اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ذواﻟﺤﺠﺔ ١٤٣٧هـ

اﳌـﻠﺘﻘــﯽ اﻟﺨـﻠﯿﺠــﻲ اﻷول
ﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ اﳌﻬـﺎرات اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ

اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ٢٠١٥
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت

اﺧﺘﯿــﺎر اﳌﮑﺘــﺐ ﻋﻀــ ًﻮا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿــﺔ اﻟﻌﻠﯿــﺎ ﻟﻠﺒﻨــﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ٢٠٣٠

اﳌﺆﺗﻤـﺮ اﻟﻌـﺎم اﻟﺮاﺑـﻊ واﻟﻌﺸـﺮون
ﳌﮑﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ

اﳌﻮاﻓﻖ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻗـﺎﻋﺪة ﺑﯿـﺎﻧﺎت اﻟﺨـﺒـﺮاء اﻟﺘﺮﺑـﻮﯾﯿﻦ
إﯾﻤﺎﻧـــﺎ ﻣــﻦ ﻣﮑﺘــﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿــﺔ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﯿــﺞ ﺑﺮﺳــﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ
ً
اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ،وﻲﻓ إﻃــﺎر ﺳــﻌﯿﻪ ﻟﺒﻨــﺎء ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﯿﺎﻧــﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺒــﺮات
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ،وﺣﺮﺻـًــﺎ ﻣﻨــﻪ ﯽﻠﻋ ﺗﻌ ـ ّﺮف أﺑﻨــﺎء اﻷﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﻣــﻦ
اﳌﺘﺨﺼﺼﯿــﻦ ﻲﻓ اﳌﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،واﻟﺘﻌﺮﯾــﻒ ﺑﻬــﻢ،
وﺳﻌﯿـــﺎ ﻧﺤــﻮ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬــﻢ ،وﺗﺴــﻬﯿﻼ ﻟﻼﺗﺼــﺎل ﺑﻬــﻢ .ﻓﺈﻧــﻪ
ًّ
ﯾﺴــﺮﻩ دﻋــﻮة ﮐﻞ اﻟﮑﻔــﺎءات واﻟﺨﺒــﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ إﻟــﯽ اﻟﺘﺴــﺠﯿﻞ ﻲﻓ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﮑﺘﺐ.

مرحلة جديدة يف مسيرة العمل
التربوي املشترك
ينعق ��د الم�ؤتم ��ر العام الرابع والع�ش ��رون لمكت ��ب التربية العربي ل ��دول الخليج في
رح ��اب المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة الم�ضياف ��ة التي تحت�ض ��ن مق� � ّره الرئي�س على
�أر�ضه ��ا ،وتحيط ��ه بكل رعاي ��ة واهتمام ،ومع ه ��ذا الم�ؤتمر تبد�أ مرحل ��ة جديدة في
م�سي ��رة العمل التربوي الم�شترك  ،التي ترعاها قي ��ادات الدول الأع�ضاء -يحفظهم
اهلل -وي�شرف على تنفيذ خططها وبرامجها �أ�صحاب المعالي وزراء التربية والتعليم
�أع�ضاء الم�ؤتمر العام ،وي�ساند ويعزز جهودهم �أع�ضاء المجل�س التنفيذي للمكتب.
وتم ِّثل كل مرحلة عمل لمكتب التربية العربي لدول الخليج حلقة مت�صلة في مراحل
ر�سخ خالله ��ا مكانته عبر
عمل ��ه المتتالي ��ة الت ��ي تج ��اوزت �أربعة عقود م ��ن الزم ��نَّ ،
خطط ��ه وم�شروعاته وبرامجه التي �شملت مختلف جوانب العمل التربوي وميادينه
المتعددة ،وت�أتي المرحلة الجديدة التي تنطلق مع الم�ؤتمر العام الرابع والع�شرين،
ل ُيوا�صل فيها المكتب تنفيذ برامج نوعية في ظ ِّل ا�ستراتيجيته (2020 - 2015م)
الت ��ي �أق َّره ��ا �أ�صح ��اب المعالي ال ��وزراء ،وانطلق المكت ��ب في تنفيذها من ��ذ الدورة
الما�ضية.
وق ��د ع َّود المكتب ال�ساح ��ة التربوية -داخل دول الأع�ض ��اء وخارجها� -أن يقدم لها
مع ا�ستقبال ك ِّل مرحلة -فكرة ُموجزة ع َّما �أنجزه في المرحلة الما�ضية من برامجوم�شروع ��ات ،وي�س ُّرنا هنا �أن نلقي نظرة �سريع ��ة على �أبرز ما تحقق خالل العامين
الما�ضيي ��ن (1437-1436هــ) الموافقي ��ن لــ (2016 - 2015م) في ثوب توثيقي
مب�س ��ط ,وي�سعدن ��ا �أن نتي ��ح للباحثي ��ن والمهتمي ��ن وذوي ال�صلة فر�ص ��ة الح�صول
َّ
عل ��ى ك ِّل ما يحتاجون �إليه من معلوم ��ات تف�صيلية حول تلك المنجزات وغيرها ،عبر
البوابة الإلكترونية (.)www.abegs.org
ي�سجل ال�شـــــــــــكر والتقدير للم�ؤتمر العام للمكتب ،وللمجل�س
والمكتب �إذ يقـــدم ذلك ِّ
التنفي ��ذي ،ولك ِّل من �أ�سهم في �إنجاز م ��ا تحقق ،متطلعين �إلى بذل المزيد من العمل
ال ��ذي نحق ��ق به الطموح ��ات ،ونواج ��ه التحدي ��ات  ،ونتعامل ب ��ه م ��ع الم�ستجدات
والمتغيرات التي نعاي�شها في عالم �سريع التط ّور والتغير.
ون�س�أل اهلل تعالى العون والتوفيق وال�سداد.

د .علي بن عبدالخــالق القـرني
المدير العـــام

املحتويات
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مكتب التربية العربي ومسيرة
العمل التربوي املشترك

جائزة التفوق الدراسي استثمار
يف بناء اإلنســان

امللتقـى الخليجـي األول
لتنميـة املهارات القـيادية

يم ِّثل العمل التربوي الم�شترك بين
ً
تاريخا
دول مكتب التربية العربي
م�شتر ًكا فيما بينها ،وقد حاز ال�سبق
وال� ��� �ص ��دارة ف ��ي م �ي��ادي��ن ت�ع��اون�ه��ا
المختلفة ،حيث ي�سجل تاريخ المنطقة
�سبقها المبكر �إلى التعاون في ميدان
ال�ت�ع�ل�ي��م ع �ن��دم��ا ت �ب��ادل��ت ال ��زي ��ارات
والخبرات والبعثات التعليمية..

ال �ج��ودة والتميز م��ن الأه� ��داف التي
ي�سعى المكتب على تحقيقها في التعليم
 ،وال�ت�ف��وق والإب� ��داع ث�م��رة م��ن ثمار
تحقيق الجودة ،وفي هذا الإطار تجيء
جائزة التفوق الدرا�سي لطلبة التعليم
العام ك�أحد البرامج الفاعلة لت�شجيع
المتفوقين.

ي�أتي ه��ذا الملتقى واح�� ًدا من حزمة
ب��رام��ج ي�ضطلع ب�ه��ا مكتب التربية
العربي في مجال اهتماماته بال�شباب
و�إعدادهم للم�ستقبل  ،ويهدف الملتقى
�إلى تنمية متطلبات الريادة المجتمعية
ل ��دى ال���ش�ب��اب وال �� �ش��اب��ات ف��ي دول
المكتب ،وتعزيز الخ�صال القيادية في
نفو�سهم.
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اختيار املكتب عض ًوا يف اللجنة
التوجيهية العليا ببرنامج األمم
املتحدة للتنمية املستدامة

الشراكة بين املدرسة واألسرة
واملجتمع

الصحراء العربية يف صور الفضاء

تم اختيار مكتب التربية العربي لدول
الخليج ع� ًضوا باللجنة التوجيهية العليا
للبند الرابع من برنامج الأمم المتحدة
للتنمية الم�ستدامة  2030المتعلق
بالتعليم عن مجموعة ال��دول العربية،
وي ��أت��ي ه��ذا االخ �ت �ي��ار ت �ق��دي � ًرا لمكانة
المكتب الإقليمية والدولية.

ي�سعى مكتب التربية العربي ل��دول
الخليج �إلى تفعيل ال�شراكة المجتمعية
ف��ي التربيــة  ،وف �ت��ح آ�ف� ��اق ج��دي��دة
لبرامج الم�س�ؤولية المجتمعية في
التعليم ،ويتوا�صل المكتب في ذلك
مع الجهات التي يمكن �أن توفر الدعم
للم�شاريع التربوية.

ت�ث�ب��ت ل�ن��ا ال �� �ش��واه��د ف��ي ع�ل��م الأر� ��ض
(الجيولوجيا) ان الثابت الوحيد عل
�سطح كوكبنا هو التغيير .معنى ذلك �أن
ما نراه اليوم في بيئتنا -وكل ما يحيط
ب�ن��ا -ك��ان غير ذل��ك ب��الأم����س ,و�سوف
ي�صبح مختلفا بعد غد قريب .لذلك علينا
�أن نتمعن في �صفات ما يحيط بنا كي
ي�سهل تعاملنا مع المتغيرات الطبيعية
الأتية دون محالة.

اخبـار

مكتب التربية العربي لدول الخليج

ومسـيرة العمـل التربـوي املشـتـرك
ِّ
ً
ً
مش��تركا فيما بينها ،وقد حاز
تاريخا
يمثل العمل التربوي المش��ترك بين دول مكتب التربية العربي لدول الخليج
الس��بق والصدارة في ميادين تعاونها المختلفة ،حيث يس��جل تاريخ المنطقة س��بقها المبكر إلى التعاون في
مي��دان التعليم عندما تبادلت الزيارات والخبرات والبعثات التعليمية ،وتعاونت في بناء المدارس والمعاهد ،ووضع
المناهج والكتب الدراسية تحت تصرف بعضها البعض ،وعقدت االتفاقيات الثقافية فيما بينها ،وتعددت اللقاءات
واالجتماعات بين المس��ؤولين التربويين فيها ،وشهدت السبعينيات من القرن الماضي اتصاالت مكثفة بين وزراء
ضم��ت ممثلين عن دولة اإلمارات العربية
التربية والتعليم والمعارف (آنذاك) أس��فرت عن دعوة لجنة تحضيريةَّ ،
المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية الس��عودية وس��لطنة عمان ودولة قطر ،وهي الدول
التي اتفقت على تأس��يس مكتب التربية العربي لدول الخليج ،وكان من ثمار عملها بدء العمل على إنشاء كيان
ُيعنى بالعمل المشترك فيما بينهم في الميادين التربوية والتعليمية والثقافية.

فكان ��ت فك ��رة �إن�شاء مكت ��ب تتمثل فيه ال ��دول الم� ِّؤ�س َ�س ��ة على قدم
الم�س ��اواة ،ويتول ��ى عمله ك�أمان ��ة عامة لجهود التع ��اون في مجال
التربي ��ة والتعليم ،ودعت اللجنة التح�ضيرية النعقاد الم�ؤتمر الأول
لوزراء التربية والتعليم بالريا�ض ،وجاء انعقاده في مدينة الريا�ض
بالمملكة العربية ال�سعودية في المدة من 1395/10/18-15هـ
المواف ��ق 1975/10/23 - 20م ،بداي ��ة النطالق ��ة التع ��اون
والتن�سي ��ق والتكام ��ل ف ��ي ميادين التربي ��ة والتعلي ��م ،وكان القرار
الأول للم�ؤتم ��ر تحديد مج ��االت التعاون في المج ��ال التربوي بين
ال ��دول ال�ست ،وق ��رار �إن�شاء «المكت��ب الإقليمي للتربي��ة» .واعتبر
ه ��ذه الت�سمية م�ؤقتة حت ��ى انعقد الم�ؤتمر العام الثاني للوزراء في
4

المدة من 1397/5/ 23 - 21هـ الموافق 1977/5/11-9م،
واتفق على ت�سمية المكتب« :مكتب التربية العربي لدول الخليج»،
و�أن يك ��ون ل ��ه مق ��ر دائ ��م في مدين ��ة الريا� ��ض ،و�ص ��در النظام
الأ�سا�س للمكتب  ،الذي ع َّرفه في المادة الثانية منه ب�أنه« :هيئة
عربي ��ة خليجية تعمل في نطاق ال ��دول الأع�ضاء لخدمة الأهداف
التربوية والعلمية والثقافية والتوثيقية المحددة في هذا النظام
وف ��ي غيره م ��ن الأنظمة واللوائح ال�صادرة ع ��ن الم�ؤتمر العام،
وت�ساه ��م في تطوي ��ر العمل في هذه المج ��االت وت�سعى لتحقيق
التن�سي ��ق والتكامل والتوحيد ،و�إيجاد �صيغ التعاون بين الدول
الأع�ضاء فيها».
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اخبـار

ومع �ص ��دور هذا النظام ا�ستكمل المكت ��ب و�ضعه كهيئة خليجية
له ��ا �شخ�صيته ��ا االعتبارية وا�ستقالله ��ا الإداري والمالي ،تحت
�إ�ش ��راف وتوجي ��ه �سلطاته ��ا العليا المح ��ددة ف ��ي نظامها ،وهي
المجل�س التنفيذي والم�ؤتمر العام .وقد ُت ِّوج هذا النظام بم�صادقة
القي ��ادات العليا للدول الأع�ضاء عليه  ،واكت�سب النظام الأ�سا�سي
ن�صه ��ا الأهداف
للمكت ��ب �صف ��ة الوثيق ��ة الدولية الت ��ي تحمل في ِّ
والمب ��ادئ الأ�سا�سية للعمل الخليجي الم�شترك في مجال التربية
والتعلي ��م ،وتحمل ف ��ي بنودها �آلي ��ات التعدي ��ل  ،والإ�ضافة �إليها
وفق ًا الحتياجات الدول ومتطلبات العمل الإقليمي ،والم�ستجدات
عل ��ى �ساحته ،و�أخذ المكتب ي�ضع الخط ��ط والبرامج التي تحقق
�أهدافه والتي من بينها :
•العمل على تن�سيق عمليات تنمية التعليم وتطويره وا�ستكمالها،
و�إظهار �شخ�صية المنطق ��ة العربية الإ�سالمية ،وتدعيم وحدة
�شعبه ��ا ،وو�ض ��ع خطط التعلي ��م والتربي ��ة على �أ�س� ��س علمية
تواكب التطورات المعا�صرة.
•تبني الم�شاريع التربوية والثقافية والعلمية الكبرى التي تهم
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الدول الأع�ضاء.
•ت�شجيع البحث العلمي والتربوي في الدول الأع�ضاء ،والعمل
عل ��ى تنمي ��ة الكف ��اءات المتخ�ص�ص ��ة ف ��ي المج ��االت العلمي ��ة
والتربوية لتلبية حاجات الدول الأع�ضاء.
•تب ��ادل الخبرات والخب ��راء والمعلومات والتج ��ارب التربوية
والثقافية والعلمية والخدمات الفنية المتعلقة بعلوم التربية.
•العم ��ل عل ��ى ت�شجي ��ع التع ��اون الترب ��وي والثقاف ��ي والعلمي
وتن�شيطه ،وذلك عن طريق:
 -التعاون مع الأجهزة الرتبوية والعلمية يف الدول الأع�ضاء. -تبادل الزيارات بني املخت�صني يف الرتبية و�إقامة الندواتواللقاءات الرتبوية.
 -االت�صال مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية العربية والدوليةومتثيل املكتب يف م�ؤمتراتها.
 -توثيق ال�صلة مع املنظمات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صةيف جم��االت عمل امل�ك�ت��ب ،والتن�سيق معها يف تنفيذ �أوج��ه
الن�شاطات امل�شرتكة.

 -العناية بالثقافة العربية الإ�سالمية و��ش��ؤون الفكر العربيالإ�سالمي املعا�رص ،والعمل على �إبرازهما بالرتكيز على الربامج
والن�شاطات الثقافية يف مراحل التعليم العام واجلامعي.
 �-إن�شاء امل�ؤ�س�سات وامل��راك��ز الرتبوية امل�شرتكة بني ال��دولالأع�ضاء باملكتب.
وتحقي ًق ��ا لذل ��ك �أن�ش� ��أ المكتب الأجه ��زة المتخ�ص�ص ��ة التي ت�سهم
ب�ش ��كل فاع ��ل ف ��ي تكثيف الجه ��ود لتحقي ��ق �أهداف ��ه  ،وتم َّثل ذلك
ف ��ي المرك ��ز العربي للبح ��وث التربوية لدول الخلي ��ج ومقره دولة
الكوي ��ت ،والمركز العربي للتدريب الترب ��وي لدول الخليج ومقره
دول ��ة قطر ،والمركز التربوي للغة العربي ��ة ومقره دولة الإمارات
العربية المتحدة .كما كان للمكتب ف�ضل ال�سبق �إلى �إن�شاء جامعة
الخليج العربي ،والتي تعمل تحت مظلته ومقرها بمملكة البحرين.
وق ��د نفّذ المكتب العديد م ��ن الم�شروعات والبرامج خالل �سنوات
توج ��ه بعدها نحو و�ضع خطط متكاملة ت�شتمل على
عمله الأولىَّ ،
مجموعة من الم�شروعات والبرامج الكبرى التي تحقق طموحاته
ف ��ي العمل الترب ��وي الم�شترك ،ون َّف ��ذ في �سبيل ذل ��ك �أربع خطط

متو�سط ��ة المدى  ،والخطة الم�شتركة لتطوير مناهج التعليم التي
ج ��اءت بتوجيه ��ات من لدن ق ��ادة دول مجل�س التع ��اون الخليجي
يحفظه ��م اهلل -نح ��و تفعيل العم ��ل التربوي الم�شت ��رك  ،وتبعهابع ��د ذلك م�ش ��روع تطوير التعلي ��م في الدول الأع�ض ��اء بالمكتب
ال ��ذي حظي � ً
أي�ض ��ا باهتمامات الق ��ادة وتوجيهاته ��م ،كما توالى
تنفيذ المكتب للم�شروعات والبرامج التي �أثرت ال�ساحة التربوية
بالمزي ��د من المنتجات التربوية التي عالج ��ت العديد من الق�ضايا
التربوية التي ته ُّم التربية والتعليم وم�سيرة تطويرها  ،ثم جاءت
طموحا متجد ًدا
ا�ستراتيجي ��ة المكت ��ب (2020 - 2015م) لتمثل ً
للمكت ��ب تنطلق منها برامجه وم�شروعاته ،لت�ضيف ر�صي ًدا نوع ًّيا
متميزًا �إلى �إنجازات المكتب في �ساحة العمل التربوي الم�شترك،
وقد بد أ� المكتب في تنفيذ برامج اال�ستراتيجية اعتبا ًرا من الدورة
الما�ضية 1437-1436هــ) (2016 - 2015م).
وي�سعدن ��ا عب ��ر ال�صفح ��ات التالي ��ة �أن نقدم خال�ص ��ة موجزة لما
�أنج ��زه المكت ��ب خالل هذي ��ن العامين من برام ��ج و�أن�شطة  ،وما
�شارك فيه من فعاليات ومنا�سبات تربوية �إقليمية ودولية .
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جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام

اسـتثمـار فـي بنـاء اإلنســان
الج��ودة والتمي��ز من األهداف التي يس��عى المكتب على تحقيقها ف��ي التعليم  ،والتفوق واإلب��داع ثمرة من ثمار
تحقيق الجودة ،وفي هذا اإلطار تجيء جائزة التفوق الدراس��ي لطلبة التعليم العام كأحد البرامج الفاعلة لتش��جيع
المتفوقين  ،وعلى مدى عشر سنوات مضت من انطالقة برنامج الجائزة تمكنت أن تحدث آثارها المدانية في تشجيع
النابغي��ن وتحقيق التواصل بينهم في دول المكتب  ،وقد احتضنت دولة قطر احتفالية جائزة مكتب التربية العربي
لدول الخليج للتفوق الدراس��ي لطلبة التعليم العام في «دورتها العاشرة» ،في الخامس من جمادى األولى 1437هـ
الموافق الرابع عشر من فبراير 2016م ،تحت رعاية كريمة من وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر الدكتور محمد
بن عبدالواحد الحمادي ،وبحضور كريم من صاحب الس��مو األمير س��لطان بن محمد بن س��عود الكبير رئيس مجلس
إدارة ش��ركة المراعي داعمة الجائزة  ،والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق
القرني ،وعدد من المس��ؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي ،إضافة إلى الس��فراء والملحقين الثقافيين العرب،
والمهتمين بميادين التربية والتعليم .
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وفي هذه المنا�سبة �أكد الأمير �سلطان بن محمد بن �سعود الكبير
�أن �شرك ��ة المراعي ومنذ �سنوات عدة م ��ا زالت تحمل لواء الحثِّ
عل ��ى العل ��م وت�شجي ��ع المتفوقين ،عب ��ر رعايتها الكامل ��ة لجائزة
التف ��وق الدرا�سي الخليجي المقامة ب�ش ��كل �سنوي ،بالتعاون مع
مكت ��ب التربي ��ة العربي ل ��دول الخليج� ،ضم ��ن �إط ��ار الم�س�ؤولية
االجتماعي ��ة الت ��ي ت�سعى المراع ��ي ب�أن تكون ب ��ذور ا�ستثمار في
الأجي ��ال الخليجي ��ة الجدي ��دة ،م ��ن �آج ��ل م�ستقبل م�ش ��رق لدول
مجل�س التعاون ،م�ضي ًفا �سم ُّوه �أن « جائزة التفوق الدرا�سي في
عامها العا�شر ما زالت في ذات الحما�س الذي بد�أت به ،ونتائجها
تثم ��ر عا ًما بع ��د �آخر وهو الهدف الذي ت�سع ��ى �إليه المراعي منذ
ت�أ�سي�س هذه الجائزة».
و�أ�شار الى �أن االهتمام الذي نجده �سنو ًّيا على الأ�صعدة الر�سمية
وال�شعبية والإعالمية يدل على هذا النجاح الباهر ،بل �إن ال�شراكة
الفاعل ��ة بين �شركة المراعي ومكتب التربية العربي لدول الخليج
باتت م�ضرب مثل في النج ��اح والنتائج ،ودقة التنفيذ والو�صول

�إل ��ى الأهداف باحترافية عالية ،وتعاون ُيحتذى به في ال�شراكات
ذات الأهداف المجتمعية والعلمية.
وبي ��ن �أن اله ��دف ال ��ذي ت�سعى �إلي ��ه جائزة التف ��وق الدرا�سي هو
تحفيز الجيل الجديد على المناف�سة ال�شريفة في المجاالت العلمية،
م ��ن �أجل �صناعة غ ٍد قائم على االبت ��كار والمعرفة ،م�شي ًرا �إلى �أن
م ��ن �أدوار ال�ش ��ركات ف ��ي القط ��اع الخا�ص دفع عجل ��ة التقدم في
مج ��ال التعليم ،لأن ذلك لي�س مح�صو ًرا على الوزارات والقطاعات
الحكومي ��ة المعن ّي ��ة فقط ،الأمر ال ��ذي من �ش�أن ��ه التكامل المرجو
والمطل ��وب ما بين القط ��اع العام والخا�ص ،ولع ��ل جائزة التفوق
الدرا�س ��ي تك ��ون داف ًع ��ا لمبادرات أ�خ ��رى في المج ��ال التعليمي،
لن�سهم جمي ًعا في �صناعة �أجيال ت�ستثمر في العلم والتعلم.
وقال معالي وزير التعلي ��م والتعليم العالي بدولة قطر الدكتور/
محمد ب ��ن عبدالواحد الحم ��اديّ �« :إن العمل الترب ��وي الم�شترك
بين دول الخليج يعد �إنجازًا تاريخ ًّيا م�شتر ًكا فيما بينها ،وت�شهد
م ��ن خالل ��ه واق ًع ��ا تاريخ ًّيا واجتماع ًّي ��ا وثقاف ًّيا م ّيزه ��ا -على مر
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الع�صور -بعمق الرواب ��ط وقوة العالقات ،محققة عدة �إنجازات
ف ��ي م�سي ��رة وم�ستقب ��ل العم ��ل الترب ��وي الم�شترك فيم ��ا بينها،
متم ِّث�ل ً�ا في ا�ستراتيجي ��ة المكت ��ب ( )2020-2015التي ت�سعى
إ�ل ��ى تحقيق الأهداف المن�شودة في تنمية الن�شء وبناء مهاراتهم
وقدراتهم وتوجيه �سلوكهم من خالل عدد من البرامج التي تهتم
بال�شباب و�إعدادهم للحياة.
وفي كلمة معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج
ق ��ال « �إنه من الم�سلمات عند التربويي ��ن ورجال المال والأعمال
�أن اال�ستثمار الحقيق ��ي والأمثل هو اال�ستثمار في الإن�سان ،و�أن
العناي ��ة بالموهوبين والمتفوقي ��ن هي قمة هرم ه ��ذا اال�ستثمار،
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وجه ق ��ادة دولن ��ا الأع�ضاء -
و�أ�ض ��اف �أن ��ه ومن ه ��ذا المنطل ��ق َّ
حفظه ��م اهلل � -إلى العناية بالموهوبي ��ن ،والمتفوقين والمت�ألقين
م ��ن الطالب والطالبات وفتح �أب ��واب المناف�سة �أمامهم لأنهم �آبا ُء
الغ ��د و�أمهاته ،وعلى �أكتافهم ،وبجهوده ��م �ستتوا�صل الم�سيرة
ويعلو البناء ،وما جائزة التفوق الدرا�سي لطالب التعليم العام في
ال ��دول الأع�ضاء بالمكتب �إال وجه من وجوه هذه العناية  ،و�أ�شار
�إل ��ى �أن هذه الجائزة التي ت�أتي كل ع ��ام برعاية مع ّبرة من �شركة
المراع ��ي ،ما ه ��ي �إال ت�أكيد على اهتمام القط ��اع الخا�ص بالتعليم
وحر�صا على
في االهتم ��ام بالنا�شئة ،وتعزيز التفوق والإب ��داع،
ً
التق ��اء ال�شباب الخليج ��ي وتوا�صله ،وت�ؤكد الجائ ��زة على تنمية

قدرات �أبنائنا ،وتالقيهم ،و�صقل مواهبهم.
وقد �سبق في عام 2015م تكريم الطالب المتفوقين الفائزين بهذه
الجائ ��زة في دورتها التا�سعة في احتفال �أقيم في مملكة البحرين
ف ��ي ال�ساد�س ع�شر من �شهر رجب 1436هـ الموافق الخام�س من
ماي ��و 2015م برعاية معالي الدكت ��ور ماجد بن علي النعيمي وزير
التربية والتعليم بمملكة البحرين  ،وح�ضور �صاحب ال�سمو الأمير
�سلط ��ان ب ��ن محمد بن �سع ��ود الكبير رئي� ��س مجل� ��س �إدارة �شركة
المراعي ( ال�شركة الراعية ) ،ومعالي المدير العام للمكتب ،وعدد
من الم�س�ؤولين  ،وعلى مدى االحتفالين في الدورتين ( التا�سعة )
و ( العا�ش ��رة ) تم تكري ��م (  ) 72طال ًبا وطالبة ،وقدمت للمكرمين

الهدايا النقدية والمادية ،و�شهادات التقدير .
وتطوي� � ًرا للعمل في جائ ��زة التفوق تم �إن�شاء موق ��ع �إلكتروني لها
على بوابة المكتب الإلكترونية  ،ي�ضم بيانات ( )405من المتفوقين
والمتفوق ��ات  ،وت ��م التوا�ص ��ل م ��ع عدد كبي ��ر منه ��م للت�سجيل في
الموق ��ع والتفاعل من خ�ل�ال القنوات التفاعلية عل ��ى الموقع  .وتم
تد�شين الموقع في الدورة العا�شرة التي �أقيمت في دولة قطر.
وق ��د حر� ��ص المكتب عل ��ى تتبع الطلب ��ة المكرمين ف ��ي الدورات
ال�سابق ��ة ومعرفة ما �آلت �إلي ��ه �أحوالهم  ،لما لهذا من �أثر �إيجابي
على المكرمين القدامى والجدد ،ولذلك بد أ� با�ست�ضافة المكرمين
م ��ن الدورة الأولى والثانية عل ��ى �أن ي�ستمر في ذلك في الدورات
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امللتقـى الخـليجـي األول
لتنميـة املهـارات القـياديـة
واحدا من حزمة برامج يضطلع بها مكت��ب التربية العربي لدول الخليج يف مجال اهتماماته
يأت��ي هذا امللتقى
ً
بالش��باب وإعدادهم للمستقبل  ،ويهدف امللتقى إلى تنمية متطلبات الريادة املجتمعية لدى الشباب والشابات
يف دول املكتب  ،وتعزيز الخصال القيادية يف نفوسهم ،وفتح قنوات الحوار بينهم حول قضاياهم واهتماماتهم.
وق��د ُعق��د هذا امللتقى يف املقر الرئيس للمكتب بالرياض ىلع مدى يومي��ن (  23و  24رجب 1437هـ املوافق
 30أبريل و  1مايو 2016م) وش��ارك فيه أربعون شا ًبا وش��ابة ،أتيحت لهم فرصة لاللتقاء بشخصيات بارزة ،للتحدث
إليهم عن خبراتهم وتجاربهم ،وعن أهم املهارات والس��مات التي يمكن أن تصل بالش��باب إلى النجاح ،وتحقيق
اإلنجازات ألنفس��هم وأوطانهم  ،فقد تش ّرف امللتقى بحضور صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للس��ياحة والتراث الوطني ،وس��عادة الدكتورة حياة سندي عضو مجلس الشورى
الس��عودي  ،وأدار جلس��ات امللتقى الدكتور خليفة السويدي اإلعالمي واألس��تاذ بكلية التربية بجامعة اإلمارات
العربية املتحدة.
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ب ��د�أ لقاء �صاح ��ب ال�سمو الملك ��ي الأمير �سلطان ب ��ن �سلمان بن
عبدالعزي ��ز بكلمة ترحيبية من معالي الدكتور علي بن عبدالخالق
وجه
القرن ��ي المدير العام لمكتب التربية العرب ��ي لدول الخليجَّ ،
فيه ��ا �شكره وتقدي ��ره للأمير �سلطان بن �سلم ��ان على تلبية دعوة
الملتق ��ى ،والتح ُّدث لجمع ُمميز من الطلبة والطالبات الخليجيين
ع ��ن تجرب ��ة �سم� � ِّوه الممي ��زة والمنوع ��ة والثري ��ة ،وليجي ��ب عن
ت�سا�ؤالتهم ح ��ول الق�ضايا التي تهمهم ،م�ؤ ِّك� � ًدا �أن كلمات �سم ِّوه
نبرا�سا لهم على طريق التفوق والإبداع.
�ستكون ً
ا�شتمل ��ت كلمات �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان
ب ��ن عبد العزيز عل ��ى م�ضامين عديدة حيث أ� ّك ��د على �أن مك ِّونات
الأم ��م لي�س ��ت اقت�صا ًدا �أو تنمي ��ة فقط ،بل هي تاري ��خ وح�ضارة،
ولذل ��ك ف�إن تطورنا يكمن ف ��ي ارتباطنا ب�أر�ضن ��ا وتاريخنا ،ومن
هن ��ا ح� �ذَّر م ��ن تفري ��غ المواط ��ن الخليجي م ��ن انتمائ ��ه لعقيدته
وقيمه ،وقد اقتب�س �سموه من كلمات وتوجيهات خادم الحرمين
ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظـه اهلل ــ ب�أننا « عرب
وم�سلم ��ون ،وعزتن ��ا ترتبط بمقدار انتمائن ��ا لتاريخنا وهويتنا».
و�أ�ش ��ار �سم ��وه �إل ��ى �أن المواطنة مفه ��وم �أهم و�ساب ��ق للوطنية،
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وب ��دون تعزيز هذه الروح في نفو�س الأفراد لن ن�صل �إلى ارتباط
المواطني ��ن ببالده ��م ،ولف ��ت �إلى �أن خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفين
اهت ��م بالتاريخ لي� ��س كم�ؤرخ بل كمواطن ومهت ��م ،وهو يرى ب�أنه
ال يمك ��ن للمواطن �أن ينتم ��ي لوطنه دون �أن يعرف تاريخه و ِق َيمه
و�إ�سهامات مواطنيه وق�ص�ص الأماكن لربط المواطنين وخا�صة
ال�شباب بتراثهم وتاريخهم.
وتط ��رق �سم ��وه في كلمت ��ه �إلى �أهمي ��ة التوا�صل م ��ع المواطنين
وااللتق ��اء واالختالط به ��م ,واعتبر �أن من �أبرز ما تميزت به دول
الخلي ��ج اهتمامه ��ا بالمواطن و�إ�شراك ��ه في التطوي ��ر والتغيير،
و�أ�ش ��ار �إل ��ى النه ��ج ال ��ذي اختط ��ه المل ��ك الم�ؤ�س�س عب ��د العزيز
طي ��ب اهلل ث ��راه -وتبعه في ��ه �أبنا�ؤه من بعده  ،حي ��ث كان الملكعبدالعزيز يتجول ويقابل المواطنين وي�سمع منهم ،ولفت �سموه
في ذلك �إلى �أن هناك مو�ضو ًعا من�شو ًرا في �صحيفة �أم القرى عن
وجهها المل ��ك عبدالعزيز مع �أطياف المجتمع
�أول دع ��وة للحوار َّ
و�ش ��ارك رحمه اهلل ف ��ي هذا اللقاء الذي امتد لثالث ��ة �أيام ،ي�ستمع
م ��ن المواطنين ويناق�شهم وهذا ه ��و النهج الذي �سارت عليه هذه
الدولة» ،م�ضي ًفا �أن الملك �سلمان ــ يحفظه اهلل ــ هو اليوم خير من

يحم ��ل هذا الل ��واء� ،إذ ُعرف َع ْبر م�سيرته القيادي ��ة بانفتاحه على
المواطني ��ن ،ومقابلتهم منذ �أن تو َّلى �إم ��ارة الريا�ض حتى يومنا
نموذجا للقائد المنفتح على مواطنيه الم�ستمد
هذا ،وهو ما جعله
ً
لقوته باهلل ثم بهم.
وت�ضمن ��ت كلمة �سمو الأمير وحواره م ��ع الملتقى �أهمية معاي�شة
التحوالت االقت�صادية ومواكبة م�ستجدات الع�صر ،والتعامل مع
تحديات ��ه وتذلي ��ل ال�صعاب ،واعتب ��ر �أن ذلك هو َق� � َدر هذه البالد

والجزيرة العربية منذ الأزل ،وت�أكد ذلك في وقت الدولة ال�سعودية
الحديث ��ة الت ��ي م َّرت بمراح ��ل ملحمية وتطويرية ،وق ��ال �سموه :
«نح ��ن الآن نم ُّر في ه ��ذه المنطقة بفت ��رة تاريخية ب ��كل �أبعادها،
فت ��رة ننتقل فيها من حال �إلى حال ،ونُحاط فيها بتحديات كبيرة
ج� � ًّدا �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية ،ولكني دائما �أقول �إننا ــ �سكان
الجزي ��رة العربي ��ة ــ لدينا قدرة وراثية وجيني ��ة في مواجهة هذه
التحديات بجم ��ع ال�شمل وتالحم الق ��ادة والمواطنين ،والتم�سك
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بالدي ��ن الإ�سالم ��ي والقيم العربي ��ة الأ�صيلة» .و�أ�ض ��اف في هذا
ال�صدد «نحن اليوم نقف �شامخين على �أر�ض �شامخة ،ويجب �أن
نك ��ون م�ستل ِهمِين تاريخ ه ��ذه الأر�ض والملحمة التي قامت عليها
ـ� �ـ وهلل الحمد ــ وحدتنا الوطني ��ة ووحدة دولنا ،وتقدير ت�ضحيات
�أجدادنا لتوحيد ونهو�ض وا�ستق ��رار هذه الأمة» .و�أرجع �سموه
ال�سب ��ب الرئي� ��س ال�ستق ��رار دول الخلي ��ج العرب ��ي �إل ��ى تم�سكها
بدينه ��ا ،ومحافظتها على قيمها ،وق ��ال ب�أنه يعت ُّز ويحر�ص دائما
عل ��ى م�ش ��ورة علماء الدين والم�شايخ ،م�شي� � ًرا �إلى �أن هذا النهج
تلتزم به م�ؤ�س�سات الدولة كافة .
وتطرق ��ت كلمة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان
ب ��ن عب ��د العزي ��ز �إلى جه ��ود الهيئ ��ة العام ��ة لل�سياح ��ة والتراث
الوطن ��ي في ربط المواطنين ــ وبخا�ص ��ة الن�شء ــ بتراث وتاريخ
بالده ��م ،من خالل عدد م ��ن البرامج والم�شاري ��ع ومنها برنامج
«عي� ��ش ال�سعودي ��ة» ال ��ذي تنف ��ذه هيئ ��ة ال�سياح ��ة بال�شراكة مع
وزارة التعليم ،وعدد من الجهات الحكومية وال�شركات الوطنية،
وي�سته ��دف ملي ��ون طالب وطالبة م ��ن خالل تنظي ��م رحالت لهم
للمواق ��ع التاريخي ��ة وال�سياحية والح�ضاري ��ة� ،إ�ضافة �إلى قيام
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الهيئ ��ة منذ �أكثر من �سبع �سن ��وات بالعمل على الإعداد لم�شاريع
متاحف كبرى للتاري ��خ الوطني والإ�سالمي  ،و�أ�شار �إلى �أن تلك
الم�شاريع ق ��د وردت في ر�ؤية المملكة  2030م  .وتناول �سموه
برنام ��ج خادم الحرمي ��ن ال�شريفين للعناية بالت ��راث الح�ضاري
ال ��ذي �أقره الملك عب ��داهلل بن عبدالعزيز رحم ��ه اهلل ،و�أعاد خادم
الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن المل ��ك �سلمان حفظ ��ه اهلل �إق ��راره لأهميته
حي ��ث يت�ضم ��ن العدي ��د م ��ن الم�س ��ارات والبرام ��ج والم�شاريع
المتعلقة بالتراث الوطني.
وف ��ي لقاء الدكت ��ورة حياة �سندي ع�ضو مجل� ��س ال�شورى في
المملك ��ة العربية ال�سعودي ��ة مع الملتقى  ،رح ��ب معالي مدير
عام المكتب بها  ،و�شاهد الح�ضور فيل ًما مخت�ص ًرا عن بع�ض
�إنجازاته ��ا العلمي ��ة  ،وف ��ي �أ�سل ��وب ح ��واري �أداره الدكت ��ور
خليف ��ة ال�سويدي ا�ستعر�ضت الدكت ��ورة حياة جوانب مختلفة
ف ��ي حياتها�،أ�ش ��ارت فيها �إلى ن�ش�أته ��ا في �أ�س ��رة تقِّدر العلم
والعلم ��اء ،مما كان له �أثر ف ��ي م�سيرتها العلمية و�إقبالها على
الق ��راءة من ��ذ ال�صغ ��ر ،وتط ّلعه ��ا �إل ��ى �أن تكون عالم ��ة ،وقد
�ساعده ��ا في ذل ��ك معلمات رائع ��ات غر�سن ف ��ي نف�سها الثقة،

وحب العلم والبحث عن المعرفة.
و أ�ك ��دت ف ��ي حديثه ��ا لل�شب ��اب وال�شاب ��ات على �أهمي ��ة الوقت
ب�صفت ��ه يمثل عم ��ر الإن�سان ويجب ا�ستثم ��اره والحر�ص عليه
وا�ستغالله فيما يفيد ،كما �أ�شارت �إلى �أهمية العناية بالأن�شطة
الطالبي ��ة والحر� ��ص عل ��ى ممار�س ��ة الريا�ض ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى
التغذية الجيدة و�أن نترجم مقولة « العقل ال�سليم في الج�سم
ال�سلي ��م ».و�أكدت عل ��ى تربية الأبن ��اء على تحم ��ل الم�س�ؤولية
ومجابهة ال�صعاب ،وتنمية الإبداع لديهم ،ولفتت �إلى �ضرورة
�أن يتحلى العالِم في عمله بالوازع الديني و الإن�ساني .
وف ��ي نهاي ��ة الح ��وار �أجاب ��ت الدكت ��ورة حي ��اة �سن ��دي ع ��ن
الت�س ��ا�ؤالت التي وجهها �إليها الم�شارك ��ون والم�شاركات ،ثم
ت�سلمت هدية تذكارية من مكتب التربية العربي لدول الخليج،
قدمه ��ا المدي ��ر الع ��ام للمكت ��ب الدكتورعل ��ي ب ��ن عبدالخال ��ق
القرن ��ي ،وانتهى الملتق ��ى بتوزيع ال�شه ��ادات و�أخذ ال�صور
التذكارية لهذه المنا�سبة.
وكانت فعاليات الملتقى قد بد�أت بور�شة عمل ح�ضر افتتاحيتها
المدي ��ر الع ��ام لمكت ��ب التربية العرب ��ي لدول الخلي ��ج  ،والخبير

التربوي في التدريب الدكتور خليفة ال�سويدي ،وا�ستهل المدير
رحب فيها بال�ضي ��وف والم�شاركين
الع ��ام حفل االفتتاح بكلم ��ة َّ
والم�ش ��اركات والح�ض ��ور من الم�شرفي ��ن الم�شرفات،و�أكد على
�أهمية الملتقى في دعم جهود المكتب في مجال العناية بال�شباب.
وف ��ي لقاء الدكت ��ور ال�سويدي مع الح�ضور �أ�ش ��ار �إلى �أن الدول
الأع�ض ��اء بمكتب التربي ��ة العربي لدول الخلي ��ج ت�ستحق تقدي ًرا
متمي� �زًا ،يتنا�س ��ب مع م ��ا تبذله دولها من عط ��اء ودعم في �سبيل
االرتقاء بالتعليم وتحقيق الأهداف الم�شتركة ،و�أ�شار �إلى جهود
المكت ��ب في االهتمام بال�شب ��اب وتكثيف برامجه في العناية بهم
في مختل ��ف المجاالت ،م�ؤك� � ًدا على �أهمية التن�سي ��ق الذي يقوم
به المكت ��ب ،لموا�صلة العمل لتحقيق ر ؤ�ي ��ة دول الخليج العربي
ور�سالتها في �إطار التعاون التربوي الم�شترك ،وخالل الور�شة
تم عر�ض المبادئ التوجيهي ��ة والإر�شادات الفنية ،والم�ؤ�شرات
الأ�سا�سي ��ة لق ��ادة الم�ستقب ��ل من �أبن ��اء الخلي ��ج الم�شاركين في
الملتق ��ى ،كم ��ا ت ��م التعر� ��ض لع ��دد م ��ن المو�ضوع ��ات التربوية
والنف�سي ��ة ،التي ت�ؤثر ف ��ي تكوين �سمات ال�شخ�صي ��ة القيادية،
وتنمية المهارات القيادية لدى ال�شباب.
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عضوا في اللجنة التوجيهية
اختيار مكتب التربية العربي
ً
العليا ببرنامج األمم المتحدة للتنمية المس��تدامة
 2030عن مجموعة الدول العربية
تم اختيار مكتب التربية العربي لدول الخليج عض ًوا باللجنة التوجيهية العليا للبند الرابع من برنامج األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  2030المتعلق بالتعليم عن مجموعة الدول العربية ،ويأتي هذا االختيار تقدي ًرا لمكانة المكتب
ً
واعترافا بإس��هاماته في مجاالت التربية والتعلي��م ،وتعاونه مع المنظمات الدولية المتخصصة
اإلقليمية والدولية،
وتجاوبه وتفاعله مع برامجها ،ومن أبرزها برامج األمم المتحدة الخاصة ببرنامج التعليم للجميع.

وح�ض ��ر معال ��ي الدكت ��ور علي بن عب ��د الخالق القرن ��ي مدير عام
المكتب وممثل لجنة الت�سيير اللقاء الأول الذي نظمته اليون�سكو
خ�ل�ال يوم ��ي  25و 26ماي ��و 2016م ف ��ي العا�صم ��ة الفرن�سي ��ة
باري� ��س ،و�ألقى كلمة قال فيها  :لق ��د عمدت جميع دول العالم �إلى
تجرب ��ة �أ�ساليب مختلفة من �أجل تطوي ��ر وتح�سين �أنظمة التعليم
فيها ،و�أحرزت بع�ض تلك الدول بع�ض النجاح ،فيما �أخفقت دول
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�أخرى �إخفا ًقا كام ًال،حتى �أ�صب ��ح الف�شل في الم�شاريع التربوية
ه ��و الو�ضع الراهن ،حيث ي�ؤك ��د المتخ�ص�صون في التربية على
�أهمي ��ة مجاالتهم التي تنتهي بهوام�ش ذات �أهمية كبرى ،ويعرف
النه ��ج المتبع حال ًّي ��ا في تطوير وتح�سين التعلي ��م ببرامجه التي
تعتمد ب�شكل رئي�س على ما تنتجه ال�شركات .وقال معاليه � :إنني
�أ�ستطي ��ع �أن �أرى ذلك بو�ضوح في بالدنا حيث �أنفقت الدول قد ًرا

هائ�ل ً�ا من المال من �أجل تطوير نظمه ��ا التعليمية ،لكنها �أحرزت
نجاح ��ا قلي�ل ً�ا ومتوا�ضع ًا .ه ��ذه النتائج لم تقن ��ع الم�سئولين في
ً
المنا�ص ��ب العلي ��ا بهذه ال ��دول ،والدلي ��ل على ذلك ه ��و التغيرات
المت�سارع ��ة ل ��وزراء التربي ��ة والتعلي ��م ،وفقدان الثق ��ة في �صنع
الق ��رار وف ��ي �صانعي ال�سيا�سة ،و�أ�ضاف معالي ��ه � :إنني �آمل هذه
الم ��رة �أن ت�ستطيع هذه اللجنة قي ��ادة م�شاريع التطوير التربوي
خا�ص ��ة في الدول النامية ،كي تت ��رك النهج المتبع حال ًّيا  ،وتبنِّي
الع ��ودة إ�ل ��ى الأ�صول وم ��ا يمكن ت�سميت ��ه بنهج الح� ��س ال�سليم،
وينبغ ��ي علينا ر�سم ال�سيا�سات التي تعمل بالفعل على تغيير مهنة
التدري� ��س لأن تدري� ��س الأطف ��ال تح ��ت ظ ��ل �شجرة �أو ف ��ي بيئات
حديثة يتطلب وجود معلمين م�ؤهلين و�أكفاء ،هذا هو العامل الذي
يع ��ول علي ��ه كثي ًرا في تطوي ��ر التعليم ،و�إننا نع ��رف �أنه في كثير
من بلدان العالم ال ُينظر �إلى مهنة التدري�س بتقدير كبير ،ونعرف
كذل ��ك �أن هناك مدر�سين ُي َ
عطون �أجو ًرا قليلة تبعث على ال�سخرية
 ،ونعل ��م كذلك �أن معاهد �إع ��داد المعلمين تقبل الطالب المتعثرين
الذين لم يتم قبولهم في التخ�ص�صات الأكاديمية الأخرى.

و�أ�ش ��ار معال ��ي المدي ��ر العام في كلمت ��ه �إلى �أن هن ��اك مجاالت
�أخرى لم تجد العناية في م�ساعي تطوير التعليم ،ومع ذلك ينبغي
علين ��ا �أال نق ��ود بالدنا لك ��ي ت�ستغرق في تفا�صي ��ل تربوية دقيقة،
يجب علينا �أن نح ��ذر من ج�شع الم�ستثمرين في المواد التعليمية
الذي ��ن يبدو �أنهم هم الفائزون الوحيدون فيما يجري الآن ،وقال
�إن هذه �صورة بائ�سة لواقع ممار�سات تطوير التعليم ،و�إذا كانت
ه ��ذه اللجنة �ستتبنى المزيد من مثل ه ��ذا النهج ف�إن العام 2030
لن يكون �أف�ضل مما نرجوه ونت�صوره للتعليم.
وتُعد اللجنة التوجيهية العليا هي الم�س�ؤولة عن تقارير الر�صد العالمي
للتعليم وم�ؤ�شرات قيا�س التقدم ،وو�ضع ال�سيا�سات المتعلقة بالر�صد
والمتابع ��ة ،كم ��ا �أنه ��ا م�س�ؤولة ع ��ن اقتراح برام ��ج و�أن�شط ��ة برنامج
التنمية الم�ستدامة المتعلقة بمجال التعليم على الم�ستوى الدولي.
وتتك ��ون اللجن ��ة م ��ن ثالث دول ع ��ن كل مجموعة م ��ن مجموعات
اليون�سك ��و ومنظم ��ات الأم ��م المتح ��دة المهتمة بالتعلي ��م ،وعدد
م ��ن المنظمات الإقليمية العاملة في مج ��ال التعليم تمثل المناطق
المختلفة على الم�ستوى الدولي.
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الشراكة بين المدرسة واألسرة والمجتمع
يس��عى مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى تفعيل الش��راكة المجتمعية في التربيــ��ة  ،وفتح آفاق جديدة
لبرامج المس��ؤولية المجتمعية ف��ي التعليم ،ويتواصل المكتب في ذلك مع الجه��ات التي يمكن أن توفر الدعم
للمش��اريع التربوية  ،كما يحرص على المشاركة في المؤتمرات والملتقيات التي ُتع ّزز برامج التعاون بين المؤسسة
التعليمية ومؤسسات المجتمع .

وفي هذا الإطار �شارك المكتب في اللقاء ال�سنوي الأول لل�شراكة
بي ��ن المدر�سة والأ�سرة والمجتمع الذي عقدته وزارة التعليم في
المملكة العربية ال�سعودية برعاية كريمة من �أمير منطقة الريا�ض
�صاح ��ب ال�سم ��و الملكي الأمي ��ر في�صل بن بندر ب ��ن عبدالعزيز ،
وح�ضر اللقاء خم�سمائة م�ش ��ارك وم�شاركة من مختلف الجهات
الحكومي ��ة والأهلي ��ة ،وعدد م ��ن الم�س�ؤولي ��ن واال�ست�شاريين من
داخ ��ل المملك ��ة وخارجها الذي ��ن ق َّدموا بحوثه ��م ،ودرا�ساتهم،
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وخبراته ��م في مجال التعليم ،وا�سته ��دف الملتقى تعزيز جهود
القيادات التربوية لتنفي ��ذ برنامج ال�شراكة في الميدان ،وتمكين
الأ�سرة للإ�سهام في توفير بيئة تربوية وتعليمية منا�سبة ب�إ�شراك
الم�ؤ�س�سات المجتمعية.
وتر أ�� ��س المدير العام لمكتب التربية العرب ��ي لدول الخليج العربي
الدكت ��ور عل ��ي بن عب ��د الخالق القرن ��ي �إدارة الجل�س ��ات النقا�شية،
وكان ��ت الجل�سة الأولى بعنوان «تطوي ��ر ال�شراكة من المفاهيم �إلى

التطبيق» و�شارك فيها عدد م ��ن المخت�صين في البرامج التربوية،
كم ��ا �ش ��ارك المكت ��ب ف ��ي المعر� ��ض الم�صاح ��ب للملتق ��ى لتعريف
التربويين ب�أحدث نتاجات المكتب ،وم�شاريعه التي تهدف لالرتقاء
بالمنظومة التعليمية في دوله الأع�ضاء ،وتنعك�س �آثارها على الحقل
الترب ��وي العرب ��ي ،كم ��ا وزع المكت ��ب ً
ن�سخا من الكت ��اب الذي قام
بترجمت ��ه �ضمن برنامجه في التعريب بعنوان «�شراكات المدر�سة
والأ�س ��رة والمجتمع» الذي يعتبر م ��ن �أهم المراجع المعرفية التي
تقدم تطبيقات عملية ،لتعزيز هذا النوع من ال�شراكات.
وق ��د ك َّرم �صاحب ال�سم ��و الملكي �أمير منطق ��ة الريا�ض ومعالي
وزي ��ر التعليم بالمملكة خالل حفل افتت ��اح الملتقى ،المدي َر العام
لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني .
وف ��ي تو�صيات ��ه �أكد الملتقى عل ��ى �أهمية ال�شراك ��ة بين المدر�سة
والأ�س ��رة والمجتم ��ع ،و�ضرورة تكاملي ��ة الأدوار بي ��ن الجهات
المخت�ص ��ة بتحقي ��ق ال�ش ��راكات ،و�أهمية بناء الآلي ��ات والوثائق
والأدلة ل�شراكة المدر�سة م ��ع الأ�سرة والمجتمع ،واالتجاه نحو

ال�شراك ��ة التطبيقية من خ�ل�ال ال�سيا�س ��ات والت�شريعات،والقيم
والهوي ��ة الوطنية ،وتكثيف �شراكة الأ�س ��رة في مرحلة الطفولة،
�إ�ضافة �إلى العناية بالبحث العلمي التعاوني ،والتطوع الم�شترك
بين المدر�سة والأ�سرة والمجتمع.
ُيذك ��ر �أن المكت ��ب ي�سير في تنفيذ برامج ال�شراكة وفق �إطار عمل
�أع� � ّده لتمويل برامج م�شتركة بين المكتب والمنظمات الم�شابهة،
كم ��ا �أنه ق ��ام بتوقي ��ع اتفاقي ��ات م�شتركة م ��ع بع� ��ض م�ؤ�س�سات
المجتم ��ع ،ومنه ��ا ال�صن ��دوق العرب ��ي للإنم ��اء االقت�ص ��ادي
واالجتماع ��ي (بالكوي ��ت) لتموي ��ل �إع ��ادة �إطالق برنام ��ج (افتح
يا�سم�س ��م) في ثوبه الجدي ��د  ،كما وقع مذك ��رة تفاهم مع الهيئة
العربي ��ة للم�سرح (بال�شارقة) لدعم برنام ��ج الم�سرح المدر�سي،
ومذكرة تفاهم مع المجل�س الدولي للغة العربية لتحقيق ال�شراكة
ف ��ي خدمة اللغة العربية � ،إ�ضافة �إلى قي ��ام �شركة المراعي بدعم
وتموي ��ل جائزة التف ��وق الدرا�سي لطلبة التعلي ��م العام في الدول
الأع�ضاء بالمكتب .
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برامــج األوملبيــاد

يف مكتب التربية العربي لدول الخليج
يس��عى مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توفير بيئة تنافس��ية بين الطلبة ف��ي دوله األعضاء  ،وبخاصة
بي��ن الموهوبي��ن والموهوبات منه��م  ،وتنمية روح اإلبداع بينهم ف��ي المجاالت العلمي��ة المختلفة  ،وتنمية
قدراته��م  ،وصقل مهاراتهم  ،وإثراء خبراتهم  ،ومس��اعدتهم على التعرف عل��ى توجهاتهم العلمية  ،وتحديد
أهدافهم المستقبلية في وقت مبكر  ،وتعزيز الثقة بقدراتهم .كما يعمل المكتب على ِّ
حث الطلبة على تطوير
مواهبهم عبر التنافس الش��ريف ،بما يؤهلهم لتمثيل دولهم في المس��ابقات الدولية تمثي ً
ال متميزًا  ،وفي إطار
ً
وانطالقا من حرصه على تقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في المواد الدراس��ية المختلفة من
ذلك ،
وجه المكتب اهتمامه نحو برامج األولمبياد وإقامتها،
الطلبة والمعلمين والمشـرفين وغيرهم في الدول األعضاء َّ ،
ّ
يجسد اهتمامات دوله األعضاء في إعادة صياغة اهتمامات الشباب لميادين التعلم والمعرفة واإلبداع.
بما
ّ
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وحت ��ى ت�ؤت ��ي الأولمبياد نتائجها المرج ��وة يحر�ص المكتب على
الإع ��داد الجي ��د النعق ��اد الأولمبياد ،فيعم ��ل على ت�شكي ��ل اللجان
وال ِف ��رق العلمي ��ة المخت�ص ��ة  ، ،وتكوين لجنة علمي ��ة لو�ضع �آلية
ت�ألي ��ف م�سائل االختبار وت�صحيحها ،و�إع ��داد دليل خا�ص بذلك،
وعق ��د ور�ش عم ��ل لكتابة الأ�سئل ��ة ،والإعداد لت�صحي ��ح الإجابات
 ،و�إع ��داد الحقائ ��ب التدريبي ��ة الالزم ��ة للمعلمي ��ن والم�شرفي ��ن
التربويين على الأ�سئل ��ة الإبداعية في المادة الدرا�سية  ،وتدريب
الط�ل�اب على التعامل معها واكت�شاف مهاراتهم وتنمية قدراتهم،

وقد نفّذ المكتب خالل الفترة الما�ضية برامج الأولمبياد الآتية :
أوملبياد الرياضيات

�أقيم ��ت م�سابق ��ة �أولمبي ��اد الريا�ضي ��ات الخليج ��ي (الخام� ��س)
بالمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ف ��ي رح ��اب المدين ��ة المن ��ورة في
الفت ��رة م ��ن  28 - 25 :جم ��ادى الآخرة 1437ه� �ـ الموافق - 3
� 6أبري ��ل 2016م وبت�شـري ��ف كريم من �صاح ��ب ال�سمو الملكي
الأمي ��ر في�صل ب ��ن �سلمان بن عب ��د العزيز � ،أمي ��ر منطقة المدينة
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اخبـار
المن ��ورة و�شارك ��ت فيه �س ��ت دول �أع�ضاء في المكت ��ب مثلها 36

طال ًب ��ا وطالب ��ة و 30م�شر ًف ��ا وم�شرفة م ��ن معلم ��ي الريا�ضيات،
ومرافق ��ون م ��ن ال ��دول الم�شاركة ،و�شه ��د الي ��وم الأول اجتماع
ر�ؤ�س ��اء الوف ��ود ل�شرح الإطار الع ��ام للأولمبياد ،فيم ��ا بد أ� اليوم
الثاني باالختب ��ارات لجميع الم�شاركين في الأولمبياد ،فيما جاء
ف ��ي اليوم الأخير البرنامج الختامي للأولمبياد وتتويج الفائزين
والفائ ��زات برعاية� أمير منطقة المدين ��ة المنورة وح�ضور معالي
وزي ��ر التعلي ��م  ،.ومعالي وزي ��ر التج ��ارة ومعالي المدي ��ر العام
للمكت ��ب  ،ور�ؤ�ساء الوفود ونوابه ��م والم�شـرفين والم�شـرفات ،
والطلبة والطلبات .
�أقيم ��ت م�سابق ��ة �أولمبياد الريا�ضي ��ات الخليج ��ي ( الرابع ) في
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بدول ��ة الكويت ف ��ي الفترة من  4 - 1 :جم ��ادى الآخرة 1436هــ
المواف ��ق  24 - 21مار� ��س 2015م بم�شارك ��ة (  ) 36م ��ن طلبة
ال ��دول الأع�ض ��اء  ،ووزع ��ت الجوائ ��ز والميدالي ��ات عل ��ى الطلبة
المتميزي ��ن في حفل ح�ضـره معالي الدكتور بدر بن حمد العي�سى
وزي ��ر التربية ووزير التعليم العال ��ي بدولة الكويت  ،كما ح�ضره
المدير العام للمكتب الدكتور علي بن عبد الخالق القرني  ،وجمع
من التربويين والطلبة
أوملبيـــاد العلوم

GPHO 2016

ف ��ي �إطار �أولمبياد العلوم ُعقد �أولمبي ��اد الفيزياء الخليجي الأول
 ،GPhO 2016بالمق ��ر الرئي� ��س للمكتب في مدين ��ة الريا�ض -

المملكة العربية ال�سعودية في الفترة ( )15-10جمادى الآخرة
1437ه� �ـ المواف ��ق ( )24-19مار� ��س 2016م ،بهدف االرتقاء
بالم�ست ��وى العلم ��ي ل ��دى الطلب ��ة والمعلمين في م ��ادة الفيزياء،
وتفعي ��ل دور الم�ؤ�س�س ��ات المخت�ص ��ة بتعليم الم ��ادة العلمية في
الدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
و�ش ��ارك فيه ��ا ( )16م ��ن طلب ��ة ال ��دول الأع�ض ��اء ،ووزع ��ت على
المتميزي ��ن منهم ( )12جائ ��زة وميدالية في حف ��ل ح�ضـره كبار
الم�س�ؤولي ��ن ف ��ي وزارة التعلي ��م بالمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة،
وم�ؤ�س�سة الملك عب ��د العزيز ورجاله للموهبة والإبداع  ،ورئي�س
الفري ��ق العلمي للأولمبياد جان كالدا ـ الأ�ستاذ بجامعة ا�ستونيا،
والمدي ��ر العام للمكت ��ب ،ور�ؤ�ساء الوف ��ود ونوابهم والم�شرفون
والم�شرفات والطلبة.
أوملبياد اللغــة العربيـة يف الدول األعضاء باملكتب

ه ��و الأولمبياد الأول الذي يعقده المكتب في مجال اللغة العربية،
رم ��ز هوية الأم ��ة ووحدتها على م ّر الع�ص ��ور ،وبرعاية كريمة من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن محمد القا�سمي ـ حاكم
ال�شارقة �أطلق المركز التربوي للغة العربية ــ �أحد �أجهزة المكتب
المتخ�ص�ص ��ة ـ� �ـ الن�سخ ��ة الأول ��ى م ��ن الأولمبي ��اد الخليج ��ي للغة

العربي ��ة ،لطلبة التعلي ��م العام في الدول الأع�ض ��اء بمكتب التربية
العرب ��ي لدول الخليج ،في الفترة م ��ن  29فبراير  ،2016والأول
من مار�س  ،2016و�شارك فيها ( )18من طلبة الدول الأع�ضاء.
ج ��اء الأولمبياد �ضمن اهتمامات المكت ��ب باللغة العربية ،وتحقي ًقا
لأحد �أهم �أهدافه اال�ستراتيجية المتمثلة بالإ�سهام في تطوير تعليم
اللغ ��ة العربية وتعلمها ،والك�شف ع ��ن المواهب والقدرات الكامنة
لدى الطلبة ،والعمل على تعزيز التجديد واالبتكار ،وو�ضع الأ�س�س
الكفيل ��ة بالرق ��ي بمهارات الطلب ��ة و�صقلها ،وكان ه ��ذا الأولمبياد
ه ��و الإقليم ��ي الأول من نوعه ف ��ي دول الخليج العربي ��ة ،بل وفي
العال ��م العربي كله ،وقد تم في محوري ��ن؛ تحريري و�شفويُ ،نفّذا
في يومي ��ن متتاليي ��ن ،وروعي ف ��ي تنفيذهما ال�شفافي ��ة ،واتخذت
جميع التدابي ��ر المو�ضوعية ،من خالل �إ�شراك ر�ؤ�ساء الوفود في
ك ّل خط ��وات التناف� ��س و�إجراءات ��ه ،ووف ًقا للإج ��راءات والمعايير
المتفق عليها مع ر�ؤ�ساء الوفود في مراحل تنفيذ الأولمبياد كافة،
طبقـ ً ��ا لالئح ��ة الأولمبيادالت ��ي ت ��م �إعداده ��ا  .وبت�شري ��ف �صاحب
ال�سم ��و ال�شي ��خ الدكت ��ور �سلطان ب ��ن محمد القا�سم ��ي  ،وح�ضور
معالي الأ�ست ��اذ ح�سين �إبراهيم الحمادي وزي ��ر التربية والتعليم،
وم�س�ؤولين من الوزارة والمدير العام للمكتب ،تم تكريم الفائزين
(  )16فائزًا وتوزيع الجوائز والميداليات.
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املدارس الصديقة وتشجيع املبادرات
ً
انطالقا من ِحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج على توفير بيئة تعليمية تعاونية مرنة وفاعلة في عمليات
ً
ِّ
التعليم والتعلم،جاء برنامجه « المدارس الصديقة « ليوفر حقال خص ًبا  ،يتعاون فيه المكتب مع الميدان المدرسي،
لتجس��يد أهدافه في تحقيق ش��راكة حقيقية بينه وبين مدارس الدول األعضاء ،بم��ا يعود بالنفع على تطوير
أسس تخدم التطوير المستهدف للتعليم
برامج العمل التربوي ،تكون المدرس��ة منطلقها عبر صداقة قائمة على
ٍ
 ،ويعمل البرنامج على إيجاد وسائل وأدوات للتعاون الفاعل بين المكتب والميدان التربوي  ،يكون من شأنها إيجاد
يمد برامج المكتب ومشروعاته بأفكار ورؤى تربوية جديدة ،ويوفر مدارس حاضنة لمشروعات المكتب
رافد ميداني ُّ
تمهيدا لتعميمها واالس��تفادة منها ،ويتيح الفرصة لالس��تفادة من منتج��ات المكتب في دعم العمل
الميدانية،
ً
التربوي بالمدرسة ،بما يسهم في تنمية مهارات العاملين فيها .

اتج ��ه برنام ��ج المدار� ��س ال�صديقة نح ��و ت�شجيع
وتحقي ًق ��ا لذل ��ك َّ
روح المب ��ادرة في المدار�س  ،فكانت م�سابقت ��ه الثقافية في مجال
المب ��ادرات الطالبي ��ة التي تتن ��اول في كل دورة م ��ن دوراتها عد ًدا
من المجاالت الثقافية واالجتماعية ،والعلمية والبيئية والوطنية.
وتم تنفي ��ذ الم�سابقات الثقافي ��ة الأولى للمدار� ��س ال�صديقة خالل
�شهري جم ��ادى الأولى وجمادى الثانية 1436هـ الموافق مار�س
و�أبري ��ل 2015م ،وبلغ عدد المب ��ادرات الم�شاركة ( )925مبادرة
ف ��ي المج ��االت (العلمي ��ة ،والثقافي ��ة والبيئي ��ة ،واال�ستثماري ��ة،
واالجتماعي ��ة) ،وخ�ضعت ه ��ذه المبادرات للتحكيم م ��ن قبل لجنة
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فني ��ة متخ�ص�ص ��ة  ،وبل ��غ ع ��دد المب ��ادرات الفائ ��زة �أرب ��ع ع�شرة
مب ��ادرة ،وتقدي ًرا لهذه المبادرات تم تكريم المدار�س والمبادرات
الفائ ��زة في حفل �أقيم ف ��ي العا�صمة القطري ��ة (الدوحة) ،لتكريم
الفائزين بجائزة المكتب للتفوق الدرا�سي في الخام�س من جمادى
الأول ��ى 1437هـ الموافق الرابع ع�شر من فبراير 2016م ،و�أقيم
االحتف ��ال تح ��ت رعاية كريمة م ��ن وزي ��ر التعليم والتعلي ��م العالي
بدول ��ة قط ��ر الدكت ��ور محمد ب ��ن عبدالواح ��د الحم ��ادي ،بح�ضور
المدي ��ر العام لمكت ��ب التربية العرب ��ي لدول الخلي ��ج الدكتور علي
ب ��ن عبدالخالق القرني ،وعدد م ��ن الم�س�ؤولين ف ��ي وزارة التعليم

والتعلي ��م العالي وال�سفراء والملحقي ��ن الثقافيين العرب في دولة
قط ��ر ،وتم خالل االحتف ��ال تقديم �شهادات �شكر وتقدير ،ومبالغ
مالي ��ة بلغت في مجموعها مائة �ألف ريال �سعودي  ،وقد �أ َّكد مدير
ع ��ام المكت ��ب في كلمته ف ��ي االحتفال �أن المدار� ��س ال�صديقة تع ُّد
نموذج ��ا مثال ًّيا لتوفير التعليم جيد النوعية وت�شجيعه في مدار�س
ً
التعليم العام ،من حيث تطوير قدرات الطالب وتنميتها عبر توفير
البيئة المنا�سبة ،والحث على االبتكار ،وتوثيق المنجزات.
وبن ��ا ًء عل ��ى تقويم نتائ ��ج الم�سابق ��ة الأولى لمب ��ادرات المدار�س
ال�صديق ��ة  ،وم ��ا القت ��ه م ��ن انطباع ��ات �إيجابية  ،ت ��م الإعالن عن
الم�سابق ��ة لل ��دورة الثانية للمدار�س ال�صديقة ف ��ي الخام�س ع�شر
م ��ن مح ��رم 1437ه� �ـ المواف ��ق الثام ��ن والع�شرين م ��ن �أكتوبر
2015م ،وتح ��ددت مجاالته ��ا ف ��ي (ح ��ب الوط ��ن) و (الأعم ��ال
التطوعي ��ة) و (مكافحة التدخين)  ،وقد بلغت المبادرات المقدمة
للم�سابق ��ة ( )95مبادرة تقوم لجنة مخت�صة بتقويمها وتحكيمها
،وينتظر �أن تُعلن نتيجة الم�سابقة في وقتٍ قريب.
املدارس الصديقة وتكثيف العمل امليداني

�إ�ضافة لما يقوم به برنامج المدار�س ال�صديقة لت�شجيع المبادرات
الطالبي ��ة ،وانطال ًق ��ا م ��ن �أهمي ��ة تفعيل نوات ��ج المكت ��ب ،وتج�سيد

اال�ستف ��ادة منه ��ا ميدان ًّيا ي�سعى هذا البرنام ��ج �إلى �إ�ضفاء ال�صبغة
التطبيقي ��ة والعملي ��ة التي ت�ضع المكتب في قل ��ب الميدان التربوي
ال ��ذي ت�ستهدفه م�شاري ��ع المكتب وبرامجه ،وتعم ��ل على التعرف
عل ��ى واقع الم�شكالت الت ��ي تتعر�ض لها العملي ��ة التعليمية  ،للعمل
على �إيج ��اد حلول لها عبر برامج المكت ��ب وم�شروعاته .وهنا يبرز
حِ ر� ��ص المكت ��ب على توثي ��ق عالقات ��ه بالمدر�سة وزي ��ادة فاعلياته
فيه ��ا ،ب�صفتها المكان ال ��ذي يتم فيه تنفيذ العملي ��ة التعليمية التي
ي�سعى المكت ��ب لرفع م�ستواها ،وتطبيق معايي ��ر الجودة لالرتقاء
به ��ا ،وفي هذا الإط ��ار ك َّثف المكتب من �أن�شط ��ة برنامج المدار�س
ال�صديقة وتج ّلى ذلك في تفعيل �شبكة التوا�صل االجتماعي الخا�صة
بالمدار� ��س ال�صديقة  ،وا�ستمرار تطوي ��ر وتفعيل البوابة التعليمية
الخا�صة بتلك المدار�س والمواقع التابعة لها ،وقد وجد ذلك تفاع ًال
ميدان ًّي ��ا حيث بلغ عدد الم�سجلي ��ن ( )4710من من�سوبي المدار�س
ال�صديق ��ة  ،كما بلغ عدد الإدخ ��االت في �شبكة التوا�صل االجتماعي
( ، )206000وعن ��د فت ��ح ب ��اب االنت�س ��اب للمدار� ��س ال�صديق ��ة
ا�ستجاب ��ت ث�ل�اث ع�ش ��رة مدر�س ��ة بت�سجي ��ل االنت�س ��اب ،ويوا�صل
المكتب تزويد المدار�س بالإ�صدارات الحديثة ب�شكل م�ستمر  ،كما
يقوم بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية ما بين المدار�س ال�صديقة
في الدول الأع�ضاء لتوثيق ُعرى التوا�صل بينها.
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اليوم العـالمي للغـة العـربية 2015م
برعاية وحضور صاحب الس��مو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاس��مي  ،عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
الشارقة َّ
نظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة -أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج-
احتفالي��ة اليوم العالمي للغة العربية بعن��وان» العربية والعلوم» بالتعاون م��ع وزارة التربية والتعليم والجامعة
القاسمية بالشارقة.

ورح ��ب مدي ��ر الجامع ��ة القا�سمي ��ة الدكت ��ور ر�ش ��اد �سال ��م خالل
الفعالية بالح�ضور ،و�أ�شاد بجهود �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
ف ��ي خدمة اللغ ��ة العربية ،وف ��ي مقدمتها دعمه للمرك ��ز التربوي
للغ ��ة العربية لدول الخلي ��ج بال�شارقة ،ورعايته لبن ��اء مقر له في
المدين ��ة الجامعي ��ة بال�شارق ،ب ��دوره ،قدم وكي ��ل وزارة التربية
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والتعلي ��م لل�ش�ؤون الأكاديمية ،وع�ض ��و المجل�س التنفيذي لمكتب
التربي ��ة العرب ��ي لدول الخلي ��ج الأ�ستاذ مروان �أحم ��د ال�صوالح
كلمة الوزارة� ،أ�ش ��ار فيها �إلى جهود القيادات الر�شيدة في دولة
الإم ��ارات العربية المتحدة والقي ��ادات الخليجية في خدمة اللغة
العربي ��ة لتبق ��ى زاهية بفنونه ��ا ،و�آدابها ،وعلومه ��ا ،على رغم ما

تتعر�ض له من ت�شويه ،اللغة ،التي تعد الركيزة الأ�سا�سية للتعليم
والمك� � ِّون الأ�سا� ��س للمجتمع ��ات العربي ��ة ،م�شير ًا ال ��ى �أن اللغة
العربية لدول الخليج ت�سهم في الحث على تناغم الجهود ال�شعبية
العربية مع الجهود الر�سمية للإعالء من م�ستوى اللغة العربية.
وق ��د �ألق ��ى المدي ��ر العام لمكت ��ب التربية العربي ل ��دول الخليج
الدكت ��ور عل ��ي ب ��ن عبدالخال ��ق القرني كلم ��ة �شَ َكر فيه ��ا �صاحب
ال�سم ��و حاك ��م ال�شارقة قائ�ل ً�ا  « :ي�شرفنا يا �صاح ��ب ال�سمو� ،أن
نقف في من ��ارة �أنتم موقدو �شعلتها ،لنك ِّرم �سموكم ،ونعلم جي ًدا
كم هو ُمعجز �أن نكرم كري ًما ،تما ًما كما تعلم قطرات الغيث �أثرها،
حين تم�ضي �إلى ج�سد البحر ،وحين ت�شتعل ذ�ؤابات القناديل في
تو�سد ال�شم�س كبد ال�سماء».
ح�ضرة ّ
وف ��ي ختام االحتفال الذي احتوى عل ��ى العديد من الفقرات بهذه
المنا�سب ��ة  ،تم تكريم �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ الدكتور �سلطان بن

محم ��د القا�سم ��ي ،حيث ق َّدم المدي ��ر العام للمكت ��ب الدكتور علي
القرن ��ي ل�سم� � ِّوه التكريم من المركز الترب ��وي للغة العربية لدول
الخلي ��ج بال�شارقة ،تكري ًما وتقدي ًرا لدور �سموه واهتمامه ودعمه
الكبير للغة العربية لغة القر�آن الكريم  ،وكان �سموه قد اطلع قبل
بداي ��ة االحتفالية على المعار�ض الم�صاحب ��ة التي نظمها المركز
الترب ��وي للغ ��ة العربية ل ��دول الخلي ��ج بال�شارق ��ة ،وزار معر�ض
الكت ��اب الم�صاحب الذي ت�ضمن �إ�صدارات مكتب التربية العربي
ل ��دول الخليج و�أجهزته� ،إلى جانب عدد م ��ن الجهات الم�شاركة،
كم ��ا ت ��م عر� ��ض �أف�ض ��ل الممار�س ��ات الطالبي ��ة لمب ��ادرة محمد
ب ��ن را�ش ��د للقراءة « تحدي الق ��راءة العربي» ،كم ��ا تفقَّد �سموه
معر� ��ض الخط العربي والفن ��ون الت�شكيلية للم�شاركين ،و�شهدت
االحتفالي ��ة عقد ندوة تحم ��ل عنوان « العربي ��ة و العلوم»� ،شارك
فيها عدد من المخت�صين.
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التعــاون لتعـزيــز المسـرح المدرســي
وحر�صا عل ��ى �أن ي�صبح مكونًا
تفعي ًال ل ��دور الم�سرح المدر�سي،
ً
�أ�سا�س ًّيا م ��ن المجتمع والبيئة المدر�سية ،وحتى تتجاوز وظيفته
�أ�س ��وار المدر�سة لي�صل ت�أثيره �إل ��ى قطاعات المجتمع المختلفة،
�أبرم ��ت الهيئ ��ة العربية للم�سرح ف ��ي ال�شارقة مذك ��رة تفاهم مع
مكت ��ب التربية العربي لدول الخليج بهدف فتح �آفاق التعاون في
مج ��ال الم�سرح المدر�س ��ي ،وميادين الن�شر والتوثي ��ق والت�أهيل
و�إقام ��ة الم�سابق ��ات والمهرجان ��ات .ح�ض ��ر مرا�س ��م التوقي ��ع
م ��ن جان ��ب الهيئة العربية للم�س ��رح الأمين الع ��ام الهيئة العربية
للم�س ��رح الأ�ست ��اذ �إ�سماعي ��ل عبد اهلل  ،ومن جان ��ب مكتب التربية
العربي لدول الخليج معالي المدير العام للمكتب الدكتور علي بن
عبد الخالق القرني  ،ليد�شن الجانبان مرحلة جديدة من التعاون
من �أجل تنمية الم�سرح المدر�سي في دول الخليج.
وي أ�ت ��ي توقي ��ع المذك ��رة ا�ستجابة لطموحات برام ��ج يعمل عليها
مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارات التربية
والتعليم في دول الأع�ضاء ،وتنفي ًذا ال�ستراتيجية تنمية الم�سرح
المدر�سي في الوطن العربي التي �أطلقتها الهيئة في مايو 2015
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والتي تت�ضمن خطة تنمية ع�شرية.
ن�ص ��ت المذك ��رة عل ��ى �أن يتع ��اون الجانبان ف ��ي تفعي ��ل الم�سرح
المدر�س ��ي ف ��ي دول الخليج م ��ن خالل عق ��د برام ��ج ا�ستراتيجية
لتنمية الم�سرح المدر�سي في الوطن العربي بال�شراكة مع وزارات
وجه المدير العام لمكت ��ب التربية العربي
التربي ��ة والتعليم .وقد َّ
ل ��دول الخليج �شكره وتقديره ل�صاح ��ب ال�سمو حاكم ال�شارقة ل َما
يقدم ��ه من دع ��م وجهد لبرامج الثقاف ��ة والم�س ��رح ،وحماية اللغة
العربي ��ة ،كما �شكر الهيئة العربية للم�سرح ممثلة في �أمينها العام
لم ��ا يبذله من جهود من �أجل تطوير العمل في الم�سرح المدر�سي
ف ��ي دول الخليج ،والذي يعتبر من �أهم المناب ��ر لتحقيق الأهداف
التنموية ،و�إك�ساب الطالب مهارات �إ�ضافية  ،و�أو�ضح �أن المذكرة
ت�صب في م�سارات
التي تم توقيعها مع الهيئ ��ة العربية للم�سرحُّ ،
ر ْف ��ع الوعي ب�أهمية الم�سرح المدر�س ��ي ،الكت�شاف مواهب ُمبدعة
ف ��ي مج ��ال الم�سرح ،و�إعادة الوهج لها من جدي ��د ،و�أ�شاد بجهود
وزارة التربي ��ة والتعليم في دول ��ة الإمارات العربية المتحدة التي
حققت �سب ًقا في هذا المجال التربوي والثقافي المهم .

تعـزيز قيم المواطنـة والتســامح وحقوق اإلنســان
يهت ��م مكتب التربية العربي لدول الخليج بغر�س قيم المواطنة
وتعزيزه ��ا في نفو�س النا�شئ ��ة ،وتربيتهم على قي ��م الت�سامح
وحق ��وق الإن�سان ،وقد نفّذ في هذا المج ��ال عد ًدا من البرامج
منه ��ا برنام ��ج المواطنة وتنمي ��ة الذات الذي ي�ؤ�ص ��ل لمفاهيم
المواطن ��ة و�سلوكياته ��ا ف ��ي نفو� ��س الطلبة  ،وبرنام ��ج ثقافة
الحوارال ��ذي يهت ��م بغر� ��س ه ��ذه الثقاف ��ة و�سلوكياته ��ا داخل
المدر�س ��ة لتكون �سلو ًكا عمل ًّيا في حياة الطلبة داخل المدر�سة
وخارجه ��ا � ،إ�ضاف ��ة إ�ل ��ى برنام ��ج المه ��ارات الحياتي ��ة الذي
�أ�ض ��اف �أبع ��ا ًدا تطبيقي ��ة جديدة في �إع ��داد الطلب ��ة وتهيئتهم
للحي ��اة متزودي ��ن بالمه ��ارات الالزم ��ة لها  ،كما ن ّف ��ذ المكتب
برنام ��ج الثقاف ��ة الإعالمية لتزويد الطلب ��ة ب�سلوكيات التعامل
الواع ��ي م ��ع مختل ��ف الر�سائ ��ل الت ��ي يزدح ��م به ��ا الف�ض ��اء
الإعالم ��ي وتحملها و�سائط التوا�صل االجتماعي  ،ويقوم على
�إنج ��از نماذج لدرو�س تطبيقية للتربية على المواطنة  ،و�إنتاج

ر�سائ ��ل �إعالمية تفيد ف ��ي توجيه �سلوك الطلب ��ة نحو واجبات
المواطنة واالنتماء .
وامت ��دا ًدا لجه ��ود المكت ��ب في الميادي ��ن التربوي ��ة والثقافية
�ش ��ارك في تنظي ��م الملتقى الإقليم ��ي الهادف �إل ��ى تعزيز قيم
المواطن ��ة والت�سام ��ح وحق ��وق الإن�سان الذي ُعق ��د في �إمارة
ال�شارقة في الفت ��رة  22-20دي�سمبر ،2015وناق�ش مفاهيم
المواطنة والمواطنة العالمية ،وقيم الت�سامح و�سبل ت�ضمينها
في مناهج التعليم العام بالوطن العربي ،وبحث الملتقى طرائق
تعليم القيم وتع ُّلمه ��ا ،و�سبل تحقيق التن�سيق بين الممار�سين
التربويين في المنطقة العربية عبر �شبكات التوا�صل ،لتحقيق
الأهداف المرجوة الت ��ي من �ش�أنها تمكين خبراء المناهج من
�إدم ��اج �آلي ��ات القيم ف ��ي المناه ��ج الدرا�سية ،وتمكي ��ن خبراء
التدريب من �إتقان المهارات التعليمية الخا�صة ب�إي�صال القيم
لل�شباب ،وغر�سها في فكرهم وتنميتها في �سلوكهم.
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معـرض الخـليج لمستلزمـات وحلـول التعـليم
GESS 2016

م ��ع الدع ��م الم�ستمر م ��ن وزارة التربي ��ة والتعليم ف ��ي الإمارات
العربية المتحدة� ،ش ��ارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في
معر� ��ض الخلي ��ج لم�ستلزمات وحلول التعلي ��م ()GESS 2016
ال ��ذي عق ��د تحت رعاي ��ة �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ محم ��د بن را�شد
�آل مكت ��وم نائ ��ب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال ��وزراء حاكم دبي
ف ��ي الفت ��رة من  3 - 1مار�س  2016بمركز التجارة العالمي في
مدين ��ة دبي .ويجمع معر�ض الخليج لحلول وم�ستلزمات التعليم،
ومنت ��دى التعلي ��م العالم ��ي� ،صناع ��ة التعلي ��م العالمي ��ة في مزيج
حي ��وي بي ��ن معر�ض وم�ؤتم ��ر رفي ��ع الم�ست ��وى ،باال�شتراك مع
وزارة التربيية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة
وقدم المكتب من خالل جناحه في المعر�ض حزمة من الم�شاريع
الت ��ي ق ��ام بتنفيذها في مج ��االت تربوي ��ة متعددة وم ��ن بين هذه
البرام ��ج  :الج ��ودة ف ��ي التعلي ��م ،والمواطن ��ة ،وتنمي ��ة الن�شء،
ومناهج ل ��ذوي االحتياج ��ات الخا�صة ،وكذلك �آخ ��ر الإ�صدارات
والتطبيقات التي قام المكتب ب�إنجازها في مجال تطوير التعليم،
32

كما �شارك المكتب في ور�ش العمل بالمنتدى .
وق ��د نُفذ على هام�ش المعر�ض ،منت ��دى التعليم العالمي المعتمد،
برنامج ��ا تعليم ًّيا مكث ًّف ��ا عالم ًّيا ،لم�ساع ��دة المعلمين،
ال ��ذي وفر
ً
والأكاديميي ��ن م ��ن مختل ��ف الم�ستوي ��ات لتطوي ��ر مهاراته ��م،
واكت�س ��اب المعرف ��ة م ��ن عدد م ��ن الخب ��راء الدوليي ��ن ،بمحتوى
تعليم ��ي متراب ��ط ،و�ش ��ارك ف ��ي المعر� ��ض �أربع و�سبع ��ون دولة
 ،وعق ��د الم�ؤتم ��ر �أكثر م ��ن مائتي جل�سة مع متحدثي ��ن رئي�سيين
معت ��رف بهم عالم ًّيا �،إ�ضاف ��ة �إلى ور�ش العمل ،وحلقات النقا�ش،
ومحادثات المائدة الم�ستديرة.
ويمث ��ل المعر� ��ض من�ص ��ة متنوعة ،م ��ا يتي ��ح للزائري ��ن الفر�صة
للتوا�ص ��ل وتب ��ادل الأفكار م ��ع زم�ل�اء ال�صناع ��ة ،بالإ�ضافة �إلى
ا�ستك�ش ��اف �أح ��دث الخدم ��ات والمنتج ��ات التعليمي ��ة م ��ن مئات
العار�ضين .ويعد ه ��ذا المعر�ض الوحيد في المنطقة الذي يغطي
كامل نطاق قطاع التعليم ،من ال�سنوات الأولى �إلى التعليم العالي
عبر مجموعة كاملة من التخ�ص�صات التعليمية.

مؤتمــر الشـباب والتحـديـات المعـاصـرة
في دول مجلس التعاون بالشارقة
ُعق ��د م�ؤتم ��ر ال�شب ��اب والتحدي ��ات المعا�ص ��رة ف ��ي دول مجل� ��س
التع ��اون ف ��ي رح ��اب الجامع ��ة القا�سمية ف ��ي إ�م ��ارة ال�شارقة -
الإم ��ارات العربية المتحدة  ،يوم ��ي  9-8جمادى الأولى1437هـ
المواف ��ق  18-17فبراير 2016م ،برعاي ��ة وزير تنمية المجتمع
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و�ش ��ارك مكت ��ب التربية العربي ل ��دول الخليج بورق ��ة عمل �ضمن
محور التعليم والم�شارك ��ة وال�سيا�سات وال�شباب بعنوان «موقع
ال�شب ��اب ف ��ي اال�ستراتيجي ��ات والخط ��ط بمكتب التربي ��ة العربي
ل ��دول الخليج « تناولت الورقة موق ��ع ال�شباب في برامج المكتب
وم�شروعات ��ه ،حي ��ث �أول ��ى �أهمي ��ة كبي ��رة لل�شب ��اب من ��ذ قيام ��ه،
وتطرق ��ت برامجه لق�ضايا ع ��دة تتعلق بال�شباب عب ��ر �أربع خطط
متو�سطة المدى.
وج ��اء في الورقة نماذج من تلك البرامج حيث نفذ المكتب الخطة
الم�شترك ��ة لتطوير المناه ��ج وم�شروع تطوي ��ر التعليم في الدول
الأع�ضاء ،وملتقى «البراعم يتكلم ��ون» ،وبرنامج «حوار ال�شباب

ي�صنع الم�ستقبل» ،وبرنامج «التربية الوقائية و�أ�ساليب التعامل
مع الم�شكالت ال�سلوكية والنف�سي ��ة للأطفال» ،و»م�شروع تطوير
مناه ��ج التربي ��ة للأطف ��ال» ،و»م�ش ��روع تطوي ��ر مناه ��ج التربي ��ة
الإ�سالمي ��ة وا�ستراتيجي ��ات تدري�سه ��ا» ،و»برنام ��ج المه ��ارات
الحياتي ��ة» ،و»برنام ��ج التربي ��ة الأ�سري ��ة» ،و»ملتق ��ى القي ��ادات
ال�شابة الخليجية».
وتطرقت الورقة �إلى �أبرز توجهات المكتب في اهتمامه بال�شباب
والعناي ��ة والإ�سهام في تربية ال�شب ��اب وتن�شئتهم  ،وا�ستعر�ضت
نماذج من برامج ا�ستراتيجيته الجديدة  2020-2015التي تهتم
وترك ��ز على العناية بمهارات ال�شباب ،وتعميق �أثر التعليم والقيم
لدى الطالب والطالبات ،التي تنمي فيهم الوطنية واالنتماء.
وقد تميز الم�ؤتمر بح�ضور وا�سع من ال�شباب وطالب الجامعات،
الذي ��ن �أثروا �أعم ��ال الم�ؤتمر ،بما طرحوه م ��ن �آراء واقتراحات
تتعلق بالق�ضايا المطروحة في �أوراق العمل .
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المؤتمــر السنوي الســادس للتعــليم تحت شــعار
«التعليم والتنمية نحو منظومة تعليمية عصرية»
برعاي ��ة كريمة من ولي عه ��د �إمارة �أبو ظبي ،نائ ��ب القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان،
عقد مركز الإمارات للدرا�س ��ات والبحوث اال�ستراتيجية الم�ؤتمر
ال�سن ��وي ال�ساد�س للتعلي ��م ،تحت �شعار «التعلي ��م والتنمية :نحو
منظوم ��ة تعليمي ��ة ع�صرية في دول ��ة الإمارات العربي ��ة المتحدة»
خ�ل�ال الفت ��رة  27ـ � 28أكتوب ��ر  2015م .وقد �ألق ��ى معالي وزير
التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الأ�ستاذ ح�سين
ب ��ن �إبراهيم الحم ��ادي -في كلمته �أم ��ام الم�ؤتم ��ر -ال�ضوء على
عوائ ��د التعلي ��م ودوره في التنمي ��ة ،م�شي ًرا �إل ��ى �أن التعليم ي�ؤدي
�إلى تحقيق �إنتاجية �أف�ضل ،ودخل �أعلى للأفراد ،وي�سهم في �إزالة
الف ��روق االقت�صادية واالجتماعية بين �شرائ ��ح المجتمع� ،إ�ضافة
�إلى تح�سين الدخل القومي ،و�إيجاد مجتمع �آمن وم�ستقر ،يتمتع
بم�ست ��وى ع ��الٍ من الرفاهية ،وه ��و ما ت�سعى �إلي ��ه دولة الإمارات
العربي ��ة المتحدة من خ�ل�ال تبنِّيها ر�ؤي ًة تربوي ��ة ع�صرية ،تهدف
�إلى �أن تكون من �أف�ضل دول العالم بحلول عام 2021م.
وخ�ل�ال م�شاركة معال ��ي المدير العام لمكت ��ب التربية العربي لدول
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الخلي ��ج ف ��ي الحلق ��ة النقا�شية التي عقده ��ا الم�ؤتمر بعن ��وان (دور
التعلي ��م ف ��ي تعزي ��ز القي ��م الإيجابية ف ��ي المجتمع)  -ق� � َّدم ورقة
عم ��ل تط َّرق ��ت لع ��دة مح ��اور ،حيث ناق�ش ��ت �سبل تعزي ��ز االنتماء
الوطن ��ي  ،ون�شر قيم الو�سطية واالعتدال ،واالنفتاح وقبول الآخر،
وتعمي ��ق الهوي ��ة الوطنية ،وت�صحي ��ح المفاهيم الديني ��ة المغلوطة
لمواجه ��ة التطرف والإره ��اب ، ،كما ت�ض َّمنت المح ��اور مناق�شاتٍ
ومداخ�ل�اتٍ ع ��ن دور م�ؤ�س�سات التعلي ��م في تعزيز قي ��م التما�سك،
والتكافل والتعاون ،وقيم الم�س�ؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع.
وفي ختام الم�ؤتمر �ألقى المدير العام لمركز الإمارات للدرا�سات
والبح ��وث اال�ستراتيجي ��ة كلم ��ة ،نق ��ل خالله ��ا تحي ��ات ولي عهد
�أبوظب ��ي نائ ��ب القائد الأعل ��ى للق ��وات الم�سلحة رئي� ��س المركز
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان  ،وتمنياته لأعمال
الم�ؤتمر بالتوفيق والنجاح بما يخدم الم�سيرة التعليمية في دول
الخلي ��ج العربية ،مقد ًم ��ا ال�شكر للم�شاركين ف ��ي �أعمال الم�ؤتمر
من الخب ��راء والمفكري ��ن والباحثين والمهتمين بمج ��ال التربية
والتعليم ،والذين �أ�سهموا بفعالية في مناق�شة �أبرز التحديات.

تحــدي القـــراءة العــربي
يعتب ��ر م�شروع «تحدي القراءة العربي» �أكبر م�شروع عربي �أطلقه
نائب رئي�س دولة الإم ��ارات العربية المتحدة رئي�س مجل�س الوزراء
حاك ��م دب ��ي �صاح ��ب ال�سم ��و ال�شي ��خ محمد ب ��ن را�ش ��د �آل مكتوم،
لت�شجي ��ع القراءة لدى الطالب في العالم العرب ��ي ،عبر التزام �أكثر
من مليون طالب بالم�شاركة بقراءة  50مليون كتاب ك َّل عام درا�سي.
وي�ش ��ارك في ه ��ذه المناف�س ��ة الطلبة م ��ن ال�ص ��ف الأول االبتدائي
وحت ��ى ال�ص ��ف الثان ��ي ع�شر م ��ن المدار� ��س الم�شاركة م ��ن جميع
ال ��دول العربي ��ة ،تبد�أ المناف�س ��ة من �شه ��ر �سبتمبر�/أيلول كل عام
حت ��ى �شهر مار�س�/آذار م ��ن العام التالي ،يت ��درج خاللها الطالب
الم�شارك ��ون َع ْبر خم� ��س مراحل تت�ضمن كل مرحل ��ة قراءة ع�شرة
كت ��ب وتلخي�صه ��ا ،وبع ��د االنتهاء م ��ن الق ��راءة والتلخي� ��ص ،تبد�أ
مراح ��ل الت�صفي ��ات وف ��ق معايي ��ر معتم ��دة ،وتت ��م عل ��ى م�ست ��وى
المدار�س والمناطق التعليمية ،ثم م�ستوى الأقطار العربية و� ً
صوال
للت�صفيات النهائية والتي تُعقد في دبي في مايو�/أ ّيار من ك ِّل عام.
ويه ��دف تحدي القراءة العرب ��ي �إلى تنمية حب القراءة لدى جيل
الأطف ��ال وال�شباب في العالم العربي ،وغر�سها كعادة مت�أ�صلة في
حياته ��م ،تعزز ملك ��ة الف�ضول و�شغ ��ف المعرفة لديه ��م ،وتو�سع
مداركه ��م ،كم ��ا �أن الق ��راءة ت� ��ؤدي إ�ل ��ى تنمي ��ة مه ��ارات الطالب

ف ��ي التفكي ��ر التحليلي والنق ��د والتعبي ��ر ،وتعزيز قي ��م الت�سامح
واالنفت ��اح الفك ��ري والثقاف ��ي لديهم من خ�ل�ال تعريفه ��م ب�أفكار
الكت ��اب والمفكرين والفال�سف ��ة بخلفياتهم المتنوع ��ة ،وتجاربهم
الوا�سعة في نطاقات ثقافية متعددة.
يه ��دف التح ��دي �إل ��ى فتح الب ��اب �أم ��ام المي ��دان التعليم ��ي والآباء
والأمه ��ات ف ��ي العال ��م العرب ��ي للم�ساهمة ف ��ي تحقيق ه ��ذه الغاية،
حب القراءة في
وت�أدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغر�س ِّ
الأجيال الجديدة وتتمحور �أهداف التحدي في محاور عدة منها:
•زيادة الوعي ب�أهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي ،وتنمية
مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتو�سيع المدارك.
•تنمية الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطالب.
•تح�سين مهارات اللغة العربية لدى الطالب لزيادة قدرتهم على
التعبير بطالقة وف�صاحة.
•تعزي ��ز الوع ��ي الثقافي لدى الط�ل�اب منذ �صغره ��م ،وتو�سيع
�آفاق تفكيرهم.
•بناء �شبكة من الق ّراء العرب النا�شئين وتفعيل التوا�صل بينهم
لبناء تجمع ثقافي عربي.
•تعزيز الح�س الوطني والعروبة وال�شعور باالنتماء �إلى �أمة واحدة.
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االجتماع التشــاوري الثــامن للدول األعضاء باملكتب
عل ��ى هام� ��ش م�شاركتهم في الم�ؤتمر الـثام ��ن والثالثين لمنظمة
اليون�سك ��و ،عق ��د وزراء التربي ��ة والتعلي ��م في ال ��دول الأع�ضاء
بمكتب التربية العربي لدول الخليج اجتماعهم الت�شاوري الثامن
ف ��ي الثالث م ��ن نوفمب ��ر  2015بالعا�صم ��ة الفرن�سي ��ة باري�س،
وتر أ�� ��س االجتماع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي في
دول ��ة الكويت ورئي�س الم�ؤتمر الع ��ام للمكتب في الدورة الثالثة
والع�شري ��ن الدكتور بدر بن حمد العي�س ��ى ،وخُ �ص�ص االجتماع
لمناق�شة تعزيز التن�سيق والتعاون والتكامل بين الدول الأع�ضاء
ف ��ي المنظمات والمحافل الإقليمي ��ة والدولية ،باعتبار ذلك حجر
الزاوية للعمل التربوي الم�شترك.
وا�ستعر� ��ض ال ��وزراء ورق ��ة العم ��ل المقدمة من مكت ��ب التربية
العرب ��ي ل ��دول الخلي ��ج والخا�صة باتب ��اع �آليات تكف ��ل ح�ضو ًرا
�أكبر وفعا ًال لل ��دول الأع�ضاء في المنظم ��ات الإقليمية والدولية،
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�إ�ضاف ��ة إ�ل ��ى بحث وا�ستعرا� ��ض �إنجازات المكت ��ب خالل الفترة
المنق�ضي ��ة م ��ن ال ��دورة المالي ��ة  ، 2016-2015وتقوي ��م تل ��ك
المنج ��زات  ،وق ��د ث َّمن الم�ؤتمر جهود المكت ��ب في تنفيذ برامج
ا�ستراتيجيت ��ه للأع ��وام ، 2020 - 2015وحر�صه على �ضمان
ج ��ودة تنفيذها  ،ووج ��ه بالعمل على �إنجازها ف ��ي المدة الزمنية
المق ��ررة لها ،واال�ستعانة ببيوت الخبرة والم�ؤ�س�سات التربوية
الممي ��زة لتنفيذها على �أكمل وجه�،إ�ضافة إ�ل ��ى تفعيل م�شاركات
ال ��دول الأع�ض ��اء في تنفي ��ذ برامج المكت ��ب و�أجهزت ��ه ،وزيادة
�أع ��داد الم�شاركي ��ن فيه ��ا ،واال�ستف ��ادة م ��ن �إمكان ��ات جامع ��ة
الخليج العربي ،والمراك ��ز المتخ�ص�صة في تنفيذ تلك البرامج،
و�إخ�ض ��اع ا�ستراتيجي ��ة مكت ��ب التربي ��ة العرب ��ي ل ��دول الخليج
للتقوي ��م الم�ستم ��ر من خالل و�ض ��ع �أدلة تقوي ��م ومعايير لقيا�س
جودة المخرجات.

مكتب التربية العربي لدول الخليج يوقع مذكرة تفاهم
مع املجلس الدولي للغة العربية
في �إطار جهود مكتب التربي ��ة العربي لدول الخليج وحر�صه
على خدمة اللغة العربية ،وتوثيق ُعرى التوا�صل والتعاون مع
المنظم ��ات والم�ؤ�س�سات العامل ��ة والمهتمة بها� ،أبرم المكتب
مذك ��رة تفاه ��م مع المجل� ��س الدولي للغ ��ة العربي ��ة ،بالتزامن
م ��ع انعقاد وانط�ل�اق فعاليات الم�ؤتمر الدول ��ي الخام�س للغة
العربية ،الذي رعاه �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكت ��وم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي،
و�شارك في ��ه � 2500شخ�صية من علماء ومخت�صين ومهتمين
وم�س�ؤولين من  72دولة ،و ُعقد خالل الفترة  30 - 27رجب
1437هـ ( 7 - 4مايو 2016م) في مدينة دبي بدولة الإمارات
العربية المتحدة.
وته ��دف مذك ��رة التفاه ��م بي ��ن مكت ��ب التربية العرب ��ي لدول

الخلي ��ج ،والمجل� ��س الدولي للغ ��ة العربية �إل ��ى �إقامة عالقات
تعاون بينهما للنهو�ض بتعليم اللغة العربية وتعلمها ،والحفاظ
على الهوية العربية الإ�سالمية ،بما ُي�سهم في توظيف المعرفة
ال�ض ��اد ،ومواجه ��ة التحدي ��ات التي تعتر�ضه ��ا ،وت�أكيد
بلغ ��ة َّ
ح�ض ��ور الثقافة العربية في الح�ضارة الكونية ،وبموجب هذه
ضوا في الجمعية العمومية للمجل�س
المذكرة ي�صبح المكتب ع� ً
الدول ��ي للغ ��ة العربية ،ويت�ش ��ارك في تنظي ��م الم�ؤتمر الدولي
ال�سنوي للغة العربية الذي ينظمه المجل�س .
وق ��د وق ��ع مذك ��رة التفاهم ع ��ن مكت ��ب التربية العرب ��ي لدول
الخليج المدير العام الدكتور علي بن عبد الخالق القرني ،وعن
المجل� ��س الدولي للغة العربية المن�سق العام للمجل�س الدكتور
على مو�سى.
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مقاالت

مكتب التربية العربي لدول الخليج
يفـوز بجـائزة جمعيـة المعـايـير العـالميـة
لتكنولوجيا التعـليم ISTE

ق��دم الرئي��س التنفيذي لجمعية المعايير العالمية لتكنولوجيا التعليم الس��يد براين لوي��س لمعالي مدير عام مكتب
التربي��ة العربي لدول الخليج الدكتور عل��ي بن عبدالخالق القرني جائزة «صناعة الح��دث» (Making It Happened
 )Awardالمرتبطة بتطبيق معايير تكنولوجيا التعليم ،وذلك في أثناء المؤتمر الس��نوي العام للجمعية الذي عقد في
مدينة دنفر ،كلورادو ،الواليات المتحدة األمريكية 2016م.

وتهدف هذه الجائزة �إلى االعت ��راف بف�ضل وقدرات التربويين
والق ��ادة المتميزي ��ن الذين يظه ��رون التزا ًما وقي ��ادة و�شجاعة
وثباتًا ا�ستثنائ ًّيا من �أجل تح�سين فر�ص التع ُّلم الرقمي للطالب،
مدركي ��ن �أن ثم ��ة تغيي ًرا �ضرور ًّي ��ا يجب �أن يحدث ف ��ي التعليم،
تتماهى فيه البيداغوجيا مع تكنولوجيا التعليم ،وقد ُمنحت هذه
الجائ ��زة منذ �إن�شائها عام  1995حت ��ى الآن لحوالي خم�سمائة
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قائد تربوي متميز من جميع �أنحاء العالم.
الجدي ��ر بالذك ��ر �أن الجمعي ��ة الدولي ��ة لتكنولوجي ��ا التعلي ��م
( )ISTEق ��د ت�أ�س�س ��ت ع ��ام 1979م ،وتُ�ص َّن ��ف �ضم ��ن �أه ��م
ال ُمنظم ��ات العالمي ��ة ،المعنية بتطوير التعلي ��م ،والدفع به نحو
آ�ف ��اق ال ُم�ستقب ��ل ،من خ�ل�ال اال�ستخدامات ال ُمبتك ��رة والفعالة
للتكنولوجي ��ا ،وو�ضع معايير التعلم المواكبة للع�صر  ،وتقديم

عبر معالي املدير العام للمكتب عن ش��كره لــ
وقد َّ

ً
مضيفا أنه يعتبر هذا الفوز
 ISTEوالقائمين عليها،
هو تكريم ملكتب التربية العربي لدول الخليج ،وهو
كذل��ك تكري��م لجميع الدول األعض��اء يف املكتب
التي وضعت التعليم يف أىلع سلم أولوياتها..

خارط ��ة طري ��ق لمه ��ارات الع�ص ��ر الرقم ��ي العالم ��ي ،ي�ستفيد
منه ��ا الط�ل�اب والمعلمون ،والإداري ��ون والقي ��ادات التعليمية.
وتحر� ��ص الجمعي ��ة على منح ه ��ذه الجائ ��زة للفائزي ��ن بها في
م�ؤتمره ��ا ال�سن ��وي ذائع ال�صي ��ت الذي تحر� ��ص الجمعية على
�إقامته من ��ذ ت�أ�سي�سها ،وتدعو �إليه الخب ��راء والقيادات ال�شابة
ف ��ي مجال التعلي ��م ،من ُمختل ��ف دول العالم .ويتمي ��ز الم�ؤتمر
با�ستقطاب ��ه �أعدا ًدا كبيرة م ��ن الم�شاركين م ��ن داخل الواليات
المتح ��دة ومن خارجها ،حي ��ث بلغ عدد الم�شاركي ��ن هذا العام
2016م �أكث ��ر م ��ن �أربعة ع�ش ��ر �ألفًا من خم� ��س و�سبعين دولة،
ف�ضلاً عن �أن �شركات التقنية الكبرى المعروفة تت�سابق لرعاية
هذا الحدث ال�سنوي الهام.
وتم ��ر عملي ��ة اختي ��ار الفائزي ��ن بمراح ��ل م ��ن الر�ص ��د الدقيق
للن�شاط ��ات والإنج ��ازات التربوي ��ة المرتبط ��ة بالتع ُّل ��م الرقمي
ومتطلباته ،ت�شارك في ��ه م�ؤ�س�سات وجمعيات متعددة ،ويرتدي
الفائزون في حف ��ل الجائزة «المعطف» الخا�ص الذي يتم منحه
بالمنا�سبة� ،إ�ضافة �إلى ال�شهادة والمزايا المرتبطة بالجائزة.
وق ��د ع َّب ��ر معال ��ي المدير الع ��ام للمكت ��ب عن �شك ��ره لــ� �ـ ـISTE
والقائمي ��ن عليه ��ا ،م�ضيفًا �أن ��ه يعتبر هذا الف ��وز تكري ًما لمكتب
التربي ��ة العرب ��ي ل ��دول الخلي ��ج ،ولجمي ��ع ال ��دول الأع�ضاء في

المكت ��ب الذين و�ضعوا خدمة التعليم ف ��ي �أعلى �سلم �أولوياتهم،
م�شي� � ًرا إ�ل ��ى �أن المكت ��ب ن َّف ��ذ برامج عدي ��دة متمي ��زة في مجال
تكنولوجيا التعليم والتع ُّلم الإلكتروني.
ُي�شار �إلى �أن مقر الجمعية الرئي�س يقع في العا�صمة الأمريكية،
وا�شنط ��ن ،وه ��ي ُم َّ
نظمة غي ��ر حكومية ،وغير ربحي ��ة ،ت�ضم في
ع�ضويته ��ا� ،أكثر من � 100ألف ع�ضو ،م ��ن القيادات التعليمية،
الخبي ��رة وال�شاب ��ة ،م ��ن ُمختل ��ف دول العالم� ،إ�ضاف ��ة �إلى عدد
كبير من الهيئات والم�ؤ�س�س ��ات ،ذات ال�صلة بال�ش�أن التعليمي،
والت ��ي تدخل في �شراكة معها ،مث ��ل الرابطة الأمريكية لمديري
المدار� ��س ،والمجل� ��س الدول ��ي للتعليم عب ��ر الإنترن ��ت ،و�إنتل،
ومراكز التكنولوجيا التعليمية.
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التقنيـة
يف مكـتب التربية العـربي لدول الخليج

اس��تخدام التقنية وتوظيفها من المجاالت األساس��ية المهمة التي تهتم بها برامج المكتب  ،وقد واصل المكتب خالل
العامين الماضيين تحقيق نقلته النوعية في البرامج التي يس��تهدفها في المجال التقني في إطار سعيه نحو تحقيق
أهداف استراتيجيته وطموحاتها في هذا المجال ،ونذكر منها البرامج اآلتية :
الكتاب اإللكتروني

ف ��ي �إطار �سعي مكت ��ب التربية العربي لن�ش ��ر المعرفة التربوية ،
وتوظي ��ف التقني ��ة المعا�صرة لتحقيق هذا اله ��دف  ،عمل المكتب
عل ��ى تطوير المكتب ��ة الإلكترونية ،ون�شـ ��ر �إ�صداراته والتو�سع
ف ��ي تحويله ��ا �إلى كت ��ب تفاعلي ��ة �إلكترونية  ،و�أخ ��ذ المكتب في
تنفي ��ذ برنام ��ج « الكت ��اب الإلكتروني « الذي حر� ��ص على �أن يتم
بن ��ا�ؤه بالتكامل م ��ع كافة البرام ��ج التقنية التي يق ��وم بتنفيذها،
وذل ��ك لرف ��ع كف ��اءة تنفي ��ذ البرامج وتحقي ��ق �أهدافه ��ا المرجوة
بطريق ��ة تكاملية ترفع كفاءة العلئد منها  ،ويعمل برنامج الكتاب
الإلكترون ��ي على �إيجاد تطبيقات للتعريف بالإ�صدارات من خالل
كت ��اب �إلكتروني م�صغر يحوي الغ�ل�اف والمقدمة والفهر�س لكل
�إ�ص ��دار ون�شـ ��ره عل ��ى الم�ستودع ��ات الرقمية ،به ��دف التعريف
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بالإ�صدارات ومحتوياتها ،و�إيجاد م�ستودع ي�س ِّهل �إدارة وتنظيم
الكت ��ب ون�شـره ��ا �إلكترونيا من خ�ل�ال بوابة المكت ��ب وذلك وفق
�صالحيات محددة وحماي ��ة  ،و�إتاحتها في �صورة خدمات مبنية
عل ��ى ( ، )APIsكم ��ا ي�سعى البرنامج �إلى رب ��ط ون�شـر محتويات
تطبي ��ق التعري ��ف بالإ�ص ��دارات م ��ن خ�ل�ال ال�شبك ��ة االجتماعية
التربوي ��ة ،و�إتاحته ��ا في �ص ��ورة خدمات مبنية عل ��ى (. )APIs
وتوفي ��ر فر�ص ��ة الح�صول عل ��ى الإ�ص ��دارات المجانية من خالل
االن�ضم ��ام لل�شبك ��ة  ،وتبادل المقترحات ح ��ول اال�ستفادة منها ،
كما يتي ��ح الفر�صة للتربويين ف ��ي ت�أليف ون�شـر كت ��ب �إلكترونية
تعليمي ��ة وتربوية .كما يمكن �أن تمتد نواتج البرنامج �إلى تطوير
�س ��وق للكتب الإلكترونية المتخ�ص�صة ف ��ي الإ�صدارات التربوية
على غرار الأ�سواق الإلكترونية المتعارف عليها.
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وق ��د تم ح�ص ��ر �إ�ص ��دارات المكتب الت ��ي يتم تحويله ��ا �إلى كتب
�إلكترونية ،وا�ستالم ن�سخة مبدئية من النظام الإلكتروني لمتابعة
ت�ألي ��ف و�إ�صدار الكتب وتحديد �شروط التراخي�ص لن�شـر الكتب
�إلكترون ًّي ��ا �أو ورق ًّي ��ا  ،كم ��ا ت ��م �إعداد ن�سخ ��ة مبدئية من ()50
كتا ًبا �إلكترون ًّيا على �صيغة (.)Epub
التواصل االجتماعي للتربويين

تحقي ��ق التوا�صل وتفعيل ��ه بين العاملين ف ��ي المجال التربوي
الترب ��وي هدف ي�سعى المكتب نحو بما يحقق الفائدة في ميدان
الفكر التربوي وق�ضاياه ،وقد ركز المكتب في هذا البرنامج على
توظيف التقني ��ة في �إيجاد �شبكة اجتماعي ��ة تربوية متخ�ص�صة
بالتربي ��ة با�ستخ ��دام تقني ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي لإقام ��ة
مجتم ��ع تربوي تفاعلي ،يق ��وم على تغذية ه ��ذه ال�شبكة والربط
م ��ع ال�شب ��كات االجتماعي ��ة  ،وي�سه ��م ف ��ي بناء مجتم ��ع تربوي
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افترا�ض ��ي  ،وتكون واحة لكافة برام ��ج المكتب وم�شـروعاته ،
ويهدف هذاالبرنامج �إل ��ى تو�ضيح مفهوم ال�شبكات االجتماعية
 ،وكيفي ��ة توظيفه ��ا ف ��ي التعلي ��م ،و�إيج ��اد دلي ��ل يلخ� ��ص �أه ��م
خ�صائ�صه ��ا  ،كم ��ا ي�سعى �إلى �أن ت�صبح ال�شبك ��ة قابلة للتو�سع
إ�ل ��ى �أق�صـى حد  ،وبتقنيات ال�شبكة ال�سحابية  ،وتطبيق مفهوم
 Don’t repeat yourself - DRYب�صفت ��ه االتج ��اه الأحدث
في هند�سة البرمجيات ومعيار الجودة فيها.
ويعم ��ل البرنامج عل ��ى توفير �آلي ��ة لتوظيف خدم ��ات المكتب
وم�شاريعه كـ ( ،)APIsوهو عبارة عن مجموعة من الروتينات
وهي ��اكل البيان ��ات والبروتوك ��والت الت ��ي تتي ��ح تخاط ��ب
التطبيقات والخدمات م ��ع بع�ضها البع�ض على اختالف لغات
البرمجة والمن�ص ��ات وتعتبر من الحلول الم�ؤ�س�سية الكبيرة،
الت ��ي تتيح ا�ستدعاء الخدمات على �أي من�صة وبمعظم اللغات،
وتعتب ��ر جوه ��ر ال�شب ��كات االجتماعية  ،وال�شب ��كات ال�ضخمة

وربطها بنظام الخ�صو�صية وقواعد اال�ستخدام.
البوابة اإللكترونية لمكتب التربية

ُيرك ��ز البرنام ��ج على ن�ش ��ر المعرف ��ة المتراكمة ل ��دى المكتب
عب ��ر �إيجاد بيئة معرفية ُتث ��ري ال�ساحة التربوية  ،وعلى �إتاحة
مب ��د أ� التعل ��م الم�ستم ��ر للمعلمي ��ن والمعلمات بط ��رق وو�سائل
فاعل ��ة وجاذبة  ،ويهدف البرنامج �إلى �إيجاد بيئة تقنية ،ت�سهل
و�ص ��ول منتج ��ات المكت ��ب �إل ��ى المعلمي ��ن والمعلم ��ات ب�صفة
خا�ص ��ة ،والتربويي ��ن ب�صفة عامة ،وتحقي ��ق التوا�صل وتبادل
الآراء والمقترحات ،وتوثيق ال�صالت بين العاملين في ميدان
التربي ��ة والتعلي ��م والك�شف ع ��ن المبادرات المتمي ��زة وتعميم
المعرف ��ة به ��ا  ،كم ��ا يفي ��د البرنامج ف ��ي ن�شر منتج ��ات و�أدلة
�إلكترونية تفاعلية للمعلمين والطالب.
وق ��د ا�ستكم ��ل المكت ��ب -من خ�ل�ال ه ��ذا البرنام ��ج -تطوير

ون�شـر مواقع البرامج والم�شـروعات على تقنيات (،)Cloud
وت�شم ��ل المواقع الآتية :مجلة ر�سال ��ة الخليج العربي ،جائزة
المكت ��ب للدرا�س ��ات والبح ��وث والتج ��ارب والم�شروع ��ات
التربوي ��ة ،جائ ��زة التفوق الدرا�س ��ي� ،أولمبي ��اد الريا�ضيات،
�أولمبي ��اد الفيزي ��اء ،توثي ��ق ون�ش ��ر فعاليات تنمي ��ة المهارات
القيادي ��ة ،توثي ��ق ون�ش ��ر فعالي ��ات التعل ��م بالأق ��ران ،تطوير
نظام دلي ��ل الخبراء التربويين ، .كما �أ�صدر المكتب �أكثر من
ع�شري ��ن عد ًدا من الن�ش ��رة التربوية (ج�س ��ور) التي يحر�ص
على تزويد التربويين بها على قوائمهم البريدية ون�شـرها على
ال�شبكات االجتماعية.
وق ��د �أ�صبح ��ت البواب ��ة الإلكتروني ��ة ف َّعال ��ة ف ��ي التعري ��ف
ب�إ�صدارات المكتب ومنتجاته وبرامجه للتربويين ،وفي الرد
عل ��ى اال�ستف�س ��ارات والأ�سئل ��ة ،التي ترد للمكت ��ب من مختلف
الفئات في كثير من بلدان العالم .
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توثي��ق التعاون بين مكت��ب التربي��ة العربي لدول
الخليج ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
في إطار توثيق التعاون مع المنظمات الدولية -وبحضور معالي وزير التربية والتعليم في دولة الكويت رئيس المؤتمر
العام للمكتب الدكتور بدر بن حمد العيسى -أبرم مكتب التربية العربي لدول الخليج ممث ً
ال في مديره العام الدكتور
ً
علي بن عب��د الخالق القرني مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
ممثلة في األمين العام
المس��اعد للمنظمة ستيفين كابلر ورئيس شعبة التعليم اندرياس سشرشل ،وتهدف هذه المذكرة إلى االستفادة من
برامج منظمة  OECDفي مجاالت تحليل النظم التعليمية واختبارات  PISAوالتدريب.

ون�ص ��ت المذكرة على تنفيذ �أربع ور� ��ش عمل متخ�ص�صة للدول
ّ
الأع�ض ��اء في مكتب التربية العربي ل ��دول الخليج ،لرفع قدرات
العاملي ��ن في مج ��ال الإ�شراف عل ��ى االختب ��ارات الدولية لتقييم
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الط�ل�اب  ,PISAوالتي يوليها المكتب عناي ��ة خا�صة ،ويحر�ص
عل ��ى رف ��ع م�ست ��وى الط�ل�اب م ��ن خالله ��ا ،وتح�سي ��ن كفاي ��ات
المعلمي ��ن والم�شرفين و�صناع الق ��رار التربوي في التعامل مع

نتائجه ��ا ،وت�ضمن ��ت المذكرة عل ��ى َح ْ�صرية الترجم ��ة لمنتجات
المنظم ��ة ف ��ي مج ��ال التعليم عل ��ى مكت ��ب التربية العرب ��ي لدول
الخلي ��ج ف ��ي �إطار خبراته التراكمية في ه ��ذا المجال  ،وانطال ًقا
م ��ن تعاونه ال�سابق مع المنظمة ف ��ي الفترة الما�ضية في ترجمة
يخت�ص باال�ست�ش ��راف التربوي،
ع ��دد م ��ن �إ�صداراتها،منها م ��ا
ّ
والمه ��ارات الأ�سا�سي ��ة للجمي ��ع ،والعدالة والتمي ��ز وال�شمولية
ف ��ي التعليم ،ومهارات النمو االجتماع ��ي  ،والقيادة لتع ّلم القرن
الـحادي والع�شرين.
وعل ��ى هام�ش االجتماع ال ��ذي ت َّم فيه توقيع مذك ��رة التفاهم بين
المكتب ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،ألقى الأمين العام
الم�ساع ��د للمنظمة �ستيف ��ن كابلر كلمة تناول فيه ��ا �أهمية التعليم
وجودته في النظام االقت�صادي ،كما �أ َّكد على �أن المنظمة �ستقوم

بالتعاون مع مكتب التربي ��ة العربي لدول الخليج بتقديم خدمات
غي ��ر اعتيادية لل ��دول الأع�ضاء فيم ��ا يتعلق باالختب ��ارات الدولية
لتقيي ��م الطالب  ,كما قدم اندريا� ��س �س�شر�شل ً
عر�ضا موجزًا ع َّما
تقدم ��ة المنظمة ف ��ي مجال تحليل النظ ��م التعليمية ،واالختبارات
الدولية ،وتقويم �أداء المعلمين.
واختتم مرا�س ��م التوقيع معالي وزير التربي ��ة والتعليم في دولة
التوجهات
الكويت بكلمة �شك ��ر فيها منظمة  OECDو�أثنى على ُّ
الجديدة للمكتب التي تنبع من ا�ستراتيجية عمل المكتب -2015
2020م ,التي اعتمدها �أ�صح ��اب الوزراء ،م�ؤك ًدا على �أن مذكرة
التفاه ��م تفتح قناة جديدة للمكتب وال ��دول الأع�ضاء ،لال�ستفادة
من الخب ��رة التراكمية لمنظمة  ،OECDبم ��ا يعود بالفائدة على
العملية التعليمية في الدول الأع�ضاء بالمكتب .
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اخبـار

مكــتب التربيـة العـربي

بيت للخبرة التربوية وداعم فني
وداعما فن ًّيا لبرامجها ومش��روعاتها
رس��خ مكتب التربية العربي لدول الخليج مكانته بيتًا للخبرة لدوله األعضاء ،
َّ
ً
ومقد ًما للمش��ورة له��ا فيما ُيطلب منه في المجاالت التربوية المختلفة  ،ف��ي هذا اإلطار خصص المكتب أحد
،
ِّ
برامجه لتقديم الدعم الفني لمعدي التقرير النهائي عن تحقيق أهداف التعليم للجميع  ،ركز فيه على توفير
الدع��م الفني الالزم لتوثيق إس��هامات الدول األعضاء في تحقيق معايير التعليم على المس��توى المحلي ،بما
يتوافق مع المنهجية التي تتبناها منظمة اليونس��كو ،وانطلق المكتب في ذلك من خبراته التراكمية في هذا
المجال  ،وعالقاته وتعاونه مع المنظمة الدولية «اليونسكو»،
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وفي إ�ط ��ار هذا البرنامج عقد المكتب ور� ��ش عمل لمعدي تقارير
ال ��دول الأع�ضاء بالتعاون مع خبراء منظمة اليون�سكو  ،و�شارك
ف ��ي إ�ع ��داد التقري ��ر الإقليمي ح ��ول التعلي ��م للجميع ف ��ي الدول
العربي ��ة عن ��د انعقاد الور�ش ��ة الخا�صة به في �ش ��رم ال�شيخ  :في
ربي ��ع الثان ��ي 1436ه� �ـ (يناي ��ر 2015م)  ،كما أ�ع ��د تقري ًرا عن
�إنج ��ازات الدول الأع�ضاء بالمكتب ف ��ي مجال « التعليم للجميع»
بعن ��وان (تطوير الأنظم ��ة التعليمية ف ��ي مكتب التربي ��ة العربي
ل ��دول الخلي ��ج) بالتع ��اون م ��ع مكت ��ب اليون�سكو ف ��ي الدوحة ،
وحر� ��ص على دع ��م وزارات التربي ��ة والتعليم بال ��دول الأع�ضاء
لت�صحي ��ح م�ؤ�شراتها في المنظمات الدولية بالتعاون مع المعهد
الدول ��ي للإح�ص ��اء ،كم ��ا �ش ��ارك ف ��ي فعالي ��ات التعلي ��م م ��ا بعد
2015م وخا�ص ��ة الم�ؤتم ��ر الدولي للتعليم ال ��ذي عقد في كوريا
عام 1436هـ (�أبريل 2015م).
و�ش ��ارك المكت ��ب ف ��ي دع ��م الف ��رق الفني ��ة ح ��ول التعليم م ��ا بعد
2030م  ،و�إع ��داد دليل �إر�شادي لهذا الغر�ض  ،بجانب م�شاركته

ف ��ي اجتماع اللجن ��ة التوجيهية العليا لله ��دف الرابع من �أهداف
التنمي ��ة الم�ستدام ��ة ف ��ي باري� ��س ع ��ام 1437ه� �ـ (  26ماي ��و
2016م) و�أ�سه ��م في الإعداد والتح�ضي ��ر الجتماع �شبه �إقليمي
للمنظم ��ات العاملة في مج ��ال التعليم بال ��دول الأع�ضاء بالتعاون
م ��ع اليون�سكو المنعقد في الدوحة في �شعبان 1437هـ الموافق
(الأول م ��ن يوني ��ة 2016م)  ،و�ش ��ارك في االجتم ��اع الإقليمي
للمنظم ��ات العامل ��ة في مجال التعلي ��م ( 2030الهدف الرابع من
�أه ��داف التنمي ��ة الم�ستدام ��ة) ال ��ذي �أقام ��ه مكت ��ب اليون�سكو/
بي ��روت (عم ��ان� 15 - 13 :ش ��وال 1437هـ المواف ��ق 20 - 18
يولي ��و 2016م) .ويق ��وم المكت ��ب بالإ�سه ��ام ف ��ي الإع ��داد
والتح�ضي ��ر لإقام ��ة الملتق ��ى الخليج ��ي لدع ��م الغ ��رف الفنية
العامل ��ة في مجال التعليم  2030المزمع انعقاده بالدوحة في
(  27ـ  29ذو الحج ��ة 1437ه� �ـ المواف ��ق  28و � 30سبتمب ��ر
2016م) بالتع ��اون مع المركز الإقليم ��ي للتخطيط التربوي
(بال�شارقة) ،ومنظمة اليون�سكو.
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فعاليات

آفـاق اإلصـالح التربـوي في الوطن العـربي
متزايدا
اهتماما
يول��ي مكتب التربية العربي ل��دول الخليج التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمي��ة المتخصصة
ً
ً
لض��رورة ذلك التعاون في دعم ميادين عمله ،وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التوجهات الدولية في مجاالت
التربية والتعليم  ،ونشر منتجات المكتب على الساحة التربوية اإلقليمية والدولية  ،وقد أقام المكتب مع المنظمات
والمؤسسات العاملة في المجاالت التربوية والتعليمية والثقافية عالقات وطيدة غير مكلفة اتسمت باليسر والعمق
والسهولة ،والتشارك المتبادل في البرامج واألنشطة.

وف ��ي �إطار ال�شراك ��ة القائمة بي ��ن الإي�سي�سك ��و والألك�سو �شارك
المكت ��ب في �أعمال مائدتي ��ن م�ستديرتين :ناق�ش ��ت الأولى منهما
مو�ضوع « :آ�ف ��اق الإ�صالح التربوي في الوطن العربي :التجربة
أنموذج ��ا» ،بينم ��ا تطرق ��ت المائ ��دة الثانية
التون�سي ��ة الحديث ��ة � ً
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لمو�ض ��وع «دور اللجان الوطنية ف ��ي النهو�ض بالإعالم التربوي
ف ��ي المنطق ��ة العربية و�آفاق تطوي ��ره»  ،وذل ��ك بم�شاركة كل من
المنظم ��ة الإ�سالمي ��ة للتربي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم (اي�سي�سك ��و)
ومكت ��ب التربية العربي لدول الخلي ��ج ووزارة التربية التون�سية

بالإ�ضافة �إلى اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وف ��ي كلمة معالي مدير ع ��ام مكتب التربية العرب ��ي لدول الخليج
الدكت ��ور عل ��ي ب ��ن عبدالخال ��ق القرني في تل ��ك الفعالي ��ات �أ�شاد
بالتع ��اون القائ ��م بي ��ن المكتب والمنظم ��ات الإقليمي ��ة والدولية,
وا�ستعر� ��ض بع� ��ض برامج المكتب ،وبخا�صة ف ��ي مجال الثقافة
الإعالمي ��ة و�سب ��ل ت�ضمينه ��ا ف ��ي العملي ��ة التعليمي ��ة بالمناه ��ج
الدرا�سي ��ة ،ون�شره ��ا بين العاملي ��ن في المدر�س ��ة  ،وكيف يمكن
توظي ��ف مخرج ��ات ه ��ذا البرنام ��ج في رف ��ع كفاي ��ات الطلبة في
التعام ��ل م ��ع الر�سائل الإعالمية في عالم الف�ض ��اء المفتوح ،وفي
وج ��ود �شبكات التوا�ص ��ل االجتماعي والتطبيق ��ات الرقمية التي
�أ�صبح ��ت العمود الفقري لأي م�ؤ�س�سة تخاطب �شرائح مجتمعية
وتربوية ع ّدة.

وف ��ي كلم ��ة معالي مدير ع ��ام المنظم ��ة العربية للتربي ��ة والثقافة
والعل ��وم الدكتور عبداهلل محارب �أ َّك ��د الدور الريادي الذي ت�ؤديه
التربي ��ة في تطوير ال�شع ��وب والمجتمعات ،والت�صدي للتحديات
ال�سيما التطرف ،والإرهاب الذي يعاني منه العالم .
�أقي ��م عل ��ى هام�ش الن ��دوة حلق ��ات نقا�شي ��ة ا�ستُعر�ض ��ت خاللها
التجرب ��ة التون�سية في الإ�صالح التربوي ،ودور اللجان الوطنية
في النهو�ض بالإعالم العرب ��ي ،وذلك بم�شاركة ممثلين عن قطاع
التربي ��ة ب ��كل من تون� ��س والمغ ��رب وم�ص ��ر ولبن ��ان وال�سودان
و�سلطن ��ة عم ��ان وليبيا وفل�سطي ��ن والإمارات العربي ��ة المتحدة،
كم ��ا تم تنظيم معر�ض للمنتجات والكتب على هام�ش هذا الملتقى
بمقر المنظمة ،ت�ضم ��ن كت ًبا متنوعة في مجال الإ�صالح التربوي
وبرو�شورات تعريفية وغيرها  من الإ�صدارات التربوية.
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الدورة الرياضية املدرسية
فينوع جهوده لتش��مل برامج بناء األجس��ام ،
ُيعنى مكتب التربية العربي لدول الخليج بالبناء المتوازن للطلبة،
ِّ
وبرامج بناء العقول واألفهام  ،وبين تلك البرامج تجيء الدورةالرياضية المدرس��ية في إطار ِحرص المكتب على أن
تؤدي الرياضة دورها في تنمية القيم الرياضية وتعزيزها ،والكش��ف عن مواه��ب الطلبة وصقلها  ،وتمكينهم من
ِّ
وتمثل
الفرص المتاحة للتطوير وبناء الذات ،وتنمية التنافس الشريف  ،وتقوية ُعرى التواصل والتعارف فيما بينهم.
البطولة الخليجية باكورة لبرنامج الدورة الرياضية المدرسية.
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و�أقيمت الدورة لكرة اليد ب�ضيافة المملكة العربية ال�سعودية في
محافظة جدة خالل الفترة من  16 - 9جمادى الأولى 1436هـ
الموافق  28فبراير �إلى  7مار�س 2015م  ،و�شارك في الإعداد
له ��ذه البطول ��ة :وزارة التعلي ��م بالمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة،
ووزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام  ،والرئا�س ��ة العامة لرعاي ��ة ال�شباب،
واالتح ��اد ال�سع ��ودي لك ��رة الي ��د ،وبع� ��ض الأندي ��ة ال�سعودي ��ة
بالإ�ضاف ��ة لمكت ��ب التربية العرب ��ي لدول الخلي ��ج  ،وقد �شهدت
ه ��ذه البطول ��ة ع�شر مباري ��ات �،شارك ف ��ي تحكيمه ��ا ثمانية من
الحكام المعتمدين  ،و�أربع من اللجان الفنية والإدارية ،ووزعت

خالله ��ا مائة و�أربع ميداليات ما بي ��ن ذهبية وف�ضية وبرونزية
� ،إ�ضاف ��ة للعديد م ��ن الجوائز ال�شـرفية لأف�ض ��ل العب ،و�أف�ضل
حار� ��س وه َّداف البطولة ،وقد ح ��ازت دولة الكويت على المركز
الأول في هذه الدورة  ،تلتها في المركز الثاني مملكة البحرين،
وفي المركز الثالث المملكة العربية ال�سعودية ،والمركز الرابع
�سلطنة عمان.
وق ��ام الم�شارك ��ون في الدورة بعدد من الزي ��ارات لبع�ض معالم
مدين ��ة ج ��دة ،و�شارك ��وا ف ��ي «�أم�سي ��ة ال�صداق ��ة» الت ��ي �أقيمت
كبرنامج ثقافي م�صاحب للدورة .
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االعتمــاد المدرســي ســبيل لتحقيق الجــودة
ف ��ي إ�ط ��ار �سعي المكت ��ب لتعزيز مفه ��وم الج ��ودة وتطبيقاتها
ف ��ي عمل الم�ؤ�س�س ��ات التعليمية ،ودعم جه ��ود الدول الأع�ضاء
ف ��ي مجال تجويد التعليم  ،وتوفي ��ر الآليات المنا�سبة للمراقبة
والتحق ��ق م ��ن الجودة  ،اهت ��م المكت ��ب عبر برنام ��ج االعتماد
المدر�س ��ي بتوفي ��ر الخدم ��ات المرتبطة باالعتم ��اد المدر�سي
للم�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة العامل ��ة في دوله الأع�ض ��اء من خالل
التدريب  ،وتنمية مهارات العاملين في مجال التقويم لأغرا�ض
االعتم ��اد � ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى من ��ح �شه ��ادات االعتم ��اد المدر�س ��ي
للم�ؤ�س�س ��ات التعليمية،ونظ� � ًرا الرتب ��اط ذل ��ك ب�صف ��ة �أكب ��ر
بالمدر�سة  ،فقد تم تنفيذ البرنامج ب�صفة �أ�سا�سية مع المدار�س
ال�صديق ��ة  ،بع ��د �أن ت ��م الإعداد الجيد له من خ�ل�ال مراجعة ما
�أنج ��زه المكتب ف ��ي مجال االعتماد المدر�س ��ي ،و�إعداد حقائب
تدريبي ��ة لـ� �ـ (المدي ��ر المعتم ��د)  ،وتطبيقه ��ا عل ��ى عين ��ة م ��ن
المدار�س ال�صديقة  ،وتطوير منظومة التقويم المنا�سبة لواقع
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بيئ ��ة التعليم بالتعاون مع مخت�صي ��ن وم�ؤ�س�سات متخ�ص�صة
في مجال االعتماد المدر�سي.
وعقد المكتب دورة تدريبية بعنوان (المدير المعتمد) لمديري
المدار�س ال�صديقة بالمقر الرئي�س للمكتب في يومي  6ـ  8ربيع
الأول 1436هــ الموافق  28ـ  30دي�سمبر 2014م) وفيها تم
�إعطاء المتدربين نبذة عن الف�صل المقلوب والبرنامج التدريبي
الخا� ��ص ب ��ه ،كما ت ��م تنفي ��ذ دورة تدريبية لمدي ��ري المدار�س
ال�صديق ��ة والمنت�سب ��ة بدول ��ة قط ��ر (المدير المعتم ��د) وتنفيذ
برنام ��ج (المدرب المعتم ��د ) لعدد مجموعتي ��ن (  30متدر ًبا)
على البرنامج بم�ستويات ��ه الثالثة (� 90ساعة تدريبية وبرامج
ميداني ��ة) ،و�سيت ��م التو�سع ف ��ي �إقامة ال ��دورات التدريبية في
�ض ��وء ما �أ�سفرت عنه الدورات ال�سابق ��ة من نتائج جيدة القت
تقب ًال م ��ن الميدان التربوي  .وقد و�ضع المكتب نواة لإن�شاء
منظومة م�شتركة في مجال االعتماد المدر�سي لدوله الأع�ضاء.

معــايير لمعــادلة الشــهادات
ف ��ي �إطار العمل عل ��ى �إيجاد �أطر موحدة في العمل التربوي ،نفّذ
برنامج ��ا يه ��دف �إل ��ى �إيجاد قواع ��د م�شترك ��ة لمعادلة
المكت ��ب
ً
ال�شهادات ال�صادرة من خارج الدول الأع�ضاء ،وكذلك ال�شهادات
ال�صادرة من مدار�س التعليم الأجنبي في الدول الأع�ضاء  ،وذلك
لم�ساع ��دة الجه ��ات التعليمية ف ��ي تحديد الم�ستوي ��ات التعليمية
المنا�سب ��ة للم�ؤه�ل�ات الدرا�سي ��ة ،والتي�سي ��ر عل ��ى الراغبين في
موا�صل ��ة تع ّلمهم ف ��ي التعرف على م�ؤ�س�س ��ات التعليم المعترف
بها  ،في الدول الأع�ضاء.
وتحقي ًق ��ا لذل ��ك �أج ��رى المكت ��ب ح�صـ� � ًرا ب أ�ن ��واع ال�شه ��ادات
والوثائ ��ق الدرا�سي ��ة الأكث ��ر انت�ش ��ارا ف ��ي ال ��دول الأع�ض ��اء ،
كم ��ا قام بح�صر الم�ستوي ��ات التعليمية والدرا�سي ��ة لل�شهادات
الموج ��ودة ،وحر�ص عل ��ى التعرف على التج ��ارب العالمية في
مجال معادلة ال�شهادات ،ومن ثم انطلق نحو بناء قاعدة بيانات
بال�شهادات الدرا�سية المتداول ا�ستخدامها ،وتوفير معلومات

تف�صيلي ��ة عنه ��ا ،وعمل عل ��ى �إيجاد وتطوير �صيغ ��ة مرنة يمكن
اتباعه ��ا م ��ن قب ��ل وزارات التربي ��ة والتعليم بال ��دول الأع�ضاء
والم�ستفيدين لتحديد الم�ست ��وى التعليمي لل�شهادات بناء على
معطيات محددة .
وفي �ضوء ذلك قام المكتب ب�إعداد (دليل معادلة ال�شهادات دون
الجامعي ��ة) في ال ��دول الأع�ضاء بالمكتب م�شتم�ل ً�ا على :الأ�س�س
العام ��ة لمعادل ��ة ال�شه ��ادات ،و�ش ��روط و�إج ��راءات المعادل ��ة ،
وقواع ��د حجب معادلة ال�شهادات  ،كم ��ا ا�شتمل الدليل على �سلم
تعليمي مقارن لأكثر من ثمانين دولة �إ�ضافة �إلى الدول الأع�ضاء
بالمكت ��ب  ،وكذل ��ك قواعد معادل ��ة ال�شهادات والبرام ��ج الدولية
وال�شه ��ادات ال�ص ��ادرة من مدار� ��س �أجنبية في ال ��دول الأع�ضاء
وخارجه ��ا  .ويعك ��ف المكتب عل ��ى ا�ستكمال المراح ��ل النهائية
لطباع ��ة الدلي ��ل تمهي ًدا لتوزيعه على ال ��دول الأع�ضاء ،بعد �أن تم
اعتماده من المجل�س التنفيذي للمكتب .
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منتدى الخــليج العــربي الثاني للمعــلمين
�ش ��ارك مكت ��ب التربي ��ة العرب ��ي ل ��دول الخلي ��ج ف ��ي البرنامج
التدريب ��ي التخ�ص�ص ��ي النوع ��ي الذي �أطلقت ��ه وزارة التربية
والتعلي ��م بدولة الإم ��ارات العربية المتح ��دة ،وا�ستهدف منه
اثن ��ي ع�شر �ألفًا م ��ن المعلمي ��ن والمعلمات ،ف�ض�ل ً�ا عن �ألفين
و�أربعمائ ��ة من قي ��ادات وموظف ��ي الوزارة ،من خ�ل�ال تنفيذ
�أربعة منتديات لتدري ��ب المعلمين ،وتخ�صي�ص اثنين وثالثين
مق� � ًّرا ال�ستقبال المتدربي ��ن المنت�سبين للبرنام ��ج في عدد من
المناط ��ق التعليم ��ي ،كان ذلك ف ��ي مقر جامع ��ة ال�شارقة حيث
ُعق ��دت  210من ور� ��ش العمل المتخ�ص�ص ��ة� ،إ�ضافة لمنتدى
الدرا�س ��ات االجتماعي ��ة ،ومنت ��دى ريا� ��ض الأطف ��ال ،ومنتدى
القيادات المدر�سية .
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و�ش ��ارك المكت ��ب ف ��ي فعالي ��ات المنت ��دى بعدد م ��ن البرامج
التدريبي ��ة النوعي ��ة الت ��ي ق َّدمه ��ا خب ��راء متعاون ��ون م ��ع
المكتب،وق ��د ح�ضر المنت ��دى معالي وزير التربي ��ة والتعليم
الأ�ست ��اذ ح�سين بن ابراهيم الحمادي ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون
التعلي ��م الع ��ام جميلة المهي ��ري وعدد من م�س�ؤول ��ي الوزارة
،ومدي ��ر جامع ��ة ال�شارق ��ة الدكت ��ور حمي ��د مج ��ول النعيمي،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى مديرة مرك ��ز التدري ��ب التربوي ل ��دول الخليج
بالدوحة الدكتورة موزة نا�صر الكعبي ،و�ضيوف من مجل�س
�أمن ��اء المرك ��ز من مختل ��ف دول الخليج العرب ��ي ،وعدد كبير
م ��ن الم�س�ؤولين والخبراء والمخت�صين في ال�ش�أن التعليمي،
وعدد من المعلمين.

الملتقــى الكشــفي «رســل
يحر� ��ص مكت ��ب التربي ��ة العربي ل ��دول الخليج عل ��ى توثيق
�أوا�ص ��ر ال ��ود والأخ ��وة بي ��ن الن� ��شء وتنمية قي ��م التعاون
والإيث ��ار والعم ��ل التطوعي وخدمة المجتمع ف ��ي نفو�سهم،
و�إ�ضف ��اء ال ُبعد التطبيقي للقي ��م التربوية ال�سامية ،ولتحقيق
المكت ��ب �أهداف ��ه ف ��ي ه ��ذا المج ��ال ينفت ��ح عل ��ى المنظمات
والم�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة والإقليمي ��ة العامل ��ة ف ��ي المج ��االت
ال�شبابية ومنها المنظمة الك�شفية العربية ،حيث تعاون معها
ف ��ي الفترة الما�ضية ف ��ي تنفيذ فعالي ��ات البرنامج التدريبي
«�إدارة المواه ��ب وتنمي ��ة القي ��ادة» المعتم ��د م ��ن جامع ��ة
بن�سلفاني ��ا ،الذي �أقيم مع فعالي ��ات الم�ؤتمر العالمي الـثاني
والأربعين للم�ؤ�س�سة العالمية للتدريب والتنمية في �أكتوبر
ع ��ام  2015ف ��ي القاه ��رة �ضم ��ن البرنامج الك�شف ��ي «ر�سل
ال�س�ل�ام» بح�ضور مائ ��ة قائد ك�شفي منه ��م ت�سعة وع�شرون
قائ� � ًدا ك�شف ًّيا يمثلون جميع ال ��دول الأع�ضاء بمكتب التربية

الســالم»

العرب ��ي ل ��دول الخلي ��ج .ث ��م انطلق ��ت المرحل ��ة الثاني ��ة من
فعالي ��ات ه ��ذا الم�ؤتم ��ر بمدينة دبي ف ��ي الإم ��ارات العربية
المتحدة ف ��ي دي�سمبر ،2015و�شارك ف ��ي البرنامج خم�سة
وع�ش ��رون قائ� � ًدا ك�شف ًيا ،و ُق� � ِّدم خالله اثنا ع�ش ��ر م�شـرو ًعا
ومبادرة ،و�سجلت هذه المب ��ادرات والم�شاريع على الموقع
الإلكتروني العالمي لر�سل ال�سالم.
ويهت ��م مكتب التربية العربي ف ��ي برنامج «ر�سل ال�سالم» لقناعة
جمي ��ع دوله الأع�ضاء �أن لغة ال�سالم ،ه ��ي خطاب �إن�ساني نبيل،
ي�ؤ�س�س لمفهوم الحوار والتوا�صل والعطاء ،وير ِّكز على تج�سيد
قيم ال�س�ل�ام والتعاي�ش والإيثار ،وتطبيقها في مختلف الفعاليات
الإقليمي ��ة والعالمية المهتم ��ة بالحوار ،في وقتٍ ل ��م يعد بمقدور
ال�شع ��وب �أن تتغاف ��ل عن تربي ��ة �أبنائها ،و�إعداده ��م للتعاي�ش مع
«المواطن ��ة العالمي ��ة» وم ��ا �أنتجته م ��ن �آثار تحتاج إ�ل ��ى التعامل
الإيجابي الواعي معها.
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�أ.د .فــــاروق البــــاز
مديـر مركــز �أبحاث الف�ضــاء
جامعة بو�سطن  -الواليات المتحدة الأمريكية

االستاذ الدكتور فاورق الباز يخص «التربية» بمقال خالص عن:

الصحـراء العـربية يف صـور الفضـاء
تثبت لنا الشواهد في علم األرض (الجيولوجيا) أن الثابت الوحيد عل سطح كوكبنا هو التغيير .معنى ذلك أن ما نراه اليوم
في بيئتنا  -وكل ما يحيط بنا  -كان غير ذلك باألمس ,وسوف يصبح مختلفا بعد الغد القريب .لذلك علينا أن نتمعن في
صفات ما يحيط بنا كي يسهل تعاملنا مع المتغيرات الطبيعية األتية دون محالة.
وفي الوقت نفسه ,فإن العالم العربى يمر منذ عدة سنوات في محنة تهدد استقراره ،بسبب استمرار التخبط السياسى
والعراك والشجار ،الذي يبعد فكر الناس عن بيئه اإلنسان والتمعن فيما خلقه اهلل من حولنا .لذك آثرت ان أكتب في هذا
الصرح الهام – مكتب التربية العربي لدول الخليج  -عن بيئة األراضى العربية ،وكيف تغيرت مع الزمن لس��ببين ،األول :هو
إبعاد الفكر السياس��ى المتخبط عن فكر القراء ولو إلى حين ,والثاني :ألنه ربما يس��تفيد أولو األمر مما يوضحه العلم في
إقرار السياسات التي تؤثر على طبيعة البيئة وأهمية الحفاظ عليها.
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لقد ب ��د�أت قى درا�س ��ة ال�صح ��راء العربية من ��ذ �سبعينيات القرن
الما�ضي ،حين الم�س�ؤول العلمي عن ت�صوير الأر�ض وتدريب رواد
الف�ض ��اء لرحلة �أبولل ��و � -سيوز الأمريكي ��ة الرو�سية الم�شتركة.
وبعد �أن نجحت الرحلة نجاحا باهرا بالرواد الأمريكيين الثالثة،
قمن ��ا بزي ��ارة �إلى العال ��م العرب ��ى وبخا�صة دول الخلي ��ج ،وذلك
للمحا�ض ��رة عن النتائج العلمية له ��ذه الرحلة الفريدة .قابلنا في
ذل ��ك الوقت عدد م ��ن ر�ؤ�ساء ال ��دول ور�ؤ�ساء ال ��وزارات ووزراء
التعلي ��م وكثي ��ر من �أه ��ل العلم والمعرف ��ة� .سئلت م ��رارا في هذه
الأثناء «لماذا ت�صرف الأم ��وال الطائلة على الف�ضاء� ...ألي�س من
الأف�ضل �صرفها على الفقراء والجياع في العالم؟ ».

م��ازال الكثي��ر م��ن النا�س ي�س���ألونني ال�س���ؤال نف�س��ه ف��ي �أثناء
ترحالي في الدول العربية ،معنى هذا �أننا وبعد �أربعة عقود من
رحلتي الأولى لم نتفكر فيما يلي:

�أوال� :أن الأم ��وال الت ��ي ت�صرف عل ��ى ا�ستك�ش ��اف الف�ضاء تدعم
العلماء والمهند�سين ف ��ي الجامعات والمراكز البحثية و�شركات
الأنتاج التكنولوجي ,حيث يتم التطوير والإبتكار والإبداع.
ثانيا� :أن كل ما يخترع من و�سائل جديدة يجد مكانا في تطبيقات
تخ ��دم المجتمع والإن�ساني ��ة مثل �آليات االت�ص ��ال والتعرف على
المواقع ،والكثير مما ي�ستخدمه الإن�سان في ع�صرنا الحالي.
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ثالث��ا� :أن الإن�سان ال يعي�ش بما يقتاته فق ��ط ،ولكن يلزمه العي�ش
الآم ��ن والتط ��ور الفك ��ري ال ��ذي ي� ��ؤدي �إل ��ى النم ��و الإقت�صادي
واالزدهار المجتمعي .ويكفي �أن الدول المتقدمة في هذا المجال
الفكري الهام هي �ألأكثر تقدما اقت�صاديا واجتماعيا.
رابع��ا� :أن �أجدادن ��ا الأوائ ��ل كانوا ف ��ي �أوج الح�ض ��ارة العربية
يبحث ��ون في أ�م ��ور العلم بالكون ,ولو كانت لديه ��م و�سائل اليوم
لكانوا �أبحروا في كل �أرجاء الكواكب والأقمار بحثا عن المعرفة.
خام�س��ا� :أن الخالق عز وجل �أمرنا �أن نتفكر فيما خلقه من حولنا في
هذا الكون الف�سيح ،ففي خلق ال�سماوات والأر�ض �آيات لمن يعتبر.
و�إذا لم يكف ما �سلف وينتظر البع�ض فوائد ملمو�سة فلعلي �أذكر
م ��ا تعلمناه عن البيئة التي تحيط بنا في ال�صحراء العربية .فعلى
�سبي ��ل المث ��ال ،يتفق العرب في كل مكان عل ��ى �أن المياه الجوفية
تعتب ��ر �أه ��م ثرواتنا الطبيعية .يق ��ول البع� ��ض �إن �أرا�ضينا ت�سبح
عل ��ى بحيرات و�أنهار تحت �سطح الأر� ��ض .ويقول البع�ض الآخر
�إن مياهن ��ا الجوفية ق ��د ا�ستنفذت ،ومعظمها مال ��ح ال فائدة فيه.
وحقيقة الأمر �أننا نجهل الكثير لي�س فقط عن المياه الجوفية في
بالدنا ولكن �أي�ضا عن كيف تكونت الأر�ض العربية وكيف تغيرت
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مع الزمن .المعلومات الف�ضائية ت�سهم في الإقالل من هذا الجهل
وت�ؤهل التعرف على بيئتنا كما �سي�أتي ذكره.
أنــواع صور الفضـاء

آ�ث ��رت وكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» �أن تطبق ما تعلمناه خالل
رح�ل�ات �أبوللو ف ��ي كيفي ��ة درا�سة الأر� ��ض وكواك ��ب المجموعة
ال�شم�سي ��ة الأخ ��رى من المدار  .ت ��م في �أوائ ��ل �سبعينيات القرن
الما�ض ��ي الب ��دء في م�شروع المعمل ال�سم ��اوي «�سكاي الب» في
مدار حول الأر�ض .كذلك بد�أ في الوقت نف�سه برنامج «الند�سات»
للأقم ��ار غي ��ر الم�أهولة بال ��رواد لت�صوير الأر�ض وبثه ��ا �آلي ًا من
الف�ضاء .وقد �شاركت مجموعة الدول الأوربية في درا�سة الأر�ض
م ��ن الف�ضاء ،لي�س فقط لإي�ض ��اح الت�ضاري�س ،ولكن للتعرف على
المتغيرات في الغالف الجوي � ً
أي�ضا.
وتو�ضح ال�صور التي التقطها رواد الف�ضاء ،وكذلك ال�صور متعددة
الأطياف� ،أنواع ال�صخور والتربة و�أماكن تجمع الرمال .كما ت�ساعد
المعلوم ��ات الرادارية على تو�ضيح الت�ضاري� ��س المغمورة بالرمال،
وتو�ضح ال�صور الحرارية �أماكن تجمع المياه على ال�سطح.
�أخ ��ذ رواد الف�ض ��اء �ص ��ورا عدي ��دة للأر� ��ض ف ��ي �أثن ��اء رح�ل�ات

«جيميني» و�أبوللو و�سكاي الب و�أبوللو � -سويوز باال�ضافة �إلى
رحالت مكوك الف�ضاء ،و�أخذت معظم هذه ال�صور بالفيلم الملون
الذي يو�ضح الألوان الطبيعية.
هن ��اك �أقمار �صناعي ��ة يتم دفعه ��ا �إلى ارتف ��اع  36000كيلو متر
فوق �سطح الأر�ض .عند هذا االرتفاع تعادل �سرعة دورانها حول
الأر� ��ض �سرع ��ة دوران الأر�ض حول محورها  ،لذل ��ك تبقى ثابتة
فوق النقطة نف�سها من خط اال�ستواء .وت�ستطيع هذه الأقمار بث
المعلوم ��ات عن غط ��اء ال�سحب وهبوب الرياح ف ��ي �أعالي الغالف
الج ��وي ف ��ي كل �ساعة منه ��ا �أقم ��ار ميتيو�س ��ات الأوروبية ونوا
الأمريكي ��ة ،حيث تقوم بتغطية ن�ص ��ف الأر�ض ال�شرقي والغربي
لهذا الغر�ض.
حقائق وصور وأجهزة

�أثبت برنامج «الند�سات» الأمريكي �أهمية االعتماد على جمع وبث
المعلوم ��ات الرقمية �آليا ومعالجتها ،لك ��ي تعطي �صورة للأر�ض
من ��ذ انط�ل�اق �أولها في ع ��ام 1972م .و�ساهمت �ص ��ور الند�سات
في درا�سات عديدة بالعالم �أجمع .وللعلم ،ف�إن محطة اال�ستقبال

بالمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودية ت�ؤه ��ل ا�ستقبال ال�ص ��ور الف�ضائية
التي تغطي معظم �أرجاء العالم العربي.
وكذلك ،ف�إن �آخر �أقمار الند�سات رقم  7يبث �صورا تو�ضح �أج�ساما
بن�صف حجم (15مترا) بينما كان �سلفه يو�ضح ( 30مترا) ،لذلك
فمعلوماته ت�ستخدم بكثرة في درا�سة الأر�ض من الف�ضاء.
�شارك ��ت مجموع ��ة ال ��دول الأوربي ��ة ف ��ي درا�س ��ة الأر� ��ض م ��ن
الف�ض ��اء لي�س فق ��ط لإي�ضاح الت�ضاري� ��س ،ولكن �أي�ض ��ا للتعرف
عل ��ى المتغي ��رات بالغالف الج ��وى� .إ�ضافة الى ذل ��ك تقوم �أقمار
« �سب ��وت» الفرن�سي ��ة ب�أخ ��ذ �ص ��ور دقيق ��ة ,بع�ضه ��ا يو�ض ��ح ما
حجم ��ه � 2.5أمتار ,وذل ��ك بطريقة مج�سمة ت�سم ��ح بدرا�سة فرق
االرتفاع ��ات ف ��ي ت�ضاري�س الأر� ��ض المختلفة .كثي ��را ما تم خلط
�ص ��ور �أقمار �سبوت ذات الدقة التعبيري ��ة المتميزة  2.5متر مع
�ص ��ور الند�سات  15متر التي تو�ضح كيميائية ال�صخور والتربة
و�أنواع الغطاء النباتي.
ويتم حاليا ا�ستخدام �أجهزة ت�سمى «�أ�ستر» و «مودي�س» بوا�سطة
هيئ ��ة الف�ض ��اء الأمريكية نا�س ��ا لت�صوير الأر�ض بدق ��ة متناهية .
ا�ضافة ال ��ى ذلك فلقد �أ�صبح للقطاع الخا�ص دور كبير للغاية في
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م�شاريع ت�صوير الأر�ض من الف�ضاء بدقة عالية.
وهناك عدة �شركات تدير برامج للت�صوير بدقة تعبيرية ت�صل �إلى
ن�ص ��ف مت ��ر للبيع مبا�شرة لمن يدفع الثمن ف ��ي �أي مكان بالعالم
خالل �شبك ��ة «الإنترنيت» .كذلك �أطلقت كل من ال�سعودية وم�صر
والجزائ ��ر والإمارات العربي ��ة المتحدة م�ؤخ ًرا اقم ��ا ًرا �صناعية
لت�صويرالأر�ض من الف�ضاء لدعم م�شاريعها التنموية.
زيـارات ميدانية في الصحراء

لق ��د �أو�ضحت �صور الف�ضاء الكثير م ��ن الت�ضاري�س بتفا�صيل غير
م�سبوق ��ة ،وللت�أكد من �صحة تف�سير هذه ال�صور فقد تمت زيارات
ميداني ��ة في ال�صح ��اري ب�شم ��ال �أفريقيا و�شبه الجزي ��رة العربية
ب�ش ��كل مكث ��ف ،لك ��ي نتعرف عل ��ى �أ�سباب م ��ا تو�ضح ��ه جليا هذه
ال�صور العالية الدقة ،وقد تم تحديد م�سار هذه الرحالت الميدانية
بعد درا�سة ال�صور الف�ضائية ،ولقد تعلمت الكثير والجديد في كل
رحل ��ة قمت بها لل�صحراء العربية التي يزداد مقيا�س الجفاف فيها
عن �أي �صحراء �أخرى في �أي مكان بالعالم.
وبع ��د �أن تمت مقارنة المناطق الجافة في كل �أنحاء العالم ،ات�ضح
�أن قل ��ب ال�صحراء العربية الذي ي�شمل على ال�صحراء الغربية في
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م�صر وما يجاورها من �شرق ليبيا ي�صل مقيا�س الجفاف فيها �إلى
( ،) 200بينم ��ا ي�صل المقيا�س نف�سه ف ��ي باقي ال�صحراء العربية
عامة ما بين ( 50و  .)20ومقارنة بباقى الأرا�ضى الجافة بالعالم،
ف� ��إن �أكث ��ر الأماكن في �أمري ��كا ال�شمالي ��ة ي�سم ��ى «وادي الموت»
بوالية كاليفورنيا .مقيا�س الجفاف في ذاك الموقع هو فقط (.)7
وم ��ع �أن ��ه ق ��د ت ��م ت�صوي ��ر ودرا�س ��ة الكثير م ��ن ت�ضاري� ��س هذه
ال�صح ��راء في رحالت عدي ��دة� ,إال �أنها ما زال ��ت تحتفظ ب�أ�سرار
ال ح�ص ��ر لها ع ��ن ت�ضاري�سه ��ا وتاري ��خ تطورها م ��ع الزمن .لقد
علمتن ��ا ال�صح ��راء العربية كيف نف�سر ت�ضاري� ��س الأر�ض الجافة
على �سطح كوكب المريخ الذي م ّر بنف�س مراحل التطور ،وعلمتنا
كي ��ف يلزمنا مقارن ��ة ما نراه في �سهولها م ��ع ت�ضاري�س م�شابهة
في �أرا�ضي جافة �أخرى على �سطح الأر�ض.
لق ��د علمتنا ه ��ذه ال�صح ��راء العتيقة �أن ��ه يجب التمعن ف ��ي درا�سة
ال�صحراء لأننا ال نعرف عن عنها �إال القليل وذلك لثالثة �أ�سباب:
�أوال� :أن عل ��وم الأر� ��ض ن�ش� ��أت في �أوربا ،وهي الق ��ارة الوحيدة التي
لي�س بها �صحراء لذلك لم يهتم الأوائل بت�ضاري�س الأرا�ضي الجافة.
ثاني ��ا� :أن ال�صح ��راء وا�سع ��ة وي�صحب الترحال فيه ��ا وال يق�صد
درا�ستها �إال قلة من العلماء  ،حتى وقتنا الحالي.

مقياس الجفاف بالمنطقة العــربية حيث يحيط الخط األسود األمــاكــن األكثر جفــافاً وهي شــرق الصحــراء الكبرى

تفـــاصيل بحيرة دارفـــور القديمة كما أوضحت معـــلومات الـــرادار

أودية قديمة في جنوب غرب مصر ،المياه الجوفية في منطقة العوينات

ثالث ��ا� :أن ال�صح ��راء يغطيه ��ا خليط م ��ن فتات ال�صخ ��ور والرمال
وي�صعب على الجيولوجي تحديد �أ�صل الروا�سب وتاريخ تطورها.
لهذه الأ�سباب نجد �أن الكتابات العلمية عن طبيعة بيئة ال�صحراء
قليل ��ة للغاي ��ة ،وت�ؤه ��ل لن ��ا ال�ص ��ور الف�ضائية درا�س ��ة ال�صحراء
لأنه ��ا تو�ضح ت�ضاري�س �صخورها بجالء  .كذلك ي�سهل متابعة ما
يح�ص ��ل من تغيي ��رات بيئية على �سطح ال�صح ��راء بمقارنة �صور
ت�ؤخذ في �أوقات مختلفة .ولقد ات�ضح من الأبحاث في ال�صحراء
العربي ��ة في �شم ��ال �إفريقيا و�شب ��ه الجزيرة العربي ��ة �أ�سا�سيات
كثيرة يمكن تطبيقها على باقي ال�صحراء في العالم منها ما يلى:
�أو ًال  :تك ��ون ح ��زام ال�صح ��راء العربية في �صورت ��ه الحالية منذ
حوال ��ي  5000ع ��ام� .أم ��ا الحقب ��ة ما بي ��ن  5000ع ��ام وحوالي

 11,000ع ��ام فكان ��ت تتميز بهط ��ول �أمطار غزي ��رة كانت تغذي
�أنه ��ار ًا عديدة ت�ص ��ب �أكثرها في بحيرات كبي ��رة ،وقد �سبق هذه
الحقب ��ة الممط ��رة حقبة جافة ثم حقب ��ة ممطرة �أخ ��رى ثم حقبة
جاف ��ة ..وهكذا .وقد دام ��ت كل حقبة من هذه الأحق ��اب المتتالية
م ��ن � 6إل ��ى � 30ألف �سن ��ة  ،وا�ستمر هذا الحال عل ��ى الأقل طوال
ن�ص ��ف الملي ��ون �سنة الأخي ��رة .جدي ��ر بالذكر �أن ه ��ذه الحقيقة
العلمية كان ��ت معروفة لأجدادن ��ا الأوائل ربم ��ا بوا�سطة الت�أريخ
ال�شفهى �أبا عن جد ،حيث �إن النبى �صلى اهلل عليه و �سلم قال في
حدي ��ث موثق « :ال تق ��وم ال�ساعة حتى تعود بالد العرب مروجا و
�أنهارا»« ...انظر الأحاديث ال�صحيحة ال�سند -الألباني».
ثاني ًا :نتجت رمال ال�صحراء عن تفتيت ال�صخور في �أعالي اله�ضاب
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والجب ��ال بوا�سط ��ة مياه الأمط ��ار �أثناء الأحقاب الممط ��رة ال�سالفة
الذك ��ر ،وتحركت حبات الرمال مع المياه الجارية على ال�سطح في
�أودية حيث تجمعت في منخف�ضات وتر�سبت في قاع بحيرات.
ثالث ًا  :نتج عن تغيير المناخ منذ  5000عام �أن قلت الأمطار وجفت
مي ��اه الأنهار وكذلك البحيرات .عندئذ بد�أت الرياح �أن تتفاعل مع
الر�سوب ��ات التي تعر�ضت للهواء .وم ��ن المعروف �أن الرياح في
ال�صح ��اري العربية ت�أتي من ال�شمال ،لذلك نتج عن حركة الرياح
م ��ن ال�شم ��ال �إلى الجن ��وب ت�صنيف ه ��ذه الر�سوب ��ات تبعا لحجم
المكون ��ات �إلى التراب الذي يق ��ل حجم حبيباته عن 0.2م مليمتر
يندف ��ع مع اله ��واء وي�صلنا على �شكل عوا�ص ��ف ترابية ,والرمال
التي يتراوح حجم حبيباتها من � 0.2إلى  2مليمتر تتجمع نتيجة
زحزح ��ة الري ��اح له ��ا على �ش ��كل كثبان رملي ��ة وهك ��ذا الحال في
ال�صح ��راء العربية ،وهي طولية ال�شكل .وف ��ي �أماكن �أخرى تقل
فيه ��ا كمي ��ة الرمال تتكون الكثب ��ان الهاللية ال�ش ��كل .وا يغير من
م�سار الكثب ��ان �إال الطبيعة الطبوغرافية محلي ��ا ،لذلك ف�إن تجنب
م�سارها في �أي عمل �إنمائي مهم للغاية.
رابع� � ًا  :لأن الرم ��ال قد ج ��اءت �أ�صال مع المي ��اه التي تجمعت في
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بحي ��رات  ،ف� ��إن المياه كان ��ت تت�سرب ف ��ي �أماكن تجم ��ع الرمال
وف ��ي باطنها �أثناء الأحق ��اب الممطرة  .ويتم هذا الت�سرب �إما من
خالل الم�سامية الأ�صلية� ،أي الفجوات بين حبيبات ال�صخور� ،أو
الم�سامي ��ة الثانوية التي ت�ؤهله ��ا ال�شقوق والفوالق في ال�صخور
،والتي ت�سهل مرور ال�سوائل في م�ساراتها.
هذا يعنى �أن مواقع تراكم الرمال في منخف�ضات هى �أي�ضا �أماكن
تجمع المياه تحت �سطح الأر�ض .ولقد كانت هذه الحقيقة العلمية
غائب ��ة كلية وتماما ع ��ن خبراء المياه الجوفية ف ��ي بالدنا ,ويلزم
�أخذه ��ا ف ��ي الح�سبان م�ستقبال .وه ��و ما يعنى �أي�ض ��ا �أن ال�صور
الف�ضائي ��ة ال بد و�أن تدر� ��س درا�سة متعمقة ف ��ي �أثناء البحث عن
م�صادر جديدة للمياه الجوفية في بالدنا.
القياسات الطبوغرافية

�شارك ��ت نا�سا ونيما (وهي الهيئة الم�سئولة عن جمع المعلومات
من الف�ض ��اء لال�ستخدامات الع�سكرية) في �إع ��داد جهاز راداري
عل ��ى متن مكوك الف�ضاء لجمع معلومات عن طبوغرافية الأر�ض.
وت ��م هذا بدقة تعبيرية  90مت ًر�أ و�أخرى �أدق ت�صل �إلى  30مت ًرا،

مناقشــة علميــة مع خــبراء الميــاه الجوفيــة بالقــرب من الفــاشــر عاصمة والية دارفــور الشــماليــة

وتعتبر ه ��ذه المعلومات من �أهم المعلوم ��ات الف�ضائية ،حيث �إن
المعلوم ��ات الم�سم ��وح ال�ستخدامه ��ا بوا�سطة الهيئ ��ات المدنية
ت�ؤهل التعرف على الطبوغرافيا في �صورة غير م�سبوقة ،ولذلك
فله ��ا �أهمية ق�صوى ف ��ي التعرف على ت�ضاري� ��س ال�صحراء لي�س
فق ��ط ف ��ي الوقت الحا�ض ��ر ولك ��ن �أي�ضا ف ��ي الما�ضي ف ��ي �أثناء
هط ��ول الأمط ��ار الغزيرة ،وتجم ��ع المياه الجوفي ��ة .ولقد �أثبتت
�صور الرادار التي اخترقت رمال ال�صحراء ما يختفي تحتها من
م�سارات �أنهار في قديم الزمن.
وعل ��ى �سبيل المث ��ال� ،أثبتت الأبح ��اث في مركز �أبح ��اث الف�ضاء
بجامع ��ة بو�سط ��ن نتائ ��ج درا�س ��ة معلوم ��ات ال ��رادار الحديث ��ة
م ��ن الف�ض ��اء والت ��ي �أو�ضحت �آث ��ارا لبحيرة قديم ��ة كانت تغطي

م�ساحة دارف ��ور ال�شمالية ب�أكملها .وقد ات�ضحت حدود البحيرة
م ��ن درا�سة �صور الف�ض ��اء والمعلوم ��ات الطبوغرافية من مكوك
الف�ض ��اء .وح ��ددت المعلوم ��ات �أن حو�ض البحيرة امت�ل� أ� بالماء
حت ��ى ارتف ��اع  573مت ��را فوق �سط ��ح البحر من ��ذ �آالف ال�سنين.
عن ��د ذلك و�صلت م�ساحة البحيرة �إل ��ى  30,750كيلومتر مربع،
واحتوت على  2,530كيلومتر مكعب من المياه.
وي�شب ��ه منخف�ض دارفور موقع بحي ��رة قديمة �أخرى في جنوب
مياها جوفية بغزارة ،حيث يوجد حاليا �أكثر
غ ��رب م�صر �أنتجت ً
م ��ن  1000بئ ��ر ف ��ي منطقة «�ش ��رق العوين ��ات» .وت�ستخدم هذه
الآبار حاليا في الزراعة لإنتاج القمح والحم�ص والفول ،وغيرها.
لذل ��ك �أعلن ال�سودان مبادرة «�أل ��ف بئر في دارفور» ال�ستخراج
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المياه الجوفية لرفع المعاناة عن �أهل دارفور وفتح �آفاق جديدة
للتنمية في �شمال غرب ال�سودان .كذلك �أعلنت هيئة الأمم المتحدة
�أنه ��ا �سوف تتكفل بحفر عدة �آبار ال�ستخ ��دام قوات ال�سالم التي
يخطط النت�شارها في دارفور.
ودع ��ا ال�سودان كذل ��ك الأ�شقاء في جميع �أرج ��اء العالم العربي،
وكذل ��ك الدول ال�صديق ��ة والم�ؤ�س�سات العالمية وكل من يود دعم
�سكان دارفور ،للم�شاركة في هذا العمل الإن�ساني .لقد كان ل�شح
المياه �أكثر العواقب التي نتج عنها ال�صراع في دارفور ،وتوفر
المي ��اه لجمي ��ع الأط ��راف �س ��وف ي�ؤهل ثب ��ات ال�س�ل�ام والعي�ش
الكريم لأهل المنطقة.
وهك ��ذا فقد �أثبت ��ت �أجهزة الرادار �أهميته ��ا الق�صوى في درا�سة
ال�صح ��راء ،لأنها تب ��ث موجاتها تج ��اه �سطح الأر� ��ض ثم ت�سجل
ال�صدى الذي يعود �إليها  ،لذلك فهي ال تعتمد على �ضوء ال�شم�س
مثل �أجهزة الت�صوير الأخرى (�أي �أنها تعمل نهارا وليال) وكذلك
فهي تخترق ال�سحب وال ي�ؤثر عليها الغالف الجوي.
�إن اختراق رم ��ال ال�صحراء الجافة لتو�ضي ��ح ت�ضاري�س الأر�ض
المغمورة بالرمال ل ��ه ا�ستخدامات هامة في ال�صحاري العربية،
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لأن �صور الرادار تو�ضح لنا م�سارات الأدوية القديمة التي كانت
تمث ��ل �أنهارا ت�سري فيها المياه بغزارة في الأحقاب الجيولوجية
ال�سابق ��ة ،عندم ��ا كانت تهط ��ل الأمطار بكثرة فيه ��ا .وكذلك ،ف�إن
ا�ستخ ��دام جه ��از راداري لأخ ��ذ البيان ��ات التي ت�ؤه ��ل الت�صوير
المج�س ��م للأرا�ضي يعني �أنه يغني عن الخرائط الطبوغرافية في
معظم اال�ستخدامات ،وخا�ص ��ة عند ا�ستخدام و�سائل تكنولوجيا
المعلومات في مقارنة ال�صور الف�ضائيه المختلفة.
استخدام تكنولوجيا المعلومات

�إن خط ��وات �إع ��داد خب ��راء في مج ��ال تكنولوجي ��ا المعلومات ال
ت�ستع�ص ��ي على م�ؤ�س�سات تعليمية تن�ش� ��أ لهذا الغر�ض في العالم
العرب ��ي  ،لأن ذل ��ك ال يحت ��اج �إل ��ى م ��ا هو لي� ��س متاح .يل ��زم لهذا
الغر�ض �آالت حا�سب ��ة وخبراء متمكنون في ا�ستخدام الكمبيوتر
وبرمجت ��ه وتغيير البرامج تبع� � ًا للمتطلبات .وال تختلف المعدات
�أو البرام ��ج اختالف ��ا كبي ��را في عم ��ل الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية �أو
البنوك وال�شركات الخا�صة.
كما يمكن تدري�س ما يلزم من معرفة بطريقة عملية في كل ما يلي:

�أوال :البرام ��ج والبرمج ��ة وا�ستخداماته ��ا المختلف ��ة  ،وه ��ذه
ت�ستدعي �آالت حا�سبة مرتبطة في �شبكة ت�شمل على �آلة طباعة.
ثاني��ا :تحدي ��د متطلب ��ات العم ��ل والإنت ��اج لدع ��م م�ستخدم ��ي
التكنولوجي ��ا  ،وه ��ذا ي�ستدع ��ي التعام ��ل م ��ع النظ ��م الأ�سا�سي ��ة
لتكنولوجيا المعلومات.
ثالثا :تن�سيق المعلومات ومقارنتها لدعم متطلبات �آخذي القرار،
وهذا يلزمه العلم ب�أ�س�س نظم المعلومات الجغرافية.
ت�شم ��ل نظ ��م المعلومات الجغرافية (ج ��ي �آي �إ�س) على مجموعة
الو�سائل من �أجه ��زة ومعدات وبرامج وخبراء التي ي�ستعان بها
في جم ��ع وت�صني ��ف وتخزين ال�ص ��ور الف�ضائية وذل ��ك لمقارنة
بع�ضها بالبع�ض .ي�ستخ ��دم تحليل المعلومات بهذه الو�سائل في
�أخذ القرار ال�سليم في الوقت المنا�سب.
ويل ��زم تطبيق نظم المعلومات الجغرافي ��ة في التخطيط لرحالت
الف�ض ��اء ومتابعة م ��ا يتم �أثنائه ��ا .و�سبب ذلك ه ��و الحاجة لأخذ
الق ��رارات ف ��ور ًا وبن ��اء عل ��ى معلومات عدي ��دة تجمعه ��ا و�سائل
مختلفة بمقايي�س متباينة  .ولأن عقل الإن�سان ال ي�ستطيع التعامل

م ��ع الك ��م الهائل م ��ن المعلوم ��ات ،فقد ل ��زم ا�ستخ ��دام الحا�سب
الآلي في تخزين وت�صنيف المعلومات لمقارنتها وتحليلها .لذلك
ت�سم ��ح ه ��ذه الو�سائل ب�أخذ الق ��رار ال�سليم وبال�سرع ��ة المنا�سبة
التي تهيئ ا�ستمرار العمل في �أح�سن �صورة ممكنة.
لقد �أدركت الم�ؤ�س�سات الحكومية وال�شركات الخا�صة في العالم
�أجم ��ع �أهمي ��ة ا�ستخدام نظ ��م المعلوم ��ات الجغرافية ف ��ي عملها
اليومي .لذلك بد�أ تطبيق هذه التكنولوجيا في جمع الإح�صائيات
ودرا�ستها ،كما يحدث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
وم�ؤ�س�سات �أخرى.
و�أخي ��را ،ف� ��إن �إ�ستك�شاف الف�ض ��اء �أمر يدعو �إلي ��ه ديننا الحنيف
�ضم ��ن دعوت ��ه للتفكر فيما خلقه القادر عز وج ��ل في الأر�ض وما
يحيطه ��ا م ��ن �أج ��رام في ال�سم ��اء .كذلك ف� ��إن التعمق ف ��ي �صور
الف�ض ��اء يع ��ود علين ��ا بنفع ملمو�س ف ��ي حياتنا ،وفي فه ��م البيئة
التي نعي�ش فيها .والمثل الحي لذلك هو التعرف على �سبل تج ّمع
المي ��اه في باط ��ن الأر� ��ض ،و�أهمية ه ��ذا في البحث ع ��ن م�صادر
جديدة للمياه الجوفية لت�أمين م�ستقبل الأجيال القادمة.
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من أجــل تثقيف األســرة
امت ��دا ًدا لجه ��ود المكت ��ب وبرامجه في تعزي ��ز دور الأ�سرة في
تربية الأبناء حر�ص على توفير برامج توعية ثقافية ،تُعنى بن�شر
الوعي لدى الأ�سرة بالق�ضايا ال�صحية والبيئية والإعالمية ،حتى
تقوم الأ�سرة بوظائفها في تلك المجاالت بما ينعك�س �إيجا ًبا على
�أفرادها وتربيتهم منذ ال�صغر ،ويجعل الأ�سرة ت�سهم بدور �أكبر
ف ��ي خدم ��ة أ�ه ��داف المدر�سة في �إع ��داد �أبناء المجتم ��ع للحياة.
وحتى ينطلق المكتب في تنفيذ برنامجه في مجال التثقيف البيئي
وال�صح ��ي والإعالمي للأ�سرة ق ��ام بمراجعة جهوده ال�سابقة في
تل ��ك الميادي ��ن ،ومنه ��ا تم تحدي ��د المو�ضوع ��ات التثقيفي ��ة التي
يت�ضمنها البرنامج بحيث تتناول وتعالج المجاالت الآتية:
•ال�سلوك ال�صحي (�أهمية التغذية ال�سليمة والن�شاط البدني).
•التل ��وث البيئ ��ي (التوعي ��ة ب�أخط ��ار التل ��وث البيئ ��ي والتركيز
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عل ��ى المب ��ادئ البيئي ��ة الثالث) :تقلي� ��ص اال�سته�ل�اك ،و�إعادة
اال�ستخدام ،و �إعادة التدوير.
•اال�ستخ ��دام الآم ��ن لو�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (�أث ��ر
اال�ستخدام ال�سلبي لو�سائل التوا�صل االجتماعي).
كم ��ا تم تحديد نواتج البرنام ��ج التثقيفية في مل�صقات ومطويات
وكتيب ��ات تثقيفية ،وم ��واد �إعالنية (فال�شات) �إ�ضاف ��ة �إلى تنفيذ
ور� ��ش عم ��ل وملتقي ��ات ،ويج ��ري العم ��ل -باالتف ��اق م ��ع �شركة
متخ�ص�ص ��ة -عل ��ى �إنت ��اج ر�سائ ��ل توعوي ��ة �إعالمي ��ة (فيدي ��و)
موجهة لطلبة المراح ��ل الأ�سا�سية ،بما ي�سهم في تو�سيع قاعدة
الم�ستفيدي ��ن م ��ن البرنام ��ج � ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى الكتيب ��ات الإعالمي ��ة
والتثقيفي ��ة والمل�صقات الت ��ي تم و يتم �إعداده ��ا لتزويد الميدان
التربوي والأ�سر بها.

مسابقة رسوم الطلبة

هويتــي وفـاء وانتمــاء
كان ذل ��ك عن ��وان م�سابقة ر�سوم طلبة التعليم الع ��ام التي �أقامها
مكتب التربية العربي لدول الخليج خالل عامي 2016 - 2015م
�ضم ��ن برام ��ج الم�سابقات الثقافي ��ة والإعالمية للطلب ��ة في دوله
الأع�ض ��اء  ،وتهدف �إلى تعزي ��ز الثقة بالنف�س ،وبث روح التناف�س
والمثاب ��رة و إ�ث ��راء الح�صيل ��ة العلمي ��ة والثقافي ��ة ل ��دى الطلبة ،
وغر� ��س قيمة حب االطالع  ،والإ�سه ��ام في �إثارة الفكر والخيال
لديه ��م ،وتنمي ��ة القدرة عل ��ى التوا�ص ��ل البنَّاء فيم ��ا بينهم  ،وتم
اختي ��ار مو�ض ��وع الم�سابقة تعزيزًا لبرام ��ج المكتب الهادفة �إلى
غر�س روح المواطنة وتنميتها في نفو�س الطلبة.
وق ��د تفاعلت المدار�س م ��ع هذه الم�سابقة الت ��ي �أعلن عنها المكتب

 ،وح ��دد م ّدة زمني ��ة لتلقي الأعمال المر�شحة خ�ل�ال الفترة من 12

جمادى الآخرة 1436هـ �إلى  27ذي الحجة 1436هــ (1مار�س �إلى
� 10أكتوب ��ر 2015م) ،وبلغ عدد اللوحات الم�شاركة في الم�سابقة
( )275لوح ��ة  ،خ�ضع ��ت جميعه ��ا للتحكي ��م من قبل لجن ��ة �شكلها
المكتب م ��ن �أ�صحاب التخ�ص�ص والخبرة ،و�أعربت لجنة التحكيم
عن �إعجابها بما وقفت عليه من �أفكار ور�ؤى ع َّبر عنها المت�سابقون
م ��ن خ�ل�ال لوحاتهم  ،وف ��ازت بجائ ��زة الم�سابق ��ة ( )18لوحة في
الفئتي ��ن العمريتي ��ن من ( 10ـ � 12سنة) وم ��ن (� 13سنة) فما فوق
 ،وقُدم ��ت لأ�صح ��اب اللوح ��ات الفائ ��زة ميداليات ذهبي ��ة وف�ضية
وبرونزية  ،و�شهادات بح�سب المراكز التي ح�صلوا عليها.

من أجل تذليل صعوبات التعلم
�ضم ��ن جه ��ود مكتب التربية العرب ��ي لدول الخليج لتطوير الكفاي ��ات المهنية في مجال الك�شف والتع ��رف على �صعوبات التعلم
ل ��دى الطلب ��ة في وزارات التربي ��ة والتعليم ،والتعامل معه ��ا وتذليلها ،نفذ المكت ��ب ور�شة تدريبية لخم�س ��ة و�أربعين متدر ًبا من
اخت�صا�ص ��ي التربي ��ة الخا�ص ��ة بوزارة التربي ��ة والتعليم في دولة الإم ��ارات العربية المتحدة .و�شمل التدري ��ب مهارات تطبيق
المقيا�س ،للك�شف عن حاالت �صعوبات التعلم في مجاالت (التعبير اللفظي ،الفهم من خالل اال�ستماع ،التعبير الكتابي ،مهارات
القراءة الأ�سا�سية ،الفهم القرائي ،العمليات الح�سابية ،اال�ستدالل الريا�ضي) ،وذلك في الفترة من  30ربيع الأول �إلى  4ربيع
الآخر 1437هـ (الموافق  14-10يناير 2016م) ،وتولى عملية التدريب خبير مخت�ص في هذا المجال.

67

اخبـار

بن��اء الكفايات الوطنية ف��ي مجال الدراس��ات الدولية
للعلوم والرياضيات والقراءة ()PISA ,PIRLS ,TIMSS
ي�سع ��ى المكتب من خالل هذا البرنامج �إلى رفع كفايات القدرات
الوطني ��ة في مج ��ال الدرا�سات الدولية ،ودعم دول ��ه الأع�ضاء في
التطبي ��ق الأمث ��ل للدرا�س ��ات الدولية وا�سعة النط ��اق  ، ،وتحقيق
اال�ستف ��ادة من نتائجه ��ا في تح�سين التعلي ��م وتجويده وتج�سيد
الفائ ��دة الحقيقية من م�شاركتها في ه ��ذه الدرا�سات في مجاالت
الريا�ضي ��ات والعل ��وم والق ��راءة  ،حي ��ث ُيرك ��ز البرنام ��ج عل ��ى
التطبي ��ق الناج ��ح للدرا�س ��ة الدولي ��ة وا�سع ��ة النط ��اق ف ��ي مجال
العل ��وم والريا�ضيات ( )TIMSSو الدرا�س ��ة الدولية في التقدم
ف ��ي الق ��راءة ( , )PIRLSالت ��ي تنظمها الرابط ��ة الدولية لتقويم
الإنجاز التربوي ( ,)IEAودرا�سة (.)PISA
ويتي ��ح المكتب عبر ه ��ذا البرنامج الفر�صة لتب ��ادل الخبرات بين
الدول الأع�ضاء في مج ��االت الدرا�سات الدولية ،وتوثيق العالقة
بالرابط ��ة الدولي ��ة لتقويم الإنجاز الترب ��وي ( ،)IEAانطال ًقا من
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دور المكت ��ب التن�سيقي الذي يقوم به مع الرابطة الدولية لتقويم
الإنج ��از الترب ��وي ( )IEAبا�س ��م ال ��دول الأع�ض ��اء و�ص � اً
�ول �إلى
الم�شاركة الفاعلة.
وتنفي ًذا لم�ستهدفات البرنامج تم ترجمة ومواءمة كتيبات درا�سة
 PIRLS 2016المكونة من ق�ص�ص معلوماتية Informational
وق�ص� ��ص �أدبي ��ة  ،Literaryو�إع ��داد ترجم ��ة �إط ��ار TIMSS
 ،& PIRLS 2015و�إع ��داد م�س ��ودة «المو�سوع ��ة التحليلي ��ة
لمو�سوعت ��ي  ، TIMSS & PIRLSكما تم تحليل �إجابات الطلبة
ف ��ي االختب ��ار التجريب ��ي  ،و�إع ��داد تقرير ع ��ن نتائ ��ج الطلبة في
ال�صف الرابع ريا�ضي ��ات  ،TIMSS 2011ومن ثم طباعة كتيب
(�إطار منه ��ج  )TIMSS 2015وطباعة كتيب الدرا�سة التحليلية
المقارن ��ة بي ��ن دول عربي ��ة و�أخرى �أجنبي ��ة عالمي ��ة لمو�سوعتي
 TIMSS & PIRLSوتزويد دول المكتب به.

بنـاء معـايير المحتـوى وتصميم المنـاهـج
امت ��دا ًدا الهتمام مكت ��ب التربية العربي ل ��دول الخليج بر�صد �أهم
خا�ص ��ا بالتعليم
التوجه ��ات التربوي ��ة المعا�ص ��رة ن َّف ��ذ
ً
برنامجا ًّ
المبن ��ي عل ��ى المعايي ��ر ،باعتب ��ار المعايي ��ر تم ِّث ��ل �أه� � َّم و�أح ��دث
التوجه ��ات ف ��ي الأنظم ��ة التعليمي ��ة بال ��دول المتقدم ��ة ،الت ��ي
ا�ستطاع ��ت تطوير مكون ��ات �أنظمتها التعليمي ��ة وممار�ساتها منذ
�أوائل العقدين الأخيرين من القرن الما�ضي ،وف ًقا لمعايير محددة
قام ��ت ببنائه ��ا وتبنيها .وقد عقد المكتب ور� ��ش عمل تدريبية في
مج ��ال بناء معايير المحتوى وت�صمي ��م المناهج وتطبيق المعايير
ف ��ي التدري�س ،والتقويم المعتمد على المعايير  ،في مقره الرئي�س
بالريا� ��ض خالل الفت ��رة  30-28ربيع الآخ ��ر 1437هـ الموافق

( 9-7فبراي ��ر 2016م) وذلك �ضمن �أن�شطة البرنامج الذي يقوم
المكتب على تنفيذه  ،وتم خالل ور�شات العمل تدريب المخت�صين
في مجال التعليم المبني على المعايير ،وبناء االتجاهات الإيجابية
لتب ِّن ��ي المدخل التطوي ��ري للتعليم المبني عل ��ى المعايير� ،إ�ضافة
�إل ��ى الوقوف عل ��ى محتوى الحقائب التدريبي ��ة التي ت َّم �إعدادها،
ومناق�شة التغذية الراجعة لتلك الحقائب التدريبية.
مر�شح ��ا ومر�شحة م ��ن وزارة التعليم
�ش ��ارك ف ��ي الور�شة ع�ش ��رون
ً
بالمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة م ��ن المعنيي ��ن بالتعلي ��م المبن ��ي عل ��ى
المعايي ��ر ،والمخت�صي ��ن ف ��ي ت�صمي ��م المناه ��ج والنظ ��م التعليمي ��ة
والتقويم ،و�سبق للمكتب �أن عقد ور�ش عمل مماثلة في دوله الأع�ضاء.

مدير عام اليونسكو تشيد بأهمية العالقة االستراتيجية
بين المنظمة ومكتب التربية العربي لدول الخليج
�أك ��دت المديرة العامة للمنظمة الدولي ��ة للتربية والثقافة والعلم
اليون�سك ��و �إرينا بكوفا عل ��ى �أهمية العالق ��ة اال�ستراتيجية بين
المنظمة ودول مجل�س التعاون الخليجي ومكتب التربية العربي
ل ��دول الخليج ،كم ��ا �أ�شادت ب�إنج ��ازات دول الخليج العربية في
مجال التعليم للجميع ،وح�ضورهم الفاعل في منظمة اليون�سكو
والإ�سهامات الب ��ارزة لدول الخليج في دعم المنظمة وبرامجها
المختلفة في مجاالت التربية والعلم والثقافة.
ج ��اء ذلك في كلمة �إيرين ��ا بكوفا �ألقتها خ�ل�ال احتفالية �أقامها

مكت ��ب التربي ��ة تالعربي ل ��دول الخليج في الثالث م ��ن نوفمبر
2015م بمنا�سب ��ة االجتم ��اع الت�ش ��اوري الثام ��ن لأ�صح ��اب
المعالي وزراء التربية والتعليم في دول الخليج الذين ح�ضروا
االحتفالية  ،كما ح�ضرها الأمين العام الم�ساعد لمنظمة التعاون
والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة ,ومدي ��رة المعه ��د الدول ��ي للإح�ص ��اء,
ومديرة مكتب التربية الدولي ومدراء مكاتب اليون�سكو في كل
من بيروت والدوحة وجنيف ,ومدراء المركز الإقليمي للتربية
والتعليم ومركز الجودة والتميز ،وعدد من ال�سفراء.
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بقلم :فران�سي�س جلبرت

دور الهـواتـف النقـالـة

يف تعـزيز العمـليـة التعـليميـة
ترجمة :عمر خليفة
مكتب التربية العربي لدول الخليج
ىلع املعلمي��ن أن يغضوا الطرف قلي ً
ال عن الهواتف النقالة الت��ي يحملها الطالب ،فهي يمكن أن تعزز التعليم
نوعا من الحيوية إذا ما استخدمت بطريقة سليمة.
وتضفي عليه ً
يبدو أن كثيرًا من املعلمين -مثلي -ال يسمحون باستخدام الطالب للهواتف النقالة يف حجرات الدرس ،وتخشى
تماما  ،إذ ستس��ود الفوضى ،وس��تعج ش��بكة االنترنت
نقابات املعلمين أال تقوم املدارس بحظر هذه الهواتف ً
بصور محرجة للمعلمين تت ّبـع زالتهم وس��قطاتهم ،ولن يستمع التالميذ ألي شيء يقال يف داخل الفصل ألنهم
سيكونون ساعتها مشغولين يف إرس��ال الرسائل النصية التي تنطوي ىلع العنف  ،كما سيزيد سوء االستخدام
ً
أضعافا مضاعفة.
لها

�صحيحا �إلى ح ٍّد ما ،لكننا ال نبتعد عن الحقيقة �إذا قلنا
قد يكون هذا
ً
�إن �أجه ��زة الهاتف المحمول ق ��د ُوجدت كي تبقى ،و�أنها �ست�صبح
ب�ش ��ك ٍل متزاي ٍد جز ًءا حيو ًّي ��ا من عالمنا المعا�ص ��ر� .إن من واجبنا
نح ��ن كمعلمي ��ن �أن نبين له� ��ؤالء الأطفال �أن هذه الأجه ��زة التقن ّيـة
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لي�س ��ت �أ�شياء محرمة ،و�أنها لي�ست م�ضرة كال�سجائر والهيروين،
حقيقي في حجراتِ الدر�س.
بل يمكن �أن يكون لها دو ٌر
ٌ
بع�ض من �أف�ضل الدرو�س الجيدة التي
وف ��ي الواقع ،ف�إنني ــ في ٍ
قمت بتدري�سهاــ طلبت من تالميذي �أن يكتبوا �أ�سئلتهم في �شكل
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ر�سائ ��ل ن�صي ��ة ويتبادلوه ��ا فيما بينه ��م ،ثم يقوم ��وا ب�إر�سال
تمكنت من جع ��ل روايات
الإجاب ��ات لبع�ضه ��م البع� ��ض .ولق ��د
ُ
�اب بطرح
«توما� ��س ه ��اردي» �شيقة ومثي ��رة بذلك .وقام الط�ل ُ
الأ�سئلة ،و�أر�سلوا �إجاباتٍ منا�سبة لبع�ضهم البع�ض ،ثم قاموا
بتلخي� ��ص النقاط الرئي�سة بالرواي ��ة في �شكل ر�سائل ق�صيرة.
در�سا ممت ًعا ال يمكن ن�سيانه ،و�أف�ضل بكثير من �أن �أطلب
كان ً
ٍ
ملخ�ص عن الدر�س.
منهم كتابة
وهن ��اك درا�س ��ة حديثة �أجرتها جامعة «نونتغه ��ام» �أظهرت �أن
الهوات ��ف المحمولة يمك ��ن �أن ت�ساعد حقًّا ف ��ي تعزيز العملية
التعليمي ��ة ف ��ي حج ��رات الدر� ��س �إذا م ��ا ا�ستخدم ��ت بحكم ��ة
وب�ش ��كل �إبداع ��ي� ،إذ يمك ��ن للط�ل�اب �أن ير�سل ��وا �أعمالهم �إلى
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بع�ضه ��م البع�ض ع ��ن طريقة تقنية البلوت ��وث (،)Bluetooth
كما يمكنهم و�ضع المواعي ��د النهائية لت�سليم هذه الأعمال على
مفكراتهم الرقمية ،وق�ضايا البحث على �شبكة االنترنت وكذلك
أ�خ ��ذ لقطات الفيديو للمعلمين وهم ي�شرح ��ون النقاط الرئي�سة
م ��ن الدر� ��س .والأه ��م من ذل ��ك بالن�سبة ل ��ي هو �أن هن ��اك جي ًال
جدي� � ًدا من الهواتف الذكية لها �شا�ش ��ات وذاكرة كبيرة يمكن
�أن تحتوي على كتب �إليكترونية ( )e-booksويمكن للتالميذ
�أن يحملوا فيه ��ا كتب ًا بالغة الأهمية باللغ ��ة الإنجليزية ولي�ست
له ��ا حق ��وق ن�شر ،مثل رواي ��ات توما�س ه ��اردي �سالف الذكر.
ولقد ا�ستط ��اع بع�ض التالميذ بالفعل تحمي ��ل كتبهم الدرا�سية
على هواتفهم المحمولة ثم رفعها على �شبكة الإنترنت لحفظها،

وبالت�أكيد �سيكون ن�سيان الكتب المدر�سية �أو دفاتر الواجبات
�شيئ ًا م ��ن الما�ضي �إذا ما �أ�صبحت ه ��ذه الهواتف الذكية قوام
المدر�سة الحديثة.
�إنني �أ�شعر �أن هذه الهواتف يمكن �أن ت�ساعد في تعزيز التعليم
�إذا م ��ا ا�ستخدمت ب�شكل �صحيح في الف�صول الدرا�سية ،لكنها
محظ ��ورة ف ��ي معظ ��م المدار� ��س .وبو�ض ��وح نحن ف ��ي حاجة
لو�ض ��ع �ضوابط وحدود �صارمة ال�ستخ ��دام هذه الهواتف من
قب ��ل الطالب� ،إذ يجب �أن يقت�صر ا�ستخدامها على التعليم فقط
ولي�س في �إر�سال الر�سائل التي تنطوي على العنف �أو المجون.
وقب ��ل كل �ش ��يء يجب �أن يكون في ا�ستطاع ��ة المعلم ر�ؤية هذه
الهوات ��ف ومحتوياته ��ا وم ��ا يفعل به ��ا .والآن نج ��د �أن الكثير

م ��ن الهوات ��ف المحمولة ت�ستخدم �س ًّرا ف ��ي حجرات الدرا�سة
لأنه ��ا محظ ��ورة ،وه ��ذا يمكن �أن ي�سب ��ب المزيد م ��ن الم�شاكل
بد ًال م ��ن �أن يحلها� .إن المعلمين يهدرون الكثير من الوقت في
م�ص ��ادرة هذه الهواتف وفي مجادلة الطالب حول ما تحتويه.
بعيني العديد من التالميذ يخفون هواتفهم ب�سرعة
ولقد ر�أي � ُ�ت ّ
خاطف ��ة في �أكمامه ��م �أو جيوبهم ،بل �إن البع� ��ض منهم يفتخر
ب�أن ��ه ا�ستطاع �أن يبخ ��ر هاتفه في الهواء حتى �أنك تت�ساءل في
�ش ٍّك �إن قد ر�أيته �أم ال.
لق ��د حان الوقت كي ندخل بمهن ��ة التدري�س �إلى القرن الحادي
والع�شرين وتحت�ضن الهواتف النقالة ك�أداة من �أدوات التعليم
ولي�ست كو�سيلة للتدمير.
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مكتب التربية العربي لدول الخليج والدراسات االستشارية
يق ��دم مكت ��ب التربية العرب ��ي لدول الخلي ��ج الخدم ��ات اال�ست�شارية
للراغبين فيها من الم�ؤ�س�سات التعليمية من خالل بناء �شبكة وا�سعة
م ��ن العالق ��ات مع مراك ��ز البحث والتطوي ��ر ،المتخ�ص�ص ��ة العاملة
ف ��ي المجال التربوي  ،حيث يقوم بتي�سي ��ر اال�ستعانة بها في �إجراء
البح ��وث واال�ست�ش ��ارات الت ��ي يتطلبه ��ا العم ��ل الترب ��وي .ويعتب ��ر
المكت ��ب برنامج ��ه ف ��ي مج ��ال اال�ست�شارات راف� �دًا لتنوي ��ع م�صادر
تموي ��ل ميزانيت ��ه ،بما ي�سهم في توفير التموي ��ل الذاتي للتو�سع في
برامجه الإثرائية التي يتطلبها طموح �أهداف خطته اال�ستراتيجية ،
ويتوا�صل المكتب  .مع وزارات التربية والتعليم في الدول الأع�ضاء
لعر� ��ض �إمكاني ��ة تنفيذ احتياجاته ��ا من البح ��وث واال�ست�شارات من
خالل التعاون مع المراكز والجمعيات البحثية والتطويرية.
وقدم المكتب العديد من خدماته اال�ست�شارية في الفترةالما�ضية
ومن بينها:
•توقي ��ع مذكرة تع ��اون بين المكت ��ب و�شركة تطوي ��ر للخدمات
التعليمي ��ة ف ��ي المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودية ،للتع ��اون في بناء
المحت ��وى العلم ��ي لم�صفوف ��ة المهارات الحياتي ��ة  ،ومهارات
�س ��وق العم ��ل لطلبة التعلي ��م الع ��ام (برنامج مهارات ��ي) ،وقد
74

�إعداد وت�سليم الن�سخة النهائية من المنتج.
•تنفي ��ذ برنامج تدريب ��ي �ضمن منتدى الخلي ��ج العربي (الأول)
للمعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
• الم�شارك ��ة ف ��ي منت ��دى الخلي ��ج العرب ��ي (الثان ��ي) ف ��ي دولة
الإمارات العربية المتحدة بــ �ستة خبراء لتدريب المعلمين .
•تنظيم ور�شة عمل تدريبية في مجال التعرف على �صعوبات التعلم.
•تقدي ��م اال�ست�ش ��ارة الفنية ل ��وزارة التعلي ��م بالمملك ��ة العربية
ال�سعودية في مجال تفعيل الم�شاركة المجتمعية في التعليم.
•�شارك المكتب بخبيرين اثنين لتقديم ا�ست�شاراتهم الفنية في مبادرة
مراجعة مخطط التعليم وبنية مناهج التعليم العام بدولة قطر.
•�إع ��داد درا�س ��ة بعن ��وان (البرنام ��ج الخليج ��ي لمكافح ��ة التب ��غ
ف ��ي التعلي ��م) به ��دف ن�شـ ��ر الوع ��ي والتثقي ��ف ب�أ�ض ��رار التبغ
والمخ ��درات والتدخي ��ن االلكترون ��ي ،وذل ��ك بن ��اء عل ��ى ق ��رار
�أ�صحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجل�س التعاون.
• �إعداد �إطار عام لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في مناهج التعليم،
بهدف ن�ش ��ر ثقافة التطوع في نفو�س الن� ��شء وتجذيرها ،بناء
على قرار وزراء التربية والتعليم بدول مجل�س التعاون.

شـركاء من أجـل التنميــة
�ش ��ارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في االجتماع الإقليمي
الثان ��ي لل�شركاء حول اله ��دف الرابع للتنمي ��ة الم�ستدامة ،الذي
عق ��د ف ��ي العا�صم ��ة الأردنية ع ّمان ف ��ي التا�سع ع�ش ��ر والع�شرين
م ��ن يولي ��و 2016م ,بح�ض ��ور ممثل ��ي المنظم ��ات الإقليمي ��ة
والدولي ��ة في مجال التعليم بالمنطقة العربية ,على ر�أ�سها منظمة
اليون�سك ��و ,اليون�سي ��ف ,االي�س�سك ��و ,جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة,
المرك ��ز الإقليم ��ي للتخطي ��ط الترب ��وي و ال�شراك ��ة العالمي ��ة
بالتعليم .ويهدف االجتماع� إلى التن�سيق والتكامل بين المنظمات
العامل ��ة في دعم برامج التعليم  2030ف ��ي المنطقة العربية ،لما
فيه إ� ح ��داث تخطي ��ط �أف�ضل وبرامج ر�ص ٍد ومتابع ��ة تتوافق مع

توجه ��ات اللجنة التوجيهية العليا للتعليم  ،2030ويلعب المكتب
ُّ
دو ًرا محور ًّي ��ا ف ��ي ه ��ذا الإطار من خ�ل�ال تعاونه م ��ع اليون�سكو
والمنظم ��ات الإقليمي ��ة والدولية ،وم ��ن خالل البرامج الم�ساندة
لل ��دول الأع�ضاء ،وبرامج بناء الق ��درات للفرق الوطنية ،وبرامج
مب ��ادرة �أف�ض ��ل الممار�سات� ،إ�ضاف ًة �إلى ال ��دور الرئي�س للمكتب
في اللجنة التوجيهية العلي ��ا (باعتباره الع�ضو الممثل للمنظمات
العامل ��ة ف ��ي المنطق ��ة العربي ��ة) ،وا�ضطال ًعا من مكت ��ب التربية
العرب ��ي لدول الخلي ��ج بدوره في ه ��ذا المجال يق ��وم الآن ب�إعداد
دليل� إر�شادي عربي موحد للتخطيط لتنفيذ الهدف الرابع للتنمية
الم�ستدامة باعتماد من اليون�سكو ،وينتظر �إ�صداره قري ًبا .

األدلــة المهنيـة المدرســيـة
رفع كفايات العاملين داخل المدر�سة هدف ي�سعى مكتب التربية العربي
ل ��دول الخليج نحوه ،وي�ضع ��ه ن�صب عينيه في برامج ��ه وم�شروعاته،
�إذ إ�ن ��ه على الق ��در والم�ستوى الذي تكون علي ��ه المدر�سة المعلم تكون
كف ��اءة المن ��اخ المحيط بالعملية التعليمية وجودته ��ا ،وقد ن ّفذ المكتب
العدي ��د من البرامج الت ��ي تهدف لرفع كفايات المعلمي ��ن المهنية وكذا
كفاي ��ات الإدارة المدر�سية وذوي ال�صلة بالعملية التعليمية والم�ؤثرين
في �أدائها داخل المدر�سة ،ومن بينها برنامج(تمهين التعليم) ويهدف
�إلى تعزيز مبد�أ تمهين التعليم في المدر�سة عبر بناء �أدلة مهنية ،تو�ضح
عملي ��ات مكونات مهنة التعليم و�إجراءاته ��ا و�أهدافها و�أ�ساليب تدريب

العاملي ��ن على ط ��رق التعامل مع ه ��ذه الأدلة جاء �إع ��داد الأدلة المهنية
المدر�سي ��ة ،التي �أنجزه ��ا المكتب �ضمن برامجه .وق ��د َّنظم حول تلك
الأدلة ن ��دوة لتدار�سها وتحكيمها ،في مقره الرئي�س بالريا�ض بتاريخ
 23ربي ��ع الآخ ��ر 1437هـ المواف ��ق ( 2فبراي ��ر 2016م) ،وت�ضمنت
الأدلة (الدليل التعريفي ،دليل القيادة المدر�سية ،دليل طرق التدري�س،
دليل �أدوات التطوير المهني في المدر�سة ،دليل الإر�شاد الطالبي ،دليل
الن�ش ��اط غير ال�صفي ،دليل مجتم ��ع المدر�سة) و�شارك ف ��ي المناق�شة
وتحكي ��م الأدلة مخت�صون من ال ��دول الأع�ضاء بالمكتب ،وفريق العمل
في البرنامج� ،إ�ضافة �إلى خبراء من خارج المكتب وخارجه.
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التعــاون والتنسيـق مع المنظمة الكشفية العربية
في �إطار اهتمام ��ه ببرامج ال�شباب ،وقَّع مكتب التربية العربي
ل ��دول الخليج مذكرة تفاهم مع المنظم ��ة الك�شفية العربية وذلك
خالل افتتاح اللقاء الثاني لر�سل ال�سالم الذي ا�ست�ضافته دولة
الإمارات العربية المتحدة في دبي بتاريخ  11ربيع الأول 1437
الموافق  22دي�سمبر  2015وت�ضمن تفعيل الم�شروع الك�شفي
العالم ��ي «ر�سل ال�سالم» ف ��ي الدول الأع�ض ��اء  ،ووقع المذكرة
ع ��ن المكت ��ب معالي المدي ��ر الع ��ام الدكتور علي ب ��ن عبدالخالق
القرني ،وعن المنظمة �أمينها العام الدكتور عاطف عبد المجيد،
ال ��ذي �ألقى كلمة بالمنا�سبة تناول فيها م�سيرة ر�سل ال�سالم في
المنطقة العربية ،مبين ًا �أنه جرى تنفيذ ثالثة وع�شرين م�شرو ًعا
بقيم ��ة  800أ�ل ��ف دوالر ف ��ي ع ��دد م ��ن م ��دن المنطق ��ة العربية،
فيم ��ا �أعرب المدير الع ��ام لمكتب التربية العرب ��ي الدكتور علي
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ب ��ن عبدالخال ��ق القرني عن ترحي ��ب المكت ��ب با�ستمرارية دعم
الم�شاري ��ع المميزة كم�شروع ر�سل ال�س�ل�ام والك�شافة التي لها
دور مميز في التربية منذ ت�أ�سي�سها.
وت�ضمنت مجاالت التعاون بين الطرفين بح�سب مذكرة التفاهم
تدري ��ب ال�شب ��اب وال�شابات ف ��ي النواحي الإداري ��ة والميدانية،
وتنظيم الم�ؤتم ��رات والفعاليات الم�شتركة التي تخدم ال�شباب،
�إ�ضافة إ�ل ��ى تفعيل مبادرات وم�شاريع ر�س ��ل ال�سالم والبرامج
الم�شابهة التي تخدم المجتمعات العربية و الخليجية على وجه
الخ�صو� ��ص ،و�شمل ��ت تنظي ��م ور�ش عم ��ل ،ومع�سك ��رات خدمة
عام ��ة ،وبرامج م�س�ؤولية اجتماعية م�شتركة في الدول الأع�ضاء
بالمكتب والمنظمة� ،إ�ضافة �إلى تنظيم فعاليات تربوية م�شتركة،
باال�ستفادة من م�ساهمات وخبرات الطرفين في هذا المجال.

معرض الرياض الدولي للكتاب 2016م
برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن
عبدالعزي� �زـ حفظه اهللُ -عقدت فعاليات معر� ��ض الريا�ض الدولي
للكت ��اب  2016بمقر مركز المعار�ض ف ��ي الفترة من  29جمادى
الأول ��ى حتى  9جم ��ادى الآخرة 1437هـ الموافق  19-9مار�س
 2016م ،ال ��ذي نظمت ��ه وزارة الثقافة والإعالم بالمملكة العربية
ال�سعودي ��ة تحت �شعار «الكتاب ،ذاكرة ال ت�شيخ» .و�شارك مكتب
التربي ��ة العربي لدول الخليج بجناح في هذا المعر�ض قدم خالله
مجموعة من منتجات برامجه وم�شروعاته التي قام بتنفيذها في

مجاالت تربوية متنوعة وكذلك �آخر الإ�صدارات والتطبيقات التي
قام ب�إنجازها ف ��ي مجال تطوير التعليم ،وعر�ض عد ًدا من الكتب
الت ��ي قام بترجمتها �إلى اللغة العربي ��ة في �إطار برنامج التعريب
ال ��ذي يقوم المكتب على تنفيذه  ،و�ضم جناح المكتب 158عنوان ًا
من �أهم و�أحدث مطبوعاته و�إ�صداراته.
يع ��د معر� ��ض الريا� ��ض الدولي للكت ��اب �أح ��د �أكب ��ر المهرجانات
الثقافي ��ة الت ��ي ت�سه ��م ف ��ي �إث ��راء الثقاف ��ة والفكر� ،إذ ي ��زور هذا
المعر�ض �سنو ًّيا �أكثر من مليون زائر.

اإلعالن عن مسابقة سلسلة الكتب الثقافية لألطفال
�أعل ��ن مكت ��ب التربي ��ة العربي لدول الخليج ع ��ن فتح باب المناف�س ��ة الإبداعية في الكتاب ��ة للطفل العربي(المرحل ��ة الثامنة),
وقيمتها ( )10000ع�شرة �آالف ريال تُمنح لكل فائز من الفائزين الع�شرة الأوائل ,كما يقوم المكتب بطباعة الأعمال الفائزة
ون�شره ��ا ,ويدع ��و المهتمين ب�أدب الطف ��ل �إلى الم�شاركة في هذا المي ��دان ،ي�أتي ذلك انطالقـًا من �أه ��داف المكتب الأ�سا�سية,
وت�شجيعـ ً ��ا للمبدعين,و�إث ��را ًء لمكت ��ب الطفل العرب ��ي وت�شجي ًعا للأطف ��ال على الق ��راءة  ،و�أعلن المكتب �أن �آخ ��ر موعد لقبول
الم�ش ��اركات ه ��و  12ربيع الآخر 1438هـ الموافق  31يناير 2017م ،و�أن الأعمال المتناف�سة يتم تقديمها �إلى عنوان المكتب
(مكتب التربية العربي لدول الخليج).
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بقلم :ديفيد غالن�س

هل تســاعد التكنولوجيــا

يف املدارس يف تحسين التعليم؟
ترجمة :عمر خليفة
مكتب التربية العربي لدول الخليج
ج��دا للعالم
لق��د أعطت منظم��ة التعاون االقتص��ادي والتنمية درجة متدنية
ًّ
عندما تعلق األمر باستخدام الحواسيب لتحسين النتائج التعليمية في المدارس،
وإلعط��اء المراهقين المهارات الرقمية التي س��يحتاجون إليها على نحو متزايد
في حياتهم .وفي تقرير صدر هذا األس��بوع بعنوان« :الطالب وأجهزة الكمبيوتر
والتعلم» قال مدير التعلي��م والمهارات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أندريه شاليش��ر إن التقرير قد أظهر أنه« :ال يوجد تحس��ن ملموس في تحصيل
الطالب في القراءة أو الرياضيات أو العلوم في البلدان التي استثمرت بكثافة في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التعليم».

وف ��ي الواق ��ع بالن�سبة ل ��دول مثل ا�ستراليا الت ��ي ا�ستثمرت بكثافة ،كي ت�ضم ��ن �أن كل طفل ي�ستطيع
الو�صول �إلى جهاز كمبيوتر محمول في المدر�سة ف�إن �أداء القراءة الرقمي فيها قد تردى كثير ًا بين
عامي  2009و .2012هكذا يقول �أندريه �شالي�شر.
وي�ضي ��ف :لقد كان �أداء الطالب الذين ي�ستخدمون �أجهزة الكمبيوتر ب�شكل متكرر ج ًّدا في المدر�سة
ف ��ي نواتج التعلم �سيئ� � ًا للغاية حتى بعد �أن ن�أخذ الخلفية االجتماعي ��ة والديموغرافية له�ؤالء الطالب
في الح�سبان.
والخال�ص ��ة العام ��ة للتقرير هي �أنه �إذا كان الطالب ذك ًّيا وجي ًدا في القراءة ف�إنه �سيكون جي ًدا كذلك
ف ��ي الق ��راءة عل ��ى الكمبيوتر .ربم ��ا ال ينبغي �أن يثير ه ��ذا ده�شتنا ،ولكن ذلك يح ��دث بالفعل لأننا قد
ت�شربنا بفكرة مفادها �أن للتكنولوجيا ق ًوى �سحرية.
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لق ��د كان ��ت المق ��درة التقني ��ة المتمثل ��ة ف ��ي وج ��ود ك� � ٍّم هائل من
المعلوم ��ات يمكن البح ��ث داخلها في الت ِّو ب�سهول ��ة �أم ًرا مرب ًكا
بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى�،إذ الطف ��ل �سيع ��رف ب�ش ��كل تلقائ ��ي كي ��ف
ي�صي ��غ الأ�سئلة المنا�سبة  ،وكيف يفهمه ��ا ،وبالتالي كيف يختار
الأجوبة المنا�سبة ويقوم بتركيبها من النتائج  .،ويفتر�ض �أي�ض ًا
حما�سا للقيام بهذا
�أن «المواطني ��ن الرقميي ��ن» �سيكونون �أكث ��ر ً
لأن ��ه �سيكون �شيئًا طبيع ًّيا بالن�سب ��ة لهم .لقد ن�سينا  -بطريقة �أو
ب�أخ ��رى  -أ�ن ��ه في �أي ��ام «المواطنين الورقيين» ل ��م يكن الأطفال
بال�ض ��رورة ملهمي ��ن بال�ض ��رورة للدرا�س ��ة �أو اال�ستك�شاف فقط
لأنهم ي�ستطيعون ذلك.
والجان ��ب الأكث ��ر �إث ��ارة للقل ��ق ف ��ي تقري ��ر منظم ��ة التع ��اون
االقت�ص ��ادي والتنمي ��ة هو �أنه يرتكز على نظ ��رة �سطحية ظاهرية
ن�سب ًّي ��ا للمه ��ارات الرقمي ��ة .فه ��و �-أي التقرير -ال يقي ��م القدرة
عل ��ى القي ��ام بمهام �أكث ��ر تعقي� � ًدا على �شبك ��ة االنترن ��ت وال يقيم
ا�ستخ ��دام البرمجي ��ات -مثل جداول البيانات عل ��ى �سبيل المثال
لت�سجي ��ل وتنظيم وتحليل البيانات .التقييم الم�ستخدم ك�أ�سا�سف ��ي تقرير المنظمة هو برنامج التقيي ��م الدولي (Programme
 .for International Assessment (PISAوف ��ي �س� ��ؤال
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نموذج ��ي تم ت�صميمه لتقييم مهارات القراءة الرقمية ،يطلب من
الطالب �أن يقوم بت�صفح موقع ما و�إيجاد الوقت لحدث ما .وهذا
يتطل ��ب �أن يكون الطال ��ب قاد ًرا على ق ��راءة �صفحة الويب وفهم
م ��ا هي الروابط التي يتوجب ال�ضغط عليها من �أجل االنتقال �إلى
�صفحات �أخر للح�صول على المعلومة.
وعل ��ى الرغ ��م من �أن ه ��ذه الأن ��واع من المه ��ام قد تظه ��ر بدائية
المه ��ارات الرقمي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا الف ��رد م ��ن �أج ��ل ا�ستخدام
االنترنت ،ف�إنها ال تفيدنا كثي ًرا في نجاح �شخ�ص ما في ا�ستخدام
خا�صا ج ًّدا ال�ستخدامه.
نظام �شركات تعطي تدري ًبا ًّ
�إن توف ��ر �أجه ��زة الكمبيوت ��ر ف ��ي حد ذات ��ه ال يغير م ��ن �ضرورة
�أن يق ��وم المعلم ��ون بتدري�س المه ��ارات الأ�سا�سي ��ة والمحتوى،
وال تغي ��ر كذل ��ك حاج ��ة الط�ل�اب لدرا�س ��ة وتعل ��م تل ��ك المهارات
وممار�سته ��ا .وف ��ي الواق ��ع ف� ��إن وج ��ود �أجه ��زة الكمبيوتر في
المدار� ��س قد يك ��ون بمثابة �إلهاء للطالب �أكثر م ��ن كونه م�ساع ًدا
لهم وف ًقا لتقرير منظمة التعاون والتنمية.
«�إن الط�ل�اب الذين ي�ستخدمون �أجه ��زة الكمبيوتر ب�شكل متكرر
ج ��د ًا ف ��ي المدار�س يك ��ون �أدا�ؤه ��م �سيئًا ج� � ًّدا في معظ ��م نواتج
التعل ��م ،حتى بعد �أخذ الخلفي ��ة االجتماعية والتركيب ��ة ال�سكانية

لهم في الح�سبان».
ق ��د يحتج �أن�صار فكرة ا�ستخ ��دام �أجهزة الكمبيوتر في المدار�س
ب� ��أن الدرا�س ��ة بب�ساط ��ة تق ��وم ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى حقيق ��ة �أن
التكنولوجيا لم يتم ا�ستخدامها ب�شكل �صحيح� .أو �أن المعلمين لم
يتم تدريبهم على كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا في التدري�س ب�شكل
كاف � ،أو �أن البرمجيات التعليمية والموارد لي�ست جيدة ج ًّدا .
ربما يكون هناك �شيء من ال�صحة في هذه النقاط  ،ولكن من ال�صعب
�أن ن�صدق �أن ذلك من �ش�أنه �أن يحث فار ًقا جوهر ًّيا في النتائج.
لق ��د قي ��ل الكثير حول نق� ��ص المه ��ارات الرقمية لل�شب ��اب وكبار
ال�سن على ال�سواء .و�إذا �صحت التنب�ؤات القائلة ب�إحالل الإن�سان

الآل ��ي في بع�ض الوظائف ،ف� ��إن الوظائف التي �ستتبقى للإن�سان
�ستك ��ون فق ��ط هي التي تتطل ��ب مهارات رقمية عالي ��ة الم�ستوى.
وت�ستخ ��دم هذه الحج ��ة لتبرير تدري�س البرمج ��ة الحا�سوبية في
المدار� ��س عل ��ى �أ�سا� ��س �أن ه ��ذا  -بطريقة �أو ب�أخ ��رى � -سيزود
الطالب بفه� � ٍم �أعمق في كيفية ا�ستخ ��دام البرمجيات ب�شكل عام.
وكم ��ا هو الحال م ��ع �أجه ��زة الكمبيوتر ف�إن معرف ��ة بع�ض علوم
الترمي ��ز والت�شفي ��ر ي�شبه �إلى ح ��د كبير تعلم جم ��ل �أ�سا�سية في
اللغ ��ة الفرن�سي ��ة� ،أو كيفي ��ة تعلم ت�شغي ��ل الأغان ��ي الب�سيطة على
جه ��از الت�سجي ��ل� .إن تجربة �أو�سع قد ال تفيد في عالم يحتاج �إلى
مهند�س برمجيات �أو مترجم �أو مو�سيقار في حفل مو�سيقي.
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البرنــامج الدولــي لتقييــم الطلبــة ()PISA
ودوره في مساعدة الدول في تحسين نتائج التعـلم

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج باالش��تراك مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDورش��ة تدريب اختبارات
 PISAتحت عنوان« :كيف يمكن للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة( )PISAأن يساعد الدول في تحسين نتائج التعلم؟» ،وعقدت
هذه الورشة بحضور المدير العام للمكتب وخبيرة نظم التعليم وتقييم الطلبة في البنك الدولي مارجريت كالرك ،إضافة إلى
سبعة من الخبراء العالميين في مجال التربية  ،واثنين وثالثين من خبراء التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وت�ضم َّن ��ت الور�ش ��ة تقديم �سل�سل ��ة من �أربع ن ��دوات تع ّلم الأقران
لدع ��م دول الخليج العربي ف ��ي ا�ستخدام البرنام ��ج الدولي لتقويم
الطلبة ( )PISAوالتقييمات الأخرى وا�سعة النطاق بهدف تح�سين
التعل ��م ،وتعزي ��ز الإ�صالح الترب ��وي  ،وت�سهيل ر�ص ��د التقدم نحو
تحقيق هدف التنمية الم�ستدامة في التعليم بحلول عام  2030م.
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و�سع ��ت الور�ش ��ة �إل ��ى توفير من�ص ��ة ل�صن ��اع القرار ف ��ي الدول
الأع�ض ��اء بالمكت ��ب وغيره ��ا م ��ن ال ��دول العربي ��ة الأخ ��رى
الم�ست�ضاف ��ة ،لمناق�شة ال�سبل الت ��ي يمكن فيها للأدلة من PISA
�أن ت�سهم ف ��ي تح�سين جودة وعدالة الأنظمة المدر�سية ،كما قدم
الخبراء الدوليون �أدلة من قاعدة  PISAالمعرفية يمكن �أن تدعم

�صناع ال�سيا�سة في المنطقة.
وتعد هذه االختبارات �أكبر تقويم دولي للطلبة في العالم� ،إذ تلتقي
فيها ثمانون من االقت�صاديات الم�شاركة ،وتقوم  PISAبتطوير
اختبارات غي ��ر مرتبطة ب�شكل مبا�شر بالمناهج المدر�سية ،وهذه
االختب ��ارات م�صمم ��ة لتقويم �إل ��ى �أي مدى ي�ستطي ��ع الطلبة في
نهاي ��ة التعليم الإلزامي تطبيق معارفهم على الأو�ضاع في الحياة
الواقعي ��ة وي�صبحون مهيئي ��ن للم�شاركة الكامل ��ة في المجتمع،
كم ��ا �أن المعلوم ��ات التي يتم جمعها من خ�ل�ال اال�ستبانات تزود
بمعلوم ��ات �سياقي ��ة يمك ��ن �أن ت�ساع ��د �صن ��اع القرار ف ��ي تحديد
العوام ��ل الت ��ي ت�ؤث ��ر عل ��ى �إنج ��از الطلب ��ة ،وت�صمي ��م �سيا�سات

وممار�سات تربوية �أكثر فاعلية .
كما عملت الور�شة على �إطالع الم�شاركين على المالمح الرئي�سة
ل� �ـ  PISAوكيف يمك ��ن ا�ستخدامه ��ا للت�أثير ب�ش ��كل �إيجابي على
�سيا�س ��ات الإ�ص�ل�اح ،كم ��ا و َّف ��رت فر�ص ��ة لتب ��ادل الم�شاركي ��ن
لتجاربه ��م في ا�ستخ ��دام نتائج  PISAف ��ي ال�سيا�سات الوطنية ،
كما �أتاحت الفر�صة للوقوف على تجارب الدول في بناء القدرات
الوطني ��ة للتقويم على نط ��اق وا�سع ،وا�ستك�ش ��اف الأدوات التي
توفره ��ا  PISAلدع ��م ال ��دول ،وكيف يمكن للتقوي ��م والتقييم �أن
يعم�ل�ا على تح�سين التعلم ،وتوظيف التغذي ��ة الراجعة المرتبطة
بنتائج الطلبة في �ضمان تحقيق الجودة والتح�سين في التعليم.
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األجهـزة المتناظـرة تواصـل لقـاءاتها
يس��عى مكتب التربية العربي ل��دول الخليج إلى تعزيز التواصل بي��ن األجهزة التنفيذية المتماثلة ف��ي وزارات التربية
والتعلي��م بدوله األعض��اء ،بما يحقق تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها  ،والوقوف على الممارس��ات التربوية الحديثة
المطبق��ة فيها  ،وبحث القضايا المتعلقة بمجاالت عم��ل تلك األجهزة  ،وتبادل اآلراء حول البرامج التطويرية التي تتبناها
ودراس��ة ما يعترضها من مش��كالت  ،إضافة إلى االطالع على نتائج التجارب والخبرات التربوية العالمية  ،ودراسة أفضل
السبل لالستفادة من نواتج برامج المكتب والمساعدة في تفعيلها في الميدان .

وف ��ي هذا الإطار تجيء لق ��اءات م�س�ؤولي الأجه ��زة المتناظرة
 ،وه ��ي م ��ن برام ��ج المكتب الم�ستم ��رة  ،والتي ت أ�ك ��دت �آثارها
الإيجابي ��ة في توطيد العالقات بين الجهات التنفيذية في الدول
الأع�ض ��اء والمكت ��ب  ،وما نتج عنه ��ا من مب ��ادرات ومقترحات
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أ�سا�س ��ا لبرام ��ج ون�شاط ��ات م�شتركة  ،وق ��د �شهدت
�أ�صبح ��ت � ً
الفترة الما�ضية عقد اللقاءات الآتية:
•لق ��اء م�شـرف ��ي التربي ��ة الخا�ص ��ةُ :عق ��د ف ��ي مق ��ر المكت ��ب
(الريا� ��ض يوم ��ي  2و  3ربيع الأول 1436ه� �ـ الموافق 24

و  25دي�سمب ��ر 2014م ) وت ��م في ��ه ا�ستعرا� ��ض تج ��ارب
ال ��دول الأع�ض ��اء وجهودها ف ��ي تطوي ��ر الكفاي ��ات المهنية
لم�شرف ��ي التربية الخا�ص ��ة ،كما ُعقِدت حلق ��ة نقا�شية حول
تطوير قدرات الكفاءات المهنية لم�شرفي ذوي االحتياجات
الخا�ص ��ة ،قُدم ��ت خالله ��ا محا�ضرات ح ��ول تعلي ��م ال�صم،
وتوظيف التكنولوجيا في الإ�شراف التربوي .
•لق ��اء م�س�ؤول ��ي الأن�شطة الريا�ضيةُ :عق ��د في مقر المكتب
(الريا� ��ض  16 :ربي ��ع الأول 1436ه� �ـ المواف ��ق  7يناي ��ر
2015م) ،وت ��م في ��ه تدار�س �آلي ��ات و�سبل تنفي ��ذ و�إقامة
ال ��دورة الريا�ضي ��ة المدر�سي ��ة  ،وكان م ��ن ثم ��رات ه ��ذا
اللق ��اء � ْأن ت ��م و�ض ��ع الأ�س� ��س والقواع ��د التنظيمي ��ة التي
عل ��ى �أ�سا�سه ��ا �أُقيمت �أول بطولة خليجي ��ة لكرة اليد التي
ا�ست�ضافته ��ا وزارة التربي ��ة والتعلي ��م بالمملك ��ة العربية

ال�سعودية في مدينة جدة .
•لق ��اء م�س�ؤولي التخطي ��ط والإح�صاءُ :عقد ف ��ي مقر المكتب
(الريا� ��ض  26 - 24 :ذو القع ��دة 1436هـ� �ـ المواف ��ق - 8
� 10سبتمب ��ر 2015م) بالتع ��اون م ��ع اليون�سك ��و ،وفيه تم
عر� ��ض �إطار عمل الأجندة التربوية 2030م في دول مجل�س
التع ��اون الخليجي واليمن ،وعقدت ور�ش ��ة عمل ر َّكزت على
الم�ؤ�شرات ال�سكانية ذات ال�صلة بالتخطيط التربوي.
•لقاء الم�سئولين عن (ال�سالمة المدر�سية)ُ :عقد في (محافظة
ج ��دة  21 - 20 :رج ��ب 1437هـ المواف ��ق � 28 - 27أبريل
2016م) وقُدم ��ت خالله �أوراق عمل عن تطور مفهوم الأمن
وال�سالم ��ة ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات التعليمية ،كما ت ��م ا�ستعرا�ض
تج ��ارب ال ��دول الأع�ض ��اء ف ��ي مج ��االت ال�صح ��ة وال�سالمة
المدر�سية والأمن في المن�ش�آت التعليمية.
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بقلم :براين لوي�س
الرئي�س التنفيذي للجمعية الدولية
للتكنولوجيا في التعليم

املعـايير العـاملية التي ترسم مسـار
التعـلم يف العصـر الرقمـي
ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج
إن عالمنا الذي نعيش فيه يصبح كل يوم أصغر مما كان عليه باألمس ،ليس من منظور جغرافي ،بل من حيث الوس��ائل
طرف
التي نتواصل بها ونتش��ارك األفكار .يمكن لرس��الة بريد إليكتروني أن تنتقل في لمح البصر من أي مكان إلى أقصى
ٍ
من الكرة األرضية في غضون ثوان .ويمكن أن يبث مقطع فيديو فتتم مشاهدته في جميع أنحاء العالم في نفس لحظة
البث .وبالمثل ،يمكن أن تعرض االبتكارات في مجال التعليم وتتم مشاركتها بسرعة البرق بواسطة المبدعين والمؤلفين
باستخدام مستقبل للقنوات الرقمية .كذلك لم تعد األفكار وطرق التدريس واإلصالحات التربوية الجديدة تستغرق شهوراً
كي تنتشر عبر العالم .واألفكار الجيدة -وغير الجيدة بالطبع -يتقاسمها الجميع على الفور.
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ه ��ذا التح ��ول يعني �أن تك ��ون الأنظمة التعليمية ف ��ي جميع �أنحاء
العال ��م ق ��ادرة عل ��ى تقييم الك ��م الهائ ��ل م ��ن الأف ��كار والمفاهيم
التربوي ��ة المعا�صرة ،لتحديد ما هو �صالح في بالدها مع مراعاة
الأنظمة والثقافات ال�سائدة فيها.
و�إن ب ��روز �ش� ��أن التقييم العالمي يعني �ض ��رورة �أن تقارن الدول
�أنظمتها التعليمية ،وتج ��د الفر�ص للتح�سين في بع�ض المجاالت
وتحدد النجاحات التي ت�ستحق االحتفال واالقتداء.
ف ��ي بع�ض الحاالت تثي ��ر عولمة التعليم من الم�ش ��كالت �أكثر مما
تثي ��ر العالج والحل ��ول ،ف ��وزراء التعليم في جميع �أنح ��اء العالم
ي�ستغلون وقتهم في فهم وتبرير م�شاركتهم في البرنامج الدولي

لتقيي ��م الط�ل�اب ( )PISAوف ��ي درا�س ��ة التوجه ��ات العالمية في
العل ��وم والريا�ضي ��ات المعروفة اخت�صار ًا ب� �ـ  . TIMSSوعندما
ي�شارك ��ون في هذه البرام ��ج ف�إنهم في الغالب ُيدع ��ون �إلى �شرح
م�شاركتهم تلك ونتائجها.
لح�س ��ن الح ��ظ ف� ��إن الجمعي ��ة الدولي ��ة للتكنولوجيا ف ��ي التعليم
( )ISTEم ��ع مجتمعه ��ا الم�ؤ َّلف م ��ن تربويين يق ��ودون التحول
ف ��ي التعليم .وف ��ي الواقع  ،ف�إن الجمعية قد تنب� ��أت منذ �أم ٍد بعيد
بعولمة التعلم والتدري�س� ،إننا ندعم الطالب والتربويين بقوة في
جميع �أنحاء العالم وهم يعملون على تحويل التعليم.
لق ��د وجدن ��ا ك ��ي نخ ��دم .و�إن الجمعي ��ة الدولي ��ة كمنظم ��ة تق ��وم
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عل ��ى ه ��دف ،ملتزم ��ة بخدم ��ة مجتمع وا�س ��ع النط ��اق لال�ستفادة
م ��ن العم ��ل الذي نقوم ب ��ه .يت�ضم ��ن هذا العم ��ل تقدي ��م الموارد
والأدوات للمعلمين الذين يبحثون عن التح�سن الم�ستمر في دمج
التكنولوجي ��ا في التعليم ،كما يت�ضمن تقديم الدعم لقادة المناهج
الذي ��ن يعمل ��ون في م�ساع ��دة زمالئه ��م ليرتقوا ف ��ي ممار�ستهم.
ويت�ضم ��ن كذلك قيادة التعلم المهني وفر�ص ربط ال�شبكات لقادة
المدار�س الذي ��ن يقومون بمبادرات التح ��ول ،ويت�ضمن م�ساعدة
الفرق الباحثة عن التقدم والنماء م ًعا .
�إن هدفن ��ا باخت�صار ،هو �إحداث تغيير في حياة جميع المتعلمين
ف ��ي جمي ��ع �أنحاء العالم .وه ��ذا هو ال�سبب الذي م ��ن �أجله قامت
الجمعي ��ة الدولي ��ة للتكنولوجيا في التعلي ��م با�ستحداث معاييرها
قبل عقدين من الزمان تقري ًبا  ،وتعد هذه المعايير اليوم برنامج
عم ��ل للتربويين ف ��ي جميع �أنحاء العالم وه ��م يتخذون قراراتهم
حول المناهج التدري�سية والتعليم والتعلم والتكنولوجيا المهنية.
ع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،ف� ��إن معايير الجمعي ��ة تزودهم بر�ؤي ��ة حول ما
ه ��و ممك ��ن في التعل ��م والتدري�س والقي ��ادة في عالمن ��ا المترابط
والمت�ضائل با�ستمرار.
ل ��دى الجمعية الدولية خم�س مجموعات من المعايير ،منها �أربعة
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تحق ��ق �أدوار ًا مهنية تت�ضمن معايير المعلمين ومديري المدار�س
والمدربي ��ن معلمي علوم الحا�س ��وب .وجميع هذه المعايير قائمة
على معايير الطالب التي تعد الأ�سا�س� .أما المجموعة الكاملة من
المعايير ف�إنها تقود الأنظمة المدر�سية ومديريها خالل القرارات
العديدة التي يواجهونها ،والمتعلقة بدمج تكنولوجيا التعليم من
�أجل تحويل التعلم والتدري�س.
ف ��ي يوني ��و � 2016أ�ص ��درت الجمعي ��ة تحدي ًث ��ا لمعايي ��ر الطالب
ا�شتم ��ل عل ��ى تغييرات هام ��ة ،على �سبي ��ل المثال ت ��م الت�أكيد على
ت�شجي ��ع الطالب على قيادة تعلمهم الخا�ص بهم ،كما تمت �إ�ضافة
التفكي ��ر الح�ساب ��ي والت�صمي ��م االبت ��كاري ب�صفتهم ��ا كف ��اءات
�ضروري ��ة ،كذل ��ك تمت زيادة ف ��ي التركي ��ز على التع ��اون وتبادل
المعرفة حول العالم .تت�ضمن معايير الطالب للعام  2016ما يلي:
متعلم مت�شجع  -مواطن رقمي  -بانٍ للمعرفة  -مفكر ح�سابي -
م�صمم مبتكر  -متوا�صل مبدع  -ومتعاون عالمي.
ت�ستخ ��دم معايي ��ر الجمعية الدولي ��ة �أو تعد مرج ًعا ف ��ي �أكثر من
ثماني ��ن دولة حول العال ��م ،وهي �أ�سا�س للتعل ��م المهني للمعلمين
ح ��ول العال ��م .وقد �أثبتت ه ��ذه المعايير جدواها عل ��ى مر الزمن،
وب�إ�ص ��دار معايير الجمعية للعام  2016للطالب �أ�صبحت وا�سعة

االنت�شار ومهمة على ال�صعيد العالمي �أكثر من �أي وقت م�ضى.
وف ��ي الواقع ي�ستخدم الكثير م ��ن التربويين المبدعين في منطقة
الخلي ��ج ه ��ذه المعايي ��ر .والمعلمون ف ��ي مملكة البحري ��ن ودولة
قط ��ر والمملكة العربية ال�سعودية على ات�ص ��ال دائم مع الجمعية
الدولية ،وي�ستخدمون مواده ��ا ومواردها وهم يطورون �أ�ساليب
التدري�س المبتكرة والمعا�صرة.
تع ��د معايي ��ر الجمعية الدولية �شيئًا فري� � ًدا من نوعه ،وذلك لأنها
بالرغ ��م م ��ن دعمه ��ا لتكنولوجيا التعلي ��م ،فهي في المق ��ام الأول
والأخي ��ر معايير للتعل ��م �أكثر من كونها مه ��ارات تقنية �أ�سا�سية.
وه ��ي ال تلزم �ش ��راء �أجه ��زة �أو تو�صي ب�أدوات لأنه ��ا تركز على
الجان ��ب التربوي ال ��ذي يركز على الم�ستقب ��ل ويثبت جدواه عبر
الزمن .ولأن هذه المعايير تدعم عملية البحث واال�ستك�شاف التي
يقوده ��ا المتعلم ،فهي لم ت�صمم لكي تق ��ارن �أو تناف�س غيرها من
المعايي ��ر �أو الكف ��اءات �أو المب ��ادرات ،و�إنما ُ�صمم ��ت لكي تكون
بمثابة �إطار تعاوني و�أ�سا�س يبنى عليه..
كذل ��ك ف�إن معايي ��ر الجمعية الدولية للتكنولوجي ��ا في التعليم تعد
تكمل ��ة لمعايي ��ر اليون�سك ��و ب�ش� ��أن كف ��اءة المعلمي ��ن  ،و�إن كانت
لي�ست �أقدم منها .ون�سب ��ة لطبيعتها المتميزة والفريدة والمفيدة

للتربويي ��ن ف�إنها مالئمة ومتوافقة مع معايي ��ر التعليم في جميع
�أنحاء العالم ،ويمك ��ن ا�ستخدامها بوا�سطة جميع الأنظمة ،مهما
تباينت في ح�صولها وو�صولها �إلى التكنولوجيا من �أجل التعلم.
وبجان ��ب هذه المعايي ��ر ،توفر الجمعية الدولي ��ة للتكنولوجيا في
التعلي ��م مجموع ��ة من الم ��وارد الت ��ي ت�ساعد عل ��ى ا�ستخدام هذه
المعايي ��ر .لم ��اذا؟ لأنن ��ا ملتزم ��ون باال�ستمرار في تح ��ول التعلم
والتدري�س على نطاق عالمي.
�إن معايي ��ر الجمعي ��ة الدولي ��ة للتكنولوجي ��ا ف ��ي التعلي ��م مدعوم ��ة
بال�ش ��روط الأ�سا�سي ��ة ( ،)Essential Conditionsوه ��ي �إط ��ار
ال مثيل ل ��ه لتخطيط تكنولوجيا التعليم .وه ��ذه التوجيهات الأربعة
ع�ش ��ر القوي ��ة ت�ساعد المدار�س ف ��ي جميع �أنحاء العال ��م على �إيجاد
بيئة تعل ��م غنية بالتكنولوجيا ،وعلى و�ض ��ع خياراتهم حول النا�س
وال�سيا�س ��ات والموارد للمدار�س في الع�ص ��ر الرقمي ،كذلك تمثل
ال�ش ��روط الأ�سا�سي ��ة �إط ��ا ًرا �شام�ل� ًا يق ��ود تنفيذ معايي ��ر الجمعية
الدولية جن ًبا �إلى جنب مع تغيير وتخطيط تقني مدرو�س ال مثيل له.
قد يبدو عالم المعايير معقدًا ومرب ًكا  ،وهو ينمو ويترعرع ،لكن معايير
الجمعي ��ة الدولي ��ة للتكنولوجي ��ا ف ��ي التعليم ـ� �ـ وهي تركز عل ��ى التعلم
والأ�ساليب التربوية ــ تمثل دع ًما وثيق ال�صلة للتربويين المعا�صرين.
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املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
•ندوة تغ ّيب الطلبة يف مدارس التعليم العام

عق ��د المركز العربي للبحوث التربوي ��ة لدول الخليج هذه الندوة
في �إطار تنفيذه لبرنام ��ج «تغ ّيب الطلبة في مدار�س التعليم العام
وعالقته ببع�ض المتغيرات التعليمية والبيئية» وهدفت الندوة �إلى
مناق�شة وتحديد العوامل الم�ؤدية �إلى تغيب الطلبة عن المدار�س،
لتع ��رف النتائج المترتب ��ة على هذه الم�شكل ��ة ،ور�صد التوجهات
العالمي ��ة في التعامل معها ،وتبادل الخبرات بين االخت�صا�صيين
التربويي ��ن في ال ��دول الأع�ضاء ح ��ول ت�شخي�ص �أبع ��اد الم�شكلة
و�سبل عالجها ،والتقليل من �آثارها ال�سلبية.
وعقدت الندوة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خالل
المدة من � 5 - 4صفر 1437هـ الموافق  17 16-نوفمبر 2015م.
وعل ��ى م ��دى �أرب ��ع جل�س ��ات عم ��ل ت ��م التعري ��ف بالبرنام ��ج
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والن�شاط ��ات الت ��ي ت�ضمنه ��ا ،كما تم عر� ��ض الدلي ��ل الإر�شادي
الخا� ��ص بالأ�سرة ،وكذل ��ك الدلي ��ل الإر�شادي الخا� ��ص بالهيئة
التعليمي ��ة ،وبي ��ان العوام ��ل الم�ؤدية لتغيب الطلب ��ة ،ودور �أ�سر
الطلب ��ة و�أع�ضاء الهيئة التعليمية في تقليل ظاهرة الغياب .وفي
الجل�س ��ة الأخي ��رة تم عر� ��ض خطة العم ��ل المقترح ��ة ال�ستفادة
ال ��دول الأع�ض ��اء م ��ن نوات ��ج البرنام ��ج ،وتط ��رق العر� ��ض في
الخت ��ام �إلى الإج ��راءات والآلي ��ات المقترحة ل ��وزارات التربية
والتعلي ��م والإدارات المخت�ص ��ة بها ،وللم�شرفي ��ن والموجهين
واالخت�صا�صيين االجتماعيين والنف�سيين والمعلمين والجهات
الم�ساندة كالجامعات ومراكز البحوث وو�سائل الإعالم وغيرها
من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني.
ح�ضر الندوة �ستة ع�شر م�شار ًكا من الم�س�ؤولين واالخت�صا�صيين
ف ��ي التعلي ��م الع ��ام ب ��وزارات التربي ��ة والتعلي ��م  ،بالإ�ضافة �إلى

الخب ��راء الذين �أعدوا الدرا�سات المطلوبة في البرنامج ،وخبراء
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
•من إنجازات املركز

يق ��وم المركز بتنفيذ ع ��دد من البرامج  ،ونورد فيم ��ا ي�أتي ً
بع�ضا
مما تم �إنجازه في تلك البرامج :
•ف ��ي �إطار برنام ��ج تجويد التعلي ��م  :انتهى المرك ��ز من اختيار
نم ��وذج للأدوات والإجراءات المتبعة ف ��ي مجال �ضمان جودة
التعلي ��م  ،تمهي ًدا للب ��دء في تطبيق النم ��وذج وتجربته  ،كما تم
االنتهاء من ( ثالثة ف�صول ) من درا�سة علمية ـ يتم �إعدادها ـ في
مج ��ال جودة التعلي ��م  ،تت�ضمن( :م�سح النم ��اذج والممار�سات
والأدوات والإجراءات المتبعة في مجال �ضمان جودة التعليم.
•ف ��ي برنام ��ج المرك ��ز لال�ستثم ��ار ف ��ي التعليم ت ��م �إج ��راء م�سح
للتج ��ارب القائمة في ال ��دول الأع�ضاء في مج ��ال تمويل التعليم
الع ��ام ،بما في ذلك الوقف الإ�سالم ��ي  .وكذلك التجارب الدولية
المتمي ��زة ف ��ي مج ��ال تموي ��ل التعلي ��م  ،كم ��ا ت ��م تحدي ��د �أن�سب

الخيارات وال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والتنظيمات التي يمكن
لل ��دول الأع�ضاء تبنيها في مجال تمويل التعليم العام  ،وتقييمها
ف ��ي �ض ��وء الواق ��ع االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي لل ��دول الأع�ضاء
بالمكت ��ب  ،كما تم و�ضع نموذج مالئم ،في �ضوء نتائج الدرا�سة
الم�سحي ��ة ،لتموي ��ل التعلم الع ��ام في الدول الأع�ض ��اء ،وتف�صيل
ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والتنظيمات الخا�صة به.
•في برنام ��ج الإدارة التعليمية تم ح�صر نواتج برامج المكتب
ف ��ي مج ��ال الإدارة المدر�سي ��ة ور�ص ��د نماذج لواق ��ع الإدارة
المدر�سية في الدول الأع�ضاء ،و�إجراء درا�سة تحليلية مقارنة
لنم ��اذج الإدارة المدر�سي ��ة في الدول ذات الأنظم ��ة التعليمية
المتقدم ��ة ،ونم ��اذج الإدارة المدر�سي ��ة في ال ��دول الأع�ضاء،
والخروج بنم ��اذج وحلول مقترح ��ة منا�سبة لل ��دول الأع�ضاء
 ،ويج ��ري تحكيمه ��ا  ،تمهي� � ًدا ال�ستكمال البرنام ��ج في �ضوء
نتائج التحكيم .
•ف ��ي برنامج رعاية الموهوبين تم �إجراء درا�سة ت�شمل  :م�سح
�أب ��رز االتجاهات والممار�سات والتج ��ارب العالمية في مجال
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رعاية الموهوبين  ،وم�سح برامج رعاية الموهوبين في الدول
الأع�ض ��اء  .بغر� ��ض ا�ستخال� ��ص مقترح ��ات لدع ��م �سيا�سات
وممار�سات الدول الأع�ضاء في مجال رعاية الموهوبين.
•ف ��ي برنامج �أدل ��ة تربوية توعوي ��ة للأ�سرة تم �إج ��راء درا�سة
م�سحي ��ة للم�ستج ��دات الإقليمي ��ة والدولية ح ��ول دور الأ�سرة
في تعزيز ارتباط الأبناء بالمدر�سة  ،وتحديد مو�ضوع الدليل
الأ�س ��ري في �ضوء نتائج الدرا�س ��ة الم�سحية  ،ويجري العمل
على �إنجاز الدليل في �ضوئها جا ٍر لإعداد الدليل
• �أ�صدر المركز �سبعة �إ�صدارات ربع �سنوية تحت العناوين الآتية:
1.1ال�رشاكة املجتمعية املعا�رصة يف التعليم .
2.2دور التعليم يف بناء جمتمع املعرفة .
3.3ا�ستخدام تقنية املعلومات يف التعليم .
4.4ا�سرتاتيجي ��ات التدري� ��س  ..كيف ت�ستجي ��ب لتنوع �أمناط
التعلم لدى الطلبة ؟
5.5الأبنية املدر�سية احلديثة .
6.6الدور املتغري للمعلم .
�7.7إدارة التغيري الرتبوي .
•ويتاب ��ع المركز العمل على �إ�ص ��دار العدد الثامن من الإ�صدار
تحت عنوان  « :ثقافة المدر�سة «
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•عق ��د المركز الحلق ��ة النقا�شي ��ة الثالثة ع�شـرة تح ��ت عنوان :
(تطوير البيئة المدر�سية ..م�س�ؤولية م�شتركة) ،ويتم الإعداد
لعقد الحلق ��ة النقا�شية الرابعة ع�شرة تح ��ت عنوان( :الن�شاط
الثقافي في المدر�سة).
•ف ��ي برنام ��ج المو�س ��م الثقافي للمرك ��ز �أقام المرك ��ز مو�سمه
الثقاف ��ي التربوي ف ��ي دورته الثاني ��ة والع�شـرين يومي  24و
 25جمادى الآخرة 1436ه الموافق  13و � 14أبريل 2015م
تحت عنوان � « :صعوبات التعلم  ..الع َّلة الخفية في التح�صيل
الدرا�س ��ي «  :كما �أقام المو�سم في دورت ��ه الثالثة والع�شـرين
ف ��ي يوم ��ي  4و 5رج ��ب 1437ه� �ـ المواف ��ق  11و� 12إبري ��ل
2016م ،تحت عنوان :م�س�ؤولية المدر�سة في تنمية الثقافة».
•يق ��وم المرك ��ز عل ��ى �إنج ��از( معج ��م الم�صطلح ��ات التربوية
والنف�سي ��ة ) بغر�ض الإ�سه ��ام بتي�سير ال�سب ��ل على الباحثين
التربويي ��ن والنف�سيين ومواكبة التط ��ورات العالمية الحديثة
في هذا المجال.
•في �إط ��ار �إ�سهامات المرك ��ز في الحراك الترب ��وي في الدول
الأع�ضاء والمنظم ��ات الإقليمية والعالمي ��ة ذات ال�صلة بمهام
المرك ��ز � ،شارك خالل العامي ��ن الما�ضيين  1436و 1437هـ
( 2015و 2016م) ف ��ي العديد من الفعاليات ومنها :معر�ض

الكت ��ب ال�ص ��ادرة في دولة الكوي ��ت  ،بمنا�سب ��ة العيد الوطني
الراب ��ع والخم�سي ��ن وعيد التحري ��ر الراب ��ع والع�شرين الذي
نظمت ��ه مكتب ��ة الكوي ��ت الوطني ��ة (دول ��ة الكوي ��ت 4 :جمادى
الأولى 1436هـ الموافق  23فبراير 2015م).
•الم�شاركة في م�ؤتم ��ر (التربية وق�ضايا التنمية) الذي نظمته
كلية التربية بجامعة الكويت (دولة الكويت  25 :ـ  27جمادى
الأولى 1436هـ الموافق  18 - 16مار�س 2015م).
•الم�شارك ��ة في معر�ض « �آفاق �إلكترونية واعدة « الذي نظمته
منطق ��ة مب ��ارك الكبي ��ر التعليمي ��ة في مدر�س ��ة ليل ��ى الغفارية
الثانوي ��ة للبن ��ات بالتعاون م ��ع المركز الإقليم ��ي للبرمجيات
التعليمية (دولة الكويت 9 :رجب 1436هـ الموافق � 28أبريل
2015م).
•الم�شارك ��ة في لق ��اء «تعزيز القي ��م الإ�سالمي ��ة والمواطنة في
مواجه ��ة العن ��ف ودور ال�شب ��اب ف ��ي التنمي ��ة» ال ��ذي نظمته
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم (دولة الكويت 15 :
رجب 1436هـ الموافق  4مايو 2015م).
•الم�شارك ��ة ف ��ي معر� ��ض الكويت للكت ��اب في دورت ��ه الثمانين
(دولة الكويت� 7 :إلى � 17صفر 1437هـ الموافق � 19إلى 29
نوفمبر 2015م).

•الم�شارك ��ة ف ��ي االحتفال بالي ��وم العالمي للغ ��ة العربية (دولة
الكوي ��ت � 26 :صف ��ر 1437هـ المواف ��ق  8دي�سمبر 2015م )
الذي �أقامته وزارة التربية
•الم�شارك ��ة في الم�ؤتم ��ر الدولي الثاني ال ��ذي عقدته الجمعية
الكويتي ��ة لتقدم الطفولة العربية ف ��ي دولة الكويت  ،والخا�ص
بتجرب ��ة بيجيو �إميليا التربوية تحت عن ��وان  « :منهج ريجيو
�إميليا في التعليم  :المدر�سة باعتبارها مكانا للإلهام واالبتكار
والتع ��اون» (دول ��ة الكوي ��ت � 28 :إل ��ى  30جم ��ادى الأول ��ى
1437هـ الموافق  7ـ  9مار�س 2016م) .
•الم�شارك ��ة ف ��ي معر� ��ض الكتاب الدول ��ي بمكتب ��ة اال�سكندرية
(جمهوري ��ة م�صر العربية  12 :ـ  25جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق  21مار�س �إلى � 3أبريل 2016م).
•الم�شارك ��ة في ن ��دوة المركز العربي لت�ألي ��ف وترجمة العلوم
ال�صحي ��ة ف ��ي دول ��ة الكوي ��ت  ،ح ��ول « ال�شبك ��ة الإلكتروني ��ة
والمحتوى العربي في الإنترنت » (دولة الكويت  20 :جمادى
الآخرة 1437هـ الموافق  29مار�س 2016م).
•الم�شاركة في الم�ؤتمر والمعر�ض ال�سنوي الثاني والع�شرين
لجمعي ��ة المكتبات المتخ�ص�صة بدولة الكويت (دولة الكويت:
 14 - 12رجب 1437هـ الموافق � 21 - 19أبريل 2016م).
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املركـز التربـوي للغـة العـربية لدول الخليج
اتفاقية شراكة بين املركز ومجموعة «كلمات»

وقع ��ت مجموعة «كلم ��ات» ،المتخ�ص�صة في ن�ش ��ر وتوزيع كتب
الأطف ��ال المطبوع ��ة والإلكتروني ��ة باللغ ��ة العربي ��ة ،والمرك ��ز
الترب ��وي للغة العربية لدول الخلي ��ج ،اتفاقية �شراكة بهدف ن�شر
الوعي ب�أهمية اللغة العربية ،وتطوير تعليمها وتعلمها وحمايتها،
و�إبراز دورها في تعزي ��ز الهوية الوطنية .وجاء توقيع االتفاقية
ف ��ي إ�ط ��ار حر� ��ص الجانبي ��ن عل ��ى مواكب ��ة االتجاه ��ات العالمية
الحديث ��ة ،وتوظيفها في تطوي ��ر تعليم اللغة العربي ��ة وحمايتها،
وان�سجا ًما مع اهتمام قادة الدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي
لدول الخليج باللغة العربي ��ة وبالم�شاركة المجتمعية ،واعتبارها
جزء ًا ال يتجز�أ من عملية دعم وتحقيق التنمية الم�ستدامة.
واتف ��ق الطرف ��ان على التع ��اون في مج ��ال الجه ��ود الذاتية التي
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يق ��وم به ��ا كل طرف ف ��ي مجال خدمة اللغ ��ة العربي ��ة ،والتن�سيق
بينهم ��ا فيما يتع ّل ��ق بتوظيف الخدمات المقدمة م ��ن الم�ؤ�س�سات
المجتمعي ��ة ،ف ��ي تنفيذ البرام ��ج والم�شاريع والأن�شط ��ة الداعمة
للغ ��ة العربي ��ة� ،إ�ضافة �إلى تب ��ادل الإ�صدارات العلمي ��ة والفكرية
والثقافي ��ة بينهما ،بما ي�شمل الكت ��ب ،والمجالت ،والمن�شورات،
والإ�ص ��دارات الإلكتروني ��ة ،وت ��م توقي ��ع االتفاقي ��ة ف ��ي جن ��اح
«كلمات» الم�شارك بمعر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب ،حيث وقعها
الأ�ست ��اذ تامر �سعي ��د ،المدير العام لمجموعة كلم ��ات  ،والأ�ستاذ
عي�س ��ى الحم ��ادي ،مدي ��ر المرك ��ز التربوي للغ ��ة العربي ��ة لدول
الخليج ،وبح�ضور عدد من موظفي المجموعة والمركز.
ندوة العربية والعلوم

عق ��د المركز الترب ��وي للغة العربي ��ة لدول الخليج ن ��دوة بعنوان

«العربي ��ة والعلوم» وذلك في �إطار حر� ��ص �أجهزة مكتب التربية
العربي لدول الخليج على الأخذ بتوجيهات منظمة الأمم المتحدة
للتربي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم ،وتنفي ًذا لق ��رار الهيئ ��ة اال�ست�شارية
لخط ��ة تنمية الثقافة العربي ��ة التابعة لليون�سك ��و ،باعتماد محور
«العربي ��ة والعل ��وم» ل ��دورة  2015لليوم العالمي للغ ��ة العربية،
وذلك لإعادة لفت االنتباه �إلى �أهمية اللغة العربية والقيمة العالية
الت ��ي تحظ ��ى بها عل ��ى م ��دى التاري ��خ ،ومكانتها ف ��ي الح�ضارة
الب�شرية و�إ�سهاماتها في التطور العلمي .
وق ��د ت�ضمن ��ت الن ��دوة ــ الت ��ي �شارك فيه ��ا خب ��راء و�أ�ساتذة من
ذوي االخت�صا� ��ص ــ عدة محاور وجل�س ��ات نقا�شية تعر�ضت للغة
العربية ودورها في خدمة العلوم عبر تاريخ الإن�سانية
امللتقى التعريف��ي ملناهج وإص��دارات مكتب التربية
العربي لدول الخليج يف تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها 2014م

تح ��ت رعاي ��ة معال ��ي الأ�ست ��اذ ح�سي ��ن �إبراهي ��م الحم ��ادي وزير
التربي ��ة والتعليم وبح�ضور عدد من م�س�ؤولي الوزارة  ،ومجل�س
�أبوظب ��ي للتعليم وهيئة المعرف ��ة والتنمية الب�شري ��ة عقد المركز

الترب ��وي للغ ��ة العربية لدول الخلي ��ج الملتق ��ى التعريفي لمناهج
و�إ�ص ��دارات مكت ��ب التربية العربي لدول الخلي ��ج في تعليم اللغة
العربي ��ة للناطقين بغيرها ،وي�أتي هذا الملتقى الذي ُعقد في دبي
حر�ص ��ا من المركز على الإ�سهام في تفعيل اال�ستفادة من برامج
ً
المكتب وتحقي ًقا لأهداف وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات
العربية المتحدة الرامية لالهتمام باللغة العربية ك�إحدى الأدوات
الرئي�سة لتعزيز الهوية الوطنية ،و�ضمن �أهداف مجل�س �أبوظبي
للتعلي ��م وهيئ ��ة المعرفة والتنمية الب�شرية بدب ��ي لالهتمام باللغة
بتطوير تعليم اللغة العربية وحمايتها.
وق ��د ا�سته ��دف الملتق ��ى ذوي االخت�صا� ��ص بجمي ��ع المدار� ��س
منهاجا غير وزاري ،وتم عق ��د الملتقى في
الخا�ص ��ة التي تطب ��ق
ً
الي ��وم الأول بالمركز الإقليم ��ي للتخطيط التربوي (اليوني�سكو)
بال�شارق ��ة ،وتناول ��ت �أوراق عم ��ل الملتق ��ى محوري ��ن؛ الأول
االتجاه ��ات العالمي ��ة والتجارب في مجال تعلي ��م اللغات ،خا�صة
العربي ��ة للناطقي ��ن بلغ ��ات �أخ ��رى ،للأ�ستاذ الدكت ��ور  /محمود
�إ�سماعي ��ل �صال ��ح ،والثاني التعري ��ف ب�سل�سلة «�أح ��ب العربية» :
مكوناتها و�أهدافها ومنهجها ومحتوياتها ،والمعينات الم�صاحبة
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للأ�ست ��اذ  /نا�ص ��ف م�صطف ��ي عبد العزي ��ز ،وفي نهاي ��ة برنامج
الملتق ��ى تم فتح باب الحوار والمناق�شة واال�ستف�سار وا�ستطالع
ر�أي الح�ض ��ور ح ��ول « �أح ��ب العربية» من خ�ل�ال ا�ستبانة تقويم
�سل�سلة «�أحب العربية».
توقيع اتفاقية ش��راكة بين املركز التربوي للغة العربية
لدول الخليج وجامعة الخليج العربي

و َّق ��ع المركز التربوي للغة العربية ل ��دول الخليج اتفاقية �شراكة
م ��ع جامع ��ة الخلي ��ج العرب ��ي بمملك ��ة البحري ��ن ،ف ��ي الح ��ادي
والع�شرين م ��ن دي�سمبر  2014بهدف ن�شر الوع ��ي ب�أهمية اللغة
العربي ��ة وتطوي ��ر تعليمها وتعلمها و�صونه ��ا ،و�إبراز دورها في
تعزيز الهوية الوطني ��ة ،وذلك من خالل التعاون في تنفيذ برامج
معتم ��دة للمركز �ضمن برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
لعامي 2016-2015م.
وت ��م توقي ��ع االتفاقي ��ة في مق ��ر جامعة الخلي ��ج العرب ��ي بمملكة
البحري ��ن  ،حي ��ث وقعها الأ�ست ��اذ الدكتور خال ��د العوهلي رئي�س
الجامع ��ة  ،والأ�ستاذ عي�سى الحم ��ادي ،مدير المركز  ،وبح�ضور
عدد م ��ن موظفي الجامعة والمركز ،و�أكدت االتفاقية على حر�ص
الجانبين على مواكبة االتجاهات العالمية الحديثة ،وتوظيفها في
تطوي ��ر تعليم اللغة العربي ��ة و�صونها ،ان�سجا ًما مع اهتمام قادة

96

ال ��دول الأع�ضاء بمكتب التربي ��ة العربي لدول الخليج بالم�شاركة
المجتمعي ��ة ،واعتباره ��ا ج ��ز ًءا ال يتجز�أ من عملي ��ة دعم وتحقيق
التنمية الم�ستدامة.
واتف ��ق الطرف ��ان على التع ��اون في مج ��ال الجه ��ود الذاتية التي
يق ��وم به ��ا كل طرف ف ��ي مجال خدمة اللغ ��ة العربي ��ة ،والتن�سيق
بينهم ��ا فيما يتع ّل ��ق بتوظيف الخدمات المقدمة م ��ن الم�ؤ�س�سات
المجتمعية ،في تنفيذ البرامج والم�شاريع والأن�شطة الداعمة للغة
العربية ،وتبادل الإ�صدارات العلمية والفكرية والثقافية بينهما.
إصدار جديد يف «معايير تعليم اللغة العربية للصفوف األولى»

ي�أت ��ي ه ��ذا الإ�ص ��دار �ضم ��ن برام ��ج المرك ��ز الهادفة إ�ل ��ى �إعداد
معايير تعليم اللغ ��ة العربية لطلبة ال�صفوف الأولى من المراحل
الدرا�سي ��ة ،باعتبارها المرحلة الت�أ�سي�سي ��ة للتعليم�،سع ًيا لتحقيق
الج ��ودة ف ��ي تعلي ��م اللغة العربي ��ة  ،بم ��ا ي�ساعد طلب ��ة ال�صفوف
الأولى في �ضبط و�إتقان المه ��ارات اللغوية في القراءة والكتابة
واال�ستماع والتحدث.
أنموذج ��ا تطبيق ًّيا مط ��و ًرا للمعايير
وت�ضم ��ن الإ�ص ��دار الجدي ��د � ً
العلمي ��ة والأ�س� ��س التربوي ��ة لتعلي ��م اللغ ��ة العربي ��ة وتعلمها في
ال�سن ��وات الأول ��ى م ��ن المرحل ��ة االبتدائي ��ة ،وذل ��ك لتزويد ذوي

االخت�صا� ��ص بتل ��ك المعايي ��ر والأ�س� ��س ،بالإ�ضافة �إل ��ى را�سمي
ال�سيا�س ��ات التعليمي ��ة وم�سئول ��ي التخ�ص� ��ص بال ��وزارات،
والم�شرفي ��ن التربويي ��ن والمديري ��ن وم�ساعديه ��م والمعلمي ��ن.
و�أعلن مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بال�شارقة
 أ�ح ��د �أجه ��زة مكت ��ب التربي ��ة العرب ��ي ل ��دول الخليج -ع ��ن �أنالإ�ص ��دار الجدي ��د تم �إنجازه ف ��ي �إطار اتفاقي ��ة ال�شراكة التي تم
�إبرامه ��ا بين المركز التربوي للغ ��ة العربية لدول الخليج و�إدارة
جامعة الإمارات العربية المتحدة ،بما يحقق �أهداف مكتب التربية
العرب ��ي لدول الخليج في تفعيل ال�ش ��راكات المجتمعية في تنفيذ
حر�صا على ت�سهيل تطبيق
البرامج والم�شروع ��ات ،و�أ�ضاف �أنه ً
تل ��ك المعايير فقد ت ��م �إ�صدار المجلد الثان ��ي «الدليل التف�سيري»
و�شرح ��ا للمعايير
وتو�ضيح ��ا
للمعايي ��ر حي ��ث ت�ضم ��ن تف�سي� � ًرا
ً
ً
ومو�ضحا
الت ��ي تم التو�ص ��ل �إليها ،وليك ��ون مر�ش ًدا ،ومي�س� � ًرا،
ً
للمق�ص ��ود ب ��كل معي ��ار وم�ؤ�ش ��ر �أداء ،وكيفي ��ة تطبي ��ق المعايير
بال�ص ��ورة المرج ��وة �إ�ضافة �إلى تنفيذ ور�ش ��ة عمل تدريبية حول
تطبيقها بالدول الأع�ضاء.
من إنجازات املركز يف تنفيذ البرامج

يق ��وم المركز بتنفيذ ع ��دد من البرامج التي تخ ��دم اللغة العربية

وتعمل على تح�سين تعليمها وتع ّلمها  ،ونذكر ــ فيما ي�أتي ــ بع�ض
ما تم �إنجازه في تلك البرامج :
برنامج تطوير معايير مناهج اللغة العربية

تم ر�صد �أهم التجارب والممار�سات الإقليمية والعالمية في مجال
تطويرمعايي ��ر مناهج تعليم اللغات  ،والوقوف على �أبرز البرامج
القائم ��ة ف ��ي ال ��دول الأع�ض ��اء بالمكتب ف ��ي مجال تطوي ��ر معايير
مناهج اللغة العربية لل�صفوف  ) 6 ، 5 ، 4 ( :كما تم بناء المعايير
لتلك ال�صفوف و�صياغتها وتحكيمها  ،ويجري العمل لإعداد وثيقة
بالأطر العامة والمبادئ والأ�س�س التربوية التي تمكن لتعليم اللغة
العربية وتعلمها بهذه ال�صفوف الدرا�سية في التعليم العام .
برنامج تطوير سياسات تقويم أداء الطالب يف اللغة العربية

ت ��م ر�ص ��د �سيا�س ��ات تقوي ��م �أداء الطلب ��ة ف ��ي اللغ ��ة العربية في
ال�صف ��وف (  ) 6 - 1ف ��ي ال ��دول الأع�ض ��اء بالمكت ��ب  ،وكذل ��ك
التوجه ��ات الحديث ��ة ف ��ي مج ��ال تقويم مخرج ��ات تعلي ��م اللغات
وتعلمه ��ا ،وت�صمي ��م ا�ستبانة لر�صد �سيا�س ��ات تقييم الطالب في
اللغ ��ة العربي ��ة بالدول الأع�ض ��اء وتحكيمها وتطبيقه ��ا  ،ويجري
العمل لإعداد دليل ل�سيا�سات تقويم �أداء الطالب في اللغة العربية
بهذه ال�صفوف الدرا�سية .
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برنامج تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي
اللغة العربية

تم ر�ص ��د أ�ه ��م الممار�س ��ات والتج ��ارب الإقليمي ��ة والعالمية في
مج ��ال (اختيار و�إعداد وتدريب) معلمي اللغات ،و�إعداد منظومة
معايير (�إعداد  ،واختيار  ،وتدريب) معلمي اللغة العربية تمهي ًدا
لتحكيمها في ور�شة عمل.
برنامج تطوير استراتيجيات تدريس اللغة العربية

ت ��م ر�ص ��د التج ��ارب والممار�س ��ات الإقليمي ��ة والدولي ��ة في
مج ��ال البرنامج  ،والوقوف على نم ��اذج من البرامج القائمة
ف ��ي الدول الأع�ضاء في مجال تطوي ��ر ا�ستراتيجيات تدري�س
اللغ ��ة العربية ،و�إعداد ت�صور مقت ��رح لتطوير ا�ستراتيجيات
تدري� ��س اللغ ��ة العربي ��ة لل�صف ��وف (  1ـ  )6م�شتم�ل ً�ا عل ��ى (
�أدل ��ة وحقائب تدريبية ،وتطبيقات تقني ��ة ) ،كما نظم المركز
ور�ش ��ة عمل �شارك فيها م�شـرفون تربويون ،ومخت�صون في
المناهج وتقنيات التعليم ،لمناق�شة الت�صور المقترح والأدلة
المرفق ��ة ب ��ه و�إبداء ال ��ر�أي حوله ��ا ،ويجري العم ��ل لتحكيم
اال�ستراتيجي ��ة والأدل ��ة والحقائ ��ب التدريبي ��ة والتطبيق ��ات
التقني ��ة الخا�ص ��ة به ��ا ،وو�ضعه ��ا ف ��ي �صيغته ��ا النهائي ��ة
وتقديمها بن�سخة �إلكترونية .
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تطوير محتوى مناهج اللغة العربية يف مجال مفاهيم
العروبة وال ُبعد العربي

تمت مراجعة محتوى مناهج اللغة العربية في الدول الأع�ضاء في
مجال ال ُبع ��د العربي وا�ستخال�ص �أهم م�ضامينها التي تهتم بهذا
المج ��ال ،كم ��ا تم �إعداد واختي ��ار مجموعة م ��ن الأحاديث النبوية
والن�صو� ��ص ال�شعرية ،والقط ��ع النثرية ،والق�ص� ��ص الق�صيرة،
والمواقف الالفتة لالنتباه ،والتي من �ش�أنها الإ�سهام في تطوير
محتوى مناهج اللغة العربية في مجال مفاهيم العروبة ،وتنميتها
ف ��ي نفو�س الطلبة  ،م ��ع مراعاة منا�سبة تل ��ك الن�صوو�ص لأعمار
الطلبة في ال�صفوف الدرا�سية من (.)6 - 1
تطوير نموذج للمكتبة القرائية يف املدارس

تم �إعداد ا�ستبانة للوقوف على الميول القرائية لطالب التعليم من
(  1ـ  ) 12وتحكيمها  ،وتطبيقها �إلكتروني ًا ،كما تم �إعداد م�صدر
مرجعي ،ي�شتمل على قائمة مخت ��ارة من الكتيبات والمطبوعات،
والمواد الحا�سوبية التثقيفية الإثرائية المنا�سبة لأعمار الطلبة.
عق��د مؤتم��رات وفعاليات مش��تركة مع املؤسس��ات
املعنية بخدمة اللغة العربية

�ش ��ارك المرك ��ز العدي ��د من الفعالي ��ات في هذا المج ��ال جاء من
بينها ما ي�أتي:

•الم�ؤتم ��ر الدول ��ي الثال ��ث لتطوي ��ر التعليم ـ مب ��ادرات ناجحة
وتطبيقات مبتك ��رة في مجال التعليم ـ اللغة العربية وتحديات
العولم ��ة ( القاه ��رة  2 :و  3جمادى الأولى 1436هــ الموافق
 21و  22فبراير 2015م ) .
•الم�ؤتم ��ر الدول ��ي الرابع للغة العربية ( دب ��ي  18 :ـ  21رجب
1436ه� �ـ المواف ��ق  7ـ  10ماي ��و 2015م ) برعاي ��ة وح�ضور
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ـ نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي .
•تنظي ��م م�ؤتم ��ر ال�شارق ��ة الدول ��ي الثاني بعن ��وان « اتجاهات
حديث ��ة في تعليم اللغ ��ة العربية وتع ّلمها» ( 21و  22جمادى
الأولى 1437ه� �ـ الموافق  1و  2مار�س 2016م) تحت رعاية
�صاح ��ب ال�سمو ال�شي ��خ الدكتور �سلطان ب ��ن محمد القا�سمي
ع�ضو المجل�س الأعلى لالتح ��اد حاكم ال�شارقة ،رئي�س جامعة
ال�شارقة  ،وذلك بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية و�آدابها بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة ال�شارقة.
تنفيذ برامج مش��تركة مع الهيئات واملؤسس��ات ذات
العالقة بتعليم اللغة العربية وتعلمها ،قام املركز بعدد

من األنشطة يف إطار هذا البرنامج ومنها :

•تم عقد مجموعة م ��ن ال�شراكات مع الجهات العلمية والبحثية
ومنه ��ا (مرك ��ز البح ��وث والتطوي ��ر الترب ��وي بالجمهوري ��ة
اليمني ��ة وجامع ��ة �صنع ��اء  ،وجامع ��ة الخليج العرب ��ي بمملكة
البحري ��ن  ،والجامعة القا�سمية وجامعة نزوى ب�سلطنة عمان،
وجامعة ال�شارقة  ،ومبادرة ال�شيخة رو�ضة بدبي ،و مجموعة
كلمات «ال�شارقة»)
• �إقام ��ة ندوة عن تاريخ الحرف العربي وفنون الخط بالتعاون
مع جامعة ال�شارقة بمنا�سبة اليوم العالمي للغة العربية.
•تنظي ��م ثالث ��ة ملتقي ��ات تعريفي ��ة لإ�ص ��دارات مكت ��ب التربي ��ة
العرب ��ي لدول الخليج في مجال تعلي ��م اللغة العربية للناطقين
بغيره ��ا بالتعاون مع وزارة التربي ��ة والتعليم بدولة الإمارات
العربية المتحدة.
•�إع ��داد وثيق ��ة معايير تعلي ��م اللغ ��ة العربية للناطقي ��ن بغيرها
ب�إ�شراف وتنفيذ مجموعة من المتخ�ص�صين والخبراء.
•تنفيذ برنامج تطوير وثيقة معايير تعليم اللغة العربية لوزارة
التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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املركز العـربي للتدريب التربوي لدول الخليج
ف��ي إطار تنفيذ برامجه ّ
عددا من البرامج
نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في الفترة الماضية ً
التدريبية في العديد من المجاالت ومنها :

•التدريب عن بعد :كان مو�ضوع التدريب فيه « التعرف المبكر
عل ��ى ذوي �صعوب ��ات التعل ��م بالمرحل ��ة االبتدائية وم ��ا قبلها
 ،وا�سته ��دف تعري ��ف الفئ ��ات المختلف ��ة ب ��ذوي االحتياجات
الخا�ص ��ة ف ��ي المجتم ��ع المدر�س ��ي  ،وبالخدم ��ات المختلف ��ة
للتربي ��ة الخا�صة�إل ��ى جان ��ب الك�ش ��ف المبكر ع ��ن �صعوبات
التعلم و�أهميته ومراحله.
•بن ��اء وتحلي ��ل الم�ؤ�شرات التربوية ،رك ��ز التدريب على تنمية
مه ��ارات العاملين في التقويم التربوي في كيفية بناء وتحليل
الم�ؤ�شرات التربوية وتقييم النتائج.
•تحويل منتجات المكتب النوعية �إلى حقائب تدريبية متخ�ص�صة
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بغر� ��ض تو�سي ��ع نط ��اق دائ ��رة الم�ستفيدين م ��ن الإ�صدارات
النوعي ��ة المتميزة التي ي�صدرها المق ��ر الرئي�س للمكتب ،وقد
ت ��م اختيار �أح ��د �إ�صدارات المكت ��ب المهمة بعن ��وان :التقييم
التربوي للطلبة ( مترجم ) ،وتم اختيار برنامجين هامين من
الكت ��اب هما (التقويم التربوي  ،التقوي ��م البنائي) وتم �إعداد
حقيب ��ة تدريبية تمثلت �أهدافها الرئي�س ��ة بالتعريف بالمفاهيم
والمب ��ادئ الحاكم ��ة  ،ومتطلب ��ات ا�ستخ ��دام ا�ستراتيجي ��ة
التقويم ،والوقوف على دور المن�سقين والمعلمين في توظيف
اال�ستراتيجي ��ة الخا�ص ��ة بالتقوي ��م البنائ ��ي  ،إ�ل ��ى جانب دور
الطلبة في اال�ستفادة من تلك اال�ستراتيجية

• إ�ع ��داد المدربي ��ن و�سع ��ى ه ��ذا البرنام ��ج �إلى تنمي ��ة مهارات
التدري ��ب لدى المتدربين من خالل توظي ��ف �أ�ساليب التدريب
ف ��ي رف ��ع كف ��اءة المتدربين ف ��ي ت�صمي ��م البرام ��ج و�إعدادها
وتقديمه ��ا  ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى التع ��رف عل ��ى �أ�سل ��وب النظ ��ام
ف ��ي التدري ��ب ( )SATوالتعرف عل ��ى كيفية �إع ��داد البرنامج
التدريبي ،والتعرف على طريقة تحليل الحاجة �إلى التدريب.
•الم ��درب الزائر :ويهدف �إل ��ى ا�ستقطاب الكف ��اءات التدريبية
الدولية المتميزة للقيام بعقد برامج وفعاليات تدريبية ،وركز
التدريب على «الإدارة ال�صفية الناجحة».
•التدري ��ب التنفي ��ذي للقي ��ادات التعليمي ��ة :وفي ه ��ذا البرنامج
يت ��م دعم بناء القدرات القيادي ��ة والتعليمية من خالل ح�صرها
والعم ��ل عل ��ى تطويره ��ا عبر جمل ��ة م ��ن الفعالي ��ات التدريبية
والزيارات الميدانية.
• إ�ع ��داد وت�صمي ��م حقائ ��ب تدريبية جدي ��دة في مج ��ال التقويم
الترب ��وي :ذات المو�ضوع ��ات التطبيقي ��ة والمالئم ��ة ،ومم ��ا
�أنج ��زه المرك ��ز م ��ن تل ��ك الحقائ ��ب حقيب ��ة �أ�س� ��س التقوي ��م

الترب ��وي ،وحقيب ��ة التقوي ��م البنائي .وق ��ام المرك ��ز بطباعة
الحقائب التدريبي ��ة تمهيد ًا لت�سويقها وتنفي ��ذ برامج تدريبية
بح�سب الطلب من الدول الأع�ضاء.
•ف ��ي �إط ��ار تلبية المرك ��ز لالحتياج ��ات التدريبية ل ��دول مكتب
التربي ��ة العرب ��ي ،ق ��دم المرك ��ز م ��ا ُيع ��رف بالبرام ��ج تح ��ت
الطل ��ب ،والت ��ي ت�سته ��دف الم�ؤ�س�س ��ات التربوي ��ة وت�سه ��م
في تطوي ��ر وتنمي ��ة �أداء المعلمي ��ن والم�شرفي ��ن والمن�سقين
ومديري المدار�س ،والعاملين في مجال البحوث والدرا�سات
واال�ست�ش ��ارات .حي ��ث نفّذ المركز مجموعة م ��ن تلك البرامج
في دولة قطر �شملت( :التحليل الو�صفي و�إعداد اال�ستبانات،
والتع ��رف على دور نائب المدير ،ودعم جودة التعليم والتعلم
وتطويره ��ا  ،وت�ضمين مفهوم التط ��ور الم�ستمر �ضمن جودة
التعلي ��م  ،و�إع ��داد وكتابة التقارير الفني ��ة التحليلية والدولية
المبني ��ة عل ��ى الم�ؤ�ش ��رات ،ورفع كف ��اءة اخت�صا�ص ��ي الدعم
التعليم ��ي ،ومه ��ارات القيا� ��س والتقوي ��م التعليم ��ي ،و�أخيرا
قيا�س الأداء المدر�سي.
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مجلة رســالة الخـليج العـربي
واصلت مجلة رس��الة الخليج العربي ل��دول الخليج -المجلة المحكمة التي يصدرها المكتب دور ًّيا كل ثالثة أش��هر -إثرا َء
المي��دان التربوي بالبحوث والدراس��ات ذات العالقة بأه��داف المكتب ومجاالت عمله ،باإلضافة إلى إبراز النش��اط التربوي
ً
والثقافي للمكتب في األنش��طة التربوية المختلفة،
تحقيقا ألهدافها في إلى إبراز س��مات الثقافة العربية اإلس�لامية
ودورها الحضاري ،ونش��ر البحوث والدراس��ات في المجاالت التربوية المتعددة ،ومتابع��ة حركة البحث والتأليف والترجمة
ف��ي مجاالت عمل المكتب والتعريف بأبرز إنتاجها ،بجانب التعريف بالمس��تجدات التربوي��ة والثقافية والعلمية ،وقد تم
تطوير موقع إلكتروني على بوابة المكتب مخصص لمجلة رسالة الخليج ،يتم من خالله استقبال ،وتحكيم كافة األعمال
المقدمة للمجلة ،والتواصل مع الباحثين إلكترون ًّيا ،ونشر كافة أبحاث المجلة منذ صدورها .وقد نشرت األعداد التي صدرت
من المجلة خالل العامين الماضيين بحو ًثا اجتازت مراحل التحكيم ،وتناولت موضوعات متعددة على النحو اآلتي:

•دور ال�شبك ��ة االجتماعية (الفي�سبوك) ف ��ي �إحداث التغييرات
ال�سلوكي ��ة لدى طلبة جامعة طيب ��ة بالمدينة المنورة في �ضوء
بع�ض المتغيرات االجتماعية والثقافية.
•تطوي ��ر مه ��ارات خريج ��ي جامع ��ة الإم ��ام محم ��د ب ��ن �سعود
الإ�سالمية في �ضوء التكامل بين التدريب والتعليم.
•�أثر ا�ستخدام الإنترنت الح ِّر والموجه في تح�سين التعبير الكتابي
لدى طالب ال�صف الثاني المتو�سط في مدار�س مدينة حائل.
•فاعلية ا�ستخدام �أ�سلوب الع�صف الذهني في تع ُّلم الريا�ضيات
ف ��ي تنمي ��ة مه ��ارات التفكي ��ر الناق ��د لط�ل�اب ال�ص ��ف الأول
الإعدادي بمملكة البحرين.
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•�أثر ثالثة نم ��اذج لترتيب فقرات اختبار تح�صيلي في التقويم
التربوي على الخ�صائ�ص ال�سيكومترية لالختبار وفقراته.
•فاعلي ��ة برنام ��ج للتدري ��ب الإلكترون ��ي با�ستخ ��دام �أ�سل ��وب
ت�سجيل ال�شا�شة على �إك�ساب بع�ض مهارات نظام �إدارة التعلم
الإلكتروني  Blackboardلدى �أمناء مراكز م�صادر التعلم.
•معوقات توظيف معلمي الدرا�سات االجتماعية بالحلقة الثانية
م ��ن التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عم ��ان للتع ُّلم البنائي من وجهة
نظر المعلمين والم�شرفين التربويين.
•�ضواب ��ط ومعايي ��ر الجودة ف ��ي �إنتاج المق ��ررات الإلكترونية
للم�ساهمة في بناء مجتمع المعرفة.

•�إ�سه ��ام الإدارة الجامعي ��ة في تنمية المه ��ارات التقنية للن�شر
الإلكتروني لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الجوف.
•المنه ��ج الخف ��ي وعالقت ��ه بعملي ��ة التطبي ��ع االجتماع ��ي لدى
طالبات المرحلة االبتدائية في مدينة الريا�ض.
•درجة امتالك معلم ��ي التربية الإ�سالمية لقيم الت�سامح الديني
ودورهم في تنميتها لدى طالب المرحلة الثانوية.
•واقع عملية اتخاذ القرار الإداري لدى مديري مدار�س التعليم
العام بالمدينة المنورة.
•فاعلية نم ��وذج �ستيبانز في تغيير المفاهي ��م الكيمائية البديلة
على تح�صيل طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي في الأردن.
• أ�ث ��ر اتجاه الفقرة في مقيا� ��س اتجاهات نحو الريا�ضيات على
الخ�صائ� ��ص ال�سيكومترية للمقيا�س وفقراته في �ضوء بع�ض
المتغيرات.
•م ��دى �إلمام معلم ��ي التالميذ ذوي الإعاقة ف ��ي �صفوف الدمج
ب�أ�ساليب تعديل ال�سلوك في دولة الكويت.
•�أثر ا�ستخ ��دام منحى اال�ستق�صاء التك ��راري في فهم طالبات
ال�صف الحادي ع�شر لطبيعة العلم.
•التوجهات الم�ستقبلية للأبحاث العلمية في الإدارة التربوية .
•و�سائل تعزيز ربط التدري�س بالبحث العلمي في التعليم الجامعي.
•تقوي ��م المقررات االجتماعي ��ة والوطنية للم�ست ��وى الأول من
المرحل ��ة الثانوي ��ة ف ��ي �ض ��وء معايير �أنم ��اط التعل ��م بنموذج

الفورمات ( )4MATلمكارثي.
•واق ��ع ا�ستخ ��دام �أع�ضاء هيئ ��ة التدري� ��س والهيئ ��ة الم�ساندة
لتقني ��ة المعلومات واالت�صال في برنامج التعليم العالي لل�صم
و�ضعاف ال�سمع بجامعة الملك �سعود.
•�أثر التفاعل ببيئة التعلم الإلكتروني في تنمية الأداء الأكاديمي
ومهارات االت�صال.
•ال�ضغ ��وط النف�سي ��ة و�أ�سالي ��ب مواجهته ��ا ل ��دى الم�شتغ�ل�ات
بالعمل التطوعي وغير الم�شتغالت به.
•ال�ص ��ورة الذهنية للعلم والعلماء لدى طلب ��ة التعليم الأ�سا�سي
العليا وعالقتها ببع�ض المتغيرات بمحافظة غزة.
•الإب ��داع الإداري وعالقته بالأداء الوظيفي للعاملين الإداريين
في كلية التربية ببريدة في جامعة الق�صيم.
•�أث ��ر جداول الأن�شطة الم�ص ��ورة في تنمية �سلوكيات التربية
الأمانية لدى التالميذ القابلين للتعلم بمنطقة الق�صيم.
•فاعلي ��ة ا�ستراتيجي ��ة مقترح ��ة قائم ��ة عل ��ى نظريت ��ي تجهي ��ز
المعلوم ��ات والتعل ��م االجتماع ��ي ف ��ي تنمي ��ة بع� ��ض �أ�ساليب
التفكير في العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الأزهرية.
•البني ��ة العاملي ��ة لقائم ��ة العوامل الخم�س ��ة الكب ��رى لل�شخ�صية
«نموذج جولدبيرج ( »)1999لدى طالب الجامعات الفل�سطينية.
•م�ستوى فهم ق�ضايا الثقافة العلمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا
والمجتمع لدى طلبة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.
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مكـتب التربيـة العـربي لـدول الخـليج
يف سـاحة التعــاون الدولـي واإلقليمـي
بعدد من المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية المهتمة ببناء اإلنسان ،والعاملة بالمجاالت
يحفل المناخ التربوي العالمي
ٍ
التربوي��ة المختلف��ة  ،وقد َّ
تمكن مكتب التربية العربي لدول الخليج ــ بحكم اهتماماته وخبراته ــ من ترس��يخ مكانته
بين تلك المنظمات ،وتوثيق عالقاته بها  ،وأقام عالقات وطيدة معها  ،وفي إطار ما تميزت به تلك العالقات من سهولة
وحرص متبادل على التعاون المش��ترك  ،اس��تطاع المكتب توثيق تلك المكانة من خالل االتفاقيات ومذكرات
وس�لالة ،
ٍ
التفاه��م وحضوره الفاعل في المناس��بات والفعاليات التربوية الدولية واإلقليمي��ة  ،التي يحرص فيها على عرض نواتج
برامجه ومش��روعاته وإبراز اإلنجازات التعليمية والتربوية المتحققة في دوله األعضاء ،وتبادل الخبرات والتجارب مع تلك
المنظمات ،والتعرف على مستجدات الرؤى والتوجهات التربوية  ،وتوظيفها لصالح العمل التربوي والتعليمي.

وف ��ي هذا الإطار �شه ��د العامان الما�ضيان ( 1436و 1437هـ -
 2015و 2016م) عد ًدا متم ِّيزا من �إ�سهامات المكتب وح�ضوره
وم�شاركات ��ه ف ��ي مج ��االت التع ��اون م ��ع المنظم ��ات الدولي ��ة
ن�سجل نماذج منها فيما ي�أتي:
والإقليميةّ ،
أوالً  :ف��ي مج��ال التعاون والتنس��يق مع األمان��ة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

•االجتم ��اع ال�ساب ��ع ع�شــ ��ر للجن ��ة وزراء التعليم العال ��ي والبحث
العلمي بدول مجل�س التعاون (�سلطنة عمان11 :مار�س 2015م).
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•االجتماع الثالث الم�شترك للفريق المخت�ص بالتعاون في مجال
التعلي ��م بي ��ن مجل�س التعاون ل ��دول الخليج العربي ��ة والمملكة
الأردنية الها�شمية (عقد في �أبوظبي  ،مايو 2015م).
•االجتم ��اع الراب ��ع الم�شترك للفري ��ق المخت� ��ص بالتعاون في
مج ��ال التعلي ��م بي ��ن مجل�س التع ��اون ل ��دول الخلي ��ج العربية
والمملكة الأردنية الها�شمية (ع ّمان  ،يناير 2016م).
•االجتم ��اع الثام ��ن ع�شـر للجنة وزراء التعلي ��م العالي والبحث
العلم ��ي ب ��دول مجل� ��س التع ��اون (الأمان ��ة العام ��ة لمجل� ��س
التعاون ،الريا�ض� 19 - 17 :أبريل 2016م).

ثانياً :في مجال العالقة مع المنظمات اإلقليمية والدولية:

•�ش ��ارك المكت ��ب م ��ع منظم ��ات  :اليون�سك ��و والإي�سي�سك ��و
والألك�سو في الفعاليات والم�ؤتمرات المهمة مثل :
•اجتم ��اع الخب ��راء ح ��ول تحدي ��ات النظ ��ام الترب ��وي و�آف ��اق
الم�ستقبل في العالم الإ�سالمي الذي عقدته المنظمة الإ�سالمية
للتربية والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) (دي�سمبر 2014م) .
•حلقة نقا� ��ش حول (تطوير قدرات الكفاءات المهنية لم�شـرفي
ذوي االحتياج ��ات الخا�ص ��ة) عقده ��ا المكت ��ب بالتع ��اون مع
(الإي�سي�سكو) (الريا�ض ،دي�سمبر 2014م) .
•الم�شاركة مع منظمة اليون�سك ��و في تنظيم الم�ؤتمر الوزاري
الإقليم ��ي لل ��دول العربي ��ة ب�ش� ��أن التعلي ��م في مرحل ��ة ما بعد
2015م (�ش ��رم ال�شيخ /م�صـر  ،يناير 2015م) ،وتم توزيع
ن�س ��خ م ��ن التقرير ال ��ذي �أع ��ده المكت ��ب بالتعاون م ��ع مكتب
اليون�سك ��و (بالدوح ��ة) ح ��ول تطوي ��ر الأنظم ��ة التعليمية في
الدول الأع�ضاء بالمكتب.
•الم�ؤتمر الدولي (التربية على قيم المواطنة العالمية) الذي نظمته
اليون�سك ��و بالتع ��اون م ��ع برنامج الملك عب ��د اهلل بن عب ��د العزيز
العالمي لثقافة ال�سالم والحوار (القاهرة � ،أبريل 2015م).
•المنتدى العالمي للتعليم ما بعد 2015م الذي نظمته اليون�سكو
حي ��ث تمت مناق�شة الإعالن النهائ ��ي للتعليم 2030م( ،كوريا
الجنوبية ،مايو 2015م).
•ور�ش ��ة عم ��ل ح ��ول التعليم في مرحل ��ة ما بعد الع ��ام 2015م

ف ��ي ال ��دول الأع�ض ��اء بالمكت ��ب تح ��ت عن ��وان «التركي ��ز على
الم�ؤ�شرات المتعلقة بال�سكان بالتعاون مع اليون�سكو و�شعبة
ال�س ��كان ف ��ي الأم ��م المتح ��دة والمعه ��د الدول ��ي للإح�ص ��اء»
(الريا�ض � ،سبتمبر 2015م).
•ور�ش ��ة عمل تعزي ��ز القدرات لتطوي ��ر �إطار الر�ص ��د والتقييم
الإقليم ��ي لما بعد 2015م في دول مجل� ��س التعاون الخليجي
واليم ��ن ،التي عقدت في المرك ��ز الإقليمي للتخطيط التربوي
بال�شارقة (�أبو ظبي � ،سبتمبر 2015م).
•الم�ؤتمر العام الثامن والثالثين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية
والعل ��م والثقاف ��ة (اليون�سك ��و) وعق ��د االجتم ��اع الت�شاوري
الثام ��ن لوزراء التربية والتعليم ف ��ي الدول الأع�ضاء بالمكتب
متزامنًا مع م�ؤتمر اليون�سكو (باري�س ،نوفمبر 2015م ) .
•ندوة �آفاق الإ�صالح التربوي في الوطن العربي ..التجربة التون�سية
أنموذجا ـ محور نقا�ش بين الألك�سو والإي�سي�سكو ومكتب
الحديثة ـ � ً
التربية العربي لدول الخليج (تون�س ،دي�سمبر 2015م).
•الفعاليات الم�شترك ��ة (الأيام التعريفي ��ة بالمنظمات الدولية)
(تون�س ،يناير 2016م) .
ثالثاً :ف��ي مج��ال إقامةعالقات مهنية مع المؤسس��ات
والمنظمات المتخصصة :

•توقي ��ع مذك ��رة تع ��اون بي ��ن (المكت ��ب) و (المرك ��ز الوطني
لتطوي ��ر التعلي ��م بالكوي ��ت) لتنفي ��ذ برام ��ج وم�شاري ��ع علمية
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م�شتركة تلب ��ي االحتياجات الوطنية وتوفي ��ر برامج التدريب
العلمي والتقني (مقر المكتب ،نوفمبر 2014م) .
•توقي ��ع مذكرة تع ��اون بي ��ن (المكت ��ب) و (المرك ��ز الإقليمي
للتخطي ��ط الترب ��وي  -بال�شارق ��ة) لتعزي ��ز �أوا�ص ��ر التعاون
وال�شراك ��ة بين الطرفين لتنمية وبناء القدرات الوطنية للدول
الأع�ض ��اء في مج ��االت التخطيط التربوي والقي ��ادة والإدارة
والبحوث التربوية والتدريب المتخ�ص�ص.
•توقيع مذك ��رة تعاون بي ��ن المكتب و�شركة تطوي ��ر للخدمات
التعليمي ��ة ف ��ي المملكة العربي ��ة ال�سعودية ،للتع ��اون في بناء
المحت ��وى العلمي لم�صفوف ��ة المهارات الحياتي ��ة ،ومهارات
�سوق العمل لطلبة التعليم العام (الريا�ض � ،أبريل 2015م).
•توقي ��ع مذك ��رة تفاهم مع مرك ��ز اليون�سك ��و الإقليمي للجودة
والتمي ��ز في التعلي ��م ( RCQEبالتزامن مع انعق ��اد الم�ؤتمر
العام لليون�سكو بدورته الثامنة والثالثين).
•توقي ��ع اتفاقي ��ة تع ��اون بي ��ن المكت ��ب ومنظم ��ة التع ��اون
االقت�ص ��ادي والتنمية  ( OECDبالتزامن مع انعقاد الم�ؤتمر
العام لليون�سكو بدورته الثامنة والثالثين).
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رابعاً :في مجال المشاركة في المنتديات والمعارض :
•معر� ��ض ال�شارقة الدولي للكتاب في دورته (( )33ال�شارقة ،
نوفمبر 2014م).

•(ي ��وم الطف ��ل العالمي) ال ��ذي نظمته وزارة الثقاف ��ة والإعالم
بالمملكة العربية ال�سعودية (الريا�ض ،نوفمبر 2014م).
•منتدى التعليم العالمي الثامن والمعر�ض العالمي لم�ستلزمات
وحلول التعليم (دبي  ،فبراير 2015م) .
•معر� ��ض الكتاب الدولي بالريا�ض ال ��ذي نظمته وزارة الثقافة
والإع�ل�ام بالمملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة (الريا� ��ض ،مار� ��س
2015م) وعر� ��ض في ��ه المكت ��ب �أه ��م و�أح ��دث مطبوعات ��ه
ومنتج ��ات برامجه ف ��ي المجاالت التربوي ��ة المختلفة  ،و�ضم
جناح المكتب �أكثر من ( )158عنوان ًا تُعنى بال�ش�أن التربوي،
وتعالج ق�ضاياه المتنوعة.
•م�ؤتمر ومنت ��دى التعليم العالمي التا�س ��ع والمعر�ض العالمي
لم�ستلزمات وحلول التعليم (دبي ،مار�س 2016م).
•المعر�ض والمنتدى الدولي للتعليم ( )2016الذي نظمته وزارة
التعليم بالمملكة العربية ال�سعودية (الريا�ض� ،أبريل 2016م).
�إ�ضاف ��ة �إلى الم�شاركة ف ��ي بع�ض معار�ض الكتب التي نظمتها
الجامعات في الدول الأع�ضاء.

خامس��اً :في مجال المؤتمرات والفعاليات التعليمية التي
تقام في الدول األعضاء  ،شارك المكتب في هذه المؤتمرات
والفعاليات ،ومن بينها:

•ن ��دوة (�إ�صالح المنظوم ��ة التعليمية) التي نظمه ��ا ال�صندوق
العرب ��ي للإنم ��اء االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي بدول ��ة الكوي ��ت
(الكويت ،فبراير 2014م).
•الم�شاركة في الم�ؤتمر التربوي الأول لجائزة خليفة التربوية
(�أبو ظبي � ،سبتمبر 2014م).
•حفل جائزة حم ��دان بن را�شد ل�ل��أداء التعليمي المتميز
(الدورة ال�سابعة ع�شـرة) (دبي ،دولة الإمارات العربية
المتحدة2015 ،م).
•(م�ؤتم ��ر �شركاء في التميز) الذي �أقي ��م برعاية معالي ال�شيخ
عب ��د اهلل ب ��ن نا�صر �آل ثان ��ي ـ رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء ووزير
الداخلية في دولة قط ��ر ،والذي نظمه المجل�س الأعلى للتعليم
بدولة قطر (الدوحة ،مايو 2015م).
•م�ؤتم ��ر ا�ستراتيجي ��ة تنمي ��ة وتطوي ��ر الم�سـ ��رح المدر�س ��ي
بال�شارق ��ة ،الذي عقد تح ��ت �شعار «لنجع ��ل الم�سـرح مدر�سة
للأخالق والحرية» (ال�شارقة 2015 ،م).

•القمة العالمية للحكومات (دبي  ،فبراير 2016م).
•م�ؤتم ��ر ال�شب ��اب والتحدي ��ات المعا�ص ��رة ف ��ي دول مجل� ��س
التع ��اون (ال�شارق ��ة  ،فبراي ��ر 2016م) ال ��ذي نظم ��ه مجل�س
وزراء العم ��ل ومجل�س ال�ش�ؤون االجتماعية بمجل�س التعاون ،
قدم المكتب ورقة بعنوان  « :ال�شباب في برامج مكتب التربية
العربي لدول الخليج « .
•الم�ؤتم ��ر الخام� ��س لإع ��داد المعل ��م (مك ��ة المكرم ��ة  ،فبراير
2016م) وتقدي ��م ورقة عمل بعنوان�( :إع ��داد المعلم وتنميته
في برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج).
•الم�ؤتم ��ر ال�سنوي الح ��ادي والع�شـرون « ال�شب ��اب والتنمية»
(مرك ��ز الإمارات للدرا�س ��ات والبح ��وث اال�ستراتيجية � -أبو
ظبي ،مار�س 2016م) .
•الملتق ��ى الإقليم ��ي ح ��ول تعزي ��ز قي ��م المواطن ��ة والت�سام ��ح
وحقوق الإن�سان (ال�شارقة  ،دي�سمبر 2015م).
•الملتق ��ى العلم ��ي الأول حول «تطوي ��ر برنام ��ج ال�شـراكة بين
المدر�س ��ة والأ�س ��رة والمجتم ��ع» (وزارة التعلي ��م بالمملك ��ة
العربية ال�سعودية� ،أبريل 2016م).
•الم�ؤتم ��ر الدولي الخام�س للغة العربي ��ة ،الذي �أقامه المجل�س
الدولي للغة العربية (دبي ،مايو 2016م).
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إثــراء الميــدان التربــوي بإصدرات
تربــوية متنــوعة
يح��رص مكت��ب التربية العربي لدول الخلي��ج على تزويد المي��دان التربوي وإثرائه بالجدي��د والمفيد من الكتب
التربوية ،والتجارب والنظريات التربوية المس��تحدثة ،والتعري��ف باالتجاهات الحديثة في مختلف جوانب العملية
التعليمي��ة ،وفي هذا المجال أصدر المكتب على مدى العامي��ن الماضيين العديد من اإلصدارات المتنوعة  ،ونذكر
نماذج منها فيما يأتي:

في مجـال نشـر كـتب تربويــة:
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في مجـال إصدار كتيبات لنشر الثقافة العلمية:
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في مجال التعريـب
برنام��ج التعريب هو برنامج يس��عى المكتب من خالله نح��و تجديد الفكر التربوي ،وتحقي��ق التراكم المعرفي
المطل��وب لمعالجة النق��ص الموجود في البحوث واألدلة التطبيقية باللغة العربية ،ويس��عى إلى نقل المعرفة
وتشجيع الباحثين التربويين ،وتعريب ونشر أهم اإلصدارات التربوية العالمية ،وقد قام المكتب بما يأتي :

أوال :ترجمة وطباعة ونشر الكتب التالية:
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112

ﻗـﺎﻋﺪة ﺑﯿـﺎﻧﺎت اﻟﺨـﺒـﺮاء اﻟﺘﺮﺑـﻮﯾﯿﻦ
إﯾﻤﺎﻧـــﺎ ﻣــﻦ ﻣﮑﺘــﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿــﺔ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﯿــﺞ ﺑﺮﺳــﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ
ً
اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ،وﻲﻓ إﻃــﺎر ﺳــﻌﯿﻪ ﻟﺒﻨــﺎء ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﯿﺎﻧــﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺒــﺮات
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ،وﺣﺮﺻـًــﺎ ﻣﻨــﻪ ﯽﻠﻋ ﺗﻌ ـ ّﺮف أﺑﻨــﺎء اﻷﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﻣــﻦ
اﳌﺘﺨﺼﺼﯿــﻦ ﻲﻓ اﳌﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،واﻟﺘﻌﺮﯾــﻒ ﺑﻬــﻢ،
وﺳﻌﯿـــﺎ ﻧﺤــﻮ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬــﻢ ،وﺗﺴــﻬﯿﻼ ﻟﻼﺗﺼــﺎل ﺑﻬــﻢ .ﻓﺈﻧــﻪ
ًّ
ﯾﺴــﺮﻩ دﻋــﻮة ﮐﻞ اﻟﮑﻔــﺎءات واﻟﺨﺒــﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ إﻟــﯽ اﻟﺘﺴــﺠﯿﻞ ﻲﻓ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﮑﺘﺐ.

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ذواﻟﺤﺠﺔ ١٤٣٧هـ

اﳌـﻠﺘﻘــﯽ اﻟﺨـﻠﯿﺠــﻲ اﻷول
ﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ اﳌﻬـﺎرات اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ

اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ٢٠١٥
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت

اﺧﺘﯿــﺎر اﳌﮑﺘــﺐ ﻋﻀــ ًﻮا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿــﺔ اﻟﻌﻠﯿــﺎ ﻟﻠﺒﻨــﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ٢٠٣٠

اﳌﺆﺗﻤـﺮ اﻟﻌـﺎم اﻟﺮاﺑـﻊ واﻟﻌﺸـﺮون
ﳌﮑﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ

اﳌﻮاﻓﻖ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦

