 ���� لق��اء اللجن��ة الفنية ل��س��ع  دليل م�ح��د لمعادلت 
ال�سهادات  للدول الأع�ساء بالمكتب .

ج���اء ه���ذا اللقاء �ص���من لق���اء م�ص���وؤولي معادلة ال�ص���هادات،  
وعق���د بالمق���ر الرئي����ص للمكت���ب ي���وم االأربع���اء 20 �ص���عبان 
بع���دم  واأو�ص���ى  2014م،  يوني���و   18 المواف���ق  1435ه���� 
االعتراف بال�ص���هادات ال�ص���ادرة عن االأنظم���ة التعليمية عن 
ُبعد، كما اأو�صى بقيام المكتب بعمل برنامج حا�صوبي موحد 
على م�ص���توى ال���دول االأع�ص���اء بالمكتب لطلب���ات المعادالت 
واإ�ص���دارها، وعمل اآلية موحدة للتاأكد من �ص���حة ال�صهادات 
المدر�ص���ية في التعلي���م العام)حكومي/خا����ص(، وعقد لقاء 
للجنة الفنية لمناق�صة بقية االأنظمة التعليمية، واإ�صدار الدليل 
د اللقاء   الموح���د، وتطوير االأداء وتبادل المعلوم���ات، كما اأكَّ
على اأهمية العمل على ت�ص���جيع تبادل المعلومات والقرارات 

الوزارية ذات ال�صلة بين الدول االأع�صاء. 
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تاأت��ي �سم��ن البرام��ج الم�ستم��رة للمكتب  ويهدف منها اإل��ى  رعاية الإب��داع والمبدعين من اأبن��اء المنطقة وتقديرهم 
��ا، وت�سجي��ع الإنتاج العلمي المتميز في المجال الترب�ي في الدول الأع�س��اء، وحفز الباحثين من اأبناء المنطقة  ماديًّ
عل��ى اإنت��اج اأعمال متميزة تخدم الدول وخططها التنم�ية،كما ي�سعى منه��ا نح� اإثراء الفكر الترب�ي، واإثراء المكتبة 
بالبح�ث والدرا�سات والتجارب المتميزة . وتبلغ قيمة الجائزة  )200000( مائتي األف ريال اإ�سافة اإلى �سهادة منح 

م للفائز بها الجائزة ودرع تكريمي يقدَّ

وكان المكتب قد خ�ص�ص مو�صوع جائزته للدورة الما�صية 
للغة العربية، وما يت�صل بها من بحوث ودرا�صات، وموؤلَّفات، 
وبرام���ج وتج���ارب ميداني���ة متمي���زة، وم�ص���روعات تربوية 
رائدة،وجاء ذلك متزامًنا مع بداية انطالقة العمل في المركز 
التربوي للغة العربية وهو اأحد اأجهزة المكتب المتخ�ص�صة 
ومقره ال�صارقة، كما جاء اختيار مو�صوع الجائزة نابًعا من 
االهتمام الذي ُيوليه المكتب للغة العربية رمز هويتنا، ووعاء 

ثقافتنا، وقد زاَدها رّبنا �ص���رًفا باأن اأن���زل بها القراآن الكريم 
ل���ة، ومن الواجب علين���ا المحافظة عليها،  خات���م الكتب المنزَّ
واالعت���زاز به���ا، وتي�ص���ير تعليمه���ا وتعّلمه���ا في مدار�ص���نا، 
والعم���ل عل���ى ن�ص���رها بي���ن الناطقين بغي���ر العربي���ة في ظلِّ 

االإقبال المتزايد على تعلُّمها في مختلف بلدان العالم. 
 وفي احتفال اأقيم تحت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�ص���لطان بن محمد القا�ص���مي ع�ص���و المجل�ص االأعلى لالتحاد 

مكتب التربية العربي لدول الخليج  
رعاية اإلبداع والمبدعين
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حاكم ال�صارقة،وبح�ص���ور ال�ص���يخ �ص���الم بن عب���د الرحمن 
القا�ص���مي مدي���ر ع���ام مكتب �ص���مو الحاك���م، وفي منا�ص���بة 
الي���وم العالمي للغة العربية  ق���ام المكتب  بتكريم  الفائزين 
بالجائزة  في دورتها الثامنة وذلك  بح�ص���ور  معالي وزير 
التربية والتعليم في دولة االإمارات العربية المتحدة االأ�صتاذ 
حميد محم���د عبيد القطامي �� و معال���ي المدير العام لمكتب 
التربي���ة العربي لدول الخليج الدكت���ور علي بن عبد الخالق 
القرن���ي وعدد من الم�ص���وؤولين والمخت�ص���ين والمدعوين ��  
وقد تم توزيع  الجائزة وال�صهادات والدروع على الفائزين 

وذلك على النحو االآتي : 
ث . 1 التجرب���ة امليدانية بعن���وان » برنامج مه���ارات التحدُّ

باللغة العربية الف�ص���حى » الذي تق���وم بتطبيقه وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م يف �ص���لطنة عمان. وت�ص���لمها �ص���عادة 
الدكتور �ص���عود بن �صامل البلو�صي وكيل وزارة الرتبية 

والتعليم للتخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية.
املوق���ع االإلك���رتوين عل���ى �ص���بكة املعلوم���ات العاملي���ة« . 2

�ص���وت العربية » لالأ�صتاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد 
احلمي���د، بكلية اللغة العربي���ة، بجامعة االإمام حممد بن 
�ص���عود االإ�ص���المية بالريا�ص، وت�ص���لمها نيابة عنه ابنه 

فرا�ص احلميد.
درا�ص���ة بعنوان »تطوير تعليم وتعلُّ���م املفردات اللغوية . 3

يف منه���ج تعلي���م القراءة لل�ص���فوف االأولي���ة« للباحَثني: 
الكث���ري  نا����رش  ب���ن  الدكتور/�ص���عود  االأ�ص���تاذ 
والدكتور/عب���د اهلل ب���ن حمم���د ال�رشّي���ع - م���ن ق�ص���م 

املناهج وطرق التدري�ص بجامعة امللك �صعود.
جدي���ر بالذك���ر اأن لجن���ة الجائ���زة تعكف خالل ه���ذه الفترة 
عل���ى درا�ص���ة االأعم���ال المقدم���ة لني���ل الجائزة ف���ي دورتها  

1434و1435 ه�����  تمهي���ًدا ال�ص���تكمال اإج���راءات تقويمها 
وتحكيمها، قبل اإعالن نتيجة الجائزة التي كانت قد تحددت 

مجاالتها  في االآتي:  
• الدرا�صات والبحوث.	
• التاأليف والن�ص�ر.	

وي�سمل هذان المجالن الم��س�عات الآتية:
التعليم املتمايز .. 1
�صبل زيادة فاعلية التعلم لدى الطلبة.. 2
امل�صكالت الرتبوية لدى ال�صباب و�صبل معاجلتها .. 3
اإ�صهام القطاع االأهلي يف التعليم .. 4

• التجارب والم�ص���روعات التربوية المتميزة ذات االأثر 	
الميداني، وي�صتمل هذا المجال على:

االأن�صطة املدر�صية غر ال�صفية .. 1
االبتكار يف التدري�ص .. 2
التقنيات الرتبوية .. 3

 م���ن 
ً
اختي���ار برنام���ج الجائ���زة نابع���ا

االهتم���ام الذي يولي���ه المكتب للغة 
العربية رمز هويتنا، ووعاء ثقافتنا...
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تاأت���ي ه���ذه الجائزة في  اإطار �ص���عي المكتب لتوثيق ال�ص���لة 
بالميدان التربوي بمختلف عنا�صره، وعلى وجه الخ�صو�ص 
الطالب ب�ص���فته مرتكز العمل التربوي، وُتمنح هذه الجائزة 
ف���ي حفل �ص���نوي ينظم���ه المكتب بالتن�ص���يق والتع���اون مع 
الدول االأع�ص���اء بالتناوب، ويتم تمويل الجائزة من القطاع 
الخا����ص.  وقد اأقيم حفل تكريم الطالب المتفوقين الفائزين 
بالجائزة في  دورتها )ال�ص���ابعة( في )دبي/دولة االإمارات 
العربي���ة المتح���دة: االثني���ن 26 جم���ادى االآخ���رة 1434ه� 
المواف���ق 6 ماي���و 2013م( بالتع���اون م���ع وزارة التربي���ة 
والتعليم بدولة االإمارات العربية المتحدة، و�صركة المراعي 
)الراع���ي للجائ���زة( و�ص���ّرف الحف���ل معالي االأ�ص���تاذ حميد 
محم���د القطام���ي- وزير التربي���ة والتعليم بدول���ة االإمارات 

العربية المتحدة. 
اأقي���م حف���ل تكري���م الط���الب المتفوقي���ن الفائزي���ن  كم���ا 
بالجائزة في دورتها)الثامنة( في)دولة الكويت: االأربعاء 
في االأول من رجب 1435ه���� الموافق الثالثين من اأبريل 
2014م(  بالتع���اون م���ع وزارة التربي���ة بدول���ة الكويت، 
و�صركة المراعي)الراعي للجائزة( و�صّرف الحفل معالي 
االأ�ص���تاذ اأحم���د عب���د المح�ص���ن المليف���ي - وزي���ر التربية 

ووزير التعليم العالي.

العربي  التربي���ة  مكتب 
لدول الخليج

للتفوق الدراسي لطلبة التعليم 
العام في الدول األعضاء
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ه���ي مجلة محكمة متخ�ص�ص���ة ف���ي ميادين التربي���ة والتعليم 
���ا كل ثالثة  وق�ص���اياها المتع���ددة، وي�ص���درها المكت���ب دوريًّ
�ص���هور، وتن�ص���ر البح���وث والدرا�ص���ات التي تجت���از مراحل 
التحكيم، والتي تتناول الق�صايا التربوية المتعددة ذات ال�صلة 
باأهداف المكتب  ومجاالت عمله، كما تعر�ص التجارب الرائدة 
والتطورات الحديثة في مجال التربية والتعليم والم�صتحدثات 
التربوية والثقافية والعلمية، كما تقوم المجلة بمتابعة حركة 
البحث والتاأليف والترجمة في المجاالت التربوية والتعريف 
باأبرز اإنتاجها، واإطالع المهتمين بالتربية على اأبرز الن�ش���اط 

التربوي والثقافي للمكتب.
وق���د اهتم المكتب بتطوير المجلة ف�ص���درت منذ العدد 128 
في حلة فنية جديدة، �ص���يًرا على درب التطوير الذي تن�ص���ده 
���ات االإخراج،  وما  المجلة، لتكون في ثوب يتنا�ص���ب مع فنيَّ
مة، وم���ا تقدمه  من  تطرح���ه  ه���ذه المجل���ة من  بح���وث محكَّ

مواد اأخرى تخدم �صاحة التربية والتعليم والثقافة.
وقد �ص���در من المجلة حتى �ص���هر ذي الحج���ة 1435ه�� مئة 
واأربع���ة وثالثون ع���دًدا، يتيح المكتب فر�ص���ة االطالع على 

بحوثها على بوابته االإلكترونية.  

مجلة رسالة الخليج العربي
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ي�صعى المكتب نحو تحديث وتطوير وت�صغيل نظم المعلومات 
داخل المكتب، واأتمتة جميع اأعمال المكتب االإدارية، وتطوير 
وت�صغيل نظم المعلومات التي ت�صاعد في ت�صهيل عمل المكتب 
مع الجهات ذات العالقة بالدول االأع�صاء، وربطها مع بوابته 

االإلكترونية، وتوظيف المعطيات التقنية المعا�صرة.
وق���د تم تطوير وت�ص���غيل منظومة �ص���املة ومترابطة ح�ص���ب 
اأح���دث التقنيات، وتعمل على كافة االأجهزة المكتبية والكفية 
ت�ص���مل )نظ���ام �ص���وؤون الموظفي���ن - ال�ص���وؤون المالي���ة - 
الم�ص���تودعات - ال�صادر والوارد - اأر�صفة وثائق وقرارات 
الموؤتم���ر العام والمجل�ص التنفيذي - اإدارة الم�ص����روعات - 

مجلة ر�ص���الة الخليج العربي( وهي متاحة للربط مع اأجهزة 
المكت���ب والم�ص���وؤولين ف���ي وزارات التربي���ة والتعليم،  كما 
 Google ا�ص���ترك المكتب ف���ي خدمات )قوق���ل( التعليمي���ة
عل���ى  الموظفي���ن  كاف���ة  Apps for Education وتدري���ب 
ا�ص���تخدامها والتعام���ل معه���ا وتوفي���ر الدع���م الفن���ي الالزم 
الإدارته���ا، والتي تتيح للمكتب تحويل كافة االأعمال االإدارية، 
بتقنيات cloud وتوفير التوا�ص���ل والم�صاركة في البيانات 
والمعلوم���ات بي���ن كاف���ة العاملي���ن والخبراء والمخت�ص���ين 
الذي���ن يعملون مع المكتب، �ص���من �ص���الحيات واأمان محدد 

ويتم اإدارته من قبل المكتب، وبتكاليف قليلة.

بناء نظم المعلومات
وتحديث قواعد البيانات وتطوير مكتبة المكتب



المكتب في عامين46

رة
تم

مس
ج 

ام
بر

يحر���ص المكتب على تج�سي��د دوره كبيت خبرة ل���زارات التربية 
والتعليم، وت�ظيف ب�ابته الإلكترونية في هذا المجال، �سعًيا لإيجاد 
ر و�س�ل منتجات المكتب اإلى المعلمين والمعلمات  بيئة تقنية، ُتي�سِّ
ب�سفة خا�سة، والترب�يين ب�سفة عامة في الدول الأع�ساء، واإيجاد 
بيئ��ة للت�ا�س��ل وتب��ادل الآراء والمقترحات وت�ثي��ق ال�سالت بين 
العاملين في مي��دان التربية والتعليم، اإ�سافة اإلى ما ت�فره الب�ابة 
م��ن فر�س��ة لإتاحة مب��داأ التعلي��م الم�ستم��ر للمعلمي��ن والمعلمات 
بط��رق وو�سائل فاعلة وجاذبة ليتحقق لهم التراكم المعرفي والنم� 
المهني، والك�سف عن المبادرات المتميزة لدى المعلمين والمعلمات 
في الدول الأع�ساء وتعميمها، ونق��ل التجارب العالمية التي اأثبتت 
جدواه��ا وقابليته��ا  للتطبيق، واإتاحته��ا للترب�يين لالط��الع عليها 

وال�ستفادة منها. 

الب�واب�ة اإللك�تروني�ة
لمكتب التربية العربي لدول الخليج
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ن واأطلق  وقد وا�صل المكتب تطوير بوابته االإلكترونية ود�صَّ
رة منها، وهي ن�ص���خة حديثة  بكافة  الن�ص���خة الجديدة المطوَّ
محتوياته���ا واالأنظم���ة والتطبيقات التابعة له���ا، روعي فيها 

اأحدث التقنيات المعا�صرة.
وتاب���ع اأن�ص���طته الإث���راء عم���ل البوابة وم���ن اأبرز م���ا قام به 
ف���ي ه���ذا المجال ح�ص���ر االحتياج���ات االإلكتروني���ة للبرامج 
الت���ي يق���وم بتنفيذها، لربطها بمواقع يتم ن�ص����رها من خالل 
البوابة، واإعداد خطة تنفيذية للدورة المالية الحالية لتطوير 

اأنظمة وتطبيقات البوابة ح�صب اأحدث التقنيات العالمية.
كما تابع كافة اأق�صام البوابة وال�صبكات االجتماعية المرتبطة 
بها، وا�صتمر في مراجعة ما يتم ن�ص�ره من قبل الم�صتخدمين.

واأعدَّ المكت���ب موقًعا  لفعاليات الي���وم العالمي للغة العربية، 
ون�ص����ره على البوابة، كما ن�صر موقًعا  لجائزة مكتب التربية 
العرب���ي ل���دول الخلي���ج،  يت���م م���ن خالل���ه ا�ص���تقبال اأعم���ال 
الجائ���زة ومتابعته���ا والتوا�ص���ل م���ع المتقدمي���ن للجائزة، 
وتحكي���م االأعمال اإلكترونيا م���ن خالل الموقع، اإ�ص���افة اإلى 
موق���ع لفعالي���ات جائزة التف���وق الدرا�ص���ي، واآخ���ر اخت�صَّ 
با�ص���تراتيجية المكتب، لتدوين مالحظات ومقترحات الدول 

حول اال�ص���تراتيحية ب�ص���الحيات مح���ددة للجه���ات المعنية 
فقط، والتوا�صل مع الدول وتلقي المالحظات والمرئيات من 
خالل الموقع مما كان له دوره في تي�صير اإعداد ا�صتراتيجية  

المكتب التي تم اعتمادها وتد�صينها.
كم���ا توف���ر البوابة موق���ع التعلي���م للجميع للدول االأع�ص���اء 
بمكت���ب التربية العربي لدول الخلي���ج، ويحوي اآخر االأخبار 
الوطني���ة  واالإح�ص���اءات  الوطني���ة  والتقاري���ر  والن�ص���اطات 
ومنتدي���ات للنقا����ص للتوا�ص���ل م���ع المخت�ص���ين ف���ي الدول 
االأع�صاء، وكذلك وثائق عالمية م�صاندة في المجال، وكذلك 

موق���ع البرنامج التدريبي لتجوي���د التعليم، والذي تم تنفيذه 
م���ع وزارة التربي���ة والتعليم بالمملك���ة العربية ال�ص���عودية، 
ت�ص���جيل  م���ن  التدري���ب  الإدارة  متكام���اًل  نظاًم���ا   ويح���وي 
المتدربين وقبولهم وتقييمهم،  والمادة التدريبية على �صكل 
كت���ب اإلكترونية وعرو�ص مرئية وفيديو، ومنتديات للنقا�ص، 

وعر�ص كافة تقارير التقويم واالأداء للمتدربين . 
كم����ا اأع����دَّ المكتب نظاًما لن�ص�����ر معلومات عن دوله ت�ص����مل)النظام 
التعليمي - الجدول الدرا�صي - االإح�صاءات التعليمية - البرامج 

والم�صروعات التطويرية - التجديدات التربوية(.
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وح�ص���ر الموؤتمر معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني  
المدي���ر الع���ام للمكت���ب ، وبم�ص���اركة االأ�ص���تاذ عل���ي الري����ص 
مدير موؤ�ص�ص���ة االإنت���اج البرامجي الم�ص���ترك بالكويت، ود. 
ن���دى الربيع���ة وكيلة ق�ص���م ريا����ص االأطف���ال بكلي���ة التربية، 
ود. كاي���رو عرفات المدير التنفيذي لموؤ�ص�ص���ة بداية لالإعالم 
االأول  النائ���ب  نيزيفت����ص،  وروب���رت  للم�ص���روع،  المنف���ذة 

لرئي����ص مجموعة اإدارة الم�ص���اريع الدولية، في ور�ص���ة عمل 
»�صي�ص���مي«، الموؤ�ص�ص���ة التعليمية غير الربحية القائمة على 
اإنت���اج الم�صل�ص���ل التلفزيوني االأمريكي ال�ص���هير »�صي�ص���مي 

.)Sesame Street( »صتريت�
وق����د بداأ الموؤتمر  ب�ص����رح مف�ص����ل م����ن د. كايرو عن تفا�ص����يل 
البرنام����ج والتي م����ن بينها اال�ص����تعانة بممثل �ص����عودي للقيام 

عها مكتب التربية العربي لدول الخليج م��ع ور�سة �سي�سمي ، لإعادة  ف��ي اإط��ار تنفيذ مذكرة التفاهم التي �سب��ق اأن وقَّ
اإطالق ن�سخة جديدة من البرنامج ال�سهير » افتح يا�سم�سم »ويك�ن للمكتب دور بارز في اإعداد محت�اه الترب�ي، بما 
يت��الءم مع �سمات المنطقة وخ�سائ�سه��ا، وي�ساير التط�رات العلمية والتقنية والم�ستج��دات المعا�سرة. ُعقد بالمقر 
الرئي�ص للمكتب بالريا�ص م�ؤتمر �سحفي �سباح ي�م الأربعاء الخام�ص ع�سر من ذي القعدة 1435ه�� الم�افق العا�سر 
من �سبتمبر 2014م لالإعالن عن تفا�سيل اإنتاج الن�سخة الجديدة من هذا البرنامج ال�سهير، الذي لعب دورًا في ت�سكيل 
ذاك��رة النا�سئ��ة خالل الثمانينيات م��ن القرن الما�سي عبر �سا�س��ات التلفزة في المنطقة،  وفي ه��ذا الم�ؤتمر اأُعلن اأن 

ال�ستعدادات قد تمت لنطالق البرنامج  في وقت مبكر من العام المقبل 2015م ، لي�ؤدي دوره الترب�ي المن�س�د. 

النسخة الجديدة في الطريق إلى األطفال
افتح يا سمسم
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ب�صخ�صية »نعمان« اإلى جانب بقاء ال�صخ�صيات القديمة »بدر واأني�ص 
و�ص����م�ص وقرقور ومل�ص����ون« والتي �ص����يوؤديها ممثل����ون اإماراتيون، 
والمحافظ����ة على المقدمة الغنائية القديم����ة دون تغيير، وفيما يتعلق 
بالن�ص����و�ص فقد تمت كتابتها من قبل كتاب خليجيين مع اال�ص����تعانة 
ببع�����ص الكت����اب م����ن ال����دول العربية، كما تم����ت مراجعة الن�ص����و�ص 
وتطويره����ا من قبل تربويين من مختلف دول الخليج من بينهم اأكثر 
م����ن ١٠٠ تربوي ومتخ�ص�����ص م����ن المملكة العربية ال�ص����عودية. ومن 
المق����رر البدء في االإنت����اج الفعلي للبرنامج في يناي����ر المقبل على اأن 
يتم عر�ص����ه في وقت مبكر من الع����ام 2015 على جميع التلفزيونات 

الخليجية الر�صمية ب�صكل مجاني بح�صب تاأكيد د. كايرو. 
وق���د �ص���رح  معالي المدي���ر العام للمكت���ب الدكتور عل���ي القرني ، 
باأن ه���ذا البرنامج يخدم العملية التعليمي���ة عبر القنوات التعليمية 
الحديث���ة. واأثنى على االأهداف التعليمية للبرنامج، التي تركز على 
اأ�ص���لوب الحياة ال�صحي، وتعزيز ا�صتخدام اللغة العربية، واإعداد 
االأطفال لمرحلة المدر�صة، وهي االأهداف التي تتوافق مع االأهداف 

التعليمية لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وي�ص����تهدف البرنام����ج الفئ����ة العمري����ة لالأطف����ال م����ن �ص����ن 4 اإل����ى 6 
�ص����نوات، ويتم اإنتاجه تحت اإ�ص����راف موؤ�ص�صة بداية لالإعالم التي تم 

اإن�ص����اوؤها خ�صي�ص����ًا الإنتاج البرنامج بحلته الجدي����دة، بالتعاون مع 
»اللجنة اال�صت�ص����ارية للتعليم« التي ت�ص����م ممثلي����ن عن مكتب التربية 
العرب����ي لدول الخليج، ومجل�ص اأبوظبي للتعليم ، وموؤ�ص�ص����ة االإنتاج 
البرامجي الم�صترك لدول الخليج العربية، وهيئة ال�صحة- اأبوظبي، 

وTwoFour54، واأكاديمية ال�صعر، وجامعة زايد، ومبادلة.
وقال���ت الدكت���ورة كاي���رو عرف���ات »ي�ص���رفنا العمل والتع���اون مع 
اللجنة اال�صت�صارية للتعليم والموؤلفة من نخبة مختارة وخبراء في 
مجاالت التعليم واالإعالم واللغة والثقافة، والذين �ص���يقدمون دعمًا 
قّيمًا لهذه المبادرة من خالل خبراتهم ومعارفهم، والم�صاهمة في 
جعل افتح يا �صم�صم البرنامج العربي التعليمي الرائد لالأطفال في 
المنطقة، فنحن نهدف من خالل برنامج افتح يا �صم�صم اإلى اإيجاد 
المرح المقترن باالإبداع وتحفيز البرامج التعليمية باللغة العربية، 
لنفت���ح بذل���ك اآفاقًا جدي���دة للمنتجي���ن المحليين الإنت���اج محتويات 

عربية مخ�ص�صة للطفل العربي والخليجي«.

نهدف من خالل برنامج افتح يا سمسم 
إلى إيجاد المرح المقترن باإلبداع وتحفيز 

البرامج التعليمية باللغة العربية..
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يعالج هذ� �لبرنامج �لنق�ص �لموجود في �لبحوث و�لدر��سات و�لأدلة �لتطبيقية و�لإر�سادية،  �لتي تحتاج �إليها �ساحة 
�لتربية في عالمنا �لعربي، وتنقل �إلينا تجارب �لدول �لمتقدمة في �لتربية و�لتعليم باللغة �لعربية ، وتقف بالمعلم 
على ما ي�ستجدُّ في �لفكر �لتربوي �لعالمي، بحيث يتو�فر لديه �لتر�كم �لمعرفي �لذي يجعله مو�كباً لم�ستجد�ت �لع�سر 
ومتطلباته.  و�إز�ء ذلك  ر�أى �لمكتب �أن من و�جبه ــ ب�سفته بيت خبرة لدوله �لأع�ساء ــ �أن ي�سهم في توفير �لجديد 
من  ��ستمر  �لذي  �لبرنامج،  هذ�  �ص  فخ�سَّ �لمتقدمة،  �لدول  في  �لمعلمين  لأقر�نهم  متاح  هو  مما  للمعلمين،  و�لمفيد 
خالله في تعريب و�إ�سد�ر �لكتب �لمفيدة و�لأدلة و�لأدو�ت �لمعينة من �للغات �لأخرى، وبخا�سة �للغة �لإنجليزية، 

و�أتاحها للمعلمين  ب�سفة خا�سة وللعاملين في �لحقل �لتربوي و�لباحثين  و�لمهتمين  ب�سفة عامة. 

نقل المعرفة التربوية
برنامج التعريب
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من  العديد  بتعريب  الما�ضية  الفترة  في  المكتب  قام  وق��د  
للمكتب  اإث��راًء  بها،  ون�ضرها  الأع�ضاء  الكتب وتزويد دوله 

العربية، وهذه الكتب هي: 
دليل املعلم للتوا�ضل مع اأولياء الأمور.. 1
اإدارة ال�ضف املدر�ضي.. 2
ما وراء التقومي التكويني.. 3
دليل التدري�س ال�ضفي الفاعل.. 4
املر�ضد العملي حلل امل�ضاكل ال�ضلوكية يف مرحلة ما قبل . 5

املدر�ضة.
ثانية . 6 )طبعة  املتعددة  ال��ذك��اءات  نظرية   : العقل  اأط��ر 

منقحة ومزيدة(.
دليل املعلمني للجيل الثاين من الويب.. 7
اإعادة ابتكار التعلم القائم على امل�ضاريع .. 8
املمار�ضات الآمنة عرب �ضبكة النرتنت.. 9

حتويل املمار�ضة ال�ضفية.. 10
املواطنة الرقمية يف املدار�س.. 11
تن�ضئة الطفل الرقمي.. 12
دليل املديرين التقني نحو القيادة.. 13
كيف تن�ضئ ثقافة الإجناز يف مدر�ضتك؟. 14
الثقافة الإعالمية لل�ضفوف 1 – 12 .. 15
مبادئ ومعايري الريا�ضيات املدر�ضية.. 16
اأ�ضاليب حل امل�ضائل الريا�ضية.. 17
التغّلب على امللل من الكُتب املدر�ضية.. 18
ثالثون يومًا للتغلب على اخلجل.. 19
التقومي الفعال للمعلم.. 20
تقومي مدير املدر�ضة : الأداء الفعال.. معايريه واأدواته . 21

ومقايي�ضه.

الأيام الأولى للمدر�ضة ) الطبعة الثانية (.. 22
ما وراء التقومي التكويني يف املمار�ضة.. 23
ال�ضف املقلوب.. 24
اأهداف التعلم.. 25
التحفيز ال�ضفي من الألف اإلى الياء.. 26
اأ�ضئلة جوهرية.. 27
كيفية حتفيز العازفني عن التعلم.. 28
تدري�س مهارات القرن احلادي والع�رشين.. 29

�لتربوي  �لميد�ن  تزويد  يتم  �أن  قريبة  فترة  في  وينتظر 
بالكتب �لتي تمت ترجمتها وهي في مرحلة �لطباعة وهي:

الأطفال الر�ضع والفطم: املنهج والتدري�س.. 1
الإ�رشاف الفعال.. 2
التحقق من الفهم.. 3
ا�ضرتاتيجيات التقومي التكويني.. 4
كيفية ت�ضميم قوائم التقييم الذاتي.. 5
الطفولة . 6 ملرحلة  العملي  التدريب  دليل  الطلبة:  تدري�س 

املبكرة.
الكمية . 7 البحوث  وتقييم  ت�ضميم   : الرتبوية  البحوث 

والنوعية.
التدري�س املوّج�ه.. 8

كتب في مرحلة �لترجمة:
دليل فن وعلم التدري�س.. 1
اأكرث من مائة طريقة ملكافاأة هيئة التدري�س.. 2
�رشاكات املدر�ضة والأ�رشة واملجتمع.. 3
التعلم املقلوب: مدخل نحو م�ضاركة الطلبة.. 4
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كتب مؤلفة
اإ�ضرتاتيجيات النجاح يف تدري�س اللغة الثانية. §
التذوق  § مهارات  وتنمية  الأدبية  الن�ضو�س  تدري�س 

والإبداع وحتكيمه.
الإن�ضاين  § التوا�ضل  م��ه��ارات  يف  مقدمة  واأن���ا:  اأن��ت 

)الطبعة الثانية(.
العربية للرباعم: كتاب الطفل - مرحلة التمهيدي. §
العربية للرباعم: كتاب الن�شاط - مرحلة التمهيدي. §
العربية للرباعم: كتاب املعلمة - مرحلة التمهيدي. §

العربية للرباعم: كتاب الطفل - مرحلة الرو�ضة. §
العربية للرباعم: كتاب الن�شاط - مرحلة الرو�شة. §
العربية للرباعم: كتاب املعلمة - مرحلة الرو�ضة. §

كتب لنشر الثقافة العلمية
رعاية وتعليم الر�ضع. §
هل مت حت�ضينك �ضد الأمرا�س املعدية. §
تواجه  § كيف  الأط��ف��ال:  م��ع  التعامل  وفنيات  ط��رق 

امل�ضكالت ال�ضلوكية والنف�ضية ؟.

��ستمر �لمكتب في �إ�سد�ر �لكتب في مختلف �لمجالت �لتربوية، �لتي تعالج ق�سايا متنوعة في �لحقل �لتربوي 
و�لثقافي، وتثري �لمكتبة �لعربية في تلك �لمجالت، ومن هذه �لإ�سد�ر�ت ما ياأتي: 

إصدارات
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نفذه  �أن  �سبق  �لــذي  �لمفاهيم  �أطل�ص  برنامج  في 
بمنتجات  �لتربوية  �ل�ساحة  �لمكتب  �أثــرى  �لمكتب 

�لبرنامج  �لآتية:
 الإطار النظري لأطل�س املفاهيم. §
اأطل�س املفاهيم  يف اللغة العربية. §
اأطل�س املفاهيم  يف الرتبية الفنية. §
اأطل�س املفاهيم  يف البنية املعلوماتية. §
اأطل�س املفاهيم  يف العلوم ال�رشعية. §
اأطل�س املفاهيم  يف الريا�ضيات. §
اأطل�س املفاهيم  يف العلوم. §
اأطل�س املفاهيم  يف الدرا�ضات الجتماعية. §
اأطل�س املفاهيم  يف اللغة الإجنليزية. §

�لمكتب  نفذه  �أن  �لذي �سبق  �لإعالمية  �لثقافة  في برنامج 
�أثرى �لمكتب �ل�ساحة �لتربوية بمنتجات �لبرنامج  �لآتية:

يف  § وتطبيقاتها  الدرا�ضية  باملناهج  الإعالمية  الثقافة 
التعليم العام: دليل املعلم اإلى اأن�ضطة كفايات الثقافة 
الإعالمية لل�ضفوف: من ) 1 - 3 ( ، ) 4 - 6 (  ، 

.) 12 - 10 ( ، ) 9 - 7(
وتطبيقاتها  § الدرا�ضية  باملناهج  الإع��الم��ي��ة  الثقافة 

معدي  )حقيبة  امل��ع��ل��م(،  )حقيبة  ال��ع��ام:  التعليم  يف 
امل��در���ش��ي(،  الن�شاط  م�����ش���ؤويل  )حقيبة  امل��ن��اه��ج(، 
م�ش�ؤويل  )حقيبة  الإث��رائ��ي��ة(،  ال��ق��راءات  )حقيبة 

الإعالم الرتبوي(.
يف  § وتطبيقاتها  الدرا�ضية  باملناهج  الإعالمية  الثقافة 

كتب من برامج المكتب ونشــاطاتـه
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واخل��ربات  للتجارب  حتليلية  درا�ضة  العام:  التعليم 
الثقافة  تقدمي  جمال  يف  املمار�ضات  واأف�ضل  العاملية 

الإعالمية لطالب التعليم العام.
يف  § وتطبيقاتها  الدرا�ضية  باملناهج  الإعالمية  الثقافة 

التعليم العام: الإطار املفاهيمي.
يف  § وتطبيقاتها  الدرا�ضية  باملناهج  الإعالمية  الثقافة 

التعلم العام: وثيقة الكفايات.

في برنامج تجويد �لتعليم �أعاد �لمكتب طباعة منتجات  
هذ� �لبرنامج �لذي �سبق �أن نفذه �لمكتب �أثرى �لمكتب 

�ل�ساحة �لتربوية بمنتجات �لبرنامج  �لآتية:
احلقيبة التدريبية ملدير املدر�ضة §
احلقيبة التدريبية للمعلم §
الدليل الإر�ضادي ملدير املدر�ضة §

لدليل الإر�ضادي للم�رشف الرتبوي §
اأدوات تقومي عمليتي التعليم والتعلم §
الدليل الإر�ضادي للمعلم §
احلقيبة التدريبية للمدرب §
احلقيبة التدريبية للم�رشف الرتبوي. §

في برنامج ��ستر�تيجات �لتربية �لإ�سالمية �أثرى �لمكتب 
�ل�ساحة �لتربوية بمنتجات �لبرنامج  �لآتية:

دليل ال�ضرتاتيجيات. §
دليل الن�شاط. §
واقع معرفة املعلمني.  §
حقيبة تدريب امل�رشيف. §
حقيبة تدريب املعلمني. §
اأ�ضاليب التقومي. §
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مت اإخراج وطباعة الأعمال الآتية: §
• حكاية جمول الأعرج.	
• اأعرفت ال�رش؟	
• البقرة ال�ضغرية املرقطة.	
• احلبة املغامرة.	
• مغامرات كنزي مع الكنز.	
• اأبطال يتحدون احلرمان.	
• القائد املنت�رش.	
• رواد ف�ضاء الغد.	
• اأنا�ضيد الأطفال.	
• �ضديقي الأزرق.	
• مغامرون يف حب اهلل ثم الوطن.	

مت حتكيم الأعمال املقدمة للمرحلة اخلام�ضة لربنامج  §
�إ�سد�ر�ت تربوية ثقافية لالأطفال، كما مت التعاقد 
متهيدًا  اإخراجها  على  العمل  ويجري   ، م�ؤلفيها  مع 

لطباعتها ، وت�ضم الأعمال التالية:
• الأمرية ال�ضلعاء.	
• ال�ضلحفاة والعقاب.	
• م�رشحية كتاب التاريخ.	
• قن الدجاجة.	
• اأمام قا�ضي املدينة.	
• ثواب املعروف.	
• �رش القرية العفية.	

ال�����ض��اد���ض��ة،  § للمرحلة  امل��ق��دم��ة  الأع���م���ال  حتكيم  مت 
والتعاقد مع م�ؤلفيها ، ويجري العمل على اإخراجها 

متهيدًا لطباعتها ، وت�ضمن الأعمال التالية:
• ق�ضة ) �ضامح اأبو برقوقة (.	
• ق�ضة ) وحيد ل يحب الوحدة (.	
• ق�ضة ) �ضامح قوي مثل الأ�ضد (.	
• عرائ�س الندى.	

إصدارات تربوية

ثقافية لألطفال
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مذكرات تفاهم واتفاقيات
فــي �إطار حر�ص �لمكتــب على توثيق �لعالقة مع �لمنظمات و�لموؤ�س�سات �لتربوية �لإقليمية و�لدولية و�لموؤ�س�س�سات 
�لمجتمعيــة فــي �لدول �لأع�ساء قــام بتوقيع �لعديد من مذكــر�ت �لتفاهم و�لتفاقيات كما عمل علــى تفعيل �تفاقياته 

�ل�سابقة �لموقعة مع بع�ص �لمنظمات ونورد فيما ياأتي �أبرز ما تم في هذ� �لمجال:

توقيع مذكرة تفاهم بني مركز الأمري �ضلمان لأبحاث  §
اخلليج  لدول  العربي  الرتبية  ومكتب  الإعاقة، 
املوافق 1434/1/24ه��  بالريا�س:  املكتب   )مقر 

8 /12/ 2012م(.
ووزارة  § املكتب  بني  وتعاون  �رشاكة  اتفاقية  توقيع 

الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة )25 

ربيع الآخر 1434ه� املوافق 7 مار�س 2013م(.
توقيع مذكرة تفاهم بني املكتب وجمعية طيبة الن�ضائية  §

الجتماعية بهدف حتقيق التعاون والتكامل امل�ضرتك 
م�رشوعات  من  وال�ضتفادة   ، واجلمعية  املكتب  بني 
واأبحاث ودرا�ضات املكتب وتفعيل منتجاته يف خدمة 
املجتمع )الريا�س: 30 ربيع الآخر 1434ه� املوافق 
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12 مار�س 2013م(
ت�قيع مذكرة تفاهم بني املكتب وم�ؤ�ش�شة ح�ش�رم�ت  §

الأولى  جمادى   19 )الريا�س:  الب�ض�رية  للتنمية 
1434ه� املوافق 31 مار�س 2013م(.

عبد  § بن  اهلل  عبد  امللك  مركز  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع 
)الريا�ض:  واملكتب  العربية  اللغة  الدويل خلدمة  العزيز 
12 جمادى الآخرة 1434ه� املوافق 22 اأبريل 2013م( 

جتديد اتفاقية املكتب مع منظمة اليون�ضكو اأثناء امل�ضاركة  §
للتعليم  العاملي  واملنتدى  امل�ؤمتر  وور�ض  فعاليات  يف 
 16  �  14 )دبي:   UNESECO  –  GMES واملهارات 
جمادى الأولى 1435ه املوافق 15 � 17 مار�س 2014م(.

التوقيع على برنامج التعاون بني املنظمة الإ�ضالمية  §
ومكتب  اإي�ضي�ضكو-    - والثقافة  والعلوم  للرتبية 
-2013 لل�ضنوات  اخلليج  لدول  العربي  الرتبية 
-12 املوافق  03-08-1434ه�  الأربعاء   (2015

06-2013م  الرباط(. 
املكتب  § بني  امل�ضرتك  والعمل  للتعاون  اإطار  اإعداد 

ومكتب اليون�ضكو الإقليمي يف الدوحة.
جتديد اتفاقية التعاون يف اجلانب الرتبوي مع ور�ضة  §

)�ضي�ضمي( يف مقر ال�رشكة بنيويورك وذلك ا�ضتعدادًا 
التعليمي  الربنامج  من  اجلديدة  احللقات  لنطالق 

)افتح يا �ضم�ضم(.
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املعر�س واملنتدى العاملي للتعليم ل�عام 2013 )الريا�س: 8  §
- 12 /3/ 1434ه� املوافق 18 – 22 /2/ 2013م(.

ج��ازان:  § )جامعة  للكتاب  الثالث  ج��ازان  جامعة  معر�س 
8 – 1434/4/18ه� املوافق 18 � 2013/3/28م(.

معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب )23  ربيع الآخر  حتى 3  §
جمادى الأولى 1434ه� املوافق 5 � 15 مار�س 2013م(.

للكتاب بجناح خا�ض لعر�ض  § الدويل  معر�ض �شنعاء 
بع�س اإ�ضداراته )اجلمهورية اليمنية : 19 ذو القعدة 
اإلى 1 ذو احلجة 1434ه� املوافق 25 �ضبتمرب اإلى 6 

اأكتوبر 2013م(.
معر�س » ابتكار 2013م« )م�ؤ�ش�شة امللك عبد العزيز  §

1435ه�  )28 حم��رم  امل��وه��وب��ني(   لرعاية  ورج��ال��ه 
املوافق 1 دي�ضمرب 2013م(.

معر�س اخلليج مل�ضتلزمات وحلول التعليم )دبي: 3 � 5  §
جمادى الأولى 1435ه� املوافق 4 � 6 مار�س 2014م(.

معر�ض ومنتدى التعليم العايل )الريا�ض: 15 جمادى  §
الآخرة 1435ه�� املوافق 15 اأبريل 2014م(.

م�ضاركات املكتب يف �ضاحة الفكر والرتبية والثقافة  §
امل�ؤمتر الدويل الأول للقيا�ض والتق�مي )الريا�ض:  18  §

� 1/20/ 1434ه� املوافق 2 � 4 / 12 / 2012م(. 
التعليم  § ل��وزراء  ع�ض�رة  احلادية  ال��دورة  اجتماعات 

 18 )الريا�ض:  بالإي�شي�شك�  الأع�شاء  بالدول  العايل 
و 1434/1/19ه� املوافق 1 و 2012/12/2م(.

عر�س م�رشحي لربنامج افتح يا�ضم�ضم )ج��دة: املوافق  §
20 � 22 / 1 / 1434ه�  4 � 6 / 12 / 2012م(.

اأمناء املركز  § اجتماعات ال��دورة الثامنة ع�ض�رة ملجل�س 

مشاركات في معارض محلية ودولية 
تعد �لمعار�ص و�لمنتديات �لتي تقام في �لدول �لأع�ساء وخارجها فر�سة لعر�ص منتجات �لمكتب من �لكتب �لمترجمة، 
و�لموؤلفات، ومخرجات �لبر�مج �لمتعددة،  و�لتقنيات �لتربوية �لتي يقدمها �لمكتب من خالل بو�بته �لإلكترونية، وقد 

�سارك �لمكتب خالل �لفترة �لما�سية في عدد من هذه �لمعار�ص ومنها:
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العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج )دب���ي:   28  و 29 
/1 / 1434ه� املوافق 12 و 13 /12/ 2012م(.

ور�ضة عمل افتح يا�ضم�ضم  )نيويورك: 28 /1 � 1 /  §
2 / 1434ه� املوافق  12 - 14 / 12 / 2012م(.

� احل��ادي ع�ش�ر   § التعليم  ال��دويل ح�ل  ه��اواي  م�ؤمتر 
)هنولولو: 24 � 27 /2/ 1434ه�  املوافق 6 – 9 

/1/ 2013م(
الحتفال باليوم العاملي للغة العربية )ال�ضارقة: 5 /  §

2 / 1434ه� املوافق  18 / 12 / 2012م (.
ور�ضة العمل الإقليمية حول » تعزيز �ضيا�ضات وممار�ضات  §

املعلمني يف املنطقة العربية » )الأردن    25 و 27 / 1 / 
1434ه� املوافق 9 و 11 / 12/ 2012م(

)يوم الوفاء( تكرمي املكتب يف احلفل ال�ضنوي الذي تقيمه  §
وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة 
)دبي: 11 /4/ 1434ه� املوافق 21 /2/ 2013م(.

ب��دول��ة  § للتعليم  ال��ع��امل��ي  وامل��ن��ت��دى  امل��ع��ر���س  ور����س 
الإمارات العربية املتحدة بورقة عمل بعنوان:  »تعّلم 
� 25 رب��ي��ع الآخ���ر  مم��ت��ع جل��ي��ل م��ب��دع« )دب����ي: 22 

1434ه� املوافق 5 � 7 مار�س 2013م( 

اللقاء التن�ضيقي للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة  §
الآخر  ربيع   26 )ب��ريوت:  للجميع  التعليم  جمال  يف 

1434ه� املوافق 8 مار�س 2013م(.
الإ�ضالمية  § الثقافة  عا�ضمة  املنورة  املدينة  فعاليات 

الآخ��ر  رب��ي��ع   30 امل��ن��ورة:  )امل��دي��ن��ة  1434ه�  ل��ع��ام 
1434ه� املوافق 12 مار�س 2013م(.

§ / )عمان  العرب  املعلمني  �ضيا�ضات  تطوير  منتدى 
اململكة الأردنية الها�ضمية:  8 جمادى الأولى 1434ه� 

املوافق 20 مار�س 2013م(.
امل�ؤمتر العربي الدويل اخلام�ض ملركز البح�ث الرتب�ية  §

حتت عنوان » الرتبية للنجاح يف احلياة » )دبي:1جمادى 
الآخرة 1434ه� املوافق 11 اأبريل 2013م(.

م�ؤمتر العتماد املدر�شي الأول حتت �شعار املجتمع  §
واملدر�ضة: �رشاكة وتفاعل  )وزارة الرتبية والتعليم 
الآخرة  8 جمادى  املتحدة:  العربية  الإم��ارات  بدولة 

1434ه� املوافق 18 اأبريل 2013م(.
احلفل اخلتامي جلائزة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء  §

 14 )دب��ي:  ع�رشة  اخلام�ضة  دورتها  يف  املتميز  التعليمي 
جمادى الآخرة 1434ه� املوافق 24 اأبريل 2013م(.



المكتب في عامين62

ت
كا

شار
م

املعنية  § وامل�ؤ�ش�شات  للجامعات  التن�شيقي  امللتقى 
التعاون لدول اخلليج  العربية يف دول جمل�س  باللغة 
العربية الذي نظمه مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
الدويل خلدمة اللغة العربية )الريا�ض 27 � 29 جمادى 

الآخرة 1434ه� املوافق 6 � 9 مايو 2013م(.
امل�ؤمتر الدويل الثاين » اللغة العربية يف خطر » الذي  §

 30  �  27 )دب���ي:  العربية  للغة  ال���دويل  املجل�ض  نظمه 
جمادى الآخرة 1434ه� املوافق 7 � 10 مايو 2013م(.

الندوة �ضبه الإقليمية حول التنوع الثقايف ودوره يف التنمية  §
امل�ضتدامة واإبراز احلوار بني احل�ضارات )اليون�ضكو / 

باري�س: 17 رجب 1434ه� املوافق 27 مايو 2013م(.
م�ؤمتر اللجان ال�طنية )الي�ن�شك�( ، وت�قيع برنامج  §

التعاون بني املكتب واملنظمة الإ�ضالمية للرتبية والعلوم 
والثقافة � اإي�شي�شك� لتنفيذ عدد من الربامج )الرباط: 3 

�ضعبان 1434ه� املوافق 12 يونية 2013م(. 
العربي  § املركز  عقدها  التي  للم�اطنة«  »الرتبية  ن��دوة 

للبحوث الرتبوية لدول اخلليج )مملكة البحرين:  25 � 26 
جمادى الآخرة 1434ه� املوافق 5و6 مايو 2013م( .

ور�ضة عمل » لإطالق التقييم الوطني للتعليم للجميع  §
» برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم بدولة الإمارات 
القطامي  حم��م��د  حميد  الأ���ض��ت��اذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

)دولة الإمارات العربية املتحدة: 8 �ضعبان 1434ه�   
املوافق 17 يونيو 2013م(.

املنتدى اخلليجي ال�ضوي�رشي لتطوير العالقة بني دول  §
جمل�س التعاون والحتاد ال�ضوي�رشي )جنيف: 27 و 

28 �ضوال 1434ه� املوافق 3 و 4 �ضبتمرب 2013م(.
ال��ن��دوة ال��وط��ن��ي��ة ح���ول » ك��ف��اي��ات ال��ق��رن احل���ادي  §

والع�رشين » بدع�ة من معايل وزيرة الرتبية والتعليم 
ب�ضلطنة ُعمان )16 � 18 ذو القعدة 1434ه� املوافق 

22 � 24 �ضبتمرب 2013م(.
لقاء مديرة مكتب اليون�ضكو يف الدوحة ملناق�ضة برامج  §

 2 املوافق  نوفمرب1434ه�   26( واليون�ضكو  املكتب 
اأكتوبر 2013م(.

الدورة 37 للم�ؤمتر العام ملنظمة الي�ن�شك� )باري�ض: 2  §
� 17 حمرم 1435ه� املوافق 5 � 20 نوفمرب 2013م(.

امل�ؤمتر الإ�شالمي الرابع ل�زراء الثقافة  )اأذربيجان:  §
8و9 حمرم1435ه� املوافق 11و12 نوفمرب 2013م(.

م�ؤمتر » �ش�رة الآخر � التعليم بني الأديان والثقافات  §
»الذي نظمه مركزامللك عبد اهلل بن عبد العزيز العاملي 
 16 و   15 )فيينا:  والأدي����ان  الثقافات  ب��ني  للحوار 
حمرم 1435ه� املوافق   18 و 19 نوفمرب 2013م(.

� الأوروب��ي: قيمنا امل�شرتكة،   § م�ؤمتر احل�ار العربي 
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23 حم��رم  22 و  ال��ي��ون�����ض��ك��و  )ال��ربت��غ��ال:  ع��ق��دت��ه 
1435ه� املوافق 25 و 26 نوفمرب 2013م(.

والعلوم  § والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اجتماع 
 28 املوافق  1435ه�  حم��رم   25 البحرين:  )مملكة 

نوفمرب 2013م(.
اليوم  § العربية املتحدة مبنا�ضبة  الإم��ارات  حفل دولة 

1435ه�  1 �ضفر  بالريا�س:  ال�ضفارة  )مقر  الوطني 
املوافق 4 دي�ضمرب 2013م(.

حفل تكرمي الفائزين بجائزة التميز � وزارة الرتبية  §
 10 املوافق   1435ه�  �ضفر   7 )الريا�س:  والتعليم 

دي�ضمرب 2013م(.
م�ؤمتر ال�شباب الدويل للتط�ع واحل�ار ،  نظمه كل  §

من مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ، ووزارة 
الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�ضعودية بالتعاون 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأم��م  منظمة  مع 
�ضفر   2 اإل��ى  حمرم   30 ج��دة:  )مدينة  )اليون�ضكو( 

1435ه� املوافق 3 � 5 دي�ضمرب 2013م(.
)مقر  § الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  البحرين  مملكة  حفل 

 16 1435ه��  املوافق  13 �ضفر  ال�ضفارة بالريا�س: 
دي�ضمرب 2013م( 

اأقيم برعاية  § الحتفاء باليوم العاملي للغة العربية،  الذي 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
� ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�ضارقة )ال�ض�ارقة: 

15 �ضفر 1435ه�  املوافق 18 دي�ضمرب 2013م(.
للقيا�س والتقومي )الريا�س:   § اجتماع املركز الوطني 

4 ربيع الأول 1435ه املوافق 5 يناير 2014م(.
ربيع  §  6  �  3 )ال��ري��ا���س:   التعليمي  الريا�س  منتدى 

الآخر 1435ه املوافق 3 � 6 فرباير 2014م(.
الآخ��ر  § رب��ي��ع   5( اليون�ضكو  م��ع  تن�ضيقي  اج��ت��م��اع 

1435ه��  املوافق 5 فرباير 2014م(.
ملتقى العتماد املدر�ضي اخلليجي )املدينة املنورة: 9 � 11  §

ربيع الآخر 1435ه املوافق 9 � 11 فرباير 2014م(.
التعاون  § جمل�ض  بدول  العايل  التعليم  وزراء  اجتماع 

 12 امل��واف��ق  1435ه  الآخ���ر  رب��ي��ع   12 )ال��ري��ا���س: 
فرباير 2014م(.

الور�ضة التدريبية الأولى )تدريب املدربني للح�ضول على  §
ربيع   20  �  18 )الدوحة:    )ISTE/ABEGS رخ�ضة 

الآخر 1435ه��  املوافق 18 � 20 فرباير 2014م(.
اجتماع جمل�س اأمناء جامعة اخلليج العربي )مملكة  §

 20 امل��واف��ق  1435ه�  الآخ���ر  رب��ي��ع   20 ال��ب��ح��ري��ن: 
فرباير 2014م(.

امل�ؤمتر العام الرابع ع�رش ل�زراء التعليم العايل )الريا�ض:  §
9 جمادى الأولى 1435ه� املوافق 10 مار�س 2014م(.

الذي  § وال�ضتثمار  لالأعمال  الأملاين  اخلليجي  املنتدى 
وتقدمي  والأب��ح��اث،  للدرا�ضات  اخلليج  مركز  نظمه 
ورقة عمل )برلني: 10 � 12 جمادى الأولى 1435ه� 

املوافق 11 � 13 مار�س 2014م( 
حفل ت�ضليم جائزة امللك في�ضل العاملية )الريا�س: 29  §

جمادى الأولى 1435ه� املوافق 30 مار�س 2014م(.
بن  § حمدان  جائزة  لتوزيع  اخلتامي  احلفل  ح�ضور 
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)دبي:22  املتميز  التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�ضد 
جمادى الآخرة 1435ه املوفاق 22 اأبريل 2014م(.

م�شاركة املكتب ورعايته لفعالية م�ؤمتر ال�شارقة الدويل  §
الأول يف لغة القراآن الكرمي وم�ضتجدات الع�رش بالتعاون 
مع جامعة ال�ضارقة )ال�ضارقة: 29 و 30 جمادى الآخرة 

1435ه املوافق 29 و 30 اأبريل 2014م(.
والثقافة  § للرتبية  العربية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل���ؤمت��ر 

1435ه��   رج��ب   28 )تون�س:  )الألك�ضو(  والعلوم 
املوافق 29 مايو 2014م(.

امل�ؤمتر التا�شع ل�زراء الرتبية والتعليم يف الدول العربية  §
)تون�س: 30 رجب 1435ه�� املوافق 29 مايو 2014م(.

يف  § للتكن�ل�جيا  الدولية  للجمعية  ال�شن�ي  امل�ؤمتر 
جمال التعليم ISTE يف الوليات املتحدة الأمريكية/ 
يونيه   11 امل��واف��ق  1435ه��  �ضعبان   13( اأت��الن��ت��ا 
2014م( والجتماع بامل�ش�ؤولني يف اجلمعية يف اإطار 

اتفاقية ال�رشاكة مع املكتب.
م�ؤمتر �شحفي لالإعالن عن تفا�شيل الن�شخة اجلديدة  §

ذي  م��ن   15 الأرب��ع��اء  يا�ضم�ضم.  افتح  برنامج  م��ن 
القعدة 1435ه�  )10 �ضبتمرب 2014م(.

اأب�  § الأول جلائزة خليفة الرتب�ية،  امل�ؤمتر الرتب�ي 
 ��16 املوافق  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  ظبي، 

17 �ضبتمرب 2014م.

زيارات للمقر الرئيس للمكتب بالرياض 
�سهــد �لمقر �لرئي�ص للمكتب زيار�ت لعدد من �لم�سوؤولين و�لوفود في �إطار تفعيل عالقته بالميد�ن �لتربوي 

وذوي �لعالقة بالعمل �لتربوي �لم�سترك ومن هذه �لزيار�ت:

لدول  § التعاون  ملجل�ض  العام  الأم��ني  معايل  لقاء   
1434/3/2ه�  املكتب:  )مقر  العربية  اخلليج 

املوافق   2013/1/14م(.
مع  § التعاون  �ضبل  لبحث  اليون�ضكو  وف��د  لقاء 

املوافق  املكتب:1434/3/7ه�  )مقر  املنظمة 

2/17/ 2013م(.
جابر  § ب��ن  ثامر  ال�ضيخ  ال�ضفري  �ضعادة  زي���ارة 

الأحمد ال�ضباح � �ضفري دولة الكويت لدى اململكة 
العربية ال�ضعودية ملقر املكتب )مقر املكتب: 3 ذو 

القعدة 1434ه� املوافق 9 �ضبتمرب 2013م(.
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