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مكتب التربية العربي لدول الخليج











مصادقة القيادات العليا لدول الخليج األعضاء على 
النظام األساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
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ــه  ــم النــاس وتثقيفهــم فــي حــّد ذات إن تعلي
ثــروة كبيــرة نعتــز بهــا، فالعلــم ثــروة، ونحــن 

نبنــي المســتقبل علــى أســاس علمــي.

زايد آل نهيان

مة
بص

م 
له
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فــي تاريــخ األمــم والشــعوب أيــام ٌتســطر علــى 
جبيــن الزمــن أمجــاًدا تحفــل بالمعانــي الســامية 
والقيــم األصيلــة، وهــي دائًمــا مشــاعل التوجــه 
إلــى المســتقبل, وأحســب أننــا نعيــش اليــوم 

ــدة. ــام الخال واحــًدا مــن هــذه األي
عيسى آل خليفة

مة
بص

م 
له
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عقولكــم  الشــباب  اإلخــوة  أيهــا  أضيئــوا 
وطريقكــم  باإليمــان،  وقلوبكــم  بالعلــم، 
وقلوبكــم  وعقولكــم  والعمــل،  بالتعــاون 
وجهودكــم هــي حقــول المســتقبل، فأنتــم 

الغــرس والثمــر.

جابر الصباح

مة
بص

م 
له
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مة
بص

م 
له

ــال  ــن رج ــد َدْي ــذا البل ــي ه ــن ف ــى أي مواط ــن ينس ل
ــوا  ــع ، ألنهــم كان ــاق الجمي ــم فــي أعن ــة والتعلي التربي
ــى أداء  ــرص عل ــة والح ــو الهم ــي عل ــذى ف ــًا يحت مث
ــم  ــا .. فليجزه ــى صوره ــي أجل ــة ف ــب والوطني الواج
اهلل عنــا خيــر الجــزاء، وليطــرح فــي غرســهم الخيــر 

والبركــة والنمــاء.
خالد آل سعود
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تقدمــه  ونشــهد  العلــم  عصــر  نعيــش  إننــا 
المتاحــق فــي جميــع المجــاالت، وإن ذلــك 
ــا  ــادَّ هم ــل الج ــم والعم ــأنَّ العل ــا ب ــا يقيًن ليزيدن
ــات هــذا العصــر،  ــا وســيلتنا لمواجهــة تحدي مًع
ــاس  ــى أس ــرٍة، عل ــٍة ومزده ــٍة قوي ــاء نهض وبن

مــن قيمنــا اإلســامية والحضاريــة.
قابوس بن سعيد

مة
بص

م 
له
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مة
بص

م 
له

إن تكاتفنــا وترســيخ وحدتنــا وتفانينــا فــي ســبيل 
المصلحــة العليــا كل ذلــك كفيــل بــأن يســهل 
علينــا كل صعــب وأن يصــل بنــا إلــى تحقيــق 

كافــة أمانينــا بــإذن اهلل.
خليفة آل ثاني
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فـــي  جهـــًدا  نألـــو  ال  إننـــا 
عملقـــة البشـــر مـــن خـــال 
المعرفـــة  مجتمـــع  إقامـــة 
منظومات  في  واالســـتثمار 
التربيـــة األكثـــر انخراًطا في 
عصـــر التكنولوجيـــا وثرواتها.

حسين الحمادي

إن خيارنـــا األفضـــل ورأس مالنا 
النفيـــس هـــو إعـــداد جيل من 
المواطنين مـــن ذوي الكفاءة 
العاليـــة علمًيـــا وإبداعًيا، وهو 
ما يعمـــل عليه مكتـــب التربية 
بإخاص. الخليج  لـــدول  العربي 

ماجد النعيمي

خبـــرة  اليمـــن  اكتســـب  لقـــد 
كبيـــرة مـــن خـــال عضويته في 
لدول  العربـــي  التربيـــة  مكتـــب 
الخليـــج انعكســـت إيجابًيـــا على 
تطـــور العمليـــة التعليميـــة في 

اليمنيـــة. الجمهوريـــة 

عبداهلل لملس

نبنـــي  التعليـــم  فـــي  إننـــا 
ونســـلح  بالمعرفـــة،  أجيالنـــا 
أبناءنـــا بالثقافـــة، ونوجههـــم 
فيهم  ونزرع  األمثل،  بالســـلوك 
الوعـــي لتحديات هـــذه األمة 

وحاجاتهـــا.

بدر العيسى



بادنـــا  تستشـــرف  إذ  اليـــوم 
وأعظـــم  أزهـــى  مســـتقبًا 
ألجيالهـــا فـــإن االســـتثمار في 
العنصر البشـــري هو االســـتثمار 
العوائـــد،  المضمـــون  األمثـــل 
وعلـــى ســـواعده تبنـــى نهضة 

وحضارتهـــا. األمـــم 

أحمد العيسى

رغم المكاســـب التـــي حققها 
العالـــم فـــي الفتـــرة الماضية 
فـــي مجـــال التعليـــم إال أنـــه 
مازالـــت هنـــاك العديـــد مـــن 
التحديـــات تمثل هاجًســـا كبيًرا 
والمؤسسات  الحكومات  لدى 

. لتعليمية ا

مديحة الشيبانية

إن التعليم يســـهم بدور إيجابي 
في تحقيق التقـــارب والتواصل 
والتفاعل بيـــن الحضارات، ويعزز 
المشـــتركة  اإلنســـانية  القيـــم 
وحقـــوق اإلنســـان، ومبـــادئ 
والســـام  والعـــدل  الحـــق 

المتبادل. واالحتـــرام 

محمد الحمادي



ــا مشــترًكا،  منــذ أربعيــن ســنة، ودول الخليــج العربيــة تكتــب تاريًخــا تربويًّ
ــدة  ــى وح ــة واألرض، وعل ــدم واللغ ــن وال ــراكة الدي ــى ش ــد عل يؤك
ــزال  ــتمرت، وال ت ــدأت واس ــة ب ــال مؤسس ــن خ ــل، م ــان واألم اإلنس
ــا، يعيــش علــى الجهــود الصادقــة، ويرتــوي مــن حّبــات عــرق  كائًنــا حيًّ

الســواعد المخلصــة.
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لقــد بــدأت بــذرة التعــاون بالتعليــم باعتبــاره العامــل الجامــع ألبنــاء هــذه 
ــج   ــدول الخلي ــاون  ل ــس التع ــاء مجل ــه بإنش ــعت مجاالت ــى أن اتس ــة إل المنطق

ــنوات. ــك بس ــد ذل بع
خالد بن فهد
مدير عام )١٣٩٧-١٣٩٩هـ(

مة
بص

م 
له
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إنــه مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، بــذرة مــن البــذرات األولــى للعمــل 
الخليجــي المشــترك، التــي نبتــت علــى رؤيــة التعــاون مــن أجــل توحيــد أهــداف 
التعليــم، واألســس العامــة للمناهــج، فــي جــّو مــن التنســيق والتكامــل فــي 
عمليــات تنميــة هــذا التعليــم وتطويــره، باالســتناد إلــى تــراث مشــترك، ومــوارد 
اقتصاديــة متقاربــة، وظــروف اجتماعيــة وثقافيــة متماثلــة، وســلوك اجتماعــي 

وعــادات متســقة.

وقــد أســهم المكتــب فــي رســم مامــح الشــخصية التربويــة العربيــة الخليجيــة 
بامتيــاز، وعمــل بوعــي ثقافــي علــى توحيــد الــرؤى، وصناعــة األجيــال.

إن التربيــة الســليمة، والتعليــم المتقــن همــا األســاس الــذي ُتبنــى عليــه الــدول 
المتقدمــة، وإن النــشء هــو المحــور الــذي تقــوم عليــه العمليــة التربويــة 
ــيق  ــاون، وبالتنس ــى التع ــاء عل ــدول األعض ــن ال ــرص م ــك بح ــة، وذل والتعليمي

ــج. ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــه مكت ــل علي ــذي يعم ــل، ال المتواص
هيثم األثري

مة
بص

م 
له
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فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، أخــذت مامح التعــاون بين الــدول الخليجيــة تتبلور 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، حيــث عقــدت اتفاقيــات بينهــا شــملت قواعــد إرســاء 
ــرات، واســتقراء الواقــع  ــادل المعلومــات والخب ــة تب هــذا التعــاون، وانطلقــت رحل
ــة دور  ــادات التعليمي ــر. وقــد كان للقي ــة وتطوي التعليمــي، ومــا يحتاجــه مــن تنمي
ــن وزراء  ــا، فتمــت اتصــاالت بي ــادة السياســية العلي ــارز فــي ترجمــة توجهــات القي ب
التربيــة والتعليــم والمعــارف آنــذاك، وتــم االتفــاق علــى لقــاء يضــع أســس التنســيق 
والتعــاون فــي ميــدان التعليــم لــدول المنطقــة. وكانــت التوصيــة، ثــم القرار بإنشــاء 
ــا لرؤيــة قــادة الــدول الخليجيــة،  مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، تنفيــذا أميًن
الذيــن آمنــوا بــأن مســتقبل األمــة وبقاءهــا يعتمــد علــى تعليــم أبنائهــا، وإعدادهــم 

اإلعــداد الكافــي لخــوض غمــار حيــاة الغــد.  
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ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــت )دول ــدول الس ــن ال ــة م ــة المكون ــدت اللجن ــي ١٩٧5/١١/٩م، عق ف
المتحــدة، ودولــة البحريــن، ودولــة الكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عمــان، 
ــي  ــا ف ــدت اجتماعه ــب، عق ــيس المكت ــى تأس ــت عل ــي اتفق ــدول الت ــي ال ــر( وه ــة قط ودول
ذلــك التاريــخ، ووضعــت أول ورقــة عمــل لهــا، تضمنــت عرًضــا لمبــررات التعــاون بيــن هــذه الــدول 
ــة، التــي ســيقوم عليهــا المكتــب، وكان القــرار  واألهــداف واالتجاهــات واألســس الموضوعي

األول لهــذا المؤتمــر بإنشــاء »المكتــب اإلقليمــي للتربيــة«.
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إن إســهام المكتــب فــي تطويــر التربيــة وتحقيــق تكامــل مســيرتها فــي دولنــا 
يأتــي نتيجــة العــون الكريــم والدعــم الموصــول الــذي تقدمــه حكومــات الدول 

األعضــاء فــي مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج.
محمد الرشيد
مدير عام )١٣٩٩-١٤٠٨هـ(

مة
بص

م 
له
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اتفاقية مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج



وفــي اللقــاء الثانــي لهــذه اللجنة فــي الفترة مــن ٩- ١١/ 5/ ١٩٧٧م، 
تــم االتفــاق علــى تســمية المكتــب: »مكتــب التربيــة العربــي لــدول 
الخليــج«، ووافــق المؤتمــر علــى أن يكــون لــه مقــر دائــم فــي مدينــة 
الريــاض، وتــم إصــدار النظــام األساســي، واعتمــاد الميزانيــة، وخصصــت 
ــام  ــن الع ــرم م ــة مح ــي بداي ــب ف ــا للمكت ــى خاصًّ ــر مبًن ــة المق دول
١٣٩٧هـــ )مايــو ١٩٧٧م(، وتــم وضــع تعريــف للمكتــب فــي المــادة 

الثانيــة مــن النظــام األساســي، علــى أنــه:

 »هيئــة عربيــة خليجيــة تعمــل فــي نطاق الــدول األعضــاء لخدمة 
ــددة  ــة المح ــة والتوثيقي ــة والثقافي ــة والعلمي ــداف التربوي األه
فــي هــذا النظــام وفــي غيــره مــن األنظمــة واللوائــح الصــادرة 

عــن المؤتمــر العــام«.





إن البحــث العلمــي مــن أهــم أســس بنــاء الحضــارات والمجتمعــات القائمــة 
علــى المعرفــة، مــن حيــث إســهامه فــي حــل المشــكات االقتصاديــة 
ــج  ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــى مكت ــد أول ــة. وق ــية والتربوي والسياس

ــة. ــيرته المبارك ــي مس ــة ف ــة خاص ــب أهمي ــذا الجان ه
ربيعة الكعبي

مة
بص

م 
له



ســعى مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج منــذ إنشــائه إلــى تحقيــق 
ــة  ــؤون التربوي ــي الش ــد ف ــل والتوحي ــيق والتكام ــاون والتنس ــكال التع ــق أش أوث
والثقافيــة والعلميــة بيــن الــدول األعضــاء فيــه. وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك مضــى 
إلــى تخطيــط نشــاطاته، وبرمجتهــا بأســاليب علميــة دقيقــة وفاعلــة، منطلًقــا مــن 
ــى احتياجاتهــا  ــا عل ــدول األعضــاء، وواقًف ــم فــي ال ــة لواقــع التعلي دراســة واعي

فــي الميــدان التربــوي.
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1980 ـ 1985

2006-1980

الخطة المتوسطة
المدى األولى 

1986 ـ 1991
الخطة المتوسطة

المدى الثانية

2002
مش�وع تطو�ر التعليم

في الدول األعضاء

1992 ـ 1997
الخطة المتوسطة

المدى الثالثة

2001ـ 2006
الخطة المتوسطة

المدى ال�ابعة

1999
وثيقة استش�اف

مستقبل العمل التربوي

1999
الخطة المشتركة

لتطو�ر مناهج التعليم العام

الخطط المتوسطة المدى التي نفذها المكتب في الفترة من )2006-1980(

وفعالياتــه  المكتــب  برامــج  تأتــي  ولكــي 
األعضــاء،  الــدول  احتياجــات  مــع  منســجمة 
ومنبثقــة مــن تحليــل للواقــع، وبرؤيــة ســديدة 
التخطيــط  أســلوب  المكتــب  اتبــع  للمســتقبل، 
ــيرته،  ــن مس ــرة م ــرة مبك ــي فت ــتراتيجي ف االس
وقــد توزعــت برامــج المكتــب وفعالياتــه فــي  
المــدى، وذلــك فــي  أربــع خطــط متوســطة 

2٠٠6م(:  -١٩٨٠( الفتــرة 
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الصادرة  بالتعليم،  المتعلقة  القرارات  جميع  المكتب  نفذ 
عن المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والموجهة إليه من األمانة العامة للمجلس، وقد شملت تلك 
القرارات الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم، ومشروع 
اإلسامية،  التربية  مناهج  تطوير  ومشروع  التعليم،  تطوير 

والثقافة اإلعامية، وتعزيز القيم في مناهج التعليم.

إذا كان العمــل بالعلــم هــو مــن وصايــا تراثنا العربي اإلســامي، 
التعــاون  دعــم  طريــق  فــي  يمضــي  التربيــة  مكتــب  فــإن 

ــل. ــم والعم ــن العل ــيق بي والتنس
علي التويجري
مدير عام )١٤٠٨-١٤١٩هـ(

مة
بص

م 
له
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الخطط  لصياغة  االستراتيجي  التخطيط  أسلوب  تبني  الخطة  هذه  مثلت 
دراسة  إجراء  إلى  إعدادها  في  المكتب  لجأ  حيث  المستقبلية،  والبرامج 
واقعه،  وتشخيص  األعضاء،  الدول  في  التعليم  مشكات  على  للتعرف 
لبرامجه ومشروعاته اشتمل على )6٨(  ا  ووضعت هذه الخطة إطاَرا عامًّ
مشروًعا، تضمن كل منها برامج تطلبتها طبيعة المشروع وأهدافه. وألن 
المؤشرات األولى لعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج تؤذن بانطاق 
عملية إثراء للبيئة التربوية، فقد تحتم على المكتب أن يتبوأ مكانه كدار نشر 
تربوية رائدة، فأنشأ لهذا الغرض مطبعته الخاصة عام ١٩٨٣م، والتي تعتبر 
أكبر عنوان مطبعي أثرى المكتبة العربية بنتاجاته طوال أربعة عقود. كما 
برز في هذه الفترة اسم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج 

كأول جهاز متخصص من أجهزة المكتب.
بلغت إصدارات المكتب في زمن هذه الخطة ١٠٧ إصدار، وتنوعت 
واإلسامية،  العربية  الثقافة  واقع  لتشمل  الخطة  هذه  برامج 
وأساليب  واالختبارات،  التربوي،  والتخطيط  المعاصرة،  واتجاهاتها 

التقويم، واإلشراف والتوجيه التربوي.
وقد تزامنت الخطة مع حدث تاريخي مهم على مستوى التعاون الخليجي، 
حيث أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25/ 5/ ١٩٨١م، 
ا جديًدا، ومظلة سياسية لبرامج  ومثلت األمانة العامة للمجلس دعًما قويًّ

مكتب التربية العربي لدول الخليج ومشروعاته.

منها  استمد  مصادر،  عدة  على  الخطة  هذه  إعداد  في  المكتب  اعتمد 
موجهات العمل التربوي، ومن بينها أهدافه التي أسس من أجلها، وقرارات 
المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، ومقترحات الدول األعضاء، وتوصيات 
التربوية  للبحوث  العربي  المركز  إدارة  ومجلس  العالي،  التعليم  مجلس 
لدول الخليج ، وتوصيات الندوات واللقاءات والمؤتمرات، ونتائج البحوث 
للمكتب،  العامة  اإلدارة  ومقترحات  المكتب،  أنجزها  التي  والدراسات 
ومعطيات التقرير النهائي لفريق تقويم أعماله، ومقترحات الجهات ذات 
العاقة، ويأتي في مقدمتها األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
بالعمل  المهتمة  والشخصيات  والوزارات  الجامعات  وكذلك  العربية، 
العربي المشترك، إضافة إلى المنظمات الخليجية والعربية والدولية التي 

يتعاون معها المكتب وينسق عمله معها .

وقد بلغ عدد برامج هذه الخطة )2٣٧( برنامًجا، تعددت محاورها لتشمل 
جوانب التنسيق والتكامل في الخطط التربوية والثقافية والعلمية، وتطوير 
متطلبات  تلبية  في  التعليمية  النظم  فاعلية  وزيادة  وتوحيدها،  المناهج 
التربية  التقنيات الحديثة لخدمة  التنمية الشاملة في المنطقة، وتوظيف 
وتدعيم  والمعوقين،  الموهوبين  برعاية  واالهتمام  والعلوم،  والثقافة 
المعاصر  اإلسامي  العربي  الفكر  ومساندة  واإلسامية  العربية  الثقافة 

ونشر اللغة العربية وتيسير تعلمها.

الخطة الثانية )1986 ـ 1991م(الخطة األولى )1980 ـ 1985م(
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الخطة الثالثة )1992 ـ 1997م(

الخطتين  نواتج  من  الثالثة  للخطة  إعداده  في  المكتب  استفاد   
السابقتين، وراعى في إعدادها منطلقات البعد العربي اإلسامي، 
واألفق  وثقافته،  الخليجي  العربي  المجتمع  قيم  يشكل  الذي 
العالمي المتقدم. وفي هذه الخطة تم تنفيذ )225( برنامًجا، تمحورت 
العربية اإلسامية لمنطقة  الهوية  التأكيد على دور وأهمية  حول 
الخليج العربي في بناء اإلنسان الخليجي، وتحسين عناصر األنظمة 
التربوية لدول المنطقة، ورفع كفاية النظم التربوية وترشيد إنفاقها 
وتحسين إنتاجيتها، وتوثيق عاقة األنظمة التربوية بمتطلبات التنمية 

الشاملة، والتركيز على التعليم األساسي وتعميمه والتعليم الثانوي 
واالهتمام  والتقني،  األكاديمي  التعليم  بين  والتوازن  وتنويعه، 
بالتعريب ودراسة التراث العربي اإلسامي ونشره، وتشجيع البحث 
التربوي والعلمي والثقافي، واالهتمام بخطط وبرامج محو األمية 
إعطاء  بالطفولة، والعمل على  العناية  برامج  الكبار، ودعم  وتعليم 
الصلة  وتوثيق  والتربية،  اإلعام  بين  للتنسيق  االهتمام  من  المزيد 
والتعاون والتنسيق بين المنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات 

العاقة، بما يخدم تطوير العمل التربوي في المنطقة. 
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أملت  ثرية،  تجربة  إلى  للمكتب  الثالثة  الخطة  تنفيذ  أفضى 
إجراء  مامحها  أهم  من  كان  التأمل،  من  فترة  بدء  عليه 
االستمرار  مع  التربوي،  العمل  لمستقبل  استشرافية  دراسة 
إلى  إضافة  الثالثة.  الخطة  برامج  من  تبقى  ما  إتمام  في 
يتماشى مع قرارات  المكتب أن  لزاًما على  ذلك، فقد كان 
المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول 
التعليم، ومنها القرار الذي صدر آنذاك بخصوص تنفيذ خطة 

مشتركة لتطوير المناهج. كما شهدت هذه الخطة انطاق 
مركز متخصص في التدريب، وهو )المركز العربي للتدريب 
التربوي لدول الخليج( ثاني األجهزة المتخصصة للمكتب، 
ليسهم في تطوير أداء القيادات التربوية على أسس تربوية 

وعلمية حديثة. 

الخطة الرابعة )2001 ـ 2006م( 
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التي  الدراسة االستشرافية،  الوثيقة عن  وقد نتجت هذه 
العامة  للتوجهات  واضحة  رؤية  لتضع  المكتب،  بها  قام 
الوثيقة عام  إنجاز  التعليم خال عشرين سنة، منذ  لتطوير 
لخطط  ا  مهمًّ مرجًعا  الوثيقة  هذه  وشكلت  )١٩٩٩م(، 
المستقبلية،  ومشروعاته  المشترك  التربوي  التعاون 
من  التعليم  به  حظي  ما  وتنامي  ازدياد  مع  وتزامنت 
المجلس  قرارات  وصدور  األعضاء،  الدول  قادة  اهتمام 
األعلى بالموافقة على الخطة المشتركة لتطوير مناهج 

التعليم بالدول األعضاء.

في  األعضاء  الدول  قادة  إرادة  بوضوح  الخطة  هذه  ترجمت 
مكتب التربية العربي لدول الخليج القائمة على أن يتبوأ التعليم 
والمواطن،  الوطن  بناء  في  الائقة  مكانته  الدول  هذه  في 
مجلس  دول  لقادة  األعلى  المجلس  توجيه  من  انطلقت  حيث 
)أبو  عشرة  التاسعة  دورته  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
ظبي/ ديسمبر ١٩٩٨م( بتكليف وزراء التربية والتعليم والمعارف، 
التعليم، تتضمن أساليب يمكن  بإعداد دراسة حول تطوير مناهج 
األعضاء  الدول  احتياجات  يخدم  وبما  التواصل،  لتقوية  تطبيقها، 
في خططها االقتصادية والتنموية، الذي من شأنه تعزيز مسيرة 

ثانًيا: الخطة املشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.أواًل: وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي.

تميزت الخطة الرابعة باتساع دائرة المشاركة، وبتوافر مدخلين مهمين في إعدادها، وهما:
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المجلس، وتحقيق أهدافه. وهكذا ارتبطت خطة تطوير المناهج 
منذ التوجيه بإعدادها بإرادة سياسية واعية لدور التربية في إثراء 
مسيرة المجلس وتعزيزها واإلسهام الفاعل في تحقيق األهداف 

التي أنشئ المجلس من أجلها.
وبناء عليه، تواصلت الجهود بين مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
تم  حتى  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  واألمانة 
دورته  في  للمكتب  العام  المؤتمر  اعتمدها  التي  الخطة،  إعداد 
المجلس  إلى  أبريل ١٩٩٩م(، ورفعت  )أبو ظبي  الخامسة عشرة 
١٩٩٩م(،  نوفمبر  )الرياض  العشرين  اجتماعه  دورة  في  األعلى 
الازمة  والبرامج  الخطط  بإعداد  الموقر،  األعلى  المجلس  فوجه 

لتطوير مناهج التعليم، وفًقا لما تم التوصل إليه.

 – القادة  بمتابعة  المناهج  لتطوير  المشتركة  الخطة  حظيت  وقد 
يحفظهم اهلل – لمراحل تنفيذها وتهيئة الظروف الازمة لنجاحها، 
المنهج  حلقات  بجميع  التعليم  مناهج  لتطوير  برامجها  وارتبطت 
التعليمي، لتكون منظومة تطويرية للمناهج بمفهومها الواسع، 

ابتداًء بالسياسات واألهداف، وانتهاًء بالتقويم.
التوجهات  كافة  الحسبان  في  الرابعة  الخطة  أخذت  فقد  وهكذا 
العام  والمؤتمر  األعلى،  المجلس  من  بشأنها  الصادرة  والتوجيهات 
ماحظات  كافة  تضمينها  تم  كما  للمكتب،  التنفيذي  والمجلس 
الدول األعضاء، واستفادت من نتائج تقويم عمل المكتب، والخبرات 
التي أتيحت لها خال مراحل إعدادها، فأصبحت على درجة أفضل من 

المواكبة للتطورات والمستجدات على الساحة التربوية والتقنية.

ب�امج الخطة المشتركة
لتطو�ر مناهج التعليم

- الو�ن النسبي للمواد الد�اسية
- الحد المطلوب من الوقت لطول اليوم الد�اسي والعام الد�اسي 

- الحد األدنى المطلوب من الوقت للمواد الد�اسية 
- تحسين المواد التعليمية 

- األهداف العامة للتعليم وأهداف الم�احل الد�اسية 
- الش�اكة �ين المدرسة والمجتمع

- القدر المشترك في االجتماعيات 
- أهداف المواد الد�اسية 

- التكامل �ين المواد الد�اسية
- وضع منهجية لتضمين المناهج مفاهيم خاصة 

- المها�ات األساسية في الصفوف المبكرة
- األنشطة اإلضافية (تع��ز الخب�ات التعليمية)

- �نمية مها�ات التفكير
- أساليب وط�ق التد��س في المواد االجتماعية

- استخدام الحاسوب وتقنية المعلومات

- التعليم ما قبل االبتدائي
- تد��س اللغة اإلنجلي��ة في المرحلة االبتدائية

- اختبا�ات مستوى التحصيل الد�اسي
- اختبا�ات الكفايات األساسية للمعلمين

ب�امج
األهداف والسياسات

ب�امج التقويم

ب�امج التد��س ب�امج المحتوى
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وضــع المكتــب قضيــة توحيــد المناهــج الدراســية، والكتــب المدرســية هدًفــا رئيًســا لتحقيــق غاياتــه العليــا فــي إيجــاد التقــارب والتكامــل 
التعليمــي. ولعــل مــن أبــرز اإلنجــازات فــي هــذا الســياق، وفــي بدايــات العمــل الخليجــي التربــوي المشــترك، قيــام مكتــب التربيــة العربــي 
لــدول الخليــج بتوحيــد كتــب العلــوم والرياضيــات واالجتماعيــات والكتــب الرياديــة، إذ كانــت آنــذاك تمثــل حاجــة ماســة لــدى وزارات التربيــة 
والتعليــم فــي الــدول األعضــاء، حيــث وفــر هــذا المشــروع أهــم الكتــب الدراســية المقــررة، فــكان طــاب التعليــم العــام يســتقون تعليمهــم 
فــي العلــوم والرياضيــات مــن مصــدر واحــد، يبــرز فيــه اســم المركــز العربــي للبحــوث التربويــة أول األجهــزة المتخصصــة للمكتــب. وفــي 
ســياق هــذه الرؤيــة الوحدويــة، ســعى المكتــب إلــى إيجــاد مؤسســات تعليميــة مشــتركة، ومــن أهــم مــا تحقــق فــي هــذا الشــأن إنشــاء 

جامعــة الخليــج العربــي، المؤسســة التعليميــة الجامعــة آلمــال أبنــاء الخليــج.

توحيد املناهج الدراسية
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ــة  ــة العربــي لــدول الخليــج علــى المنظمــات اإلقليمي ــاح مكتــب التربي إن انفت
والعالميــة أثــرى برامجــه، وأيقــظ همــم التربوييــن للمشــاركة واالســتفادة مــن 

تجــارب وخبــرات اآلخريــن.
سعيد المليص
مدير عام )١٤١٩-١٤26هـ(

مة
بص

م 
له
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قرارات المجلس األعلى
لمجــــلس التعـــاون لدول الخـليج العـربية

في التعـــــــليم
ــة. وال  ــج العربي ــدول الخلي ــؤرة اهتمــام قــادة مجلــس التعــاون ل ــزال، فــي ب ــم، وال ي كان التعلي
يــكاد يخلــو أي مــن اجتماعــات المجلــس األعلــى مــن قــرارات، أو توجيهــات مرتبطــة بالتعليــم، 
ــه العشــرين  ــى فــي دورت ــس األعل ــره. وكمــا ورد ســابًقا، فقــد أصــدر المجل واالهتمــام بتطوي
ــدول  ــة العربــي ل ــر المناهــج، والتــي قــام مكتــب التربي ــذ الخطــة المشــتركة لتطوي قــراًرا بتنفي
الخليــج بتنفيــذ برامجهــا، بصفتــه الــذراع الفنيــة المتخصصــة فــي التعليــم، فــي منظومــة التعــاون 

الخليجــي المشــترك.

لق��د ج�ص��د م�ص��روع تطوي��ر التعليم توا�صل اهتم��ام القيادة 
ال�صيا�ص��ية ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة 
بالتعلي��م ودع��م خط��ط اإ�صالح��ه وتطوي��ره، فق��د انبثق��ت 
فك��رة ه��ذا امل�ص��روع م��ن ق��رار املجل���س الأعل��ى يف دورت��ه 
الثالث��ة والع�ص��رين )الدوح��ة، قط��ر، دي�ص��مرب 2002م( 
ب�ص��اأن وثيقة الآراء التي قدمها خادم احلرمني ال�ص��ريفني 
املل��ك عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز اآل �ص��عود اإىل املجل���س يف 
لقائه الت�ص��اوري الرابع )جدة، مايو 2002م( عن م�ص��رة 

العم��ل امل�ص��رك، فاتخ��ذ ب�ص��اأنها الق��رار الآت��ي:
اإن املجل���س الأعلى، وقد ا�ص��تذكر توجيهه يف اللقاء الت�ص��اوري 
الراب��ع )ج��دة، ماي��و 2002م( ب�ص��اأن وثيق��ة الآراء التي قدمها 
�صاح��ب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ر عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز ويل 

العه��د ونائ��ب رئي���س جمل���س الوزراء ورئي���س احلر���س الوطني 
يف اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية، وبع��د الط��الع عل��ى ملخ���س 
التقري��ر ال��ذي اأعدت��ه الأمان��ة العام��ة يف �ص��وء اقراح��ات 
ومالحظ��ات ال��دول الأع�ص��اء وفري��ق اخل��رباء امل�ص��كل له��ذا 
الغر�س، وعلى تو�صية املجل���س الوزاري بهذا ال�ص��اأن، واإدراًكا 
لأهمي��ة ه��ذه الآراء يف تعزي��ز م�ص��رة جمل���س التع��اون، ق��رر:
التقري��ر  ملخ���س  يف  ال��واردة  التوجه��ات  اعتم��اد   )1

ال��ذي اأعدت��ه الأمان��ة العام��ة.
2( توجي��ه اللج��ان الوزاري��ة يف جمال اخت�صا�صها بو�صع 

الآليات والربامج الكفيلة بتحقيق هذه التوجهات.
3( تعر���س تقاري��ر دوري��ة عل��ى املجل���س الأعل��ى ب�ص��اأن 

م��ا تتخ��ذه اللجان م��ن خط��وات واإجراءات.
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التطويــر  علــى  الحافــز  السياســي  المنــاخ  هــذا  ظــل  وفــي 
ــم  ــر التعلي ــروع تطوي ــق مش ــم، انطل ــة بالتعلي ــث والعناي والتحدي
الرابعــة  الــدورة  وبخاصــة مــن قــرار المجلــس األعلــى فــي 
والعشــرين الــذي كلــف وزراء التربيــة والتعليــم )المؤتمــر العــام 
ــج(، بوضــع خطــة موحــدة  ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي لمكت

فــي  ورد  مــا  لتحقيــق  المائمــة  والمشــاريع  البرامــج  مــن 
دراســة » التطويــر الشــامل للتعليــم« ووثيقــة اآلراء لصاحــب 
الســمو الملكــي األميــر عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز، ومرئيــات 
الهيئــة االستشــارية، إضافــة إلــى التقويــم المســتمر للخطــة 
ــا علــى رأس  ــم العــام«، واضًع ــر مناهــج التعلي المشــتركة لتطوي
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ــق  ــق التواف ــة، وتحقي ــة والتقني ــدة العلمي ــاء القاع ــات بن األولوي
ــج  ــر المناه ــة، وتطوي ــات التنمي ــم ومتطلب ــات التعلي ــن مخرج بي
بيــن  والتكامــل  التنســيق  وتكثيــف  والتدريبيــة،  التعليميــة 
المؤسســات التعليميــة فــي دول المجلــس، واالهتمــام بقضايــا 
ــن  ــاة م ــداف المتوخ ــا لأله ــترك. وتحقيًق ــوي المش ــل الترب العم

المشــروع، ومــا يتســم بــه مــن ضخامــة وعمــق فــي المضاميــن، 
فقــد وضعــت برامجــه فــي إطــار تكاملــي يســتجيب لمتطلبــات 
الحاضــر، ويستشــرف رؤى المســتقبل، ويســهم فــي تعميــق 

التواصــل والتاحــم بيــن األشــقاء.

إن العمــل الجــاد والــدؤوب الــذي يقــوم بــه مكتــب التربيــة 
العربــي لــدول الخليــج، والتوجيــه والدعــم الســخي، الــذي يتلقــاه 
مــن قــادة دولنــا األجــاء، ليــدّون قصــة نجــاح رائعــة خــال أربعين 

ســنة مــن العطــاء والتميــز.
حمود الحارثي

مة
بص

م 
له
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وقــد تعــددت برامــج مشــروع تطويــر التعليــم لتشــمل مختلــف مجــاالت التطويــر التربــوي المســتهدف. وتناولــت تلــك 
البرامــج خمســة مجــاالت مهمــة جــاءت علــى النحــو اآلتــي:

ــج  ــر مناه ــامية، تطوي ــة اإلس ــج التربي ــر مناه ــواد، تطوي ــن الم ــل بي ــروعات: التكام ــمل مش ــم: وش ــج والتعلي ــال المناه - مج
الرياضيــات والعلــوم، االختبــارات التحصيليــة، ومشــروع صعوبــات التعلــم، وتطويــر مناهــج اللغــة العربيــة وتعليمهــا وتعّلمهــا، 

ــح المركــز الثالــث المتخصــص للمكتــب.  ــة فــي الشــارقة، الــذي أصب ــا كان إنشــاء المركــز التربــوي للغــة العربي ومــن هن
- مجال تمهين التعليم: وتناول هذا المجال مشروع التنمية المهنية، ومشروع تدريب القيادات التربوية.

- مجال نظم التعليم: وتناول هذا المجال مشروع تجويد التعليم، ومشروع االعتماد المدرسي.
ــوم،  ــات والعل ــة للرياضي ــات تعليمي ــى لهــذا المشــروع برنامــج برمجي ــة األول ــت المرحل ــم: وتضمن ــة والتعلي - مجــال التقني

ــي. ــم اإللكترون ــة التعل ــم، وبرنامــج بواب ــة للمعل ــدار اإللكتروني وبرنامــج ال
- مجال الشراكة المجتمعية: وجاء عبر مشروع اإلرشاد والتوجيه، ومشروع االستثمار في التعليم.
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فــي حيــن تتابعــت الخطــط االســتراتيجية لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، 
مدفوعــة بقــرارات المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حــول 
التعليــم، توافــرت للمكتــب منظومــة مــن البرامــج، التــي فتحــت مجــاالت جديــدة، 

لبرامــج أخــرى، تعضــد ســابقتها، وتكملهــا.

ويف الوقت ذاته، فاإن الفرتة التي تلت خطط وم�سروعات املكتب ال�سابقة، ابتداًء من )2009(، 
�سهدت هيمنة و�سائل التوا�سل االجتماعي واملبتكرات اجلديدة يف تقنية املعلومات على تفكري 
ال�سباب والن�شء اخلليجي، الذي يربهن على الدوام �سرعة تكيفه مع االأحداث وامل�ستجدات، 

االأمر الذي ي�ستدعي تواوؤًما م�ستمًرا مع املد التقني، و�سرعة تراكم املعارف واملعلومات.
ومن هنا فقد خ�س�ش املكتب دوراته الرباجمية يف الفرتة من )2009- 2014م( ال�ستكمال ما تبقى 
من برامج م�سروع تطوير التعليم، وتلك الربامج، التي �سدرت بها قرارات الحقة من املجل�ش االأعلى. 
ومع ذلك، فاإن اجلزء االأكرب من الربامج، التي تبناها املكتب يف هذه الفرتة، كان موجًها جلوانب 
تقنية واإعالمية تطلبتها طبيعة الع�سر، مثل بناء اأنظمة دعم القرار الرتبوي احلديث، والثقافة 
االإلكرتونية،  املكتب  بوابة  وتطوير  واالت�سال،  املعلومات  تقنية  وكفايات  ومعايري  االإعالمية، 
لتكون م�سدًرا للمعلمني والرتبويني، وحمفًزا لها على االإبداع واالبتكار. وقد حظي الطلبة بن�سيب 
لها م�سابقات االأوملبياد، ونفذ  واأ�س�ش  املدر�سة االفرتا�سية،  اأن�ساأ  املكتب، حيث  جيد من اهتمامات 
برامج الرتبية االأ�سرية، واأ�سهم بقوة يف اإعادة اإنتاج الربنامج االإعالمي ال�سهري »افتح يا �سم�سم«، 
اإىل منظومة  باالإ�سافة  وا�سح،  التعريب برتكيز  التعليم، وحظي  القيمية يف  وركز على اجلوانب 
من الربامج والفعاليات، التي كانت تتجاوب مع احتياجات وزارات الرتبية والتعليم، وتتواءم مع 

متطلبات الع�سر.

نظرة جديدة
لمعطيات مستجدة
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مراكز المكتب المتخصصة

املركز العربي للبحوث التربوية
ــج المتخصصــة، مثلمــا هــو أول مركــز إقليمــي متخصــص فــي  ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي أول أجهــزة مكت
ــج. أنشــئ المركــز فــي )٩ مايــو ١٩٧٧م(، واتخــذ مــن دولــة  ــة الخاصــة بــدول الخلي البحــوث والدراســات التربوي
ا لــه، ويهــدف إلــى اإلســهام فــي تطويــر العمليــة التربويــة وتنميتها فــي الــدول األعضــاء بالمكتب،  الكويــت مقــرًّ
ــوي الخليجــي المشــترك،  ــق أهــداف العمــل الترب ــة فــي تحقي ــة. وقــد أســهم المركــز بفعالي علــى أســس علمي

وأّدى دوًرا كبيــًرا فــي إنجــاز مــا أوكل إليــه مــن برامــج ومشــروعات.
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املركز العربي للتدريب التربوي
ــز  ــام 2٠٠١م كمرك ــئ ع ــة. أنش ــج المتخصص ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــزة مكت ــي أجه ــو ثان ه
متخصــص فــي تطويــر أداء القيــادات التربويــة، علــى أســس تربويــة وعلميــة حديثــة، ويتخــذ مــن الدوحــة 
ا لــه. وقــد نفــذ المركــز العشــرات مــن البرامــج التدريبيــة، التــي شــملت المئــات  عاصمــة دولــة قطــر مقــرًّ

مــن القيــادات التربويــة فــي وزارات التربيــة والتعليــم فــي الــدول األعضــاء بالمكتــب.
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املركز التربوي للغة العربية
ثالــث األجهــزة المتخصصــة لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج. أنشــئ فــي) ١٤ ينايــر 2٠٠٧م( 
ضمــن برامــج تطويــر اللغــة العربيــة، التــي تضمنهــا مشــروع تطويــر التعليــم. ويتخــذ المركــز مــن 
ا لــه، ويهــدف إلــى العناية بتعليــم اللغــة العربية  الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقــرًّ
وتعّلمهــا، مــن جميــع النواحــي. وقــد جّســد المركــز حتــى اآلن اهتمامــات قــادة الــدول األعضــاء 

بالحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وتدعيمهــا.
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ــة العربــي  ــم المطبــق فــي الــدول األعضــاء بمكتــب التربي ــع إلــى التعلي نتطل
لــدول الخليــج باعتبــاره ركيــزة أساســية نحــو انطاقــات فعليــة تحقــق التكاملية، 
ــر مســيرة امتــدت  والعمــل التربــوي المشــترك، وهــو مــا يجســده المكتــب عب

ــا(. )٤٠ عاًم
مروان الصوالح

مة
بص

م 
له
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المشــتركة  التعليميــة  المؤسســة  العربــي  الخليــج  تعــد جامعــة 
الوحيــدة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ويرجــع 
ــج،  ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــراح إنشــائها إلــى مكت فضــل اقت
حيــث أصــدر المؤتمــر العام للمكتــب )٣-٤ أبريــل ١٩٧٩م( قرار إنشــاء 
ــذه  ــخت ه ــد رس ــن. وق ــا البحري ــي«، ومقره ــج العرب ــة الخلي »جامع
الجامعــة المتخصصــة اســمها فــي المجــاالت التنمويــة النــادرة، 
وخاصــة الطــب، كواحــدة مــن الجامعــات المرموقــة فــي مجالهــا. 
وقــد تحققــت فيهــا الوحــدة الخليجيــة فــي أســمى معانيهــا، حيــث 
ــاء  ــدول األعض ــة ال ــن كاف ــون م ــة خليجي ــا طلب ــم فيه ــى العل يتلق
بالمكتــب، ويعمــل خريجوهــا اليــوم فــي كل دولــة مــن هــذه الدول.

ــا، تحــت  ــا وماليًّ تعمــل جامعــة الخليــج العربــي ككيــان مســتقل إداريًّ
مظلــة مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، وفًقــا لقــرار المجلــس 
الـــــوزاري لمجلس الـتـعـــاون لــــدول الخليج العربية في االجـتـمـــاع 

الـثـامـــن والســتين )جــــدة، أغســطس ١٩٩٨م(، حيــث ورد فيه:

)تســتمر جامعــة الخليــج العربــي تحــت مظلــة مكتــب التربيــة 
التربيــة  الجامعــة ومديــر عــام مكتــب  العربــي. ويقــوم مديــر 
ــى  ــا عل ــا وخططه ــاريعها وميزانيته ــة ومش ــج الجامع ــرض برام بع
ــوم  ــم العالــي والبحــث العلمــي إلقرارهــا، ويـقـ ــة وزراء التعلي لجن
المؤتمــر الـعـــام لمكتــب التربيــة الـعـربـــي لـــدول الخليــج بتعديــل 

ــرار...( ــذا الق ــق وه ــا يتف ــة بم ــام الجامع نظ

  جامعة الخليج العربي
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إن العمــل التربــوي الموحــد، أمــر ال بــد أن نصــل إليــه، وال بــد أن يكــون لانتمــاء 
العربــي والبعــد القومــي انعكاســات فــي برامجنــا ومناهجنــا التربويــة، وهــذا 

مــا يؤكــد عليــه مكتــب التربيــة خــال مســيرة ازدانــت بخبراتــه التراكميــة.
عبداهلل المطوع

مة
بص

م 
له
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املكانة العاملية واإلقليمية
 لما كان التنسيق والتعاون ونقل الخبرات ورصد أفضل الممارسات في التعليم 
من األهداف المهمة، فقد كان لزاًما على المكتب، منذ إنشائه، أن يتفاعل مع 

المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية واإلقليمية، حكومية أو غير حكومية. 
كما سجل حضوره في الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات على المستوين 

المحلي واإلقليمي والدولي.
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مســيرة تعــاون خليجــي تربــوي بــدأت قبــل أربعيــن  ســنة، تدلــل 
بوضــوح علــى أن التعليــم كان وال يــزال يحظــى باهتمــام خــاص 
ــزة  ــة ممي ــا. مســيرة اكتســب فيهــا المكتــب مكان لــدى قياداتن
ــي  ــرة الخليج ــت الخب ــدور بي ــام ب ــه للقي ــا  تؤهل ــا وعالميًّ إقليميًّ

ــم. األول فــي التعلي
علي القرني
مدير عام

مة
بص

م 
له
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من  العديد  مع  وتكامل  وتنسيق  تعاون  باتفاقيات  المكتب  يرتبط 
األمم  منظمة  مقدمتها  في  ويأتي  والدولية،  اإلقليمية  الكيانات 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو )UNESCO(، حيث يرجع 
توقيع أول اتفاقية معها إلى عام ١٩٨٠م. ثم ازدادت  هذه العاقة 
قوة ومتانة عبر السنين، ونفذ المكتب العديد من البرامج المشتركة 
اتفاقيات  تربطه  كما  المنطقة.  في  ومكاتبها  المنظمة  مع 

وشراكات مع مكاتب اليونيسكو اإلقليمية للتخطيط والجودة.
يحظى المكتب اليوم بثقة هذه المنظمة الدولية العريقة، وتمثلت 
نوط  الخليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  منح  في  الثقة  هذه 
عضًوا  المكتب  واختيارها  ١٩٩٣م،  عام  التربوية  للجدارة  اليونسكو 
في لجنة التسيير للهدف الرابع من  أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة ) 2٠٣٠م( ممثا عن المجموعة العربية. 
المنظمة  مع  وطيدة  بعاقات  المكتب  ارتبط  مواز  خط  وفي 
ASISCO والمنظمة العربية للتربية والثقافة  اإلسامية )إسيسكو( 
تعاون  اتفاقيات  بهما  تربطه  حيث   ،ALECSO  ) ألكسو   ( والعلوم 

لتنفيذ برامج مشتركة. 
منظمة  واهتمامات  وظائف  ضمن  للتعليم  المحورية  للمكانة  ونظًرا 
العربي  التربية  مكتب  حرص   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
الرصينة  المنظمة  هذه  خبرات  نقل  في  اإلسهام  على  الخليج  لدول 
اتفاقيات  الهدف  هذا  تحقيق  سبيل  في  ووقع  األعضاء،  الدول  إلى 
)PISA( تحت عنوان: بالتعاون معها ورشة تدريب   مع المنظمة، ونظم 
في  الدول  يساعد  أن  الطلبة  لتقييم  الدولي  للبرنامج  يمكن  »كيف 
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لتعريب  الحصري  الحق  على  المكتب  حصل  كما  التعليم«.  تحسين 
إصدارات المنظمة النوعية التي تعنى باالستشراف التربوي، ومهارات 
المزيد من الفعاليات  التعاون  القرن الحادي والعشرين. وسيشهد هذا 

المرتبطة بحاجات قائمة لدى وزارت التربية والتعليم. 
ويأتي البنك الدولي ضمن الهيئات المهمة، التي يتعاون معها المكتب، 
اتفاقية في مجالي  توقيع  تمثلت في  بعاقة متميزة،  ويرتبط معها 

التدريب والتعريب، أثمرت عن منتجات في غاية األهمية. 
الحكومية،  والهيئات  المنظمات  مع  بالتعاون  المكتب  يكتف  ولم 
المهنية  والجهات  والمنظمات  المؤسسات  مع  تواصل  لكنه 
المتخصصة، التي رسخت مكانتها العالمية في مجال التعليم، والتي 
برامجها ومنتجاتها، ومنها على  سبيل  تحظى باهتمام عالمي في 

التي   )ASCD( التعليمية  المناهج  وتطوير  اإلشراف  رابطة  المثال؛ 
التربوي،  المجال  المتميزة في  التطبيقية  الكتب  بتأليف ونشر  تعنى 
حلواًل  وتقدم  والقيادة،  والتدريس  التعليم  في  التميز  وراء  سعًيا 
مبتكرة، لتعزيز نجاح الطلبة، وتتعاون في ذلك مع التربويين الامعين 

والمشهورين، وبخاصة في الواليات المتحدة األمريكية.
تربوية  بيئة  إال في  أن يحدث  المعلمين ال يمكن  أداء  وألن تطوير 
ثرية، فقد عمد المكتب إلى إثراء الساحة التربوية الخليجية والعربية 
بالعشرات من منتجات هذه الرابطة، وحصل على تعامل مميز منها، 
حيث تعطي المكتب األولية في تعريب منتجاتها، ويتلقى المكتب 
تولدت  التي  الثقة  على  داللة  فعلًيا،  نشرها  قبل  المنتجات  هذه 

لديها عن مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
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ــا نحــو اســتثمار  وفــي وقــت توجهــت فيــه نظــم التعليــم فــي دولن
التقنيــة، لاســتفادة مــن معطياتهــا فــي تعزيــز التعليــم والتعلــم، 
حيــث أصبحــت دول الخليــج العربــي فــي أعلــى قائمــة دول العالــم 
دوره،  المكتــب  استشــعر  فقــد  التعليــم،  تقنيــات  فــي  اســتثماًرا 
واســتعان بخبــراء محلييــن وعالمييــن، للتعــرف علــى  التوجــه العالمي 
ــات  ــل الوالي ــا، مث ــورة تعليميًّ ــدول المتط ــي ال ــال ف ــذا المج ــي ه ف
المتحــدة األمريكيــة وســنغافورا وكوريــا الجنوبيــة، وتوصــل إلــى 
حقيقــة أن االســتثمار فــي التقنيــة فــي التعليــم اســتثمار خاســر، إذا 

ــه إضاعــة لألمــوال والجهــود  ــات، وأن ُوّجــه نحــو المعــدات والبرمجي
فــي غيــر طائــل، وأن المرحلــة تتطلــب التوقــف والتأمــل للتــواؤم مــع 

ــم المتقــدم فــي هــذا المجــال. ــه العال مــا وصــل إلي
العالميــة  المعاييــر  إلــى جمعيــة  مــن أجــل ذلــك توجــه المكتــب 
لتكنولوجيــا التعليــم )ISTE(، وهــي جمعيــة غيــر ربحيــة، معنيــة بإصــدار 
المعاييــر العالميــة للطالــب والمعلــم والقائــد التربــوي، وتنتــج المــواد 
التــي تدعمهــا، وتنفــذ البرامــج التدريبيــة، وتصــدر رخًصــا مهنيــة للمعلمين 
وجهــة  التعليــم،  تكنولوجيــا  فــي  االســتثمار  لتوجيــه  والمدربيــن، 
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بيداغوجيــة، عوًضــا عــن تبديــد األمــوال فــي األجهــزة والمعــدات، 
، وفــي رأس قائمــة االهتمامــات. وتضــع المعلــم أوالًّ

وقــد عقــد المكتــب اتفاقيــة شــراكة مــع هــذه الرابطــة المهنيــة، 
اإلثرائيــة  المــواد  مــن  ومجموعــة  العالميــة،  المعاييــر  وترجــم 
ــا للترخيــص للمدربيــن،  المرتبطــة بهــا. كمــا نفــذ برنامًجــا تدريبيًّ
ويعمــل جاهــًدا علــى اســتفادة وزارات التربيــة والتعليــم مــن تجربة 
هــذه الجمعيــة غيــر الربحيــة، التــي تقــدم الجديــد والمتطــور فــي 

ــي يحضــر مؤتمرهــا الســنوي فــي  ــف، والت ــم بأقــل التكالي التعلي
ــر مــن ) ١5 ألــف( مشــارك، مــا يؤكــد علــى الســمعة  ــكا أكث أمري

ــة.  ــع بهــا هــذه الجمعي ــي تتمت ــرة الت الكبي

 إضافــة إلــى كل ذلــك، فــإن للمكتــب عاقات موثقــة ومهمة مع 
ــل شــركة مايكروســوفت  ــات المشــهورة، مث ــد علــى الكيان العدي

ــة سيسمي. وورش
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التربية  الخليج جّل مجاالت  العربي لدول  التربية  أربعون سنة مرت غطى فيها مكتب 
والتعليم، وأصبح يتكئ على كم هائل من البرامج  والنواتج واإلصدارات، التي شكلت 
ا، ولكن.. ماذا بعد األربعين؟ ا وعالميًّ ا والفًتا، وغدا منظمة مرموقة إقليميًّ ا ثريًّ مصدًرا تربويًّ

توجه املكتب اإىل ر�صم ا�صراتيجية جديدة، توؤطر عمله يف الفرة من )2015- 2020م(، وانطلقت تلك 
ال�صراتيجية من روؤية وا�صحة، ور�صالة حمددة، لتحقيق اأهداف ا�صراتيجية �صبعة هي:

تعزيز التن�صيق والتعاون والتكامل بني الدول الأع�صاء. �
تنمية الن�سء لتعزيز قيم املواطنة. �
تطوير ال�صيا�صات التعليمية ون�صر اأف�صل املمار�صات. �
تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها. �
تعزيز دور الأ�صرة واملجتمع يف التعليم. �
اإبراز دور املكتب بيًتا للخربة يف املجال الربوي. �
تعزيز البنية املوؤ�ص�صية للمكتب واأجهزته. �

وتعد هذه ال�صراتيجية من الوثائق الر�صينة املهمة، التي اأعدها املكتب على اأ�صا�س علمي، واأ�صحت تقود 
عمل املكتب يف كل �صغرة وكبرة.

مـاذا بعـــد

األربعــــيـن؟
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نال نوط اليونيسكو للجدارة التربوية.	 
فاز بجائزة  محمد بن راشد في السياسات اللغوية والتعريب. 	 
فــاز بجائــزة »صناعــه الحــدث« مــن الجمعيــة الدوليــة للمعاييــر 	 

.ISTE العالميــة لتكنولوجيــا التعليــم
 	 STEERIN( اختيــر ممثــًا للمجموعــة العربية فــي لجنة التســيير

COMMITTEE( فــي اليونيســكو للهــدف الرابــع مــن أهــداف 
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2٠٣٠ م.

ــر مديــره لعضويــة مجلــس المحرريــن لمجلــة بروســبكتس 	  اختي
ــة الدولــي بجنيــف.  PROSPECTS، التــي يصدرهــا مكتــب التربي

منح الحق الحصري لترجمة إصدارات OECD إلى اللغة العربية. 	 
أعطــي األولويــة فــي الحصــول علــى حقــوق تعريب إصــدارات 	 

.ASCD رابطــة المناهــج وتطويــر التعليم

املكتب والتميز
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نوافـذ من الصـرح
التراث اإلسالمي يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج

عمــل المكتــب، وال يــزال، علــى بعــث وإحيــاء الثقافــة اإلســامية، 
تأكيــًدا لهويــة األمــة، واســتدعاء ألصالتهــا، فوضــع علــى رأس 
الفكــر  التــراث اإلســامي، وخدمــة  الحفــاظ علــى  اهتماماتــه 
اإلســامي التربــوي، ســواء أكان ذلــك بتكريــس الجوانــب الروحيــة 
ــاء  ــز علــى إحي والقيميــة فــي مناهــج التربيــة اإلســامية، أم التركي
التــراث اإلســامي، وبخاصــة مــا يتصــل باألســانيد. وفــي إطــار إدراك 
واع لهــذه الحقائــق، تــم إعــداد خطــط العمــل التــي نفذهــا المكتب 

مــن خــال أنشــطته المختلفــة.

ويأتــي علــى رأس اهتمــام المكتــب وعنايتــه بالثقافــة العربيــة 
اإلســامية، وشــؤون الفكــر العربــي اإلســامي المعاصــر، والعمــل 
علــى إبرازهمــا فــي المجــاالت المختلفــة، تكليفــه فضيلــة العالــم 
الجليــل محمــد ناصــر األلبانــي، بإصــدار صحــاح الكتــب األربعــة ألول 

ــن  مــرة: ســنن أبــي داود، ســنن الترمــذي، ســنن النســائي، ســنن اب
ماجــة، باختصــار الســند، ومــن ثــم أصــدر سلســلة األحاديــث الضعيفة 

لهــذه السلســلة.

ــا للتــراث العربــي اإلســامي فــي المناهــج الدراســية أصدر  ـً وتوظيف
ــة  ــامي والعناي ــي اإلس ــراث العرب ــوع »الت ــة موض ــب دراس المكت
ــية.  ــج الدراس ــي المناه ــبة ف ــواد المناس ــال الم ــب بإدخ ــه«، تطال ب
ــاب »تخطيــط المناهــج الدراســية للعلــوم  كمــا ترجــم المكتــب كت
الطبيعيــة: الرؤيــة اإلســامية«، الــذي يدعــو إلــى إعــادة النظــر 
فــي تصميــم المناهــج الدراســية، ومــواد التعليــم، وأســلوب إعــداد 
المعلميــن وفًقــا للرؤيــة اإلســامية الســليمة التــي تســتهدف 
خدمــة الحــق والعــدل ليشــع الضــوء فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا 

ــي اإلنســان وصالحــه.  ــر بن ــه خي في
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ومن الكثير الذي قدمه المكتب في هذا المجال:

- نــدوة واقــع الثقافــة العربيــة اإلســامية واتجاهاتهــا المعاصــرة 
اإلســامي  الواقــع  ربــط  إلــى  وهدفــت  ١٩٧٩م(  )الريــاض، 

ــة.  ــذوره األصيل بج

- نــدوة النظــم اإلســامية - أبــو ظبــي ١٩٨٤م. وناقشــت دراســة 
النظــم اإلســامية علــى المســتويين النظــري والعملــي مــن 
ــة إعــادة  ــث نشــأتها، وأصولهــا وتطورهــا، وأهميتهــا، وكيفي حي

ــح. ــامي صحي ــاس إس ــى أس ــامية عل ــم اإلس ــاء النظ بن

الخليــج  لــدول  الثقافــي  والغــزو  الحضاريــة  التحديــات  نــدوة   -

ــا  ــة م ــى دراس ــدوة إل ــت الن ــقط ١٩٨5م، وهدف ــي- مس العرب
يواجــه دول منطقــة الخليــج العربيــة بشــكل خــاص والبــاد 

اإلســامية بشــكل عــام مــن تحديــات وغــزو ثقافــي.

- دراســة عــن التقويــم الهجــري فــي الــدول األعضــاء، فــي نطــاق 
االحتفــاء بالقــرن الخامــس عشــر الهجــري.

-  ترجمــة كتــاب اإلســام والتربيــة الصحيــة، لتعــّرف الميــزة التربوية 
الكريــم،  القــرآن  تضمنهــا  التــي  الصحيــة  للتعاليــم  والعلميــة 

ــريفة. ــة الش ــنة النبوي والس

-  إصــدار كتــاب مغــازي رســول اهلل صلــى عليــه وســلم 
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لعــروة بــن الزبيــر. 

ــن  ــر م ــان كثي ــي بي ــنة ف ــد الحس ــر المقاص ــاب مختص ــدار كت - إص
األحاديــث المشــتهرة علــى األلســنة لإلمــام الزرقانــي.

ــا كتبــت  ـً - إصــدار عــدد خــاص مــن مجلــة رســالة الخليــج ضــم بحوث
ــا لمناســبة إطالــة القــرن الخامــس عشــر الهجــري. ـً خصيص

- مشــاركة المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم فــي 
إصــدار كتــاب مناهــج المستشــرقين فــي الدراســات العربيــة 

اإلســامية.

ــي  ــامية ف ــة اإلس ــة العربي ــام التربي ــن أع ــوعة م ــدار موس - إص
أربعــة أجــزاء، هدفــت إلــى تقديــم جهــود بعــض الســلف المبرزين 

فــي مجــاالت التربيــة المختلفــة. 

ــه:  ــال كتاب ــن خ ــوي م ــره الترب ــراوي وفك ــاب المغ ــدار  كت - إص
ــن  ــن المعلمي ــان فيمــا يعــرض بي جامــع جوامــع االختصــار والتبي

ــان. ــاء الصبي وآب

ــا  ــة، كم ــن جماع ــن ب ــدر الدي ــد ب ــم عن ــن التعلي ــاب ف ــدار كت - إص
يبــدو فــي كتابــه تذكــرة الســامع والمتكلــم فــي أدب العالــم 

والمتعلــم. 
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ــدأ المكتــب مســيرته، عمــل علــى إرســاء قواعــد عمــل خــاص باللغــة  ــذ ب من
العربيــة، فنفــذ العديــد مــن المشــروعات والبرامــج، وكان التركيــز وافــًرا 
علــى خدمــة مناهجهــا، وطرائــق تدريســها. كمــا أصــدر المكتــب العديــد مــن 
ــة المتخصصــة، وتوجــت جهــود المكتــب فــي  المؤلفــات والبحــوث اللغوي
خدمــة اللغــة العربيــة بإنشــاء المركــز التربــوي للغــة العربيــة فــي الشــارقة، 
الــذي جــاء فــي إطــار اهتمامــات المكتــب بخدمــة هــذه اللغــة، ومضاعفــة 

ــد تعليمهــا وتعّلمهــا. الجهــود لتجوي

وتتابعــت برامــج المكتب فــي العناية باللغــة العربية، وواكــب اهتمامه 
بهــا تلــك الطفــرة التــي شــهدتها متطلبــات برامــج التنميــة ومشــروعاتها 
ــر  ــرات العامليــن مــن غي فــي الــدول األعضــاء، وتطلبــت االســتعانة بخب
ــا  ــي أنتجه ــة« الت ــب العربي ــلة » أح ــاءت سلس ــة، فج ــن بالعربي الناطقي
ــب  ــاًء بواج ــا، ووف ــن به ــر الناطقي ــة لغي ــة العربي ــم اللغ ــب لتعلي المكت
نشــرها فــي الخــارج. وقــد عكــف المكتــب علــى تطويــر هــذه السلســلة 

وتحســينها. 
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هــت برامجــه فــي اللغــة  ومــع بدايــات عمــل المكتــب، توجَّ
ــة عمــل مشــتركة، ينطلــق منهــا نحــو  ــة إلــى إيجــاد أرضي العربي
ــة بلغــة الضــاد، فــكان برنامــج  ــق مســتهدفاته فــي العناي تحقي
األهــداف الموحــدة للتعليــم، وتوحيــد أهــداف المناهــج، وفــي 
طليعتهــا اللغــة العربيــة، وقــام المركــز العربــي للبحــوث التربوية 
ــب  ــه الجهــاز المتخصــص للمكت ــت - بصفت ــج بالكوي ــدول الخلي ل
ـــ بإنجــاز هــذا البرنامــج، وتمــت صياغــة تلك  فــي ميــدان البحــوثـ 
لــت باكــورة العمــل المشــترك لخدمــة  األهــداف فــي وثيقــة مثَّ

ــم جــاء المنهــج الشــامل الموحــد فــي اللغــة  ــة. ث اللغــة العربي
العربيــة بمراحــل التعليــم العــام، ليمثــل إضافــة مرجعيــة مهمــة 
فــي تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا بالــدول األعضــاء، لمــا وّفره 
ــذا  ــي ه ــا ف ــتفاد منه ــاذج ُيس ــة، ونم ــة مهم ــق تربوي ــن وثائ م
المجــال. ومــع استشــعار المكتــب ضــرورة تكثيــف العمــل فــي 
برامــج اللغــة العربيــة، لعــاج مظاهــر ضعــف الطلبــة فيهــا، جــاء 
مشــروع تحســين مســتوى الطــاب فــي اللغــة العربيــة، الــذي 
ــورة  ــق مط ــاء وثائ ــى ببن ــي تعن ــج، الت ــن البرام ــدًدا م ــن ع تضمَّ
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وكذلــك  تدريســها،  واســتراتيجيات  العربيــة،  اللغــة  لمناهــج 
البرامــج المســاندة لتطويــر تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا.   
وتتابعــت برامــج العنايــة باللغــة العربيــة، فاهتم المركــز التربوي 
بوضــع معاييــر لتعليمهــا، وتطويــر معاييــر اختيــار المعلميــن لهــا، 
وتوظيــف التقنيــة فــي تدريســها، ومعالجــة ضعــف مخرجـــاتها، 
ورفــع كفايــات دور المؤسســات التعليميــة فــي عاجهــا، 
بتطويــر  اهتمــت  كمــا  الطلبــة.  تقييــم  أســاليب  وتطويــر 
محتــوى مناهــج اللغــة العربيــة فــي مجــال مفاهيــم العروبــة، 

والُبعــد العربــي، والكتابــة اإلبداعيــة للطلبــة، وتشــجيع القــراءة 
الحــرة، والعنايــة بالمكتبــات المدرســية. كمــا اهتمــت البرامــج 
بوضــع معاييــر لتعليــم اللغــة العربيــة فــي الصفــوف األولــى ، 
وتطويــر اســتراتيجيات تدريــس اللغــة العربيــة. وتشــجيًعا للبحــث 
ــه   ــب جائزت ــة خصــص المكت ــوي فــي مجــال اللغــة العربي الترب
ــا،  ــة به ــة عناي ــة العربي ــة ١٤٣2و١٤٣٣هــــ للغ ــدورة المالي لل
وتشــجيًعا للبحــث التربــوي والمبــادرات والتجــارب المتميــزة 

فــي خدمتهــا .
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نظــر مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج إلــى برنامــج الثقافــة 
اإلعاميــة باعتبــاره حاجــة ماســة فــي مــدارس الــدول األعضــاء 
بالمكتــب، بعــد أن أصبــح اإلعــام بمختلــف وســائله وتقنياتــه بمثابــة 
مدرســة أخــرى، يتأثــر بهــا الطــاب فــي نموهــم العقلــي واالنفعالــي 
ــر الناقــد، الــذي يمكــن  والقيمــي، ويوفــر األســاس لممارســة التفكي
الطــاب مــن االســتهاك الواعــي لإلعــام. وقــد اهتــم المكتــب منــذ 
بدايــات إنشــائه باإلعــام التربــوي, وســجلت برامجــه ومشــروعاته 
ــد  ــاذا يري ــدوة )م ــذ ن ــدان، فنف ــذا المي ــي ه ــود ف ــن الجه ــد م العدي

التربويــون مــن اإلعامييــن( ونــدوة )دور التربيــة فــي مواجهــة اآلثــار 
الســلبية المتوقعــة للبــث التليفزيونــي األجنبــي المباشــر( وعقــد 
ــة  ــج العربي ــي دول الخلي ــوي ف ــام الترب ــؤولي اإلع ــن لمس اجتماعي
فــي دولــة قطــر ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واجتماًعــا 
ــدول  ــي ال ــام ف ــن واإلع ــم واألم ــات التعلي ــن قطاع ــؤولين ع للمس
األعضــاء بالمكتــب فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وأقــام 
ملتقــى حــوار الشــباب يصنــع المســتقبل فــي جــدة، وغيــر ذلــك كثيــر 
مــن األنشــطة التثقيفيــة، والفعاليــات اإلعاميــة. وتأكيــًدا علــى 

الثقافة اإلعالمية
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أعــد  إعــداد مدرســة المســتقبل  التربــوي فــي  أهميــة اإلعــام 
ــوي ضمــن برامــج  ــب دراســة عــن إدخــال مــادة اإلعــام الترب المكت
كليــات التربيــة ومناهجهــا فــي دول الخليــج العربيــة, هدفــت إلــى 
تعــّرف واقــع اإلعــام التربــوي فــي مناهــج كليــات التربيــة بالــدول 
األعضــاء, وتعــّرف الخطــط الدراســية لمقــرر اإلعام التربــوي , ومدى 

ــة. ــام المختلف ــائل اإلع ــه وس ــا تقدم ــن م ــا وبي ــة بينه المواءم

كمــا ترجــم المكتــب الكتــاب المعنــون بـــ »الثقافــة اإلعاميــة في 
ســنوات المدرســة مــن الروضــة إلــى الصــف الثانــي عشــر«، الــذي 
أعــده فرانــك بيكــر، لتنميــة التفكيــر الناقــد إزاء الطوفــان اإلعامــي 
الــذي نعيــش فيــه، وتزويــد الناشــئة بمهــارات إنتــاج إعامــي 
ــهم أعمــق لإلعام، واســتخدام الوســائط اإلعامية  ـَ تمكنهــم من ف

كاســتراتيجية تدريســية، وصــواًل إلــى إعدادهــم لمواجهــة العولمــة 
فــي واحــد مــن أكثــر مجاالتهــا قــوة وهــو اإلعــام. 

الثقافــة  برنامــج  المكتــب  نّفــذ  الرؤيــة،  هــذه  مــن  وانطاًقــا 
اإلعاميــة، واضًعــا فــي حســبانه قيمــة التفكيــر الناقــد لمضاميــن 
ــتخدام  ــارات االس ــرس مه ــاب، وغ ــدى الط ــة ل ــواد اإلعامي الم
الثقافــي  الســياق  إطــار  فــي  وتوظيفهــا  للمعرفــة،  الواعــي 
والقيمــي للمجتمــع، وبنــاء قــدرات الطــاب علــى اســتيعاب 
الرســائل اإلعاميــة وتحليلهــا وتوظيفهــا، وتثقيف الطــاب بكيفية 
االتصــال اإلعاميــة، وتطويــر  اإليجابــي مــع وســائل  التعامــل 
ثقافــة المدرســة فــي اســتخدام وســائل االتصــال واالســتفادة مــن 

إمكاناتهــا فــي تطويــر أداء المدرســة وتجويــده.
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اإلطار المفاهيمي للثقافة اإلعالمية.	 

دراســة تحليليــة للتجــارب والخبــرات العالميــة 	 
وأفضــل الممارســات.

وثيقة الكفاية للثقافة اإلعالمية.	 

حقيبة مسؤولي اإلعالم التربوي.	 

اإلطار المفاهيمي للثقافة اإلعالمية.	 

دراســة تحليليــة للتجــارب والخبــرات العالميــة 	 
وأفضــل الممارســات.

وثيقة الكفاية للثقافة اإلعالمية.	 

حقيبة مسؤولي اإلعالم التربوي.	 

حقيبة معدي المناهج.	 

حقيبة المعلم.	 

حقيبة القراءات اإلثرائية.	 

عــدد )5( أفــالم كرتونيــة لطــالب المرحلــة 	 
االبتدائيــة ومــا قبلهــا.

لطــالب 	  تمثيليــة  دراميــة  أفــالم   )5( عــدد 
المرحلــة المتوســطة والثانويــة )الصفــوف 

.)12  –  7

عدد )10( رسائل نصية تمثيلية.	 

نواتج برنامج

الثقافة اإلعالمية
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الجهــة  لــدى  اإلرادة  توفــر  عنــد  فإنــه  اليقيــن،  وجــه  وعلــى 
التعليميــة، إلقــرار وتبنــي نشــاط الثقافــة اإلعاميــة فــي العمــل 
المدرســي اليومــي، فإنــه يمكــن البــدء فــي إشــاعة الثقافــة بيــن 
ــن، باســتخدام  ــري المــدارس والمعلمي مســؤولي المناهــج ومدي
ــوي  ــج يحت ــة وأن البرنام ــك، خاص ــدة لذل ــة المع ــب التدريبي الحقائ
والنشــاطات  المناهــج  فــي  الكفايــات  تضميــن  آليــات  علــى 
الصفيــة وغيــر الصفيــة، ممــا يعيــن الجهــات التعليميــة والمــدارس 
ــم مــع ظــروف المــدارس  للوصــول لألنمــوذج التطبيقــي المتوائ
وأنشــطتها. وســوف يــؤدي تدريــب المعلميــن إلــى اســتنباط 
وكفايــات  بمهــارات  المرتبطــة  والــدروس  للنشــاطات  نمــاذج 

الثقافــة اإلعاميــة.

إن تخصيــص مــادة مســتقلة للثقافــة اإلعاميــة يمثــل الوضــع 
المثالــي والمطلــوب، نظــرًا لمــا يمثلــه اإلعــام اليــوم مــن أهميــة 
تفــوق أهميــة المدرســة. وفــي حــال تعــذر تخصيــص مــادة خاصــة 
فــإن اســتراتيجية تطويــر المناهــج فــي الــوزارة يمكــن أن تســتوعب 
كفايــات الثقافــة اإلعاميــة وتبينهــا بشــكل تكاملــي بيــن المــواد 
األفــام  أمــا  اإلضافيــة.  النشــاطات  وبيــن  وبينهــا  الدراســية 
تســتخدم  أن  فيمكــن  النصيــة  والرســائل  والدراســية  الكرتونيــة 
للتوعيــة باإلعــام لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة تضيــف للبرنامــج أبعــاًدا 
عمليــة وتطبيقيــة فــي المــدارس. كمــا أنــه يمكــن محــاكاة هــذه 
ــدة  ــب جدي ــرى وجوان ــع أخ ــا لمواضي ــائل وإنتاجه ــام والرس األف

ــف اإلعامــي. فــي التثقي

75



ــا للجهــد المشــترك بيــن  تعتبــر جامعــة الخليــج العربــي مثــااًل حيًّ
الــدول األعضــاء، وتعزيــز التعــاون بينهــا فــي مجــاالت التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي. وقــد تمكــن المكتــب فــي دوراتــه 
ــي  ــي والجامع ــم العال ــات التعلي ــع مؤسس ــاون م ــابقة وبتع الس
ــاريع،  ــج والمش ــن البرام ــر م ــدد كبي ــذ ع ــن تنفي ــاء، م ــدول األعض بال
ــا  ــي. كم ــث العلم ــي والبح ــم العال ــا التعلي ــف قضاي ــت مختل تناول
عالــج )مجلــس التعليــم العالــي( من خــال دوراتــه المتعاقبــة العديد 

ــاء  ــد ج ــم. وق ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــة به ــات المتعلق ــن الموضوع م
اختيــار هــذه البرامــج وتحديــد أولوياتهــا بنــاء علــى خطــط المكتــب 
متوســطة المــدى، وتوصيــات النــدوات واالجتماعــات والدراســات 
التــي تــم تنفيذهــا، وجــاءت ملبيــة الحتياجــات مؤسســات التعليــم 
ووفًقــا ألولويــات  األعضــاء،  الــدول  فــي  والجامعــي  العالــي 

ــترك. ــل المش العم

التعليم العـالي
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
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ولعــل مــن أبــرز مجــاالت التنســيق والتعــاون التــي تناولتهــا برامــج 
المكتــب، التــي تــم تنفيذهــا، مجــال األنظمــة الجامعيــة، التــي عالجــت 
قضايــا التقويــم الذاتــي، واالعتمــاد األكاديمــي، ومعادلــة الشــهادات، 
التدريــس  هيئــة  عضــو  وواجبــات  وحقــوق  والتســجيل،  والقبــول 
الجامعــي، واألدلــة الجامعيــة. ومنهــا أيًضــا مجــال الدراســات والبحــوث 
الجامعيــة، حيــث تــم إجــراء عــدد مــن الدراســات المقارنــة لبرامــج بعــض 
الكليــات، وعقــدت نــدوات لمناقشــتها، وكان مــن أبرزهــا : دراســة 

برامــج ومناهــج كليــات التربيــة، وبرامــج ومناهــج كليــات الهندســة، 
ــا.  ــات العلي ــج الدراس ــج ومناه ــك برام ــوب، وكذل والحاس

نفــذت  والمســؤولين،  العمــداء  بيــن  الخبــرات  تبــادل  مجــال  وفــي 
مجموعــة مــن البرامــج، كان منهــا: تنظيــم زيــارات ولقــاءات لعمــداء 
الكليــات المتناظــرة، إضافــة إلــى عمــداء ومســئولي بعــض المراكــز 
الجامعيــة، مــن أهمهــا: عمــداء كليــات التربيــة، العلــوم، الهندســة، البحــث 

العلمــي،  شــئون الطــاب، عمــداء المكتبــات الجامعيــة ... إلــخ.
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وقــد استشــعر المكتــب أهميــة اللقــاءات الفكريــة، ودورهــا فــي 
تســليط الضــوء علــى القضايــا التربويــة والتنمويــة لــدول المنطقة، 
فعقــد فــي مجــال اللقــاءات الفكريــة ســبع نــدوات فكريــة 
ــة  ــة، باإلضاف ــج العربي ــدول الخلي ــات ب ــري الجامع ــاء ومدي لرؤس
ــت  ــي، تناول ــم العرب ــن العال ــن م ــاء والمفكري ــض العلم ــى بع إل
بالتعليــم  العاقــة  المعاصــرة ذات  القضايــا  إحــدى  نــدوة  كل 
العالــي والجامعــي وتطويــره وتفعيــل دوره المأمــول. كمــا 
ــة للباحثيــن فــي المجــاالت  ــة تربوي نظــم المكتــب لقــاءات فكري

ــة. ــة والعلمي التربوي

ــم  ــن التعلي ــل بي ــاون والتكام ــة التع ــب ألهمي ــن المكت وإدراًكا م
العالــي والتعليــم العــام ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج، نفــذ فــي 
مجــال عاقــة التعليــم العالــي والجامعــي بقطاعــات التعليــم 
اللقــاءات  مــن  العديــد  واإلنتــاج  األعمــال  وقطاعــات  العــام 

ــا: ــن أهمه ــدوات م ــات والن والدراس
ــوزارات  ــوي ب ــر الترب ــط والتطوي ــن التخطي ــئولين ع ــاء المس ــد لق - عق
التربيــة ومديــري مراكــز البحــوث التربويــة بجامعــات الــدول األعضــاء.

- عقــد ســتة لقــاءات لممثلــي الجامعــات وقطــاع التعليــم العــام 
ورؤســاء الغــرف التجاريــة والصناعيــة بــدول الخليــج العربيــة.
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ــة والصناعيــة فــي  - عقــد نــدوة حــول إســهامات الغــرف التجاري
الخليــج  بــدول  التعليــم  قطاعــات  خريجــي  وتدريــب  تأهيــل 

العربيــة.
- إعــداد دراســة حــول التطويــر المهنــي المســتمر للعامليــن فــي 
ــات  ــن كلي ــي بي ــل التكامل ــات العم ــام وآلي ــم الع ــال التعلي مج

ــام. ــم الع ــات التعلي ــة ومؤسس التربي
- إنجــاز  دراســة حــول الــرؤى المســتقبلية لاســتثمار فــي المجــال 

التربوي.

- إنجــاز دراســة مســحية حــول تجــارب الــدول المتقدمــة فــي مجال 
ــام  ــي والع ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــاون بي ــل والتع التكام

ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج.
ــم  ــات التعلي ــات ومؤسس ــن الجامع ــل بي ــن التكام ــة ع ــاز دراس - إنج
العــام بهــدف شــغل الوظائــف التعليميــة بالكــوادر الفنيــة الخليجيــة.

- إعــداد إطــار مرجعــي لتفعيــل التعــاون والتنســيق بيــن قطاعــات 
التعليــم العالــي والتعليــم العــام ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج 

بــدول الخليــج العربيــة.
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انطلــق مكتــب التربيــة العربــي فــي نظرتــه إلــى الشــباب والنــشء، 
مــن ثقتــه بقدرتــه علــى اإلســهام فــي تكويــن الشــباب، وإعدادهــم 
للحيــاة، ليكونــوا المكــون األســاس لمســتقبل الــدول األعضــاء فيــه. 
مــن أجــل ذلــك حظي الشــباب بمســاحة كبيــرة في خططــه، وبعناية 
خاصــة تهــدف إلى بنــاء أجســامهم وعقولهــم، وتنمية الفكــر المبدع 
لديهــم، وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة الازمــة، ليكونــوا مواطنيــن 
يــن بانتمائهم  ــكين بهويتهــم العربية اإلســامية، معتزِّ صالحيــن، متمسِّ
ــا  ــة، وم ــاء والمواطن ــات االنتم ــل تبع ــى تحمُّ ــن عل ــي، قادري الوطن

تفرضــه عليهــم مــن واجبــات فــي الحاضــر والمســتقبل.

وبحكــم أن ميــدان عمــل المكتــب هــو »التربيــة« بمــا تشــمله 
بنــاء  تناولــت  التــي  برامجــه  تنوعــت  فقــد  مجــاالت،  مــن 
النــشء والشــباب، وإعدادهــم للمســتقبل، مــن خــال الخطــط 
ــد  ــث شــملت العدي ــر مســيرته، حي ــي نفذهــا عب والمشــروعات، الت
ــة، بمــا تمثــل مــن  ــات الكشــفية والرياضي ــادرات والفعالي مــن المب
فــرص تطبيقيــة تعــزز إكســاب المهــارات، وتكويــن الــذات، وترســيخ 
قيــم العمــل والمثابــرة، والتعــاون والمشــاركة، والتســامح واإلخاء، 
فضــًا عــن أنهــا تؤســس لمفهــوم العمــل التطوعــي ونشــره فــي 

ــئة. ــاط الناش أوس

الشباب والنشء
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
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لذلــك جــاءت مبــادرات فعاليــات المكتــب االجتماعيــة والثقافيــة 
االجتماعــي،  العمــل  أهميــة  تأكيــد  نحــو  فــي ســياق ســعيه 
وتحســين ســلوك الشــباب، عبــر تنميــة مهاراتهــم، وصقــل خبراتهــم 
الحياتيــة، مــن خــال مشــاركتهم فــي المناســبات الثقافيــة، إضافة 
ــا  ــى م ــاوة عل ــا، ع ــم وتنميته ــم وقدراته ــف مواهبه ــى كش إل
ــة  ــم المواطن ــة تعــزز قي ــادرات مــن أبعــاد تربوي تضيفــه هــذه المب

ــدف. ــدة اله ووح

كمــا أولــى المكتــب أهميــة للمبــادرات والفعاليــات العلميــة، 
التــي تهــدف إلــى إذكاء روح المنافســة فــي المجتمــع التربــوي 

خاصــة،  بصفــة  األعضــاء  الــدول  طــاب  وبيــن  عامــة،  بصفــة 
وتســعى إلــى إيجــاد قنــوات فاعلــة للتســابق فــي األنشــطة 
التربويــة الطابيــة، وتحقيــق طموحــات المكتــب نحــو إيجــاد ســبل 
داعمــة للتعــارف والتآلــف والتقارب، واكتشــاف الطلبــة المتميزين 
وصقــل مهاراتهــم. كمــا أنتــج المكتــب عدًدا مــن البرامــج الموجهة 
فــي ثقافــة الحــوار، والمهــارات الحياتيــة، والتربية األســرية، وبرامج 
موجهــة  كبرامــج  مجتمــع  وخدمــة  وصحيــة،  وبيئيــة  توعويــة 
ــامح  ــش والتس ــم التعاي ــيخ قي ــى ترس ــدف إل ــباب ته ــشء والش للن

ــة. ــة المجتمعي ــع والخدم ــم المجتم ــرام قي ــر واحت ــول األخ وقب
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التـحـفـــيـــز
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج

عم��ل مكت��ب الرتبي��ة العربي لدول اخلليج، ب�س��كل كبري، يف جمال دفع املي��دان الرتبوي الإجناز 
اأعمال��ه، وحتقي��ق اأه��داف التعلي��م، الت��ي تتطل��ع لها اأمتن��ا وقادتنا  حفظه��م اهلل، فقد قام منذ 
اإن�س��ائه يف جم��ال حتفي��ز الطلب��ة باإع��داد وتنفي��ذ ع��دد كب��ري م��ن امل�س��ابقات ب��ني طلب��ة الدول 

االأع�س��اء باملكت��ب، يف الريا�سي��ات وفروع العل��وم واللغة العربية.

مكتــب التربيــة هــو بيــت الخبــرة التربــوي الــذي ســبق الكثيــر مــن 
المؤسســات التعليميــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي بعــض 
البرامــج واإلصــدارات التــي دفعــت كثيــًرا بالحركــة التعليميــة 

فــي الخليــج إلــى األمــام والتطــور.
راشد الغياض

مة
بص

م 
له
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ــات  ــاد الرياضي ــى أولمبي ــابقات إل ــذه المس ــا ه ــت حاليًّ ــد ارتق وق
, اللذيــن   GPhO GMO، وأولمبيــاد الفيزيــاء الخليجــي  الخليجــي 
ينفــذان باألســلوب نفســه، الــذي تنفــذ بــه معاييــر األولمبيــاد 
ــي  ــون ف ــون ومرموق ــاء عالمي ــا علم ــرف عليهم ــي, ويش العالم
ــى  ــى، عل ــخة األول ــب النس ــق المكت ــا أطل ــن. كم ــن المجالي هذي
ــي  ــتوى العرب ــى المس ــل وعل ــه، ب ــاء في ــدول األعض ــتوى ال مس
ــة  ــذ بطريق ــذي نف ــة، ال ــة العربي ــاد اللغ ــن أولمبي ــي، م واإلقليم
أظهــرت قــدرات وإبداعــات الطلبــة اللغويــة. ويمنــح الطلبــة فــي 

هــذه األولمبيــادات ميداليــات ذهبيــة، وفضيــة، وبرونزيــة، لهــا 
معــاٍن كبيــرة، وتشــكل مفتــرق طــرق فــي إنجازاتهــم المســتقبلية. 
ــب  ــي تص ــة الت ــات البحثي ــوث والدراس ــب البح ــل المكت ــم يغف ول
ــد  ــع، فق ــه الواس ــج بمفهوم ــم، والمنه ــر التعلي ــة تطوي ــي خان ف
رصــد جوائــز مرموقــة تمنــح فــي مناســبات ســنوية، يرعاهــا الــوزراء 

ــين. ــن والدارس ــا بالباحثي ــاء مجتمعن ــر احتف ــا، تظه ــي دولن ف
كمــا أن هنــاك جوائــز تمنــح للطلبــة المتفوقيــن كل عــام دراســي 
ــب،  ــاء بالمكت ــدول األعض ــي ال ــا ف ــام دوريًّ ــج يق ــل بهي ــي حف ف
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ويرعــاه معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم فــي الدولــة المســتضيفة.
ــان  ــام مهرج ــة، يق ــطة الطابي ــى األنش ــز عل ــال التحفي ــي مج وف
ــه العــروض المســرحية المختلفــة  المســرح المدرســي، وتقــدم في
فــي تظاهــرة جميلــة، وتمنــح جوائــز للطلبة وفــق فــروع ومجاالت 
المســرح، وتحّكــم األعمــال مــن قبــل فنانيــن بارزيــن، ويقــدم الجوائز 

أصحــاب المعالــي وزراء التربيــة والتعليــم.
وامتــداًدا لرعايــة الموهوبيــن أقــام المكتــب ملتقيــات للتميــز 
واإلبــداع لــدى الطلبــة، قدمــت فيهــا الجوائــز، بنــاء علــى األفــكار 

والحلــول المبتكــرة، التــي يقدمونهــا. كمــا أقيــم مهرجــان الشــباب 
الخليجــي، وملتقــى القيــادات الشــابة، والبراعــم يتكلمــون، وحــوار 
الطلبــة  قــدرات  تظهــر  وجميعهــا  المســتقبل،  يصنــع  الشــباب 
ــى  ــا احتف ــة، مثلم ــة والحواري ــاالت العلمي ــي المج ــم ف وإبداعاته
المكتــب بالمبــادرات الطابيــة المتميــزة علــى مســتوى المــدارس 

ــة. ــز تحفيزي الصديقــة للمكتــب، وقــدم لهــم جوائ
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يتزايــد اهتمــام مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، مــن 
ــة فــي  ــل الشــراكة المجتمعي ــة، بتفعي خــال خططــه المتتالي
وفتــح  المجتمــع،  ومؤسســات  األســرة،  ببعديهــا؛  التربيــــة، 
آفــاق جديــدة لبرامــج الشــراكة والمســؤولية المجتمعيــة فــي 
ــي  ــات، الت ــع الجه ــك م ــي ذل ــب ف ــل المكت ــم. ويتواص التعلي
يمكــن أن توفــر الدعــم للمشــاريع التربويــة، ويحــرص علــى 
ــج  ــّزز برام ــي ُتع ــات الت ــرات والملتقي ــي المؤتم ــاركة ف المش
التعــاون بيــن المؤسســة التعليميــة ومؤسســات المجتمــع. 
ــادل  ــى تب ــراكات، إل ــذه الش ــال ه ــن خ ــب، م ــدف المكت ويه
الخبــرات والتجــارب، ومنــع التكــرار مــع الهيئــات والمؤسســات 
والمنظمــات العربيــة واإلســامية والدوليــة ذات العاقــة في 
مجــاالت التربيــة والتعليــم، وتنميــة المــوارد البشــرية، والتعــرف 
علــى مســتجدات الــرؤى والتوجهــات التربويــة والتعليميــة، 
ــدول  ــي ال ــي ف ــوي والتعليم ــل الترب ــح العم ــا لصال وتوظيفه

ــج. ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــاء بمكت األعض

الشراكة واملسؤولية املجتمعية
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج 
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ــات  ــد مــن البرامــج والفعالي ــب العدي وفــي هــذا اإلطــار قــدم المكت
واإلصــدارات التــي تدعــم الشــراكة بين المدرســة واألســرة والمجتمع، 
ــة  ــة تربوي ــم أدل ــذي ض ــرية، ال ــة األس ــج التربي ــها برنام ــى رأس كان عل
البيئــي  والتثقيــف  األســرية،  التربيــة  لألســرة، وفعاليــات  توعويــة 
والصحــي واإلعامــي لألســرة. باإلضافــة إلــى إطــار منهج لمســتويات 
ــة، وأدلــة  ريــاض األطفــال والمراحــل االبتدائيــة والمتوســطة والثانوي
للمعلميــن، ودليــل إرشــادي لواضعــي المناهــج والمشــرفين التربوييــن 

ــة، وغيرهــا. والمعلميــن، وبروشــورات وأفــام توعوي

ــل  ــم للتواص ــل المعل ــل دلي ــة، مث ــا إثرائي ــب كتًب ــدر المكت ــا أص كم
ــة عاقــات ناجحــة،  ــة لتنمي ــاء األمــور: اســتراتيجيات علمي مــع أولي
وتفعيــل دور األســرة فــي تربيــة الطفــل وتعليمــه فــي مراحــل مــا 
قبــل المدرســة، وبرامــج مســاندة أخــرى مثــل الثقافــة اإلعاميــة، 
والتربيــة اإلســامية، والمهــارات الحياتيــة، وتعزيــز القيــم فــي 

ــذات.   ــوم ال ــة ومفه ــم، والمواطن ــج التعلي مناه

ــاءات  ــن اللق ــد م ــي العدي ــب ف ــاركة المكت ــى مش ــة إل باإلضاف
ــي كان  ــال، والت ــذا المج ــم به ــي تهت ــدوات الت ــرات والن والمؤتم
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ــرة  ــة واألس ــن المدرس ــراكة بي ــنوي األول للش ــاء الس ــا اللق آخره
ــة  ــة العربي ــي المملك ــم ف ــه وزارة التعلي ــذي عقدت ــع، ال والمجتم
الســعودية، وتمثلــت مشــاركة المكتــب فــي اإلعــداد لــه، وإدارة 
الــدول  بعــض  لتجــارب  عــروض  وتقديــم  النقاشــية،  الجلســات 

األعضــاء، وإقامــة المعــرض المصاحــب للملتقــى. 

كمــا ينفــذ المكتــب بعــض برامجــه، بالتعــاون مــع مؤسســات 
وهيئــات اجتماعيــة، منهــا الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 
واالجتماعــي )بالكويــت( وكان مــن ثمراتــه إطــاق برنامــج )افتــح 

ياسمســم( فــي ثوبــه الجديــد، ومــع الهيئــة العربيــة للمســرح 
)بالشــارقة( لدعــم برنامــج المســرح المدرســي، ومــع المجلــس 
الدولــي للغــة العربيــة لتحقيــق الشــراكة فــي خدمــة اللغــة 
لتحقيــق  العربيــة  الكشــفية  المنظمــة  مــع  وكذلــك  العربيــة، 
ــي  ــي الت ــركة المراع ــع ش ــفية، وم ــج الكش ــي البرام ــراكة ف الش
ترعــى جائــزة التفــوق الدراســي لطلبــة التعليــم العــام فــي الــدول 

األعضــاء بالمكتــب.
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املدارس الصديقة
تعــدُّ المــدارس الصديقــة نموذًجا رائــًدا لتوفيــر التعليم جيــد النوعية، 
وتشــجيعه فــي مــدارس التعليــم العــام، مــن حيــث تطويــر قــدرات 
ــث  ــبة، والح ــة المناس ــر البيئ ــق توفي ــن طري ــا، ع ــاب وتنميته الط

علــى االبتــكار، وتوثيــق المنجــزات.

ــا مــن  ــج، انطاًق ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي وقــد دعــا مكت
إلــى إنشــاء  التــي نــص عليهــا نظامــه األساســي،  أهدافــه 
ــية  ــة مدرس ــن بيئ ــاء، لتكوي ــدول األعض ــي ال ــدارس ف ــذه الم ه
الصــات  وتوثيــق  والتعلــم،  التعليــم  علــى  حافــزة  مناســبة 
والروابــط بيــن المكتــب ومــدارس الــدول األعضــاء، وإيجــاد 

والميــدان  المكتــب  بيــن  الفاعــل  للتعــاون  وأدوات  وســائل 
ــم وإدارة  ــب والمعل ــن الطال ــكل م ــة ل ــة الفرص ــوي، وإتاح الترب
المدرســة لاســتفادة مــن منتجــات المكتــب فــي دعــم العمــل 
التربــوي بالمدرســة، ودعــم االبتــكار واإلبــداع، والحــث علــى 
ــب  ــه المواه ــوغ، وتوجي ــل النب ــرات، وصق ــارب والخب ــادل التج تب
وجهتهــا الفاعلــة. وقــد أصبحــت المــدارس الصديقــة واقًعــا 
ــا، يعيشــه المعلمــون والطــاب، ويحصــدون ثمــاره تحصيــًا  حيويًّ
ــدَا فــي تطبيــق  ــل نموذجــًا رائ ــًزا، مــن خــال مــدارس تمث وتحفي

أحــدث الممارســات التربويــة الناجحــة.
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األول:

تحويــل أعمــال المكتــب وإجراءاتــه إلــى الجانــب الرقمــي، واالبتعــاد 
ــا. وفــي ســبيل ذلــك، عكــف المكتــب  عــن التعامــالت الورقيــة تدريجيًّ
ــا، وبالتعــاون مــع خبــراء يعملــون لصالــح المكتــب، علــى تحقيــق  داخليًّ
هــذا التوجــه، بعيــًدا عــن الشــركات التجاريــة، التــي تتطلــب ميزانيــات 
غيــر معقولــة، وال تقــدم الحلــول التطبيقيــة الناجعــة والمالئمــة، 
وإنمــا تختــط مــا يتوافــق مــع اهتماماتهــا ومصالحهــا، بصــرف النظــر 

عــن حاجــة المؤسســة.

متعــددة  أنظمــة  ــا  ذاتيًّ المكتــب  أنتــج  التوجــه،  لهــذا  ونتيجــة 
ــة، وشــؤون الموظفيــن،  ومتوافقــة، فــي الشــؤون الماليــة واإلداري
ــب  ــال المكت ــن أعم ــادل 80% م ــا يع ــح م ــروعات، وأصب وإدارة المش
ــب  ــال المكت ــن إدارة أعم ــن الممك ــح م ــا أصب ــة. كم ــة رقمي إلكتروني
اإلشــرافية عــن بعــد، ومــن أي مــكان فــي العالــم، كمتابعــة البرامــج، 
ومهــام الموظفيــن، وإضافــة المهــام، والتحقــق مــن االنضبــاط، 
واعتمــاد اإلجــازات والرواتــب، وتلقــي المراســالت، والــرد عليهــا، 
ــا مــع  ــه تجاوًب ــك كل ــي ذل ــات، وغيرهــا. ويأت ــى الخطاب ــع عل والتوقي
 -2015 المكتــب  اســتراتيجية  مــن  الســابع  االســتراتيجي  الهــدف 

2020م المرتبــط بتطويــر البيئــة المؤسســية.

الثاني:

تبنــي برامــج تقنيــة لإلســهام مــع وزارات التربيــة والتعليــم فــي 
اســتفادة الميــدان التربــوي مــن المــد التقنــي الســريع، وكان أول 
ــة  ــه اإللكتروني ــر بوابت ــب، تطوي ــذا الجان ــي ه ــب ف ــذه المكت ــا اتخ م
 ، واألســاليب  التقنيــات،   أحــدث  وتوظيــف   ،)www.abegs.org(
والخدمــات الســحابية فيهــا، وتوســيع نطــاق خدماتهــا لتتعــدى مجــرد 
اإلعــالم عــن المكتــب وشــؤونه، إلــى إقامــة منصــات داخليــة مرتبطة 
ــة،  ــن والطلب ــال للمعلمي ــة المج ــب، وإتاح ــج المكت ــن برام ــد م بالعدي
ــع  ــم، ووض ــع نظرائه ــم، وم ــا بينه ــل فيم ــم، والتواص ــر إبداعاته لنش
منتجــات المكتــب وإصداراتــه فــي متنــاول أيــدي التربوييــن فــي 
كل مــكان، علــى امتــداد الــدول األعضــاء فــي المكتــب، بــل وعلــى 

ــه. ــي كل ــن العرب ــداد الوط امت

ــة  ــركات العالمي ــع الش ــل م ــى التواص ــب إل ــد المكت ــد عم وق
الكبــرى لدعمــه كمنظمــة غيــر ربحيــة فــي هــذا التوجــه، 
مايكروســوفت  مــع  اتفاقيــة  المثــال  ســبيل  علــى  فوّقــع 
)MICROSOFT(، ممثلــة فــي الســيد )بيــل غيتــس( للتعــاون 
فــي مجــال التواصــل مــع المعلميــن، والعمــل علــى رفــع 

مســتوى أدائهــم فــي المــدارس.

التقـنية
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج

توجــه المكتــب فــي العقــد األخيــر مــن مســيرته نحــو التــواؤم مــع أهــم معطيــات العصــر، وهــي تقنيــة وســائل االتصــال والمعلومــات. 
وقــد تجســد هــذا التوجــه فــي مســتويين:
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كمــا تبنــى المكتــب تنفيــذ حزمــة مــن البرامــج التقنيــة فــي خططــه 
وبرامجــه نتــج عنهــا مجموعــة مــن األنظمــة والتطبيقــات، التــي تــم 
ــة  ــى بواب ــا عل ــة به ــات خاص ــر منص ــوي، عب ــدان الترب ــا للمي توظيفه
المكتــب، مــن خــال المدرســة االفتراضيــة وكذلــك البيئــة االفتراضية 

للمهــارات الحياتيــة، وتشــمل األنظمــة والتطبيقــات اآلتيــة:
١-نظام اإلدارة المدرسية.

2- نظام تتبع المعامات واألرشفة اإللكترونية.
٣- نظام دعم القرار التربوي وخدمات التحليل ومناجم البيانات.

٤- البرمجيات التعليمية للرياضيات والعلوم )١- ١2(.
5- نظام إدارة التعلم.

6- خدمات التدريب عن بعد )البث المباشر والفيديو(.
٧- البرمجيات التدريبية.
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٨- أنظمة االختبارات اإللكترونية.
٩- توظيــف تقنيــات الــوب 2 فــي التعليــم مــن خــال المدونــات 

ــات. والتربوي
١٠- المستودع الرقمي.

وشــهد مجــال التقنيــة فــي مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج 

نشــوء شــراكة مهنيــة مهمــة مــع الجمعيــة الدوليــة للمعاييــر 
العالميــة لتكنولوجيــا التعليــم )ISTE( لتوطيــن هــذه المعاييــر، 
ــراكة  ــذه الش ــذ به ــدم، ونف ــم المتق ــوًة بالعال ــا، أس ــا خليجيًّ وتبنيه
ــة  ــواد اإلثرائي ــن الم ــد م ــر، والعدي ــّرب المعايي ــة، وع ــج تدريبي برام
ــدء برنامــج ترخيــص شــامل  ــأ اآلن لب المرتبطــة بهــا، والمســرح مهّي

ــم. ــا التعلي ــة لتكنولوجي ــر العالمي ــى المعايي ــن عل للمعلمي
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وبعـد .. 

ــٍل  ــٍخ تشــّكل، ونخي ــّزل، وتاري ــَن وحــٍي تن ــدُّ مــا بي فعلــى أرٍض تمت
ــٍة تهفــو إلــى الكمــال.. يســافُر فــي الرمــال، وعبقري

علــى أرِض الخليــج، حيــث تتوالــى فصــوُل المعجــزات، ويتجلــى 
هطــوُل الطموحــات، يخطــو مكتــُب التربيــِة العربــيِّ لــدول 
ــا  ــي خطَوه ــزال توّل ــن، ال ت ــت األربعي ــيرٍة بلغ ــي مس ــج، ف الخلي

ؤى واألهــداف واإلنجــازات. َشــْطَر الــرُّ

ــا وأميًنــا،  وفــي المشــهد، يقــُف واقــُع التعليــِم المعاصــِر شــاهًدا حيًّ
علــى مــا تعيُشــُه الــدوُل األعضــاُء فــي المكتــب، مــن رحلــِة تنميــٍة 

وحضــارة، أضــاَء التعليــُم الطريــَق إليهــا، مهتدًيــا بمــا َأْوالُه قادُتهــا 

ــة،  ــٍة فائق ــغ، وعناي ــاٍم بال ــن اهتم ــِم م ــم اهلل – للتعلي – يحفظه
وَحْفــٍز مســتمر، لتتحقــَق فــي دوِل مجلــِس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة، نهضــٌة تعليميــٌة مباركــة، فــي فتــرٍة قياســيٍة مــن الزمــن، 
وبمســتوياٍت ومعاييــَر نوعيــة، نالــت تقديــَر المراقبيــن، وفــي 

ــُة المتخصصــة. مقدمتهــم المنظمــاُت الدولي

ــترك،  ــوي المش ــِل الترب ــواُن العم ــدُّ أل ــة، تمت ــاِء اللوح ــي فض وف
القيــاداُت  َأْوَلْتــُه  بمــا  ُمســتبصرًة  ومجاالتــه،  آفاُقــه  وتتســُع 
الرشــيدُة مــن توجيــٍه أميــن، وعــون مكيــن، مــن أجــِل بنــاِء 
اإلنســان الخليجــيِّ الُمــدرِك لمعنــى كوِنــِه بانًيــا، معطــاًء، قــادًرا 
علــى تجــاوِز الصعــاب والعثــرات، وفــي عزيمِتــِه مــا يكفــي 

لعبــور مياديــن المتغيــرات.

وعلــى امتــداِد هــذه المســيرة، وقفــْت قامــاٌت خّلدْتهــا مواقــُف 
الّدعــِم والتوجيــِه والتقييــم، أعطــت فأجزلــت، وعملــت فأتقنــت، 
والتعليــم،  التربيــة  وزراُء  وهــم  األجــّاء،  قادُتنــا  هــم  أولئــك 
ــن  ــب، الذي ــرو المكت ــاون، ومدي ــس التع ــاُء مجل ــوكاء، وأمن وال
ــداع، ونشــُدوا الكمــاَل  ــوا وتســابقوا فــي اإلخــاص واإلب تعاقب
واإلتقــان.. رحــَم اهللُ َمــْن قضــى منهــم جميًعــا، وغــاب عــن 
العيــن، لكّنــُه اســتوطَن القلــب واألهــداب، وحفــظ َمــن ال يــزاُل 
يمــأل العيــون والقلــوب، ويعطــي بغيــِر حســاب، فــي رحلــٍة ثرّيــِة 

ــا.  ــم يجمعن ــا: التعلي ــى، عنوانه المعن
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