ﺍﻟﻤﺆﺗـﻤــﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟ�ﺍﺑـﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸـ�ﻭﻥ
ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺮﺑﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴ�

ﺩﻟﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ
اﻟﺮﻳــــﺎض  -اﻟﻤﻤﻠﻜــــــﺔ اﻟﻌـــﺮﺑﻴـــــﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳـــــﺔ  ٢٧ -ذو اﻟﺤﺠﺔ ١٤٣٧ﻫـ  -اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٨ -ﺳــــﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦م

معالي األستاذ
حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

معالي الدكتور
ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم
في مملكة البحرين

معالي الدكتور
بدر بن حمد العيسى
وزير التربية ووزيرالتعليم العالي
في دولة الكويت

معـالي الدكتور
عبداهلل سالم لملس
وزيــر التربيـــة والتعـــليـم
في الجمهورية اليمنية

معالي الدكتور
أحمد بن محمد العيسى
وزير التعليم
في المملكة العربية السعودية

معالي الدكتورة
مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
في سلطنة عمان

معالي الدكتور
محمد بن عبدالواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي
في دولة قطر

تـقـــديـم
يعق ��د امل�ؤمتر العام ملكتب الرتبي ��ة العربي لدول اخلليج دورته العادية الرابعة والع�ش ��رين
ب�ض ��يافة كرمي ��ة من اململكة العربية ال�س ��عودية يوم الأربعاء  27ذو احلج ��ة 1437هـ املوافق 28
�سبتمرب 2016م.
وي�شارك يف �أعمال هذه الدورة �أ�صحاب املعايل �أع�ضاء امل�ؤمتر العام وزراء الرتبية والتعليم
يف الدول الأع�ضاء باملكتب والوفود املرافقة لهم ،كما وت�شارك املنظمات واجلهات ذات العالقة
مبه ��ام املكتب؛ (الأمانة العام ��ة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي ��ة ،ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقاف ��ة «اليون�سكو» ،واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة «اي�سي�سكو»،
واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «�ألك�سو» ،وجامعة اخلليج العربي).
وق ��د د�أب املكت ��ب يف كل دورة م ��ن دورات امل�ؤمتر العام �أن يقدم واج ًب ��ا تكرمي ًيا لأ�صحاب
ال�سمو واملعايل وال�سعادة ،الذين لهم دور كبري ،وجهد م�ؤثر يف م�سرية العمل الرتبوي امل�شرتك
يف ال ��دول الأع�ضاء ،ف ��كان هذا ال ُكت ّيب الذي يطل على فعاليات امل�ؤمت ��ر العام ومو�ضوعاته ،وفيه
ملح ��ة �سريعة عن بع� ��ض املالمح ال�شخ�صية امل�ضيئ ��ة للمكرمني ،كما ي�ضم م�شه ��د ًا عن التعليم يف
«ر�ؤية اململكة 2030م» ،بالإ�ضافة �إلى تعريف باملكتب و�أجهزته املختلفة.
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افتتاح المؤتـمــــر
 - 1القرآن الكريـم

 - 2الكـلمـــــات:
كلمـة رئيس المؤتمــر العام الثـالث والعشــرين

معالي الدكتور بـدر بن حمـد العيسـى

وزير التربية ووزير التعليم العالي في دولة الكويت

كلمـة رئيس المؤتمــر العــام الرابــع والعشـرين

معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى

وزير التعــليم في المملكــــة العربيــة السعوديــة

كلمــة معالي الدكتور

عبداللطيـف بن راشـد الزيــاني

األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

8

كلمة المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

د .علي بن عبدالخـالق القـرني

كلمات المنظمات المشاركة في المؤتمر.
•منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».
•المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو».
•المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو».
•مكتب التربية الدولي (.)IBE

 - 3التكريـــم
يقوم رئيس المؤتمر العام الرابع والعشرين والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج بتكريم رئيس الدورة
الس��ابقة للمؤتمر ،وأصحاب السمو والمعالي أعضاء المؤتمر الس��ابقين ،وكذلك رئيس المجلس التنفيذي للدورة
المالية السابقة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي السابقين.

 - 4جلسات المؤتمر
ً
أوال

الجلسة العـامة

ً
ثانيا

الجلسة الخاصة

ً
ثالثا

الجلسة الختامية
9

10

المكـرمون

11

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

وزير الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية ،ع�ضو امل�ؤمتر العام للمكتب (�سابق ًا)

�صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأمري خالد الفي�ص ��ل بن عبد العزيز �آل �سع ��ود ،م�ست�شار خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،أمري منطقة مك ��ة املكرمة ،ع�ضو هيئة البيعة ال�سعودية.
در� ��س �صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأم�ي�ر خالد الفي�ص ��ل العلوم ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة يف جامعة
�أك�سف ��ورد الربيطانية عام 1962م ،و�شغل �سموه العديد من املنا�صب القيادية منها� :إمارة منطقة
ع�س�ي�ر ،و�إمارة منطقة مكة املكرمة ،وعم ��ل مدي ًرا ملكتب رعاية ال�شباب ،وهو �صاحب فكرة �إقامة
بطولة ك�أ�س اخلليج لكرة القدم ،كما �أ�س�س �سموه و�شارك يف �إن�شاء عدد من امل�ؤ�س�سات الإبداعية
والفكري ��ة والثقافي ��ة ،فهو �أحد م�ؤ�س�سي م�ؤ�س�س ��ة امللك في�صل اخلريية ،وه ��و رئي�س هيئة جائزة
امللك في�صل العاملية ،رئي�س م�ؤ�س�سة الفكر العربي ،ع�ضو جمل�س �أمناء معهد تاريخ العلوم العربية
والإ�سالمي ��ة التاب ��ع جلامع ��ة فرانكفورت يف �أملاني ��ا ،ورئي�س �ش ��رف جمعية فا�س �ساي� ��س للتنمية
الثقافي ��ة واالجتماعية واالقت�صادية يف اململكة املغربي ��ة .يعرف عن الأمري خالد الفي�صل مواهبه
املتعددة فهو �شاعر و�أديب و�صاحب ري�شة مبدعة ،ويعد من رموز ال�شعر النبطي يف اململكة العربية
ال�سعودية ،والعامل العربي ،وقد �صدر ل�سموه عدد من الدواوين ال�شعرية ،و�أقام عددًا من املعار�ض
الفني ��ة ،كم ��ا �أنه من املهتم�ي�ن بالرتاث العرب ��ي الأ�صيل ،وتعود �إلي ��ه مبادرة �إحي ��اء �سوق عكاظ
التاريخي وتطويره  ،ومن اجلدير بالذكر �أن �سموه ح�صل على عدد من الأو�سمة والأنواط املحلية،
والإقليمية ،والدولية اعرتا ًفا مبكانته العاملية املرموقة وبخدماته اجلليلة للإن�سانية.
12

صاحب السمو الملكي األمـير

خالـد الفيصـل

13

الدخيل
صاحب المعالي الدكتور عزام بن محمد
ِّ

وزير الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ،ع�ضو امل�ؤمتر العام للمكتب (�سابق ًا)

الدكتور عزام بن حممد الدخ ِّيل ،امل�ست�شار يف الديوان امللكي مبرتبة وزير ،ح�صل الدكتور الدخ ِّيل
عل ��ى درجة الدكت ��وراه يف الهند�سة املدنية تخ�ص�ص �إدارة م�شاريع م ��ن جامعة دندي الربيطانية
ع ��ام 2002م ،وه ��و زمي ��ل فخ ��ري يف ق�سم ال�صحاف ��ة يف جامعة لن ��دن الربيطانية .ب ��د�أ الدكتور
الدخ ِّيل حياته العملية يف القطاع احلكومي حيث تولى من�صب مدير م�شروع بال�صندوق ال�سعودي
للتنمية ،و �أ�شرف على درا�سات اجلدوى و متابعة تنفيذ م�شاريع تنموية يف عدد من الدول العربية،
الآ�سيوية و الإفريقية ،ومن ثم انتقل للعمل يف القطاع اخلا�ص ،حيث تولى �إدارة عدد من امل�ؤ�س�سات
وال�ش ��ركات الإقليمية الكربى .منها الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�س ��ة (م�سك) ،والدكتور الدخ ِّيل ع�ضو
يف جمال�س العديد م ��ن الإدارات وامل�ؤ�س�سات ،وهو م�ؤ�س�س ورئي�س احتاد نا�شري ال�شرق الأو�سط،
وله عدد من امل�ؤلفات منها كتاب «تعلومهم» «نظرة يف تعليم الدول الع�شر الأوائل يف جمال التعليم
عرب تعليميهم الأ�سا�س».
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معالي الدكتــور

الدخيــل
عـزام
ِّ

15

صاحب المعالي الدكتور بدر بن حمد العيسى

وزير الرتبية و وزير التعليم العايل بدولة الكويت ،رئي�س امل�ؤمتر العام للمكتب
الدكت ��ور ب ��در بن حمد العي�س ��ى� ،أ�ستاذ عل ��م االجتماع يف كلي ��ة العلوم االجتماعي ��ة ،رئي�س ق�سم
االجتم ��اع واخلدمة االجتماعي ��ة يف جامعة الكويت (�ساب ًقا) .ح�ص ��ل الدكتور العي�سى على درجة
الدكت ��وراه يف عل ��م االجتماع (�سيا�س ��ة اجتماعية  -تنمية جمتم ��ع و�إدارة) من جامع ��ة مني�سوتا
الأمريكي ��ة عام 1978م ،عم ��ل يف العديد من اجلامعات املحلية والإقليمي ��ة والعاملية خالل الفرتة
م ��ن  1986حتى 2005م ،للدكتور العي�سى العديد من الإجنازات والن�شاطات يف املجال االكادميي،
كما وله �إ�سهامات يف العمل االجتماعي واملهني من خالل عمله يف جلان علمية متخ�ص�صة لتطوير
املناهج ،والربامج العلمية ،وجلنة الرعاية الأ�سرية والطفل ،كما �أنه ع�ضو يف عدد من امل�ؤ�س�سات
العلمية املرموقة� ،صدر له ( )8كتب و�أعد (� )8أبحاث علمية ون�شرها يف جمالت علمية حمكمة،
وله ا�سهامات عديدة يف جمال الرتجمة.
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معـالي الدكتــور

بــدر العيســى
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صاحب المعالي الدكتور عبدالمحسن مدعج محمد المدعج

وزير الرتبية و وزير التعليم العايل بدولة الكويت ،رئي�س امل�ؤمتر العام للمكتب (�سابق ًا)

الدكتور عبداملح�سن مدعج حممد املدعج ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير التجارة وال�صناعة
خالل الفرتة من 2015 - 2014م ،وزير النفط خالل الفرتة من 1996 - 1994م ،ح�صل الدكتور
املدعج على درجة الدكتوراه يف الفل�سفة .يف التاريخ من جامعة درهام يف اجنلرتا عام 1983م،
وعم ��ل � ً
أ�ستاذا ملادة التاريخ الإ�سالمي يف جامعة الكويت منذ عام 1983م  -حتى الآن ،وانتخب
ع� ًضوا يف جمل�س الأمة خالل الفرتة من 2003-1992م ،وهو ع�ضو م�ؤ�س�س ونائب رئي�س جمعية
التاري ��خ والآثار ل ��دول جمل�س التع ��اون اخلليجية ،وع�ضو جمل� ��س �أمناء الكلي ��ة الأ�سرتالية يف
الكوي ��ت منذ عام 2004م حت ��ى الآن ،كما �أنه ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئ ��ة العامة لال�ستثمار من
2006م  -حت ��ى الآن ،رئي�س حترير جملة حوليات كلي ��ة الآداب يف جامعة الكويت خالل الفرتة
م ��ن 1992-1985م� ،شغل الدكتور املدعج ع�ضوية ع ��د ًدا من اللجان مبجل�س الأمة الكويتي ،وله
م�شاركات علمية و�سيا�سية واجتماعية مرموقة ،وقد ن�شر العديد من امل�ؤلفات يف جمال التاريخ
الإ�سالمي باللغتني العربية والإجنليزية.
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معالي الدكتور

عبدالمحسن المدعج

19

سعادة الدكتور هيثم صالح أحمد األثري

وكيل وزارة الرتبية بدولة الكويت  ،رئي�س املجل�س التنفيذي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
ح�صل الدكتور هيثم �صالح �أحمد الأثري ،على درجة الدكتــــوراه يف القانون املدين ،من جامعة
�سرتا�سبورج  - 3روبرت �شومان 1999م بفرن�سا ،يجيد اللغتني الفرن�سية والإجنليزية بالإ�ضافة
�إل ��ى اللغة العربي ��ة ،ولديه العديد م ��ن اخلربات التدري�سي ��ة يف ق�سم القان ��ون اخلا�ص ،بكلية
احلق ��وق يف جامع ��ة الكويت ،ومعهد الق�ض ��اء الكويتي منذ مار� ��س 1999م� .شغل الدكتور هيثم
العدي ��د من املواقع الإدارية ،و�شارك يف العديد م ��ن اللجان الإدارية والفنية ،كما �أن له العديد
وحمام
من امل�شاركات يف امل�ؤمترات الإقليمية والدولية والزيارات العلمية ،وهو م�ست�شار قانوين
ٍ
لعدد من امل�ؤ�س�سات.
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سعادة الدكتور

هيثـــم األثــــري

21

سعادة الدكتور سعود هالل الحربي

وكي ��ل م�ساع ��د لقطاع البحوث الرتبوي ��ة واملناهج يف وزارة الرتبية بدول ��ة الكويت  ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج (�سابق ًا)
الدكت ��ور �سع ��ود بن هالل احلربي ،ن ��ال �شهادة الدكت ��وراه يف �أ�صول الرتبية م ��ن جامعة القاهرة
ع ��ام 2006م ،وهو خبري تربوي ومن�سق وطني يف العديد من الربامج وامل�شروعات ،ع�ضو بع�شرات
اللجان يف وزارة الرتبية والتعليم بخا�صة اللجان املهنية املعنية بتطوير املناهج� .شارك يف عدد من
امل�ؤمت ��رات املحلية والإقليمية والدولية ،والعدي ��د من الندوات وور�ش العمل مبكتب الرتبية العربي
ل ��دول اخلليج واليون�سكو وااللك�سو واملنظم ��ات الإقليمية ،للدكتور احلربي العديد من �أوراق العمل
واملداخ�ل�ات الإثرائية يف امل�ؤمترات الإقليمية والدولية ،و�ص ��در له ( )13كتا ًبا يف جماالت تربوية
وفكرية متنوعة ،بالإ�ضافة �إلى ( )3كتب مازالت حتت الطبع.
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سعادة الدكتور

سعود الحربي
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سعادة الدكتورة مريم محمد فراج الوتيد

وكي ��ل وزارة الرتبي ��ة امل�ساعد للبح ��وث الرتبوية واملناهج  ،ع�ضو املجل� ��س التنفيذي ملكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج (�سابق ًا)
الدكت ��ورة مرمي حمم ��د الوتيد ،ح�صلت على درجة الدكتوراه يف الرتبي ��ة من (جامعة بري�ستول /
بريطاني ��ا) ع ��ام 2014م .مثلت ال ��وزارة يف العديد من املهمات الر�سمي ��ة وامل�ؤمترات ،والندوات،
العلمية ،والرتبوي ��ة ،العاملية ،والعربية ،واخلليجية ،واملحلية ،وتر�أ�ست العديد من الوفود واللجان
داخل الكويت وخارجها ،وهي ع�ضو يف العديد من اللجان املحلية والإقليمية والدولية ،كما �أن لها
م�ش ��اركات يف �إن�شاء العديد من امل�شاريع ،واملراكز الوطنية ،ولها العديد من الإجنازات يف جمال
تعليم العلوم والريا�ضيات والربجميات.
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سعادة الدكتورة

مـريـم الوتيــد
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سعادة األستاذ الدكتور مـرزوق بن يوسـف الغنيــم

مدير املركز العربي للبحوث الرتبوية خالل الفرتة من 2015 - 2003م
�أ�ست ��اذ امليكروبيولوج ��ي بجامعة الكويت ،ح�صل على الدكت ��وراه يف عام 1979م ،تقلد عد ًدا من
املنا�ص ��ب الأكادميية منها عميد كلية الرتبية الأ�سا�سي ��ة ،ومدير معهد الرتبية للمعلمني ،واختري
ع�ض ��و ًا يف ع ��دد من اللج ��ان املحلية والدولي ��ة وتر�أ�س عد ًدا منه ��ا� ،شارك و�أ�سه ��م يف عدد من
امل�ؤمت ��رات والندوات واحللقات الدرا�سية واالجتماعات الإقليمي ��ة والدولية ،وتر�أ�س العديد من
اللج ��ان املحلية والإقليمية ،و�أ ّلف ع�شرين كتاب ًا من�ش ��و ًرا ،و�أعد ع�شرات من الدرا�سات والبحوث
املن�ش ��ورة يف جم�ل�ات علمية حمكمة ،وح�صل على عدد من اجلوائ ��ز التكرميية نظري جهوده يف
البيئة والعلوم احلياتية.
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األستاذ الدكتور

مــرزوق الغنيــم

27

28

دور التعليم في تحقيق

29

دور التعــليم في تحقيق رؤيــة المملكــة 2030م
التعــليم ...عمــاد تحقيـق رؤيــة المملكــة 2030م
مستعــدون للمســتقبـل
رؤيتنـــــــا

•ال�سعودية العمق العربي والإ�سالمي.
•قوة ا�ستثمارية رائدة.
•حمور ربط القارات الثالث.
ورائدا في العالم على كافة األصعدة،
ناجحا
نموذجا
«هدف��ي األول أن تك��ون بالدنا
ً
ً
ً
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
سـمات الطالب الذي نريـده في رؤيــة 2030م

•لديه قيم عالية.
•واعي وقوي.
•مثقف ومبدع.
•ي�ؤمن بالو�سطية واالعتدال والت�سامح.
•ميتلك املعارف واملهارات الالزمة لوظيفة امل�ستقبل.
•يعتز بهويته الوطنية.
•فخور ب�إرثه الثقايف العريق.

دلـيــل المؤتـمــر
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أهداف وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020م
الهدف اإلستراتيجي األول :إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية  2030م:

•تر�سيخ القيم الإيجابية وبناء �شخ�صية م�ستقلة لأبناء الوطن.
•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.

الهدف اإلستراتيجي الثاني :تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م :

•تر�سيخ القيم الإيجابية وبناء �شخ�صية م�ستقلة لأبناء الوطن.
•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.

الهدف اإلستراتيجي الثالث :تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م:

•تر�سيخ القيم الإيجابية وبناء �شخ�صية م�ستقلة لأبناء الوطن.
•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.
•تنمية مهارات ال�شباب وح�سن اال�ستفادة منها.

الهدف اإلستراتيجي الرابع :تطوير التعليم ,أساليب التعليم والتقويم.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م:

•تر�سيخ القيم الإيجابية وبناء �شخ�صية م�ستقلة لأبناء الوطن.
•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.
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الهدف اإلستراتيجي الخامس :تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م:

•تر�سيخ القيم الإيجابية وبناء �شخ�صية م�ستقلة لأبناء الوطن.
•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.

الهدف اإلستراتيجي السادس :تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م:

•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.

الهدف اإلستراتيجي السابع :تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م:

•حتقيق التوازن يف امليزانية.

الهدف اإلستراتيجي الثامن :رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم.

االرتباط ب�أهداف الر�ؤية 2030م:

•تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.
•التو�سع يف خ�صخ�صة اخلدمات احلكومية.
•�إيجاد بيئة جاذبة للم�ستثمرين املحليني والدوليني على حد �سواء وتعزيز ثقتهم يف اقت�صادنا.
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مبــادرات وزارة التعــليم في برنـامج التحول الوطنـي 2016م
-

الإطار ال�شامل للتطوير املهني امل�ستمر للمعلمني والقيادات التعليمية.التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب واملعلم.برنامج �أندية احلي الرتفيهية التعليمية.تخفي ��ف الأعباء الإدارية عن املعلمني والقيادات التعليمية ل�ضمان الرتكي ��ز على العملية التعليمية لتقليل التكاليفوحت�سني اجلودة للخدمات امل�ساندة.
ت�شجيع م�شاركة القطاع الأهلي يف اال�ستثمار يف التعليم العام (مبا يف ذلك ريا�ض الأطفال) يف اململكة.ت�شغيل مكتب التحول الوطني بوزارة التعليم ل�ضمان تنفيذ برنامج التحول ال�شامل يف وزارة التعليم.تطبيق النموذج الت�شغيلي املقرتح لوزارة التعليم و�إعادة توزيع الأدوار بني الوزارة واجلامعات و�إدارات التعليم.تطوي ��ر �إ�سرتاتيجي ��ة وطنية لرفع م�ستوى مهن ��ة التعليم من خالل رفع امل�ستوى املهن ��ي للمعلمني ،وتطوير املنظومةاملحيطة باملهنة ،ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمعلمني.
تطوير التعليم االبتدائي.تطوير برنامج ح�ضانات وريا�ض الأطفال والتو�سع يف خدماتها لت�شمل جميع مناطق اململكة.تطوير برنامج االبتعاث اخلارجي وحت�سني كفاءته الت�شغيلية.تطوي ��ر م�صفوف ��ة متكاملة للمهارات ال�شخ�صية امل�ؤدي ��ة للنجاح يف احلياة العامة والعلمي ��ة ،وت�ضمينها يف املناهجوالأن�شطة غري ال�صفية.
تطوي ��ر منظومة التعليم التقني التطبيقي م ��ن خالل �إن�شاء جامعة تقنية تطبيقية با�سم جامعة امللك �سلمان للعلومالتقني ��ة التطبيقي ��ة ،وربط الكليات التقنية بها من خالل �إطار تكاملي م ��ع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
وكذلك كليات املجتمع.
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تطوي ��ر منوذج جديد يف بني ��ة املناهج الدرا�سية للتحول نحو التعليم املعتمد عل ��ى الطالب ،اًبدل من التعليم املعتمد
على املعلم ،لتمكني املعلمني من تلبية احتياجات الطالب وتنمية قدراتهم على مواجهة حتديات احلياة.
تعزيز امل�شاركة يف امل�سابقات الدولية العلمية.تدريب ور�ش فنية باملدار�س لتدريب الطالب على املهن وتعزيز االجتاهات الإيجابية نحو املهن.جذب اال�ستثمارات اخلا�صة لتمويل �إن�شاء املباين التعليمية من �أجل تنويع مناذج متويل النظم التعليمية.رفع كفاءة الأداء يف امليزانية والتخطيط مبا يحقق تر�شيد النفقات الر�أ�سمالية والت�شغيلية.مركز تطوير تعليم اللغة الإجنليزية.مركز تطوير تعليم اللغة العربية.مركز تطوير تقنيات نظم املعلومات ال�صحية.مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات (.)STEMم�شروع تطوير الرتبية اخلا�صة � /إن�شاء مركز وطني متخ�ص�ص للرتبية اخلا�صة بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.منظومة اخلدمات الإلكرتونية اجلامعية (جامعة).و�ضع �إطار عملي ل�ضمان املوائمة بني خمرجات التخ�ص�صات اجلامعية واحتياجات �سوق العمل.تطوي ��ر نظام للتقومي ال�شامل للمقررات الأ�سا�سي ��ة لتحديد الفجوة بني م�ستوى الطالب واملتوقع ،ح�سب معايري كلمرحلة درا�سية.
تطوي ��ر من ��وذج جديد لت�شغيل املدار� ��س احلكومية با�سم «املدار� ��س امل�ستقلة» ،بحيث يتم حتوي ��ل ( )2000مدر�سةحكومية لت�شغيلها من قبل م�ؤ�س�سات اقت�صادية �صغرية احلجم.
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-

التعليم مدى احلياة (اال�ستدامة).�إيجاد برنامج تثقيفي عن اال�ستثمار وريادة الأعمال لدى طالب املرحلتني الثانوية واجلامعية .تعزيز ال�صورة الذهنية عن التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.تعزيز م�شاركة الأ�سرة يف العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية (ارتقاء).�إن�شاء وتطوير نظام خدمات املعلومات الرقمية ونظم املعلومات اجلغرافية.تطوير �إح�صاءات التعليم وبناء قواعد بيانات اخلريجني وبيانات البحث العلمي.�إن�شاء مكتب الإدارة الإ�سرتاتيجية يف وزارة التعليم.-م�ؤ�شرات قيا�س الأداء يف وزارة التعليم.

مستويات مؤشرات قياس األداء للتعليم

•امل�ستوى الأول :املدر�سة.
•امل�ستوى الثاين :مكاتب التعليم.
•امل�ستوى الثالث� :إدارات التعليم.
•امل�ستوى الرابع :قطاعات الوزارة.
•امل�ستوى اخلام�س :لوحة امل�ؤ�شرات الرئي�سية للوزارة.
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نبــذة عن مكــتب التربيــة العـربي لدول الخليج
املكتب هيئة عربية خليجية تعمل يف نطاق الدول الأع�ضاء خلدمة الأهداف الرتبوية والعلمية والثقافية والتوثيقية،
وت�سه ��م يف تطوي ��ر العمل يف هذه املجاالت .وي�سعى املكتب لتحقي ��ق التن�سيق والتكامل ،و�إيجاد �صيغ التعاون بني
الدول الأع�ضاء .وتت�ألف الدول الأع�ضاء يف املكتب من:
-

دولة الإمارات العربية املتحدةمملكة البحرين.اجلمهورية اليمنية.دولة الكويت.اململكة العربية ال�سعودية.�سلطنة ُعمان.-دولة قطر.

ت�أ�س� ��س املكتب بقرار من امل�ؤمتر العام الأول الذي عق ��ده وزراء الرتبية والتعليم واملعارف يف مدينة الريا�ض يف املدة
من 1395/10/18 - 15هـ املوافق 1975/10/23-20م ،واتفـــــق على ت�سميته بـــ (مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج)
يف امل�ؤمتر العام الثاين الذي عقد يف مدينة الريا�ض خالل الفرتة (1397/5/23 - 21هـ املوافق 1977/5/ 11 - 9م).
ويحقق المكتب أهدافه من خالل قيامه بالمهام التالية :

1 - 1اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات امل�ؤمتر العام يف الدول الأع�ضاء ومتابعة تنفيذها.
2 - 2العم ��ل على تن�سيق عملي ��ات تنمية التعليم وتطوي ��ره وا�ستكمالها ،و�إظه ��ار �شخ�صية املنطق ��ة العربية الإ�سالمية
وتدعيم وحدة �شعبها ،وو�ضع خطط الرتبية والتعليم على �أ�س�س علمية تواكب التطورات املعا�صرة.
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3 - 3تبني امل�شاريع الرتبوية الكربى التي تهم الدول الأع�ضاء يف املكتب .
�4 - 4إن�شاء امل�ؤ�س�سات واملراكز الرتبوية امل�شرتكة بني الدول الأع�ضاء.
5 - 5ت�شجيع البحث العلمي الرتبوي يف الدول الأع�ضاء  ،والعمل على تنمية الكفايات املتخ�ص�صة يف املجاالت الرتبوية
لتلبية حاجات الدول الأع�ضاء.
6 - 6تبادل اخلربات واخلرباء واملعلومات والتجارب الرتبوية واخلدمات الفنية املتعلقة بعلوم الرتبية .
7 - 7ت�شجيع التعاون الرتبوي وتن�شيطه  ،وذلك عن طريق:
•التعاون مع الأجهزة واملراكز الرتبوية والعلمية يف الدول الأع�ضاء.
•تبادل الزيارات بني املخت�صني يف الرتبية و�إقامة الندوات واللقاءات الرتبوية.
•االت�صال مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية العربية والدولية ومتثيل املكتب يف م�ؤمتراتها.
•توثيق ال�صلة مع املنظمات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة يف جماالت عمل املكتب والتن�سيق معها يف تنفيذ �أوجه
الن�شاطات امل�شرتكة .
8 - 8العناية بالثقافة العربية الإ�سالمية و�ش�ؤون الفكر العربي الإ�سالمي املعا�صر ،والعمل على �إبرازهما بالرتكيز على
الربامج والن�شاطات الثقافية يف مراحل التعليم .
الهيكل التنظيمي للمكتب:

يت�ألف املكتب من:
امل�ؤمتــــر العــــام للمكتب

وي�ضم وزراء الرتبية والتعليم يف الدول الأع�ضاء.
الـمجلـــــ�س التنفيــــذي:

وي�ضم نواب �أو وكالء وزارات الرتبية والتعليم يف الدول الأع�ضاء.
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الإدارة العــــــامـــة:

املدير العام للمكتب ،والإدارات املتخ�ص�صة يف املقر الرئي�سي للمكتب «الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية».
الأجهـــــزة التــابعـــــة للمكــــتب ،وهي:

•املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ومقره الكويت ،دولة الكويت.
•املركز العربي للتدريب الرتبوي لدول اخلليج ومقره الدوحة ،دولة قطر.
•املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج ومقره ال�شارقة ،دولة الإمارات العربية املتحدة.

المؤتمر العام وانعقاده واختصاصاته:

يتك ��ون امل�ؤمت ��ر العام من وزراء الرتبي ��ة والتعليم يف الدول الأع�ضاء ،ويتناوب ر�ؤ�س ��اء الوفود على رئا�سة دورات
امل�ؤمت ��ر الع ��ام وفق الرتتيب الأبجدي لأ�سماء ال ��دول الأع�ضاء ،ويعقد امل�ؤمتر الع ��ام دورة انعقاد عادية مرة كل
�سنت�ي�ن ،واجتماع� � ًا ت�شاوري ًا يف ال�سنة التي ال تكون فيها دورة عادية ،ويحدد موعد كل دورة عادية ومكانها بقرار
ي�ص ��دره امل�ؤمت ��ر العام يف الدورة ال�سابقة لها ،ويجوز �أن يعقد امل�ؤمت ��ر العام دورة ا�ستثنائية بنا ًء على طلب �أربع
من الدول الأع�ضاء� ،أو بنا ًء على دعوة املجل�س التنفيذي.
وت�شم ��ل اخت�صا�ص ��ات امل�ؤمتر العام :و�ضع ال�سيا�س ��ات العامة لعمل املكتب ،واتخاذ الق ��رارات املنا�سبة لتمكينه
م ��ن �أداء مهام ��ه ،ومراقبة املكتب يف تنفي ��ذ تلك ال�سيا�سة ،ويتولى امل�ؤمتر العام تعي�ي�ن املدير العام للمكتب بعد
تر�شيحه من املجل�س التنفيذي ،واعتماد م�شروع امليزانية بعد املوافقة عليها من املجل�س التنفيذي.
المجلس التنفيذي:

يتك ��ون املجل� ��س التنفيذي من ع�ضو من كل دولة من ال ��دول الأع�ضاء مب�ستوى نائب وزي ��ر� ،أو كيل وزارة� ،أو َمن
يف م�ست ��واه وت�سمي ��ه دولته .ويعق ��د املجل�س التنفيذي دورة عادية مرتني يف كل �سن ��ة على �أن ت�سبق �إحدى دورات
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االنعق ��اد العادي ��ة دورة انعقاد امل�ؤمتر العام لإعداد جدول الأعمال ،كما يعقد دورة ا�ستثنائية حت�ضريية للم�ؤمتر
العام قبيل انعقاده.
وت�شم ��ل اخت�صا�صات املجل�س التنفيذي :التح�ضري للم�ؤمتر العام ومتابعة تنفيذ قراراته� ،إعداد م�شروع ميزانية
املكت ��ب ،ومراقبة �أوج ��ه �صرفها ،ومتابعة تنفي ��ذ برامج املكتب و�أجهزت ��ه ،وتر�شيح املدير الع ��ام وفق ًا لل�شروط
والإجراءات اخلا�صة بذلك.
اإلدارة العامة لمكتب التربية العربي لدول الخليج

الإدارة العامة هي الهيئة التنفيذية والإدارية الرئي�سة للمكتب و�أجهزته ،واملدير العام للمكتب هو وحده امل�س�ؤول
�أمام امل�ؤمتر العام واملجل�س التنفيذي عن جميع �أعمال املكتب ون�شاطاته وبراجمه والأجهزة التابعة له.
اإلدارات المتخصصة في اإلدارة العامة للمكتب:

1 - 1مكتب املدير العام.
�2 - 2إدارة الربامج.
�3 - 3إدارة تطوير الأعمال.
�4 - 4إدارة املعلومات.
5 - 5املجل�س اال�ست�شاري.
6 - 6املراجع الداخلي.
�7 - 7أمانة امل�ؤمتر العام واملجل�س التنفيذي.
�8 - 8إدارة ال�ش�ؤون املالية والإدارية.
�9 - 9إدارة التقنية.
�10 -10إدارة التخطيط واجلودة.
�11 -11إدارة العالقات العامة والإعالم.
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اختصاصات المدير العام:

•امل�شاركة يف اجتماعات امل�ؤمتر العام ،واملجل�س التنفيذي ،وعر�ض �أعمال املكتب و�إجنازاته وم�شروعات براجمه عليهما.
•�إع ��داد م�ش ��روع برامج املكتب والأجه ��زة التابعة له و�إع ��داد املوازنة التقديري ��ة لتنفيذها ،وعر�ضه ��ا على املجل�س
التنفيذي وامل�ؤمتر العام.
•اقرتاح اللوائح والأنظمة وتعديالتها ،وعر�ضها على املجل�س التنفيذي وامل�ؤمتر العام.
•�إ�صدار القرارات املنظمة لعمل املكتب و�أجهزته.
•الإ�شراف على تنفيذ برامج عمل الأجهزة والإدارات والوحدات التابعة للمكتب.
•�إع ��داد التقاري ��ر الدوري ��ة اخلا�ص ��ة ب�أعمال املكت ��ب ،وعر�ضها عل ��ى املجل�س التنفي ��ذي وامل�ؤمتر الع ��ام يف دورات
اجتماعاتهما العادية.
•اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق التعاون الوثيق والتن�سيق بني �أجهزة املكتب و�إداراته.
•االت�ص ��ال بالدول الأع�ض ��اء وب�أع�ضاء املجل�س التنفيذي يف كل ما يتعلق باملكت ��ب و�أجهزته من �أمور ،ومتابعة �ش�ؤون
املكتب يف الدول الأع�ضاء.
المهام األساسية لإلدارات المتخصصة في المكتب:

•معاونة املدير العام وتقدمي امل�شورة �إليه يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتها.
•اال�ش�ت�راك يف �أعم ��ال املجل�س التنفيذي وامل�ؤمتر العام بناء على تكليف املدير الع ��ام ،واال�شرتاك يف �أعمال اللجان
التي ي�شكلها املدير العام �أو التي يكلفها باال�شرتاك فيها والتح�ضري لأعمالها.
•�إع ��داد م�شروع ��ات الربامج والأن�شطة واق�ت�راح املوازنة لكل دورة مالي ��ة ،وتنفيذ قرارات امل�ؤمت ��ر العام ،واملجل�س
التنفيذي ،واملدير العام بهذا ال�ش�أن.
•�إعداد التقارير الدورية عن �سري العمل يف امل�شروعات والربامج وتقومي ما َّمت �إجنازه منها ،وتقدميها للمدير العام.
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•تنظي ��م الفعاليات وامل�ؤمترات والندوات بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص املعنية ،و�إعداد التقارير عنها ،واتخاذ ما
يلزم من �إجراءات حيال نتائجها ح�سب توجيه املدير العام.
•القيام بجميع العمليات املالية والإدارية التي يتطلبها العمل يف املكتب و�أجهزته.
•تي�سري حركة البحوث والدرا�سات الرتبوية ،وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية لطالبيها يف هذا املجال.
•تن�شيط حركة الرتجمة للإ�صدارات الرتبوية املتميزة والعمل على ن�شرها.
•تطوي ��ر نظم العمل باملكتب و�أجهزته ،وحتدي ��ث �أ�ساليب التوا�صل مع امل�ستهدفني يف براجمه ون�شاطاته عرب البوابة
الإلكرتونية.
•تنفيذ ال�سيا�سات والأنظمة املتعلقة باملطبوعات والن�شر يف جماالت عمل املكتب.
•تطوير مكتبة املكتب وفق ًا لأحدث الأ�ساليب والأنظمة العلمية.
•تطبيق معايري اجلودة على م�شروعات وبرامج املكتب و�أجهزته.
•القيام بالتغطية الإعالمية لأن�شطة املكتب وبراجمه ،ومتابعة الفعاليات ذات ال�صلة بعمل املكتب والإفادة منها.
•القيام ب�أمانة امل�ؤمتر العام واملجل�س التنفيذي.
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أجهــزة المكـتب المتخصصــة
المركــز العــربي للبحوث التربوية لدول الخليج:

املرك ��ز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج جهاز متخ�ص� ��ص من �أجهزة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
يتخذ من دولة الكويت مقر ًا له ،وللمركز �شخ�صية اعتبارية وميزانية م�ستقلة �ضمن موازنة املكتب.
أهداف المركز:

يهدف املركز �إلى الإ�سهام يف تطوير حركة البحث العلمي والقيا�س والتقومي الرتبوي وتنميتها يف الدول الأع�ضاء.
مهام المركز:

ُيعن ��ى املرك ��ز يف القي ��ام بالبح ��وث والدرا�سات الرتبوي ��ة والتعليمية ذات ال�صل ��ة يف امليدان الرتب ��وي يف الدول
الأع�ض ��اء ون�ش ��ر وتعمي ��م نتائجها  ،و�إثراء املي ��دان ب�أحدث و�أف�ضل م ��ا انتهت �إليه مراكز البح ��وث والدرا�سات
الإقليمي ��ة والدولي ��ة يف جماالت الرتبية والتعلي ��م  ،والتعاون يف ذلك مع الدول الأع�ض ��اء  ،ويقوم املركز حتقيق ًا
لأهدافه باملهام التالية :
•الإ�سهام يف �صياغة ال�سيا�سة التعليمية من خالل توفري املعلومات املبنية على البحث الرتبوي.
•�إجراء البحوث والدرا�سات الرتبوية حول الظواهر واملتغريات املرتبطة بالرتبية والتعليم يف الدول الأع�ضاء .
•ر�ص ��د حركة البح ��ث الرتبوي يف العامل والوقوف على �أه ��م النتائج وخا�صة يف اجلوانب الت ��ي تهم وزارات الرتبية
والتعليم يف الدول الأع�ضاء .
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•جتريب املمار�سات وامل�ستجدات الرتبوية للتعرف على مدى فعاليتها .
•ت�شجيع حركة البحث يف املجتمع الرتبوي يف الدول الأع�ضاء .
•الإ�سهام يف تعزيز ممار�سات القيا�س والتقومي الرتبوي يف الدول الأع�ضاء .
•تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية الفنية يف جمال البحوث الرتبوية والقيا�س والتقومي الرتبوي للدول الأع�ضاء وفق ًا الحتياجاتها.
•�إن�شاء وحتديث قواعد بيانات مبراكز البحث الرتبوي وبالباحثني الرتبويني �إقليمي ًا وعاملي ًا .
•التعاون مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الدول الأع�ضاء لتحقيق �أهداف املركز وتنفيذ مهامه.
•عقد ال�شـراكات مع امل�ؤ�س�سات واملراكز الإقليمية والعاملية املعنية بالبحوث والدرا�سات الرتبوية بهدف �إثراء امليدان
الرتبوي يف الدول الأع�ضاء ب�أحدث التوجهات واملمار�سات التعليمية املتميزة من خالل ن�شرها وتعميمها .
•ت�سوي ��ق نواجت برامج املرك ��ز و�إ�صداراته ون�شاطاته وتعميمها على وزارات الرتبي ��ة والتعليم وم�ؤ�س�سات التعليم غري
احلكومي يف الدول الأع�ضاء لتعزيز املوارد وفق ًا ال�سرتاتيجية املكتب .
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المركــز العــربي للتدريب التربوي لدول الخليج:

املرك ��ز العربي للتدريب الرتبوي لدول اخلليج جه ��از متخ�ص�ص من �أجهزة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
يتخذ من دولة قطر مقر ًا له ،وللمركز �شخ�صية اعتبارية وميزانية م�ستقلة �ضمن موازنة املكتب.
أهداف المركز:

يه ��دف املركز �إلى الإ�سهام يف تطوي ��ر �أداء القادة الرتبويني على �أ�س�س تربوي ��ة وعلمية حديثة ،واطالعهم على
امل�ستجدات الرتبوية والتجارب والتقنيات احلديثة يف جمال عملهم.
مهام المركز:

يُعن ��ى املرك ��ز بالإ�سه ��ام يف تطوير �أداء الرتبوي�ي�ن يف الدول الأع�ضاء م ��ن خالل ما يقدمه م ��ن برامج ودورات
تدريبي ��ة متخ�ص�صة بالتع ��اون والتن�سيق والعمل امل�شرتك م ��ع الدول الأع�ضاء وم ��ع الإدارات والأجهزة الأخرى
التابعة للمكتب  ،ويقوم املركز حتقيق ًا لأهدافه باملهام الآتية:
•�إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية للقيادات الرتبوية يف الدول الأع�ضاء وتقوميها ومتابعة مردودها من خالل �أدوات
التقومي املختلفة  ،وموا�صلة العمل على تطويرها .
•معاجلة الق�ضايا التي تواجه القيادات الرتبوية يف جمال التدريب .
•تقدمي الدرا�سات اال�ست�شارية للدول الأع�ضاء يف املجاالت املتعلقة بالتدريب .
•تدريب املدربني الرتبويني كي يتحملوا مهام التدريب يف بالدهم ح�سب الأ�س�س العلمية احلديثة ح�سب احتياجاتهم.
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•التن�سي ��ق بني ال ��دول الأع�ضاء يف ر�سم �سيا�س ��ات الربامج التدريبية وا�سرتاتيجياتها م ��ن خالل اجلهات املخت�صة
بالتدريب وفقا لأحدث النظريات يف هذا امليدان .
•ت�صميم الربامج واحلقائب التدريبية يف �ضوء �أحدث الأ�س�س واملعايري العلمية يف جمال التدريب .
•تقدمي الدورات التدريبية املتخ�ص�صة ح�سب حاجة الدول الأع�ضاء وبناء على طلبها وح�سب اتفاق يتم بني الطرفني.
•العمل على حتويل نواجت برامج املكتب و�أجهزته و�إ�صداراته �إلى برامج تدريبية يتم ت�سويقها وتنفيذها.
•عقد ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات واملراكز الإقليمية والعاملية املعنية بالتدريب الرتبوي .
•ت�سوي ��ق نواجت برامج املرك ��ز و�إ�صداراته ون�شاطاته وتعميمها على وزارات الرتبي ��ة والتعليم وم�ؤ�س�سات التعليم غري
احلكومي يف الدول الأع�ضاء لتعزيز املوارد وفق ًا ال�سرتاتيجية املكتب.
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المركــز التربــوي للغة العربية لدول الخليج:

اعتمد امل�ؤمتر العام للمكتب يف دورته التا�سعة ع�شرة ( م�سقط� /سلطنة عمان :يف الفرتة من  25 - 24ذو احلجة
1427ه� �ـ املواف ��ق  15 - 14يناير 2007م ) �إن�شاء املركز الرتب ��وي للغة العربية لدول اخلليج ومقره مدينة ال�شارقة
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وهو جهاز من �أجهزة املكتب متخ�ص�ص يف جمال تعليم اللغة العربية وتع ّلمها.
أهداف المركز:

يهدف املركز �إلى تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على �أ�س�س تربوية وعلمية ومهنية متميزة ،مع الأخذ ب�أف�ضل
الو�سائل التقنية ،وااللتزام معايري اجلودة العاملية.
مهام المركز:

ُيعن ��ى املرك ��ز بالإ�سهام يف تطوير تعليم اللغة العربي ��ة وتعلمها يف مدار�س التعليم الع ��ام يف الدول الأع�ضاء من
خ�ل�ال م ��ا يقوم به من ن�شاطات ور�صد للتج ��ارب واملمار�سات الناجحة يف تعليم اللغ ��ات وتعلمها على امل�ستويني
الإقليم ��ي وال ��دويل بالتن�سيق والتع ��اون والعمل امل�شرتك مع ال ��دول الأع�ضاء يف املكتب وم ��ع الإدارات والأجهزة
التابعة للمكتب  ،وي�سعى املركز �إلى حتقيق الأهداف من خالل املهام التالية :
•تطوير مناهج اللغة العربية وا�سرتاتيجيات تدري�سها  ،وتوفري بيئة تعليمية عربية متميزة .
•تقدمي اال�ست�شارات للدول الأع�ضاء لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها .
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•القي ��ام بالن�شاط ��ات والربامج والإ�صدارات الهادفة �إلى الإ�سهام يف عملي ��ات تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها يف
مدار�س التعليم العام بالدول الأع�ضاء .
•�إعداد امل�صادر العلمية خلدمة اللغة العربية يف املجال الرتبوي .
•الإ�سهام يف خدمة ون�شر تعليم اللغة العربية وتعلمها .
•التعاون مع �أجهزة املكتب الأخرى  ،ومع املراكز املعنية يف الدول الأع�ضاء وخارجها يف جمال اخت�صا�صه .
•توثيق العالقة بني املركز امليدان الرتبوي  ،واال�ستفادة من التجارب املتميزة يف خدمة اللغة العربية .
•عقد ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات واملراكز الإقليمية والعاملية ذات ال�صلة بخدمة تعليم اللغة العربية وتعلمها .
•ت�سوي ��ق نواجت برامج املرك ��ز و�إ�صداراته ون�شاطاته وتعميمها على وزارات الرتبي ��ة والتعليم وم�ؤ�س�سات التعليم غري
احلكومي يف الدول الأع�ضاء لتعزيز املوارد وفق ا�سرتاتيجية املكتب.
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سفارات الدول األعضاء
الدولة

م
1

دولة اإلمارات العربية المتحدة

011 488 1227

2

مملكــة البحــرين

011 488 0044

3

الجمهورية اليمنيـــة

011 488 1769

4

دولة الكويت

011 488 3500

5

سلطنة عمــان

011 482 3120

6

دولــة قطــر

011 482 5544

أستعالمات المطار
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رقم التواصل

2217000

وكالة األنباء السعودية – واس

0114193333

مركز العمليات األمنية الموحدة

911

دلـيــل المؤتـمــر

عناوين المكتب وأجهزته

مكتب التربيــــة العـــربـــي لـــدول الخـــليـج  /الريــاض
حــي الســفارات – الريــاض
ص  .ب  94694الرياض 11614
المملكة العربية السعودية
هــاتـــف )966( 1 4800555 :
فاكس )966( 1 4802839 :
w w w.a b e g s .O rg

المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج/الكويت
قطعة  3شـــارع  - 33منطقـــة الشـــاميـــة
ص  .ب  12580الشامية  71656الكويت
هــاتـــف )965+( 4831607 ، 48030766 :
فاكس )965+( 4830571 :
الكويت – دولة الكويت
w w w.g a s e rc .e du.k w

المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج/الدوحة
منطقة الهالل  -شارع المنتزه بالقرب من دوار التضامن
ص  .ب  22231الدوحة  -دولة قطر
هــاتـــف )974( 44675274 :
فاكس )974( 44675291 :
www.aet cgs.com

المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج/الشارقة
ص  .ب  3962دبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة
هــاتـــف )971( 42638026 :
فاكس )971( 42176333 :
al c@ moe.gov.ae
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ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴ�
ﺍﻟ��ﺎﺽ 3113 - 12511
+966 - 11 - 4800555
+966 - 11 - 4802839
www.abegs.org
abegs@abegs.org

