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ــة  ــالته التربوی ــج برس ــدول الخلی ــي ل ــة العرب ــب التربی ــن مکت ــا م إیمانـً
ــرات  ــاملة للخب ــات ش ــدة بیان ــاء قاع ــعیه لبن ــار س ــاملة، ويف إط الش
التربویــة العربیــة، وحرصـًــا منــه یلع تعــّرف أبنــاء األمــة العربیــة مــن 
التربویــة املختلفــة، والتعریــف بهــم،  املتخصصیــن يف املجــاالت 
وسعیّـًــا نحــو االســتفادة مــن خبراتهــم، وتســهیال لالتصــال بهــم. فإنــه 
یســره دعــوة کل الکفــاءات والخبــرات التربویــة إلــی التســجیل يف 

قاعدة بیانات الخبراء التابعة للمکتب.

قـاعدة بیـانات الخـبـراء التربـویین



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�شع�دي���ة الم�شياف���ة التي تحت�ش���ن مق���ّره الرئي�س على 
اأر�شه���ا، وتحيط���ه بكل رعاي���ة واهتمام، ومع ه���ذا الم�ؤتمر تبداأ مرحل���ة جديدة في 
م�شي���رة العمل الترب�ي الم�شترك ، التي ترعاها قي���ادات الدول الأع�شاء -يحفظهم 
اهلل- وي�شرف على تنفيذ خططها وبرامجها اأ�شحاب المعالي وزراء التربية والتعليم 

اأع�شاء الم�ؤتمر العام، وي�شاند ويعزز جه�دهم اأع�شاء المجل�س التنفيذي للمكتب.

وتمثِّل كل مرحلة عمل لمكتب التربية العربي لدول الخليج حلقة مت�شلة في  مراحل 
خ خالله���ا مكانته عبر  عمل���ه المتتالي���ة الت���ي تج���اوزت اأربعة عق�د م���ن الزم���ن، ر�شَّ
خطط���ه وم�شروعاته وبرامجه التي �شملت مختلف ج�انب العمل الترب�ي وميادينه 
المتعددة، وتاأتي المرحلة الجديدة التي تنطلق مع الم�ؤتمر العام الرابع والع�شرين، 
لُي�ا�شل فيها المكتب  تنفيذ برامج ن�عية  في ظلِّ ا�شتراتيجيته )2015 - 2020م( 
ه���ا اأ�شح���اب المعالي ال����زراء، وانطلق المكت���ب في تنفيذها من���ذ الدورة  الت���ي اأقرَّ

الما�شية. 

د المكتب ال�شاح���ة الترب�ية -داخل دول الأع�ش���اء وخارجها- اأن يقدم لها  وق���د ع�َّ
ا اأنجزه في المرحلة الما�شية من برامج  -مع ا�شتقبال كلِّ مرحلة- فكرة ُم�جزة عمَّ
نا هنا اأن نلقي  نظرة �شريع���ة على اأبرز ما تحقق خالل العامين  وم�شروع���ات، وي�شرُّ
الما�شيي���ن )1436-1437ه��( الم�افقي���ن ل�� )2015 - 2016م( في ث�ب ت�ثيقي 
���ط، وي�شعدن���ا اأن نتي���ح للباحثي���ن والمهتمي���ن وذوي ال�شلة فر�ش���ة الح�ش�ل  مب�شَّ
عل���ى كلِّ ما يحتاج�ن اإليه من معل�م���ات تف�شيلية ح�ل تلك المنجزات وغيرها، عبر 

 .)www.abegs.org( الب�ابة الإلكترونية

ل ال�ش�����������كر والتقدير للم�ؤتمر العام للمكتب، وللمجل�س  والمكتب اإذ يق���دم ذلك ي�شجِّ
التنفي���ذي، ولكلِّ من اأ�شهم في اإنجاز م���ا تحقق، متطلعين اإلى بذل  المزيد من العمل 
ال���ذي نحق���ق به الطم�ح���ات، ون�اج���ه التحدي���ات ، ونتعامل ب���ه م���ع  الم�شتجدات 

والمتغيرات التي  نعاي�شها في عالم �شريع التطّ�ر والتغير. 

ون�شاأل اهلل تعالى الع�ن والت�فيق وال�شداد.

مرحلة جديدة يف مسيرة العمل 
التربوي املشترك

د. علي بن عبدالخــالق القـرني
المدير الع���ام
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جائزة التفوق الدراسي استثمار 
يف بناء اإلنســان

التي  الأه����داف  م��ن  والتميز  ال��ج���دة 
ي�شعى المكتب على تحقيقها في التعليم 
، وال��ت��ف���ق والإب�����داع ث��م��رة م��ن ثمار 
تحقيق الج�دة ،وفي هذا الإطار تجيء 
التعليم  لطلبة  الدرا�شي  التف�ق  جائزة 
لت�شجيع  الفاعلة  البرامج  كاأحد  العام 

المتف�قين.

0412

امللتقـى الخليجـي األول 
لتنميـة املهارات القـيادية

حزمة  من  واح���ًدا  الملتقى  ه��ذا  ياأتي 
التربية  مكتب  ب��ه��ا  ي�شطلع  ب��رام��ج 
العربي في مجال اهتماماته بال�شباب 
واإعدادهم للم�شتقبل ، ويهدف الملتقى 
اإلى تنمية متطلبات الريادة المجتمعية 
ل���دى ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات ف��ي دول 
المكتب، وتعزيز الخ�شال القيادية في 

نف��شهم.

مكتب التربية العربي ومسيرة 
العمل التربوي املشترك

بين  الم�شترك  الترب�ي  العمل  يمثِّل 
تاريًخا   العربي  التربية  مكتب  دول 
م�شترًكا  فيما بينها ،وقد حاز ال�شبق 
وال�������ش���دارة ف���ي م��ي��ادي��ن ت��ع��اون��ه��ا 
المختلفة، حيث ي�شجل تاريخ المنطقة 
�شبقها المبكر اإلى التعاون في ميدان 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن��دم��ا ت��ب��ادل��ت ال���زي���ارات 

والخبرات والبعثات التعليمية..

املحتويات
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اللجنة  اختيار املكتب عضًوا يف 
األمم  ببرنامج  العليا  التوجيهية 

املتحدة للتنمية املستدامة

لدول  العربي  التربية  مكتب  اختيار  تم 
الخليج ع�شً�ا باللجنة الت�جيهية العليا 
للبند الرابع من برنامج الأمم المتحدة  
المتعلق   2030 الم�شتدامة  للتنمية 
العربية،  ال��دول  مجم�عة  عن  بالتعليم 
ت��ق��دي��ًرا لمكانة  وي��اأت��ي ه���ذا الخ��ت��ي��ار 

المكتب الإقليمية والدولية.

2056

الشراكة بين املدرسة واألسرة 
واملجتمع

ل��دول  العربي  التربية  مكتب  ي�شعى 
الخليج اإلى تفعيل ال�شراكة المجتمعية 
ج��دي��دة  اآف����اق  وف��ت��ح   ، التربي��ة  ف��ي 
في  المجتمعية  الم�ش�ؤولية  لبرامج 
ذلك  في  المكتب  ،ويت�ا�شل  التعليم 
مع  الجهات التي يمكن اأن ت�فر الدعم 

للم�شاريع الترب�ية.

الصحراء العربية يف صور الفضاء

ت��ث��ب��ت ل��ن��ا ال�����ش���اه��د ف��ي ع��ل��م الأر�����س 
عل  ال�حيد  الثابت  ان  )الجي�ل�جيا( 
�شطح ك�كبنا ه� التغيير. معنى ذلك اأن 
ما نراه الي�م في بيئتنا -وكل ما يحيط 
ب��الأم�����س، و�ش�ف  ذل��ك  ك��ان غير  ب��ن��ا- 
ي�شبح مختلفا بعد غد قريب. لذلك علينا 
كي  بنا  يحيط  ما  �شفات  في  نتمعن  اأن 
الطبيعية  المتغيرات  مع  تعاملنا  ي�شهل 

الأتية دون محالة.
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مكتب التربية العربي لدول الخليج
ومسـيرة العمـل التربـوي املشـتـرك

يمثِّل العمل التربوي المشــترك بين دول مكتب التربية العربي لدول الخليج تاريًخا  مشــترًكا  فيما بينها ،وقد حاز 
الســبق والصدارة في ميادين تعاونها المختلفة، حيث يســجل تاريخ المنطقة ســبقها المبكر إلى التعاون في 
ميــدان 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 المســؤولين التربويين فيها، وشهدت السبعينيات من القرن الماضي اتصاالت مكثفة  بين وزراء 
ــت ممثلين عن دولة اإلمارات العربية  التربية والتعليم والمعارف )آنذاك( أســفرت عن دعوة لجنة تحضيرية، ضمَّ
المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية الســعودية وســلطنة عمان  ودولة قطر،  وهي الدول 
التي اتفقت على تأســيس مكتب التربية العربي لدول الخليج، وكان من ثمار عملها بدء العمل على إنشاء كيان 

ُيعنى بالعمل المشترك فيما بينهم في الميادين التربوية والتعليمية والثقافية.

�َش����ة على قدم  فكان����ت فك����رة اإن�شاء مكت����ب تتمثل فيه ال����دول الم�ؤ�شِّ
الم�ش����اواة، ويت�ل����ى عمله كاأمان����ة عامة لجه�د التع����اون في مجال 
التربي����ة والتعليم، ودعت اللجنة التح�شيرية لنعقاد الم�ؤتمر الأول 
ل�زراء التربية والتعليم بالريا�س، وجاء انعقاده في مدينة الريا�س 
بالمملكة العربية ال�شع�دية في المدة من 15-1395/10/18ه� 
التع����اون  لنطالق����ة  بداي����ة  1975/10/23م،   -  20 الم�اف����ق 
والتن�شي����ق والتكام����ل ف����ي ميادين التربي����ة والتعلي����م، وكان القرار 
الأول للم�ؤتم����ر تحديد مج����الت التعاون في المج����ال الترب�ي بين 
ال����دول ال�شت، وق����رار اإن�شاء »المكتــب الإقليمي للتربيــة«. واعتبر 
ه����ذه الت�شمية م�ؤقتة حت����ى  انعقد الم�ؤتمر العام الثاني لل�زراء في 

المدة من 21 - 23 /1397/5ه� الم�افق 9-1977/5/11م، 
واتفق على ت�شمية المكتب: »مكتب التربية العربي لدول الخليج«، 
واأن يك�����ن ل����ه مق����ر دائ����م في مدين����ة الريا�����س، و�ش����در النظام 
فه في المادة الثانية منه باأنه: »هيئة  الأ�شا�س للمكتب ، الذي عرَّ
عربي����ة خليجية تعمل في نطاق ال����دول الأع�شاء لخدمة الأهداف 
الترب�ية والعلمية والثقافية والت�ثيقية المحددة في هذا النظام 
وف����ي غيره م����ن الأنظمة والل�ائح ال�شادرة ع����ن الم�ؤتمر العام، 
وت�شاه����م في تط�ي����ر العمل في هذه المج����الت وت�شعى لتحقيق 
التن�شي����ق والتكامل والت�حيد، واإيجاد �شيغ التعاون بين الدول 

الأع�شاء فيها«.
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ومع �ش���دور هذا النظام ا�شتكمل المكت���ب و�شعه كهيئة خليجية 
له���ا �شخ�شيته���ا العتبارية وا�شتقالله���ا الإداري والمالي،  تحت 
اإ�ش���راف وت�جي���ه �شلطاته���ا العليا المح���ددة ف���ي نظامها، وهي 
ج هذا النظام بم�شادقة  المجل�س التنفيذي والم�ؤتمر العام.  وقد ُت�ِّ
القي���ادات العليا للدول الأع�شاء عليه ، واكت�شب النظام الأ�شا�شي 
ه���ا الأهداف  للمكت���ب �شف���ة ال�ثيق���ة الدولية الت���ي تحمل في ن�شِّ
والمب���ادئ الأ�شا�شية للعمل الخليجي الم�شترك في مجال التربية 
والتعلي���م، وتحمل ف���ي بن�دها اآلي���ات التعدي���ل ، والإ�شافة اإليها 
وفقًا لحتياجات الدول ومتطلبات العمل الإقليمي، والم�شتجدات 
عل���ى �شاحته، واأخذ المكتب ي�شع الخط���ط والبرامج التي تحقق 

اأهدافه  والتي من بينها : 
• العمل على تن�شيق عمليات تنمية التعليم وتط�يره وا�شتكمالها، 	

واإظهار �شخ�شية المنطق���ة العربية الإ�شالمية، وتدعيم وحدة 
�شعبه���ا، وو�ش���ع خطط التعلي���م والتربي���ة على اأ�ش����س علمية 

ت�اكب التط�رات المعا�شرة.
• تبني الم�شاريع الترب�ية والثقافية والعلمية الكبرى التي تهم 	

الدول الأع�شاء.
• ت�شجيع البحث العلمي والترب�ي في الدول الأع�شاء، والعمل 	

عل���ى تنمي���ة الكف���اءات المتخ�ش�ش���ة ف���ي المج���الت العلمي���ة 
والترب�ية لتلبية حاجات الدول الأع�شاء.

• تب���ادل الخبرات والخب���راء والمعل�مات والتج���ارب الترب�ية 	
والثقافية والعلمية والخدمات الفنية المتعلقة بعل�م التربية.

• العم���ل عل���ى ت�شجي���ع التع���اون الترب����ي والثقاف���ي والعلمي 	
وتن�شيطه، وذلك عن طريق:

التعاون مع الأجهزة الرتب�ية والعلمية يف الدول الأع�شاء. -
الندوات  - واإقامة  الرتبية  يف  املخت�شني  بني  الزيارات  تبادل 

واللقاءات الرتب�ية.
الت�شال مع املنظمات وامل�ؤ�ش�شات الرتب�ية العربية والدولية  -

ومتثيل املكتب يف م�ؤمتراتها.
املتخ�ش�شة  - والدولية  الإقليمية  املنظمات  مع  ال�شلة  ت�ثيق 

اأوج��ه  تنفيذ  يف  معها  والتن�شيق  امل��ك��ت��ب،  عمل  جم���الت  يف 
الن�شاطات امل�شرتكة.
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العربي  - الفكر  و���ش���ؤون  الإ�شالمية  العربية  بالثقافة  العناية 
الإ�شالمي املعا�رص، والعمل على اإبرازهما بالرتكيز على الربامج 

والن�شاطات الثقافية يف مراحل التعليم العام واجلامعي.
ال��دول  - بني  امل�شرتكة  الرتب�ية  وامل��راك��ز  امل�ؤ�ش�شات  اإن�شاء 

الأع�شاء باملكتب.
وتحقيًق����ا لذل����ك اأن�ش����اأ المكتب الأجه����زة المتخ�ش�ش����ة التي ت�شهم 
ب�ش����كل فاع����ل ف����ي تكثيف الجه�����د لتحقي����ق اأهداف����ه ،  وتمثَّل ذلك 
ف����ي المرك����ز العربي للبح�����ث الترب�ية لدول الخلي����ج ومقره دولة 
الك�ي����ت، والمركز العربي للتدريب الترب�����ي لدول الخليج ومقره 
دول����ة قطر، والمركز الترب�ي للغة العربي����ة ومقره دولة الإمارات 
العربية المتحدة.  كما كان للمكتب ف�شل ال�شبق اإلى اإن�شاء جامعة 
الخليج العربي، والتي تعمل تحت مظلته ومقرها بمملكة البحرين. 
وق���د نّفذ المكتب العديد م���ن الم�شروعات والبرامج خالل �شن�ات 
���ه بعدها نح� و�شع خطط متكاملة ت�شتمل على  عمله الأولى، ت�جَّ
مجم�عة من الم�شروعات والبرامج الكبرى التي تحقق طم�حاته 
���ذ في �شبيل ذل���ك اأربع خطط  ف���ي العمل الترب����ي الم�شترك، ونفَّ

مت��شط���ة المدى ، والخطة الم�شتركة لتط�ير مناهج التعليم التي 
ج���اءت بت�جيه���ات  من لدن ق���ادة دول مجل�س التع���اون الخليجي 
-يحفظه���م اهلل- نح���� تفعيل العم���ل الترب�ي الم�شت���رك ، وتبعها 
بع���د ذلك   م�ش���روع تط�ير التعلي���م في الدول الأع�ش���اء بالمكتب 
ال���ذي حظي اأي�ًش���ا باهتمامات الق���ادة وت�جيهاته���م،  كما ت�الى 
تنفيذ المكتب للم�شروعات والبرامج  التي اأثرت ال�شاحة الترب�ية 
بالمزي���د من المنتجات الترب�ية التي عالج���ت العديد من الق�شايا 
الترب�ية التي تهمُّ التربية والتعليم وم�شيرة تط�يرها ، ثم جاءت 
ا�شتراتيجي���ة المكت���ب )2015 - 2020م( لتمثل طم�ًحا متجدًدا 
للمكت���ب تنطلق منها برامجه وم�شروعاته، لت�شيف ر�شيًدا ن�عيًّا 
متميًزا اإلى اإنجازات المكتب في �شاحة العمل الترب�ي الم�شترك،  
وقد بداأ المكتب في تنفيذ برامج ال�شتراتيجية اعتباًرا من الدورة 

الما�شية 1436-1437ه��(  )2015 - 2016م(. 
وي�شعدن���ا عب���ر ال�شفح���ات التالي���ة اأن نقدم خال�ش���ة م�جزة لما 
اأنج���زه المكت���ب خالل هذي���ن العامين  من برام���ج واأن�شطة ، وما 

�شارك فيه من فعاليات ومنا�شبات ترب�ية اإقليمية ودولية . 
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الجــودة والتميــز من األهداف التي يســعى المكتب على تحقيقها فــي التعليم ، والتفوق واإلبــداع ثمرة من ثمار 
تحقيق الجودة ،وفي هذا اإلطار تجيء جائزة التفوق الدراســي لطلبة التعليم العام كأحد البرامج الفاعلة لتشــجيع 
المتفوقين ، وعلى مدى عشر سنوات مضت من انطالقة برنامج الجائزة تمكنت أن تحدث آثارها المدانية في تشجيع 
النابغيــن وتحقيق التواصل بينهم في دول المكتب ، وقد احتضنت دولة قطر احتفالية جائزة مكتب التربية العربي 
لدول الخليج للتفوق الدراســي 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 الســمو األمير ســلطان بن محمد بن ســعود الكبير رئيس مجلس 
إدارة شــركة المراعي داعمة الجائزة ، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق 
القرني، وعدد من المســؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي، إضافة إلى الســفراء والملحقين الثقافيين العرب، 

والمهتمين بميادين التربية والتعليم . 

جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام
اسـتثمـار فـي بنـاء اإلنســان
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وفي هذه المنا�شبة اأكد الأمير �شلطان بن محمد بن �شع�د الكبير 
اأن �شرك���ة المراعي ومنذ �شن�ات عدة م���ا زالت تحمل ل�اء الحثِّ 
عل���ى العل���م وت�شجي���ع المتف�قين، عب���ر رعايتها الكامل���ة لجائزة 
التف����ق الدرا�شي الخليجي المقامة ب�ش���كل �شن�ي، بالتعاون مع 
مكت���ب التربي���ة العربي ل���دول الخليج، �شم���ن اإط���ار الم�ش�ؤولية 
الجتماعي���ة الت���ي ت�شعى المراع���ي باأن تك�ن ب���ذور ا�شتثمار في 
الأجي���ال الخليجي���ة الجدي���دة، م���ن اآج���ل م�شتقبل م�ش���رق لدول 
ه  اأن » جائزة التف�ق الدرا�شي في  مجل�س التعاون، م�شيًفا �شم�ُّ
عامها العا�شر ما زالت في ذات الحما�س الذي بداأت به، ونتائجها 
تثم���ر عاًما  بع���د اآخر وه� الهدف الذي ت�شع���ى اإليه المراعي منذ 

تاأ�شي�س هذه الجائزة«.
ا على الأ�شعدة الر�شمية  واأ�شار الى اأن الهتمام الذي نجده �شن�يًّ
وال�شعبية والإعالمية يدل على هذا النجاح الباهر، بل اإن ال�شراكة 
الفاعل���ة بين �شركة المراعي ومكتب التربية العربي لدول الخليج 
باتت م�شرب مثل في النج���اح والنتائج، ودقة التنفيذ وال��ش�ل 

اإل���ى الأهداف باحترافية عالية، وتعاون ُيحتذى به في ال�شراكات 
ذات الأهداف المجتمعية والعلمية.

وبي���ن اأن اله���دف ال���ذي ت�شعى اإلي���ه جائزة التف����ق الدرا�شي ه� 
تحفيز الجيل الجديد على المناف�شة ال�شريفة في المجالت العلمية، 
م���ن اأجل �شناعة غٍد قائم على البت���كار والمعرفة، م�شيًرا اإلى  اأن 
م���ن اأدوار ال�ش���ركات ف���ي القط���اع الخا�س دفع عجل���ة التقدم في 
مج���ال التعليم، لأن ذلك لي�س مح�ش�ًرا على ال�زارات والقطاعات 
الحك�مي���ة المعنّي���ة فقط، الأمر ال���ذي من �شاأن���ه التكامل المرج� 
والمطل����ب ما بين القط���اع العام والخا�س، ولع���ل جائزة التف�ق 
الدرا�ش���ي تك����ن دافًع���ا لمبادرات اأخ���رى في المج���ال التعليمي، 

لن�شهم جميًعا  في �شناعة اأجيال ت�شتثمر في العلم والتعلم.
وقال معالي وزير التعلي���م والتعليم العالي بدولة قطر الدكت�ر/
محمد ب���ن عبدال�احد الحم���ادي: »اإّن العمل الترب����ي الم�شترك 
بين دول الخليج يعد اإنجاًزا تاريخيًّا م�شترًكا فيما بينها، وت�شهد 
���ا وثقافيًّا مّيزه���ا -على مر  م���ن خالل���ه واقًع���ا تاريخيًّا واجتماعيًّ
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الع�ش�ر- بعمق الرواب���ط وق�ة العالقات، محققة عدة اإنجازات 
ف���ي م�شي���رة وم�شتقب���ل العم���ل الترب����ي الم�شترك فيم���ا بينها، 
���اًل في ا�شتراتيجي���ة المكت���ب )2015-2020( التي ت�شعى  متمثِّ
اإل���ى تحقيق الأهداف المن�ش�دة في تنمية الن�سء وبناء مهاراتهم 
وقدراتهم وت�جيه �شل�كهم من خالل عدد من البرامج التي تهتم 

بال�شباب واإعدادهم للحياة.
وفي كلمة معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج 
ق���ال » اإنه  من الم�شلمات عند الترب�يي���ن ورجال المال والأعمال 
اأن ال�شتثمار الحقيق���ي والأمثل ه� ال�شتثمار في الإن�شان، واأن 
العناي���ة بالم�ه�بين والمتف�قي���ن هي قمة هرم ه���ذا ال�شتثمار، 

ه ق���ادة دولن���ا الأع�شاء -  واأ�ش���اف اأن���ه ومن ه���ذا المنطل���ق وجَّ
حفظه���م اهلل - اإلى العناية بالم�ه�بي���ن، والمتف�قين والمتاألقين 
م���ن الطالب والطالبات وفتح اأب����اب المناف�شة اأمامهم لأنهم اآباُء 
الغ���د واأمهاته، وعلى اأكتافهم، وبجه�ده���م �شتت�ا�شل الم�شيرة 
ويعل� البناء، وما جائزة التف�ق الدرا�شي لطالب التعليم العام في 
ال���دول الأع�شاء بالمكتب اإل وجه من وج�ه هذه العناية ، واأ�شار 
اإل���ى اأن هذه الجائزة التي تاأتي كل ع���ام برعاية معّبرة من �شركة 
المراع���ي، ما ه���ي اإل تاأكيد على اهتمام القط���اع الخا�س بالتعليم 
ا على  في الهتم���ام بالنا�شئة، وتعزيز التف�ق والإب���داع، وحر�شً
التق���اء ال�شباب الخليج���ي وت�ا�شله، وت�ؤكد الجائ���زة على تنمية 
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قدرات اأبنائنا، وتالقيهم، و�شقل م�اهبهم. 
وقد �شبق في عام 2015م  تكريم  الطالب المتف�قين الفائزين بهذه 
الجائ����زة في دورتها التا�شعة  في احتفال اأقيم في مملكة البحرين  
ف����ي ال�شاد�س ع�شر من �شهر  رجب 1436ه� الم�افق الخام�س من  
ماي����� 2015م برعاية معالي الدكت�����ر ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم بمملكة البحرين ، وح�ش�ر �شاحب ال�شم� الأمير 
�شلط����ان ب����ن محمد بن �شع�����د الكبير رئي�����س مجل�����س اإدارة �شركة 
المراعي ) ال�شركة الراعية (، ومعالي المدير العام للمكتب، وعدد 
من الم�ش�ؤولين ، وعلى مدى الحتفالين في الدورتين ) التا�شعة ( 
و ) العا�ش����رة ( تم تكري����م ) 72 ( طالًبا وطالبة ،وقدمت للمكرمين 

الهدايا النقدية والمادية ،و�شهادات التقدير .
وتط�ي����ًرا للعمل في جائ����زة التف�ق تم اإن�شاء م�ق����ع اإلكتروني لها 
على ب�ابة المكتب الإلكترونية ، ي�شم بيانات )405( من المتف�قين 
والمتف�ق����ات ، وت����م الت�ا�ش����ل م����ع عدد كبي����ر منه����م للت�شجيل في 
الم�ق����ع والتفاعل من خ����الل القن�ات التفاعلية عل����ى الم�قع . وتم 

تد�شين الم�قع في الدورة العا�شرة التي اأقيمت في دولة قطر. 
وق���د حر����س المكتب عل���ى  تتبع الطلب���ة المكرمين ف���ي الدورات 
ال�شابق���ة ومعرفة ما اآلت اإلي���ه اأح�الهم ، لما لهذا من اأثر اإيجابي 
على المكرمين القدامى والجدد، ولذلك  بداأ با�شت�شافة المكرمين 
م���ن الدورة الأولى والثانية عل���ى اأن ي�شتمر في ذلك في الدورات 
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يأتــي هذا امللتقى واحًدا من حزمة برامج يضطلع بها مكتــب التربية العربي لدول الخليج يف مجال اهتماماته 
بالشــباب 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. 
وقــد ُعقــد هذا امللتقى يف املقر الرئيس للمكتب بالرياض ىلع مدى  يوميــن ) 23 و 24 رجب 1437هـ املوافق 
30 أبريل و 1 مايو 2016م( وشــارك فيه أربعون شاًبا وشــابة، أتيحت لهم فرصة لاللتقاء بشخصيات بارزة، للتحدث 
إليهم عن خبراتهم وتجاربهم، وعن أهم املهارات والســمات التي يمكن أن تصل بالشــباب إلى النجاح، وتحقيق 
اإلنجازات ألنفســهم وأوطانهم ، فقد تشّرف امللتقى بحضور صاحب السمو امللكي األمير  سلطان بن سلمان بن 
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للســياحة والتراث الوطني، وســعادة الدكتورة حياة سندي عضو مجلس الشورى 
الســعودي ، وأدار جلســات امللتقى  الدكتور خليفة السويدي اإلعالمي واألســتاذ بكلية التربية بجامعة اإلمارات 

العربية املتحدة. 

امللتقـى الخـليجـي األول
لتنميـة املهـارات القـياديـة



13



ـار
خب

ا

14

ب���داأ لقاء �شاح���ب ال�شم� الملك���ي الأمير  �شلطان ب���ن �شلمان بن 
عبدالعزي���ز بكلمة ترحيبية من معالي الدكت�ر علي بن عبدالخالق 
ه  القرن���ي المدير العام لمكتب التربية العرب���ي لدول الخليج، وجَّ
فيه���ا �شكره وتقدي���ره لالأمير �شلطان بن �شلم���ان على تلبية دع�ة 
الملتق���ى، والتحدُّث لجمع ُمميز من الطلبة والطالبات الخليجيين 
ه الممي���زة والمن�ع���ة والثري���ة، وليجي���ب عن  ع���ن تجرب���ة �شم����ِّ
ه  ���ًدا اأن كلمات �شم�ِّ ت�شاوؤلتهم ح����ل الق�شايا التي تهمهم، م�ؤكِّ

�شتك�ن نبرا�ًشا لهم على طريق التف�ق والإبداع.
ا�شتمل���ت كلمات �شاحب ال�شم� الملكي الأمير �شلطان بن �شلمان 
نات  ب���ن عبد العزيز عل���ى م�شامين عديدة  حيث اأّك���د على اأن مك�ِّ
الأم���م لي�ش���ت اقت�شاًدا اأو تنمي���ة فقط، بل هي تاري���خ وح�شارة، 
ولذل���ك فاإن تط�رنا يكمن ف���ي ارتباطنا باأر�شن���ا وتاريخنا، ومن 
ر م���ن تفري���غ الم�اط���ن الخليجي م���ن انتمائ���ه لعقيدته  هن���ا ح���ذَّ
وقيمه، وقد  اقتب�س �شم�ه من كلمات وت�جيهات خادم الحرمين 
ال�شريفين الملك �شلمان بن عبد العزيز ��  يحفظ�ه اهلل �� باأننا » عرب 
وم�شلم����ن، وعزتن���ا ترتبط بمقدار انتمائن���ا لتاريخنا وه�يتنا.« 
واأ�ش���ار �شم����ه اإل���ى اأن الم�اطنة مفه����م اأهم و�شاب���ق لل�طنية، 

وب���دون تعزيز هذه الروح في نفو�س الأفراد لن ن�صل اإلى ارتباط 
الم�اطني���ن ببالده���م، ولف���ت اإلى اأن خ���ادم الحرمي���ن ال�شريفين 
اهت���م بالتاريخ لي����س كم�ؤرخ بل كم�اطن ومهت���م، وه� يرى باأنه 
ل يمك���ن للم�اطن اأن ينتم���ي ل�طنه دون اأن يعرف تاريخه وِقَيمه 
واإ�شهامات م�اطنيه وق�ش�س الأماكن لربط الم�اطنين وخا�شة 

ال�شباب بتراثهم وتاريخهم. 
وتط���رق �شم����ه في كلمت���ه اإلى اأهمي���ة الت�ا�شل م���ع الم�اطنين 
واللتق���اء والختالط به���م, واعتبر اأن من اأبرز ما تميزت به دول 
الخلي���ج اهتمامه���ا بالم�اطن واإ�شراك���ه في التط�ي���ر والتغيير، 
واأ�ش���ار اإل���ى النه���ج ال���ذي اختط���ه المل���ك الم�ؤ�ش�س عب���د العزيز 
-طي���ب اهلل ث���راه- وتبعه في���ه اأبناوؤه من بعده ، حي���ث كان الملك 
عبدالعزيز يتج�ل ويقابل الم�اطنين وي�شمع منهم، ولفت �شم�ه 
في ذلك اإلى اأن هناك م��ش�ًعا  من�ش�ًرا في �شحيفة اأم القرى عن 
هها المل���ك عبدالعزيز مع اأطياف المجتمع  اأول دع����ة للح�ار وجَّ
و�ش���ارك رحمه اهلل ف���ي هذا اللقاء الذي امتد لثالث���ة اأيام، ي�شتمع 
م���ن الم�اطنين ويناق�شهم وهذا ه���� النهج الذي �شارت عليه هذه 
الدولة«، م�شيًفا اأن الملك �شلمان �� يحفظه اهلل �� ه� الي�م خير من 
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يحم���ل هذا الل����اء، اإذ ُعرف َعْبر م�شيرته القيادي���ة بانفتاحه على 
الم�اطني���ن، ومقابلتهم منذ اأن ت�لَّى اإم���ارة الريا�س حتى ي�منا 
هذا، وه� ما جعله نم�ذًجا للقائد المنفتح على م�اطنيه الم�شتمد 

لق�ته باهلل ثم بهم.
وت�شمن���ت كلمة �شم� الأمير وح�اره م���ع الملتقى اأهمية معاي�شة 
التح�لت القت�شادية وم�اكبة م�شتجدات الع�شر، والتعامل مع 
تحديات���ه وتذلي���ل ال�شعاب، واعتب���ر اأن ذلك  ه� َق���َدر هذه البالد 

والجزيرة العربية منذ الأزل، وتاأكد ذلك في وقت الدولة ال�شع�دية 
ت بمراح���ل ملحمية وتط�يرية، وق���ال �شم�ه :  الحديث���ة الت���ي مرَّ
»نح���ن الآن نمرُّ في ه���ذه المنطقة بفت���رة تاريخية ب���كل اأبعادها، 
فت���رة ننتقل فيها من حال اإلى حال, وُنحاط فيها بتحديات كبيرة 
ا اأمنية و�شيا�شية واقت�شادية، ولكني دائما اأق�ل اإننا �� �شكان  ج���دًّ
الجزي���رة العربي���ة ��  لدينا قدرة وراثية وجيني���ة في م�اجهة هذه 
التحديات بجم���ع ال�شمل وتالحم الق���ادة والم�اطنين، والتم�شك 
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بالدي���ن الإ�شالم���ي والقيم العربي���ة الأ�شيلة«. واأ�ش���اف في هذا 
ال�شدد »نحن الي�م نقف �شامخين على اأر�س �شامخة، ويجب اأن 
نك����ن م�شتلِهِمين تاريخ ه���ذه الأر�س والملحمة التي قامت عليها 
����� وهلل الحمد ��  وحدتنا ال�طني���ة ووحدة دولنا، وتقدير ت�شحيات 
اأجدادنا لت�حيد ونه��س وا�شتق���رار هذه الأمة«. واأرجع �شم�ه 
ال�شب���ب الرئي����س ل�شتق���رار دول الخلي���ج العرب���ي اإل���ى تم�شكها 
بدينه���ا، ومحافظتها على قيمها، وق���ال باأنه يعتزُّ ويحر�س دائما 
عل���ى م�ش����رة علماء الدين والم�شايخ، م�شي���ًرا  اإلى اأن هذا النهج 

تلتزم به م�ؤ�ش�شات الدولة كافة . 
وتطرق���ت كلمة �شاحب ال�شم� الملكي الأمير �شلطان بن �شلمان 
ب���ن عب���د العزي���ز اإلى جه����د الهيئ���ة العام���ة لل�شياح���ة والتراث 
ال�طن���ي في ربط الم�اطنين �� وبخا�ش���ة الن�سء �� بتراث وتاريخ 
بالده���م، من خالل عدد م���ن البرامج والم�شاري���ع ومنها برنامج 
»عي����س ال�شع�دي���ة« ال���ذي تنف���ذه هيئ���ة ال�شياح���ة بال�شراكة مع 
وزارة التعليم، وعدد من الجهات الحك�مية وال�شركات ال�طنية، 
وي�شته���دف ملي����ن طالب وطالبة م���ن خالل تنظي���م رحالت لهم 
للم�اق���ع التاريخي���ة وال�شياحية والح�شاري���ة، اإ�شافة اإلى قيام 

الهيئ���ة منذ اأكثر من �شبع �شن����ات بالعمل على الإعداد لم�شاريع 
متاحف كبرى للتاري���خ ال�طني والإ�شالمي ، واأ�شار اإلى اأن تلك 
الم�شاريع ق���د وردت في روؤية المملكة 2030 م . وتناول �شم�ه 
برنام���ج خادم الحرمي���ن ال�شريفين للعناية بالت���راث الح�شاري 
ال���ذي اأقره الملك عب���داهلل بن عبدالعزيز رحم���ه اهلل، واأعاد خادم 
الحرمي���ن ال�شريفي���ن المل���ك �شلمان حفظ���ه اهلل اإق���راره لأهميته 
حي���ث يت�شم���ن العدي���د م���ن الم�ش���ارات والبرام���ج والم�شاريع 

المتعلقة بالتراث ال�طني.
وف���ي لقاء الدكت����رة حياة �شندي ع�ش� مجل����س ال�ش�رى في 
المملك���ة العربية ال�شع�دي���ة مع الملتقى ، رح���ب معالي مدير 
عام المكتب  بها ، و�شاهد الح�ش�ر فيلًما مخت�شًرا عن بع�س 
اإنجازاته���ا العلمي���ة ، وف���ي اأ�شل����ب ح����اري اأداره الدكت����ر 
خليف���ة ال�ش�يدي ا�شتعر�شت الدكت����رة حياة ج�انب مختلفة 
در العلم  ف���ي حياتها،اأ�ش���ارت فيها اإلى ن�شاأته���ا في اأ�ش���رة تقِّ
والعلم���اء، مما كان له اأثر ف���ي م�شيرتها العلمية واإقبالها على 
الق���راءة من���ذ ال�شغ���ر، وتطّلعه���ا اإل���ى اأن تك�ن عالم���ة،  وقد 
�شاعده���ا في ذل���ك معلمات رائع���ات غر�شن  ف���ي نف�شها الثقة، 
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وحب العلم والبحث عن المعرفة.
واأك���دت ف���ي حديثه���ا لل�شب���اب وال�شاب���ات على اأهمي���ة ال�قت 
ب�شفت���ه يمثل عم���ر الإن�شان ويجب ا�شتثم���اره والحر�س عليه 
وا�شتغالله فيما يفيد، كما اأ�شارت اإلى اأهمية العناية بالأن�شطة 
الطالبي���ة والحر����س عل���ى ممار�ش���ة الريا�ش���ة، اإ�شاف���ة اإل���ى  
التغذية الجيدة  واأن نترجم  مق�لة » العقل ال�شليم في الج�شم 
ال�شلي���م.« واأكدت عل���ى تربية الأبن���اء على تحم���ل الم�ش�ؤولية 
ومجابهة ال�شعاب، وتنمية الإبداع لديهم، ولفتت اإلى �شرورة 

اأن يتحلى العاِلم في عمله بال�ازع الديني و الإن�شاني . 
وف���ي نهاي���ة الح����ار اأجاب���ت الدكت����رة حي���اة �شن���دي ع���ن 
الت�ش���اوؤلت التي وجهها اإليها الم�شارك����ن والم�شاركات، ثم 
ت�شلمت هدية تذكارية من مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
قدمه���ا المدي���ر الع���ام للمكت���ب الدكت�رعل���ي ب���ن عبدالخال���ق 
القرن���ي، وانتهى الملتق���ى بت�زيع ال�شه���ادات  واأخذ ال�ش�ر 

التذكارية لهذه المنا�شبة.
وكانت فعاليات الملتقى قد بداأت  ب�ر�شة  عمل ح�شر افتتاحيتها 
المدي���ر الع���ام لمكت���ب التربية العرب���ي لدول الخلي���ج ، والخبير 

الترب�ي في التدريب الدكت�ر خليفة ال�ش�يدي، وا�شتهل المدير 
ب فيها بال�شي����ف والم�شاركين  الع���ام حفل الفتتاح بكلم���ة رحَّ
والم�ش���اركات والح�ش����ر من الم�شرفي���ن الم�شرفات،واأكد على 
اأهمية الملتقى في دعم جه�د المكتب في مجال العناية بال�شباب.
وف���ي لقاء الدكت����ر ال�ش�يدي مع الح�ش�ر اأ�ش���ار اإلى اأن الدول 
الأع�ش���اء بمكتب التربي���ة العربي لدول الخلي���ج ت�شتحق تقديًرا 
متمي���ًزا، يتنا�ش���ب مع م���ا تبذله دولها من عط���اء ودعم في �شبيل 
الرتقاء بالتعليم وتحقيق الأهداف الم�شتركة، واأ�شار اإلى جه�د 
المكت���ب في الهتمام بال�شب���اب وتكثيف برامجه في العناية بهم 
في مختل���ف المجالت، م�ؤك���ًدا على اأهمية التن�شي���ق الذي يق�م 
به المكت���ب، لم�ا�شلة العمل لتحقيق روؤي���ة دول الخليج العربي 
ور�شالتها في اإطار التعاون الترب�ي الم�شترك، وخالل ال�ر�شة 
تم عر�س المبادئ الت�جيهي���ة والإر�شادات الفنية، والم�ؤ�شرات 
الأ�شا�شي���ة لق���ادة الم�شتقب���ل من اأبن���اء الخلي���ج الم�شاركين في 
الملتق���ى، كم���ا ت���م التعر����س لع���دد م���ن الم��ش�ع���ات الترب�ية 
والنف�شي���ة ،التي ت�ؤثر ف���ي تك�ين  �شمات ال�شخ�شي���ة القيادية، 

وتنمية المهارات القيادية لدى ال�شباب. 
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تم اختيار مكتب التربية العربي لدول الخليج عضًوا باللجنة التوجيهية العليا للبند الرابع من برنامج األمم المتحدة  
للتنمية المستدامة 2030 المتعلق بالتعليم عن مجموعة الدول العربية، ويأتي هذا االختيار تقديًرا لمكانة المكتب 
اإلقليمية والدولية، واعتراًفا بإســهاماته في مجاالت التربية والتعليــم، وتعاونه مع المنظمات الدولية المتخصصة  

وتجاوبه وتفاعله مع برامجها، ومن أبرزها برامج األمم المتحدة الخاصة ببرنامج التعليم للجميع.

اختيار مكتب التربية العربي عضًوا في اللجنة التوجيهية 
ــتدامة  العليا ببرنامج األمم المتحدة للتنمية المس

2030 عن مجموعة الدول العربية

وح�ش���ر معال���ي الدكت����ر علي بن عب���د الخالق القرن���ي مدير عام 
المكتب وممثل لجنة الت�شيير اللقاء الأول الذي نظمته الي�ن�شك� 
خ���الل ي�م���ي 25 و26 ماي���� 2016م ف���ي العا�شم���ة الفرن�شي���ة 
باري����س، واألقى كلمة قال فيها : لق���د عمدت جميع دول العالم اإلى 
تجرب���ة اأ�شاليب مختلفة من اأجل تط�ي���ر وتح�شين اأنظمة التعليم 
فيها، واأحرزت بع�س تلك الدول بع�س النجاح، فيما اأخفقت دول 

اأخرى اإخفاًقا كاماًل،حتى اأ�شب���ح الف�شل في الم�شاريع الترب�ية 
ه���� ال��شع الراهن، حيث ي�ؤك���د المتخ�ش�ش�ن في التربية على 
اأهمي���ة مجالتهم التي تنتهي به�ام�س ذات اأهمية كبرى، ويعرف 
���ا في تط�ير وتح�شين التعلي���م ببرامجه التي  النه���ج المتبع حاليًّ
تعتمد ب�شكل رئي�س على ما تنتجه ال�شركات.  وقال معاليه : اإنني 
اأ�شتطي���ع اأن اأرى ذلك ب��ش�ح في بالدنا حيث اأنفقت الدول قدًرا 
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هائ���اًل من المال من اأجل تط�ير نظمه���ا التعليمية، لكنها اأحرزت 
نجاًح���ا قلي���اًل ومت�ا�شعًا. ه���ذه النتائج لم تقن���ع الم�شئ�لين في 
المنا�ش���ب العلي���ا بهذه ال���دول، والدلي���ل على ذلك ه���� التغيرات 
المت�شارع���ة ل����زراء التربي���ة والتعلي���م، وفقدان الثق���ة في �شنع 
الق���رار وف���ي �شانعي ال�شيا�شة، واأ�شاف معالي���ه : اإنني اآمل هذه 
الم���رة اأن ت�شتطيع هذه اللجنة قي���ادة م�شاريع التط�ير الترب�ي 
خا�ش���ة في الدول النامية، كي تت���رك النهج المتبع حاليًّا ، وتبنِّي 
الع����دة اإل���ى الأ�ش�ل وم���ا يمكن ت�شميت���ه بنهج الح����س ال�شليم، 
وينبغ���ي علينا ر�شم ال�شيا�شات التي تعمل بالفعل على تغيير مهنة 
التدري����س لأن تدري����س الأطف���ال تح���ت ظ���ل �شجرة اأو ف���ي بيئات 
حديثة يتطلب وج�د معلمين م�ؤهلين واأكفاء، هذا ه� العامل الذي 
يع����ل علي���ه كثيًرا  في تط�ي���ر التعليم، واإننا نع���رف اأنه في كثير 
من بلدان العالم ل ُينظر اإلى مهنة التدري�س بتقدير كبير، ونعرف 
كذل���ك اأن هناك مدر�شين ُيعَط�ن اأج�ًرا قليلة تبعث على ال�شخرية 
، ونعل���م كذلك اأن معاهد اإع���داد المعلمين تقبل الطالب المتعثرين 

الذين لم يتم قب�لهم في التخ�ش�شات الأكاديمية الأخرى. 

   واأ�ش���ار معال���ي المدي���ر العام في كلمت���ه اإلى اأن هن���اك مجالت 
اأخرى لم تجد العناية في م�شاعي تط�ير التعليم، ومع ذلك ينبغي 
علين���ا األ نق����د بالدنا لك���ي ت�شتغرق في تفا�شي���ل ترب�ية دقيقة،  
يجب علينا اأن نح���ذر من ج�شع الم�شتثمرين في الم�اد التعليمية 
الذي���ن يبدو اأنهم هم الفائزون ال�حيدون فيما يجري الآن، وقال 
اإن هذه �ش�رة بائ�شة ل�اقع ممار�شات تط�ير التعليم، واإذا كانت 
ه���ذه اللجنة �شتتبنى المزيد من مثل ه���ذا النهج فاإن العام 2030 

لن يك�ن اأف�شل مما نرج�ه ونت�ش�ره للتعليم.
وُتعد اللجنة الت�جيهية العليا هي الم�ش�ؤولة عن تقارير الر�شد العالمي 
للتعليم وم�ؤ�شرات قيا�س التقدم، وو�شع ال�شيا�شات المتعلقة بالر�شد 
والمتابع����ة، كم����ا اأنه����ا م�ش�ؤولة ع����ن اقتراح برام����ج واأن�شط����ة برنامج 

التنمية الم�شتدامة المتعلقة بمجال التعليم على الم�شت�ى الدولي.
وتتك����ن اللجن���ة م���ن ثالث دول ع���ن كل مجم�عة م���ن مجم�عات 
الي�ن�شك���� ومنظم���ات الأم���م المتح���دة المهتمة بالتعلي���م، وعدد 
م���ن المنظمات الإقليمية العاملة في مج���ال التعليم تمثل المناطق 

المختلفة على الم�شت�ى الدولي. 



ـار
خب

ا

20

يســعى مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى تفعيل الشــراكة المجتمعية في التربيــــة ، وفتح آفاق جديدة 
لبرامج المســؤولية المجتمعية فــي التعليم ،ويتواصل المكتب في ذلك مع  الجهــات التي يمكن أن توفر الدعم 
للمشــاريع التربوية ، كما يحرص على المشاركة في المؤتمرات والملتقيات التي ُتعّزز برامج التعاون بين المؤسسة 

التعليمية ومؤسسات المجتمع . 

الشراكة بين المدرسة واألسرة والمجتمع

  وفي هذا الإطار  �شارك المكتب في اللقاء ال�شن�ي الأول لل�شراكة 
بي���ن المدر�شة والأ�شرة والمجتمع الذي عقدته وزارة التعليم في 
المملكة العربية ال�شع�دية برعاية كريمة من اأمير منطقة الريا�س 
�شاح���ب ال�شم���� الملكي الأمي���ر في�شل بن بندر ب���ن عبدالعزيز ، 
وح�شر اللقاء خم�شمائة م�ش���ارك وم�شاركة من مختلف الجهات 
الحك�مي���ة والأهلي���ة، وعدد م���ن الم�ش�ؤولي���ن وال�شت�شاريين من 
م�ا  بح�ثه���م، ودرا�شاتهم،  داخ���ل المملك���ة وخارجها الذي���ن قدَّ

وخبراته���م في مجال التعليم،  وا�شته���دف الملتقى تعزيز جه�د 
القيادات الترب�ية لتنفي���ذ برنامج ال�شراكة في الميدان، وتمكين 
الأ�شرة لالإ�شهام في ت�فير بيئة ترب�ية وتعليمية منا�شبة باإ�شراك 

الم�ؤ�ش�شات المجتمعية.
وتراأ�����س المدير العام لمكتب التربية العرب����ي لدول الخليج العربي 
الدكت�����ر عل����ي بن عب����د الخالق القرن����ي اإدارة الجل�ش����ات النقا�شية، 
وكان����ت الجل�شة الأولى بعن�ان »تط�ي����ر ال�شراكة من المفاهيم اإلى 
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التطبيق« و�شارك فيها عدد م����ن المخت�شين في البرامج الترب�ية، 
كم����ا �ش����ارك المكت����ب ف����ي المعر�����س الم�شاح����ب للملتق����ى لتعريف 
الترب�يين باأحدث نتاجات المكتب، وم�شاريعه التي تهدف لالرتقاء 
بالمنظ�مة التعليمية في دوله الأع�شاء، وتنعك�س اآثارها على الحقل 
الترب�����ي العرب����ي، كم����ا وزع المكت����ب ن�شًخا من الكت����اب الذي قام 
بترجمت����ه �شمن برنامجه في التعريب بعن�ان  »�شراكات المدر�شة 
والأ�ش����رة والمجتمع« الذي يعتبر م����ن اأهم المراجع المعرفية التي 

تقدم تطبيقات عملية، لتعزيز هذا الن�ع من  ال�شراكات.
م �شاحب ال�شم���� الملكي اأمير منطق���ة الريا�س  ومعالي  وق���د كرَّ
وزي���ر التعليم بالمملكة خالل حفل افتت���اح الملتقى، المديَر العام 

لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكت�ر علي القرني .  
وف���ي ت��شيات���ه اأكد الملتقى عل���ى اأهمية ال�شراك���ة بين المدر�شة 
والأ�ش���رة والمجتم���ع، و�شرورة تكاملي���ة الأدوار بي���ن الجهات 
المخت�ش���ة بتحقي���ق ال�ش���راكات، واأهمية بناء الآلي���ات وال�ثائق 
والأدلة ل�شراكة المدر�شة م���ع الأ�شرة والمجتمع، والتجاه نح� 

ال�شراك���ة التطبيقية من خ���الل ال�شيا�ش���ات والت�شريعات،والقيم 
واله�ي���ة ال�طنية، وتكثيف �شراكة الأ�ش���رة في مرحلة الطف�لة، 
اإ�شافة اإلى العناية بالبحث  العلمي التعاوني، والتط�ع الم�شترك 

بين المدر�شة والأ�شرة والمجتمع. 
ُيذك���ر اأن المكت���ب ي�شير في تنفيذ برامج ال�شراكة وفق اإطار عمل 
اأع���ّده لتم�يل برامج م�شتركة بين المكتب والمنظمات الم�شابهة، 
كم���ا اأنه ق���ام بت�قي���ع اتفاقي���ات م�شتركة م���ع بع����س م�ؤ�ش�شات 
القت�ش���ادي  لالإنم���اء  العرب���ي  ال�شن���دوق  ومنه���ا  المجتم���ع، 
والجتماع���ي )بالك�ي���ت( لتم�ي���ل اإع���ادة اإطالق برنام���ج )افتح 
يا�شم�ش���م( في ث�به الجدي���د ، كما وقع مذك���رة تفاهم مع الهيئة 
العربي���ة للم�شرح )بال�شارقة( لدعم برنام���ج الم�شرح المدر�شي،  
ومذكرة تفاهم مع المجل�س الدولي للغة العربية لتحقيق ال�شراكة 
ف���ي خدمة اللغة العربية ، اإ�شافة اإلى قي���ام �شركة المراعي بدعم 
وتم�ي���ل جائزة التف����ق الدرا�شي لطلبة التعلي���م العام في الدول 

الأع�شاء بالمكتب .
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يســعى مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توفير بيئة تنافســية بين الطلبة فــي دوله األعضاء ، وبخاصة  
بيــن الموهوبيــن والموهوبات منهــم ، وتنمية روح اإلبداع بينهم فــي المجاالت العلميــة  المختلفة ،  وتنمية 
قدراتهــم ، وصقل مهاراتهم ، وإثراء خبراتهم ، ومســاعدتهم على التعرف علــى توجهاتهم العلمية ، وتحديد 
أهدافهم المستقبلية في وقت مبكر ، وتعزيز الثقة بقدراتهم. كما يعمل المكتب على  حثِّ الطلبة على تطوير 
مواهبهم  عبر التنافس الشــريف، بما يؤهلهم لتمثيل دولهم في المســابقات الدولية تمثياًل متميًزا ، وفي إطار 
ذلك ، وانطالًقا من حرصه على تقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في المواد الدراســية المختلفة من 
ه المكتب اهتمامه نحو برامج األولمبياد وإقامتها،   الطلبة والمعلمين والمشـرفين وغيرهم في الدول األعضاء ، وجَّ

بما يجّسد اهتمامات دوله األعضاء في إعادة صياغة اهتمامات الشباب لميادين التعّلم والمعرفة واإلبداع.

برامــج األوملبيــاد
يف مكتب التربية العربي لدول الخليج 
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وحت���ى ت�ؤت���ي الأولمبياد نتائجها المرج����ة يحر�س المكتب على 
الإع���داد الجي���د لنعق���اد الأولمبياد ،فيعم���ل على ت�شكي���ل اللجان 
والِف���رق العلمي���ة المخت�ش���ة ، ، وتك�ين لجنة علمي���ة ل��شع اآلية 
تاألي���ف م�شائل الختبار وت�شحيحها، واإع���داد دليل خا�س بذلك، 
وعق���د ور�س عم���ل لكتابة الأ�شئل���ة، والإعداد لت�شحي���ح الإجابات 
، واإع���داد الحقائ���ب التدريبي���ة الالزم���ة  للمعلمي���ن والم�شرفي���ن 
الترب�يين على الأ�شئل���ة الإبداعية في المادة الدرا�شية ، وتدريب 
الط���الب على التعامل معها واكت�شاف مهاراتهم وتنمية قدراتهم،  

وقد نّفذ المكتب خالل الفترة الما�شية برامج الأولمبياد الآتية : 

أوملبياد الرياضيات 

اأقيم���ت م�شابق���ة اأولمبي���اد الريا�شي���ات الخليج���ي )الخام����س( 
بالمملك���ة العربي���ة ال�شع�دي���ة ف���ي رح���اب المدين���ة المن����رة في 
الفت���رة م���ن : 25 - 28 جم���ادى الآخرة 1437ه���� الم�افق 3 - 
6 اأبري���ل 2016م  وبت�ش�ري���ف كريم من �شاح���ب ال�شم� الملكي 
الأمي���ر في�شل ب���ن �شلمان بن عب���د العزيز ، اأمي���ر منطقة المدينة 
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المن����رة و�شارك���ت فيه �ش���ت دول اأع�شاء في المكت���ب مثلها 36 
طالًب���ا وطالب���ة و30 م�شرًف���ا وم�شرفة م���ن معلم���ي الريا�شيات، 
ومرافق����ن م���ن ال���دول الم�شاركة، و�شه���د الي����م الأول اجتماع 
روؤ�ش���اء ال�ف����د ل�شرح الإطار الع���ام لالأولمبياد، فيم���ا بداأ الي�م 
الثاني بالختب���ارات لجميع الم�شاركين في الأولمبياد، فيما جاء 
ف���ي الي�م الأخير البرنامج الختامي لالأولمبياد وتت�يج الفائزين 
والفائ���زات برعاية اأمير منطقة المدين���ة المن�رة وح�ش�ر معالي 
وزي���ر التعلي���م .، ومعالي وزي���ر التج���ارة ومعالي المدي���ر العام 
للمكت���ب ، وروؤ�شاء ال�ف�د ون�ابه���م والم�ش�رفين والم�ش�رفات ، 

والطلبة والطلبات . 
اأقيم���ت م�شابق���ة اأولمبياد الريا�شي���ات الخليج���ي ) الرابع ( في 

بدول���ة الك�يت ف���ي الفترة من : 1 - 4 جم���ادى الآخرة 1436ه��  
الم�اف���ق 21 - 24 مار����س 2015م بم�شارك���ة ) 36 ( م���ن طلبة 
ال���دول الأع�ش���اء ، ووزع���ت الج�ائ���ز والميدالي���ات عل���ى الطلبة 
المتميزي���ن في حفل ح�ش�ره معالي الدكت�ر بدر بن حمد العي�شى 
وزي���ر التربية ووزير التعليم العال���ي بدولة الك�يت ، كما ح�شره 
المدير العام للمكتب الدكت�ر علي بن عبد الخالق القرني ، وجمع 

من الترب�يين والطلبة 

GPHO 2016 أوملبيـــاد العلوم
ف���ي اإطار اأولمبياد العل�م ُعقد اأولمبي���اد الفيزياء الخليجي الأول 
GPhO 2016، بالمق���ر الرئي����س للمكتب في مدين���ة الريا�س - 
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المملكة العربية ال�شع�دية في الفترة )10-15( جمادى الآخرة 
1437ه����  الم�اف���ق )19-24( مار����س 2016م، بهدف الرتقاء 
بالم�شت����ى العلم���ي ل���دى الطلب���ة والمعلمين في م���ادة الفيزياء، 
وتفعي���ل دور الم�ؤ�ش�ش���ات المخت�ش���ة بتعليم الم���ادة العلمية في 

الدول الأع�شاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
و�ش���ارك فيه���ا )16( م���ن طلب���ة ال���دول الأع�ش���اء، ووزع���ت على 
المتميزي���ن منهم )12( جائ���زة وميدالية في حف���ل ح�ش�ره كبار 
الم�ش�ؤولي���ن ف���ي وزارة التعلي���م بالمملك���ة العربي���ة ال�شع�دي���ة، 
وم�ؤ�ش�شة الملك عب���د العزيز ورجاله للم�هبة والإبداع ، ورئي�س 
الفري���ق العلمي لالأولمبياد  جان كالدا � الأ�شتاذ بجامعة ا�شت�نيا، 
والمدي���ر العام للمكت���ب، وروؤ�شاء ال�ف����د ون�ابهم والم�شرف�ن 

والم�شرفات والطلبة. 

أوملبياد اللغــة العربيـة يف الدول األعضاء باملكتب

ه���� الأولمبياد الأول  الذي يعقده المكتب في مجال اللغة العربية، 
رم���ز ه�ية الأم���ة ووحدتها على مّر الع�ش����ر، وبرعاية كريمة من 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن محمد القا�شمي � حاكم 
ال�شارقة اأطلق المركز الترب�ي للغة العربية �� اأحد اأجهزة المكتب 
المتخ�ش�ش���ة ����� الن�شخ���ة الأول���ى م���ن الأولمبي���اد الخليج���ي للغة 

العربي���ة، لطلبة التعلي���م العام في الدول الأع�ش���اء بمكتب التربية 
العرب���ي لدول الخليج، في الفترة م���ن 29 فبراير 2016، والأول 

من مار�س 2016، و�شارك فيها )18( من طلبة الدول الأع�شاء.
ج����اء الأولمبياد �شمن اهتمامات المكت����ب باللغة العربية، وتحقيًقا 
لأحد اأهم اأهدافه ال�شتراتيجية المتمثلة بالإ�شهام في تط�ير تعليم 
اللغ����ة العربية وتعلمها، والك�شف ع����ن الم�اهب والقدرات الكامنة 
لدى الطلبة، والعمل على تعزيز التجديد والبتكار، وو�شع الأ�ش�س 
الكفيل����ة بالرق����ي بمهارات الطلب����ة و�شقلها، وكان ه����ذا الأولمبياد 
ه�����  الإقليم����ي الأول من ن�عه ف����ي دول الخليج العربي����ة، بل وفي 
العال����م العربي كله، وقد تم في مح�ري����ن؛ تحريري و�شف�ي، ُنّفذا 
في ي�مي����ن متتاليي����ن، وروعي ف����ي تنفيذهما ال�شفافي����ة، واتخذت 
جميع التدابي����ر الم��ش�عية، من خالل اإ�شراك روؤ�شاء ال�ف�د في 
كّل خط�����ات التناف�����س واإجراءات����ه، ووفًقا لالإج����راءات والمعايير 
المتفق عليها مع روؤ�شاء ال�ف�د في مراحل تنفيذ الأولمبياد كافة، 
طبق�ً����ا لالئح����ة الأولمبيادالت����ي ت����م اإعداده����ا . وبت�شري����ف �شاحب 
ال�شم����� ال�شي����خ الدكت�����ر �شلطان ب����ن محمد القا�شم����ي ، وح�ش�ر 
معالي الأ�شت����اذ ح�شين اإبراهيم الحمادي وزي����ر التربية والتعليم، 
وم�ش�ؤولين من ال�زارة  والمدير العام للمكتب، تم تكريم  الفائزين 

) 16( فائًزا وت�زيع الج�ائز والميداليات.  
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����ه برنام����ج المدار�����س ال�شديقة نح����� ت�شجيع  وتحقيًق����ا لذل����ك اتجَّ
روح المب����ادرة في المدار�س ، فكانت م�شابقت����ه الثقافية في مجال 
المب����ادرات الطالبي����ة التي تتن����اول في كل دورة م����ن دوراتها عدًدا 
من المجالت الثقافية والجتماعية، والعلمية والبيئية وال�طنية. 

وتم تنفي����ذ الم�شابقات الثقافي����ة الأولى للمدار�����س ال�شديقة خالل 
�شهري جم����ادى الأولى وجمادى الثانية 1436ه�  الم�افق مار�س 
واأبري����ل 2015م، وبلغ عدد المب����ادرات الم�شاركة )925( مبادرة 
)العلمي����ة، والثقافي����ة والبيئي����ة، وال�شتثماري����ة،  المج����الت  ف����ي 
والجتماعي����ة(، وخ�شعت ه����ذه المبادرات للتحكيم م����ن قبل لجنة 

فني����ة متخ�ش�ش����ة ، وبل����غ ع����دد المب����ادرات الفائ����زة اأرب����ع ع�شرة  
مب����ادرة، وتقديًرا لهذه المبادرات  تم تكريم المدار�س والمبادرات 
الفائ����زة  في حفل اأقيم ف����ي العا�شمة القطري����ة )الدوحة(، لتكريم 
الفائزين بجائزة المكتب للتف�ق الدرا�شي  في الخام�س من جمادى 
الأول����ى 1437ه� الم�افق الرابع ع�شر من  فبراير 2016م، واأقيم 
الحتف����ال تح����ت رعاية كريمة م����ن وزي����ر التعليم والتعلي����م العالي 
بدول����ة قط����ر الدكت�����ر محمد ب����ن عبدال�اح����د الحم����ادي، بح�ش�ر 
المدي����ر العام لمكت����ب التربية العرب����ي لدول الخلي����ج الدكت�ر علي 
ب����ن عبدالخالق القرني، وعدد م����ن الم�ش�ؤولين ف����ي وزارة التعليم 

انطالًقا من ِحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج على توفير بيئة تعليمية تعاونية مرنة وفاعلة في عمليات 
ر حًقال  خصًبا ، يتعاون فيه المكتب مع الميدان المدرسي،   التعليم والتعلم،جاء برنامجه » المدارس الصديقة » ليوفِّ
لتجســيد أهدافه  في تحقيق شــراكة حقيقية بينه وبين مدارس الدول األعضاء، بمــا يعود بالنفع على تطوير 
برامج العمل التربوي، تكون المدرســة منطلقها عبر صداقة قائمة على أسٍس تخدم التطوير المستهدف للتعليم 
، ويعمل البرنامج على إيجاد وسائل وأدوات للتعاون الفاعل بين المكتب والميدان التربوي ، يكون من شأنها إيجاد 
رافد ميداني يمدُّ برامج المكتب ومشروعاته بأفكار ورؤى تربوية جديدة، ويوفر مدارس حاضنة لمشروعات المكتب 
الميدانية، تمهيًدا لتعميمها واالســتفادة منها، ويتيح الفرصة لالســتفادة من منتجــات المكتب في دعم العمل 

التربوي بالمدرسة، بما يسهم في تنمية مهارات العاملين فيها .

املدارس الصديقة وتشجيع املبادرات 
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والتعلي����م العالي وال�شفراء والملحقي����ن الثقافيين العرب في دولة 
قط����ر،  وتم خالل الحتف����ال  تقديم �شهادات �شكر وتقدير،  ومبالغ 
د  مدير  مالي����ة بلغت في مجم�عها مائة األف ريال �شع�دي ، وقد اأكَّ
ع����ام المكت����ب  في كلمته ف����ي الحتفال اأن  المدار�����س ال�شديقة تعدُّ 
نم�ذًج����ا مثاليًّا  لت�فير التعليم جيد الن�عية وت�شجيعه في مدار�س 
التعليم العام، من حيث تط�ير قدرات الطالب وتنميتها عبر  ت�فير 

البيئة المنا�شبة،   والحث على البتكار، وت�ثيق المنجزات. 
وبن���اًء عل���ى تق�يم نتائ���ج الم�شابق���ة الأولى لمب���ادرات المدار�س 
ال�شديق���ة ، وم���ا لقت���ه م���ن انطباع���ات اإيجابية ، ت���م الإعالن عن 
الم�شابق���ة لل���دورة الثانية للمدار�س ال�شديقة ف���ي الخام�س ع�شر 
م���ن مح���رم 1437ه���� الم�اف���ق  الثام���ن والع�شرين م���ن  اأكت�بر 
2015م، وتح���ددت  مجالته���ا ف���ي )ح���ب ال�ط���ن( و )الأعم���ال 
التط�عي���ة( و )مكافحة التدخين( ، وقد بلغت المبادرات المقدمة 
للم�شابق���ة )95( مبادرة تق�م لجنة مخت�شة بتق�يمها وتحكيمها 

،وينتظر اأن ُتعلن نتيجة الم�شابقة في وقٍت قريب.

املدارس الصديقة وتكثيف العمل امليداني 

اإ�شافة لما يق�م به برنامج المدار�س ال�شديقة لت�شجيع المبادرات 
الطالبي����ة ،وانطالًق����ا م����ن اأهمي����ة تفعيل ن�ات����ج المكت����ب، وتج�شيد 

ال�شتف����ادة منه����ا ميدانيًّا ي�شعى  هذا البرنام����ج اإلى اإ�شفاء ال�شبغة 
التطبيقي����ة والعملي����ة التي ت�شع المكتب في قل����ب الميدان الترب�ي 
ال����ذي ت�شتهدفه م�شاري����ع المكتب وبرامجه، وتعم����ل على  التعرف 
عل����ى واقع الم�شكالت الت����ي تتعر�س لها العملي����ة التعليمية ، للعمل 
على اإيج����اد حل�ل لها عبر برامج المكت����ب وم�شروعاته. وهنا يبرز 
ِحر�����س المكت����ب على ت�ثي����ق عالقات����ه بالمدر�شة وزي����ادة فاعلياته 
فيه����ا، ب�شفتها المكان ال����ذي يتم فيه تنفيذ العملي����ة التعليمية التي 
ي�شعى المكت����ب لرفع  م�شت�اها، وتطبيق معايي����ر الج�دة لالرتقاء 
به����ا، وفي هذا الإط����ار  كثَّف المكتب من اأن�شط����ة برنامج المدار�س 
ال�شديقة وتجّلى ذلك في تفعيل �شبكة الت�ا�شل الجتماعي الخا�شة 
بالمدار�����س ال�شديقة ، وا�شتمرار تط�ي����ر وتفعيل الب�ابة التعليمية 
الخا�شة بتلك المدار�س والم�اقع التابعة لها، وقد وجد ذلك تفاعاًل 
����ا حيث بلغ عدد الم�شجلي����ن )4710( من من�ش�بي المدار�س  ميدانيًّ
ال�شديق����ة ، كما بلغ عدد الإدخ����الت في �شبكة الت�ا�شل الجتماعي 
)206000( ، وعن����د  فت����ح ب����اب النت�ش����اب للمدار�����س ال�شديق����ة 
ا�شتجاب����ت ث����الث ع�ش����رة مدر�ش����ة بت�شجي����ل النت�ش����اب،  وي�ا�شل  
المكتب  تزويد المدار�س بالإ�شدارات الحديثة ب�شكل م�شتمر ، كما 
يق�م بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية ما بين المدار�س ال�شديقة 

في الدول الأع�شاء لت�ثيق ُعرى الت�ا�شل بينها.  
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برعاية وحضور صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاســمي ، عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 
م المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة -أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج-  الشارقة نظَّ
احتفاليــة اليوم العالمي للغة العربية بعنــوان« العربية والعلوم« بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليم والجامعة 

القاسمية بالشارقة.  

اليوم العـالمي للغـة العـربية 2015م

ورح���ب مدي���ر الجامع���ة القا�شمي���ة الدكت����ر ر�ش���اد �شال���م خالل 
الفعالية بالح�ش�ر، واأ�شاد بجه�د �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة 
ف���ي خدمة اللغ���ة العربية، وف���ي مقدمتها دعمه للمرك���ز الترب�ي 
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 

والتعلي���م لل�ش�ؤون الأكاديمية، وع�ش���� المجل�س التنفيذي لمكتب 
التربي���ة العرب���ي لدول الخلي���ج  الأ�شتاذ مروان اأحم���د ال�ش�الح 
كلمة ال�زارة، اأ�ش���ار فيها اإلى جه�د القيادات الر�شيدة في دولة 
الإم���ارات العربية المتحدة والقي���ادات الخليجية في خدمة اللغة 
العربي���ة لتبق���ى زاهية بفن�نه���ا، واآدابها، وعل�مه���ا، على رغم ما 
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تتعر�س له من ت�ش�يه، اللغة، التي تعد الركيزة الأ�شا�شية للتعليم 
ن الأ�شا����س للمجتمع���ات العربي���ة، م�شيرًا ال���ى اأن اللغة  والمك����ِّ
العربية لدول الخليج ت�شهم في الحث على تناغم الجه�د ال�شعبية 
العربية مع الجه�د الر�شمية لالإعالء من م�شت�ى اللغة العربية. 

  وق���د األق���ى المدي���ر العام لمكت���ب التربية العربي ل���دول الخليج  
الدكت����ر عل���ي ب���ن عبدالخال���ق القرني كلم���ة �َشَكر فيه���ا �شاحب 
ال�شم���� حاك���م ال�شارقة قائ���اًل : » ي�شرفنا يا �شاح���ب ال�شم�، اأن 
م �شم�كم، ونعلم جيًدا  نقف في من���ارة اأنتم م�قدو �شعلتها، لنكرِّ
كم ه� ُمعجز اأن نكرم كريًما، تماًما كما تعلم قطرات الغيث اأثرها، 
حين تم�شي اإلى ج�شد البحر، وحين ت�شتعل ذوؤابات القناديل في 

ح�شرة ت��ّشد ال�شم�س كبد ال�شماء«.  
وف���ي ختام الحتفال الذي احت�ى عل���ى العديد من الفقرات بهذه 
المنا�شب���ة ، تم تكريم �شاحب ال�شم���� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 

م المدي���ر العام للمكت���ب الدكت�ر علي  محم���د القا�شم���ي، حيث قدَّ
ه التكريم من المركز الترب����ي للغة العربية لدول  القرن���ي ل�شم����ِّ
الخلي���ج بال�شارقة، تكريًما وتقديًرا لدور �شم�ه واهتمامه ودعمه 
الكبير للغة العربية لغة القراآن الكريم ، وكان �شم�ه قد اطلع قبل 
بداي���ة الحتفالية على المعار�س الم�شاحب���ة التي نظمها المركز 
الترب����ي للغ���ة العربية ل���دول الخلي���ج بال�شارق���ة، وزار معر�س 
الكت���اب الم�شاحب الذي ت�شمن اإ�شدارات مكتب التربية العربي 
ل���دول الخليج واأجهزته، اإلى جانب عدد م���ن الجهات الم�شاركة، 
كم���ا ت���م  عر����س اأف�ش���ل الممار�ش���ات الطالبي���ة لمب���ادرة محمد 
د �شم�ه  ب���ن را�ش���د للقراءة   » تحدي الق���راءة العربي«، كم���ا تفقَّ
معر����س الخط العربي والفن����ن الت�شكيلية للم�شاركين، و�شهدت 
الحتفالي���ة عقد ندوة تحم���ل عن�ان » العربي���ة و العل�م«، �شارك 

فيها عدد من المخت�شين. 
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التعــاون لتعـزيــز المسـرح المدرســي
ا عل���ى اأن ي�شبح مك�ًنا  تفعياًل ل���دور الم�شرح المدر�شي، وحر�شً
ا م���ن المجتمع والبيئة المدر�شية، وحتى تتجاوز وظيفته  اأ�شا�شيًّ
اأ�ش����ار المدر�شة لي�شل تاأثيره اإل���ى قطاعات المجتمع المختلفة، 
اأبرم���ت الهيئ���ة العربية للم�شرح ف���ي ال�شارقة مذك���رة تفاهم مع 
مكت���ب التربية العربي لدول الخليج بهدف فتح اآفاق التعاون في 
مج���ال الم�شرح المدر�ش���ي، وميادين الن�شر والت�ثي���ق والتاأهيل 
واإقام���ة الم�شابق���ات والمهرجان���ات. ح�ش���ر مرا�ش���م الت�قي���ع 
م���ن جان���ب الهيئة العربية للم�ش���رح الأمين الع���ام الهيئة العربية 
للم�ش���رح الأ�شت���اذ اإ�شماعي���ل عبد اهلل ، ومن جان���ب مكتب التربية 
العربي لدول الخليج معالي المدير العام للمكتب الدكت�ر علي بن 
عبد الخالق القرني ، ليد�شن الجانبان مرحلة جديدة من التعاون 

من اأجل تنمية الم�شرح المدر�شي في دول الخليج.
وياأت���ي ت�قي���ع المذك���رة ا�شتجابة لطم�حات برام���ج يعمل عليها 
مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارات التربية 
والتعليم في دول  الأع�شاء، وتنفيًذا ل�شتراتيجية تنمية الم�شرح 
المدر�شي في ال�طن العربي التي اأطلقتها الهيئة في ماي� 2015 

والتي تت�شمن خطة تنمية ع�شرية.
ن�ش���ت المذك���رة عل���ى اأن يتع���اون الجانبان ف���ي تفعي���ل الم�شرح 
المدر�ش���ي ف���ي دول الخليج م���ن خالل عق���د برام���ج ا�شتراتيجية 
لتنمية الم�شرح المدر�شي في ال�طن العربي بال�شراكة مع وزارات 
ه المدير العام لمكت���ب التربية العربي  التربي���ة والتعليم. وقد وجَّ
ل���دول الخليج �شكره وتقديره ل�شاح���ب ال�شم� حاكم ال�شارقة لَما 
يقدم���ه من دع���م وجهد لبرامج الثقاف���ة والم�ش���رح، وحماية اللغة 
العربي���ة، كما �شكر الهيئة العربية للم�شرح ممثلة في اأمينها العام 
لم���ا يبذله من جه�د من اأجل تط�ير العمل في الم�شرح المدر�شي 
ف���ي دول الخليج، والذي يعتبر من اأهم المناب���ر لتحقيق الأهداف 
التنم�ية، واإك�شاب الطالب مهارات اإ�شافية ، واأو�شح اأن المذكرة 
التي تم ت�قيعها مع الهيئ���ة العربية للم�شرح، ت�شبُّ في م�شارات 
رْف���ع ال�عي باأهمية الم�شرح المدر�ش���ي، لكت�شاف م�اهب ُمبدعة 
ف���ي مج���ال الم�شرح، واإعادة ال�هج لها من جدي���د، واأ�شاد بجه�د 
وزارة التربي���ة والتعليم في دول���ة الإمارات العربية المتحدة التي 

حققت �شبًقا في هذا المجال الترب�ي والثقافي المهم .
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يهت���م مكتب التربية العربي لدول الخليج بغر�س قيم الم�اطنة 
وتعزيزه���ا في نف��س النا�شئ���ة، وتربيتهم على قي���م الت�شامح 
وحق����ق الإن�شان، وقد نّفذ في هذا المج���ال عدًدا من البرامج 
منه���ا برنام���ج الم�اطنة وتنمي���ة الذات الذي ي�ؤ�ش���ل لمفاهيم 
الم�اطن���ة و�شل�كياته���ا ف���ي نف�����س الطلبة ، وبرنام���ج ثقافة 
الح�ارال���ذي يهت���م بغر����س ه���ذه الثقاف���ة و�شل�كياته���ا داخل 
المدر�ش���ة لتك�ن �شل�ًكا عمليًّا في حياة الطلبة داخل المدر�شة 
وخارجه���ا ، اإ�شاف���ة اإل���ى برنام���ج المه���ارات الحياتي���ة الذي 
اأ�ش���اف اأبع���اًدا تطبيقي���ة جديدة في اإع���داد الطلب���ة وتهيئتهم 
للحي���اة متزودي���ن بالمه���ارات الالزم���ة لها ، كما نّف���ذ المكتب 
برنام���ج الثقاف���ة الإعالمية لتزويد الطلب���ة ب�شل�كيات التعامل 
ال�اع���ي م���ع مختل���ف الر�شائ���ل الت���ي يزدح���م به���ا الف�ش���اء 
الإعالم���ي وتحملها و�شائط الت�ا�شل الجتماعي ، ويق�م على 
اإنج���از نماذج لدرو�س تطبيقية للتربية على الم�اطنة ، واإنتاج 

ر�شائ���ل اإعالمية تفيد ف���ي ت�جيه �شل�ك الطلب���ة نح� واجبات 
الم�اطنة والنتماء .  

وامت���داًدا لجه����د المكت���ب في الميادي���ن الترب�ي���ة والثقافية 
�ش���ارك في تنظي���م الملتقى الإقليم���ي الهادف اإل���ى تعزيز قيم 
الم�اطن���ة والت�شام���ح وحق����ق الإن�شان  الذي ُعق���د في اإمارة 
ال�شارقة في الفت���رة 20-22 دي�شمبر2015، وناق�س مفاهيم 
الم�اطنة والم�اطنة العالمية، وقيم الت�شامح و�شبل ت�شمينها 
في مناهج التعليم العام بال�طن العربي ،وبحث الملتقى طرائق 
تعليم القيم وتعلُّمه���ا، و�شبل تحقيق التن�شيق بين الممار�شين 
الترب�يين في المنطقة العربية عبر �شبكات الت�ا�شل، لتحقيق 
الأهداف المرج�ة الت���ي من �شاأنها تمكين خبراء المناهج من 
اإدم���اج اآلي���ات القيم ف���ي المناه���ج الدرا�شية، وتمكي���ن خبراء 
التدريب من اإتقان المهارات التعليمية الخا�شة باإي�شال القيم 

لل�شباب، وغر�شها في فكرهم وتنميتها في �شل�كهم. 

تعـزيز قيم المواطنـة والتســامح وحقوق اإلنســان



ـار
خب

ا

32

م���ع الدع���م الم�شتمر م���ن وزارة التربي���ة والتعليم ف���ي الإمارات 
العربية المتحدة، �ش���ارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في 
 )GESS 2016( معر����س الخلي���ج لم�شتلزمات وحل�ل التعلي���م
ال���ذي عق���د تحت رعاي���ة �شاحب ال�شم���� ال�شيخ محم���د بن را�شد 
اآل مكت����م نائ���ب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال����زراء حاكم دبي 
ف���ي الفت���رة من 1 - 3 مار�س 2016  بمركز التجارة العالمي في 
مدين���ة دبي. ويجمع معر�س الخليج لحل�ل وم�شتلزمات التعليم، 
ومنت���دى التعلي���م العالم���ي، �شناع���ة التعلي���م العالمي���ة في مزيج 
حي����ي بي���ن معر�س وم�ؤتم���ر رفي���ع الم�شت����ى، بال�شتراك مع 

وزارة التربيية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة
وقدم المكتب من خالل جناحه في المعر�س حزمة من الم�شاريع 
الت���ي ق���ام بتنفيذها في مج���الت ترب�ي���ة متعددة وم���ن بين هذه 
البرام���ج :  الج����دة ف���ي التعلي���م، والم�اطن���ة، وتنمي���ة الن�سء، 
ومناهج ل���ذوي الحتياج���ات الخا�شة، وكذلك اآخ���ر الإ�شدارات 
والتطبيقات التي قام المكتب باإنجازها في مجال تط�ير التعليم، 

كما �شارك المكتب في ور�س العمل بالمنتدى . 
وق���د ُنفذ على هام�س المعر�س، منت���دى التعليم العالمي المعتمد، 
���ا عالميًّا، لم�شاع���دة المعلمين،  ال���ذي وفر برنامًج���ا تعليميًّا مكثفًّ
مهاراته���م،  لتط�ي���ر  الم�شت�ي���ات  مختل���ف  م���ن  والأكاديميي���ن 
واكت�ش���اب المعرف���ة م���ن عدد م���ن الخب���راء الدوليي���ن، بمحت�ى 
تعليم���ي متراب���ط، و�ش���ارك ف���ي المعر����س اأربع و�شبع����ن دولة 
، وعق���د الم�ؤتم���ر اأكثر م���ن مائتي جل�شة مع متحدثي���ن رئي�شيين 
معت���رف بهم عالميًّا ،اإ�شاف���ة اإلى  ور�س العمل، وحلقات النقا�س، 

ومحادثات المائدة الم�شتديرة. 
ويمث���ل المعر����س من�ش���ة متن�عة، م���ا يتي���ح للزائري���ن الفر�شة 
للت�ا�ش���ل وتب���ادل الأفكار م���ع زم���الء ال�شناع���ة، بالإ�شافة اإلى 
ا�شتك�ش���اف اأح���دث الخدم���ات والمنتج���ات التعليمي���ة م���ن مئات 
العار�شين. ويعد ه���ذا المعر�س ال�حيد في المنطقة الذي يغطي 
كامل نطاق قطاع التعليم، من ال�شن�ات الأولى اإلى التعليم العالي 

عبر مجم�عة كاملة من التخ�ش�شات التعليمية.

معـرض الخـليج لمستلزمـات وحلـول التعـليم
GESS 2016
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ُعق���د م�ؤتم���ر ال�شب���اب والتحدي���ات المعا�ش���رة ف���ي دول مجل����س 
التع���اون  ف���ي رح���اب الجامع���ة القا�شمية ف���ي اإم���ارة ال�شارقة - 
الإم���ارات العربية المتحدة ، ي�م���ي 8-9 جمادى الأولى1437ه� 
الم�اف���ق 17-18 فبراير 2016م، برعاي���ة وزير تنمية المجتمع 

في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
و�ش���ارك مكت���ب التربية العربي ل���دول الخليج ب�رق���ة عمل �شمن 
مح�ر التعليم والم�شارك���ة وال�شيا�شات وال�شباب بعن�ان »م�قع 
ال�شب���اب ف���ي ال�شتراتيجي���ات والخط���ط بمكتب التربي���ة العربي 
ل���دول الخليج » تناولت ال�رقة م�ق���ع ال�شباب في برامج المكتب 
وم�شروعات���ه، حي���ث اأول���ى اأهمي���ة كبي���رة لل�شب���اب من���ذ قيام���ه، 
وتطرق���ت برامجه لق�شايا ع���دة تتعلق بال�شباب عب���ر اأربع خطط 

مت��شطة المدى.
وج���اء في ال�رقة نماذج من تلك البرامج حيث نفذ المكتب الخطة 
الم�شترك���ة لتط�ير المناه���ج وم�شروع تط�ي���ر التعليم في الدول 
الأع�شاء، وملتقى »البراعم يتكلم����ن«، وبرنامج »ح�ار ال�شباب 

ي�شنع الم�شتقبل«،  وبرنامج »التربية ال�قائية واأ�شاليب التعامل 
مع الم�شكالت ال�شل�كية والنف�شي���ة لالأطفال«، و«م�شروع تط�ير 
مناه���ج التربي���ة لالأطف���ال«، و«م�ش���روع تط�ي���ر مناه���ج التربي���ة 
المه���ارات  تدري�شه���ا«، و«برنام���ج  الإ�شالمي���ة وا�شتراتيجي���ات 
الحياتي���ة«، و«برنام���ج التربي���ة الأ�شري���ة«، و«ملتق���ى القي���ادات 

ال�شابة الخليجية«.
وتطرقت ال�رقة اإلى اأبرز ت�جهات المكتب في اهتمامه بال�شباب 
والعناي���ة والإ�شهام في تربية ال�شب���اب وتن�شئتهم ، وا�شتعر�شت 
نماذج من برامج ا�شتراتيجيته الجديدة 2015-2020 التي تهتم 
وترك���ز على العناية بمهارات ال�شباب، وتعميق اأثر التعليم والقيم 

لدى الطالب والطالبات، التي تنمي فيهم ال�طنية والنتماء. 
 وقد تميز الم�ؤتمر بح�ش�ر وا�شع من ال�شباب وطالب الجامعات، 
الذي���ن اأثروا اأعم���ال  الم�ؤتمر، بما طرح�ه م���ن اآراء واقتراحات 

تتعلق بالق�شايا المطروحة في اأوراق العمل .

مؤتمــر الشـباب والتحـديـات المعـاصـرة
في دول مجلس التعاون بالشارقة
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برعاي���ة كريمة من ولي عه���د اإمارة اأب� ظبي، نائ���ب القائد الأعلى 
للق�ات الم�شلحة �شاحب ال�شم� ال�شيخ محمد بن زايد اآل نهيان، 
عقد مركز الإمارات للدرا�ش���ات والبح�ث ال�شتراتيجية الم�ؤتمر 
ال�شن����ي ال�شاد�س للتعلي���م،  تحت �شعار »التعلي���م والتنمية: نح� 
منظ�م���ة تعليمي���ة ع�شرية في دول���ة الإمارات العربي���ة المتحدة« 
خ���الل الفت���رة 27 � 28 اأكت�ب���ر 2015 م. وقد األق���ى معالي وزير 
التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الأ�شتاذ ح�شين 
ب���ن اإبراهيم الحم���ادي -في كلمته اأم���ام الم�ؤتم���ر- ال�ش�ء على 
ع�ائ���د التعلي���م ودوره في التنمي���ة، م�شيًرا اإل���ى اأن التعليم ي�ؤدي 
اإلى تحقيق اإنتاجية اأف�شل، ودخل اأعلى لالأفراد، وي�شهم في اإزالة 
الف���روق القت�شادية والجتماعية بين �شرائ���ح المجتمع، اإ�شافة 
اإلى  تح�شين الدخل الق�مي، واإيجاد مجتمع اآمن وم�شتقر، يتمتع 
بم�شت����ى ع���اٍل من الرفاهية، وه���� ما ت�شعى اإلي���ه دولة الإمارات 
العربي���ة المتحدة من خ���الل تبنِّيها روؤيًة ترب�ي���ة ع�شرية، تهدف 

اإلى اأن تك�ن من اأف�شل دول العالم بحل�ل عام 2021م. 
وخ����الل م�شاركة معال����ي المدير العام لمكت����ب التربية العربي لدول 

الخلي����ج ف����ي الحلق����ة النقا�شية التي عقده����ا الم�ؤتمر بعن�����ان )دور 
م ورقة  التعلي����م ف����ي تعزي����ز القي����م الإيجابية ف����ي المجتمع( - ق����دَّ
ق����ت لع����دة مح����اور، حيث ناق�ش����ت �شبل  تعزي����ز النتماء  عم����ل  تطرَّ
ال�طن����ي ، ون�شر قيم ال��شطية والعتدال، والنفتاح وقب�ل الآخر، 
وتعمي����ق اله�ي����ة ال�طنية، وت�شحي����ح المفاهيم الديني����ة المغل�طة 
نت المح����اور مناق�شاٍت  لم�اجه����ة  التطرف والإره����اب، ، كما ت�شمَّ
ومداخ����الٍت ع����ن دور م�ؤ�ش�شات التعلي����م في تعزيز قي����م التما�شك، 
والتكافل والتعاون، وقيم الم�ش�ؤولية الجتماعية وخدمة المجتمع. 

وفي ختام الم�ؤتمر األقى المدير العام لمركز الإمارات للدرا�شات 
والبح����ث ال�شتراتيجي���ة كلم���ة، نق���ل خالله���ا تحي���ات ولي عهد 
اأب�ظب���ي نائ���ب القائد الأعل���ى للق����ات الم�شلحة رئي����س المركز 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ محمد بن زايد اآل نهيان ، وتمنياته لأعمال 
الم�ؤتمر بالت�فيق والنجاح بما يخدم الم�شيرة التعليمية في دول 
الخلي���ج العربية، مقدًم���ا  ال�شكر للم�شاركين ف���ي اأعمال الم�ؤتمر 
من الخب���راء والمفكري���ن والباحثين والمهتمين بمج���ال التربية 

والتعليم، والذين اأ�شهم�ا بفعالية في مناق�شة اأبرز التحديات.

المؤتمــر السنوي الســادس للتعــليم تحت شــعار 
»التعليم والتنمية نحو منظومة تعليمية عصرية«
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يعتب���ر م�شروع »تحدي القراءة العربي« اأكبر م�شروع عربي اأطلقه 
نائب رئي�س دولة الإم���ارات العربية المتحدة رئي�س مجل�س ال�زراء 
حاك���م دب���ي  �شاح���ب ال�شم���� ال�شي���خ محمد ب���ن را�ش���د اآل مكت�م، 
لت�شجي���ع القراءة لدى الطالب في العالم العرب���ي، عبر التزام اأكثر 
من ملي�ن طالب بالم�شاركة بقراءة 50 ملي�ن كتاب كلَّ عام درا�شي.

وي�ش����ارك في ه����ذه المناف�ش����ة الطلبة م����ن ال�ش����ف الأول البتدائي 
وحت����ى ال�ش����ف الثان����ي ع�شر م����ن المدار�����س الم�شاركة م����ن جميع 
ال����دول العربي����ة، تبداأ المناف�ش����ة من �شه����ر �شبتمبر/اأيل�ل كل عام 
حت����ى �شهر مار�س/اآذار م����ن العام التالي، يت����درج خاللها الطالب 
الم�شارك�����ن َعْبر خم�����س مراحل تت�شمن كل مرحل����ة قراءة ع�شرة 
كت����ب وتلخي�شه����ا، وبع����د النتهاء م����ن الق����راءة والتلخي�����س، تبداأ 
مراح����ل الت�شفي����ات وف����ق معايي����ر معتم����دة، وتت����م عل����ى م�شت�����ى 
المدار�س والمناطق التعليمية، ثم م�شت�ى الأقطار العربية و�ش�ًل 
للت�شفيات النهائية والتي ُتعقد في دبي في ماي�/اأّيار من كلِّ عام.
 ويه���دف تحدي القراءة العرب���ي اإلى تنمية حب القراءة لدى جيل 
الأطف���ال وال�شباب في العالم العربي، وغر�شها كعادة متاأ�شلة في 
حياته���م، تعزز ملك���ة الف�ش�ل و�شغ���ف المعرفة لديه���م، وت��شع 
مداركه���م، كم���ا اأن الق���راءة ت����ؤدي اإل���ى تنمي���ة مه���ارات الطالب 

ف���ي التفكي���ر التحليلي والنق���د والتعبي���ر، وتعزيز قي���م الت�شامح 
والنفت���اح الفك���ري والثقاف���ي لديهم من خ���الل تعريفه���م باأفكار 
الكت���اب والمفكرين والفال�شف���ة بخلفياتهم المتن�ع���ة، وتجاربهم 

ال�ا�شعة في نطاقات ثقافية متعددة. 
يه���دف التح���دي اإل���ى فتح الب���اب اأم���ام المي���دان التعليم���ي والآباء 
والأمه���ات ف���ي العال���م العرب���ي للم�شاهمة ف���ي تحقيق ه���ذه الغاية، 
وتاأدية دور مح�ري في تغيير واقع القراءة وغر�س حبِّ القراءة في 

الأجيال الجديدة وتتمح�ر اأهداف التحدي في محاور عدة منها: 
• زيادة ال�عي باأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، وتنمية 	

مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وت��شيع المدارك.
• تنمية الج�انب العاطفية والفكرية لدى الطالب.	
• تح�شين مهارات اللغة العربية لدى الطالب لزيادة قدرتهم على 	

التعبير بطالقة وف�شاحة.
• تعزي���ز ال�ع���ي الثقافي لدى الط���الب منذ �شغره���م، وت��شيع 	

اآفاق تفكيرهم.
• بناء �شبكة من القّراء العرب النا�شئين وتفعيل الت�ا�شل بينهم 	

لبناء تجمع ثقافي عربي.
• تعزيز الح�س ال�طني والعروبة وال�شع�ر بالنتماء اإلى اأمة واحدة.	

تحــدي القـــراءة العــربي
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عل���ى هام����س م�شاركتهم في الم�ؤتمر  ال�ثام���ن والثالثين لمنظمة 
الي�ن�شك����، عق���د وزراء التربي���ة والتعلي���م في ال���دول الأع�شاء 
بمكتب التربية العربي لدول الخليج اجتماعهم الت�شاوري الثامن 
ف���ي الثالث م���ن ن�فمب���ر 2015  بالعا�شم���ة الفرن�شي���ة باري�س، 
وتراأ����س الجتماع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي في 
دول���ة الك�يت ورئي�س الم�ؤتمر الع���ام للمكتب في الدورة  الثالثة 
والع�شري���ن الدكت�ر بدر بن حمد العي�ش���ى، وُخ�ش�س الجتماع 
لمناق�شة تعزيز التن�شيق والتعاون والتكامل بين الدول الأع�شاء 
ف���ي المنظمات والمحافل الإقليمي���ة والدولية، باعتبار ذلك حجر 

الزاوية للعمل الترب�ي الم�شترك. 
وا�شتعر����س ال����زراء ورق���ة العم���ل المقدمة من مكت���ب التربية 
العرب���ي ل���دول الخلي���ج والخا�شة باتب���اع اآليات تكف���ل ح�ش�ًرا 
اأكبر وفعاًل لل���دول الأع�شاء في المنظم���ات الإقليمية والدولية، 

اإ�شاف���ة اإل���ى بحث وا�شتعرا����س اإنجازات المكت���ب خالل الفترة 
المنق�شي���ة م���ن ال���دورة المالي���ة 2015-2016 ، وتق�ي���م تل���ك 
ن الم�ؤتمر جه�د المكت���ب في تنفيذ برامج  المنج���زات ، وق���د ثمَّ
ا�شتراتيجيت���ه لالأع����ام 2015 - 2020 ،وحر�شه على  �شمان 
ج����دة تنفيذها ، ووج���ه بالعمل على اإنجازها ف���ي المدة الزمنية 
المق���ررة لها، وال�شتعانة ببي�ت الخبرة والم�ؤ�ش�شات الترب�ية 
الممي���زة لتنفيذها على اأكمل وجه،اإ�شافة اإل���ى تفعيل م�شاركات 
ال���دول الأع�ش���اء في تنفي���ذ برامج المكت���ب واأجهزت���ه، وزيادة 
اأع���داد الم�شاركي���ن فيه���ا، وال�شتف���ادة م���ن اإمكان���ات جامع���ة 
الخليج العربي، والمراك���ز المتخ�ش�شة في تنفيذ تلك البرامج، 
واإخ�ش���اع ا�شتراتيجي���ة مكت���ب التربي���ة العرب���ي ل���دول الخليج 
للتق�ي���م الم�شتم���ر من خالل و�ش���ع اأدلة تق�ي���م ومعايير لقيا�س 

ج�دة المخرجات.

االجتماع التشــاوري الثــامن للدول األعضاء باملكتب
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في اإطار جه�د مكتب التربي���ة العربي لدول الخليج وحر�شه 
على خدمة اللغة العربية، وت�ثيق ُعرى الت�ا�شل والتعاون مع 
المنظم���ات والم�ؤ�ش�شات العامل���ة والمهتمة بها، اأبرم المكتب 
مذك���رة تفاه���م مع المجل����س الدولي للغ���ة العربي���ة، بالتزامن 
م���ع  انعقاد وانط���الق فعاليات الم�ؤتمر الدول���ي الخام�س للغة 
العربية، الذي رعاه �شاحب ال�شم� ال�شيخ محمد بن را�شد اآل 
مكت����م، نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال�زراء حاكم دبي، 
و�شارك في���ه 2500 �شخ�شية من علماء ومخت�شين ومهتمين 
وم�ش�ؤولين من 72 دولة، وُعقد  خالل الفترة 27 - 30 رجب 
1437ه� )4 - 7 ماي� 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 اإل���ى اإقامة عالقات 
تعاون بينهما للنه��س بتعليم اللغة العربية وتعلمها، والحفاظ 
على اله�ية العربية الإ�شالمية، بما ُي�شهم في ت�ظيف المعرفة 
���اد، وم�اجه���ة التحدي���ات التي تعتر�شه���ا، وتاأكيد  بلغ���ة ال�شَّ
ح�ش����ر الثقافة العربية في الح�شارة الك�نية، وبم�جب هذه 
المذكرة ي�شبح المكتب ع�شً�ا في الجمعية العم�مية للمجل�س 
الدول���ي للغ���ة العربية، ويت�ش���ارك في تنظي���م الم�ؤتمر الدولي 

ال�شن�ي للغة العربية الذي ينظمه المجل�س .
وق���د وق���ع مذك���رة التفاهم ع���ن مكت���ب التربية العرب���ي لدول 
الخليج المدير العام الدكت�ر علي بن عبد الخالق القرني، وعن 
المجل����س الدولي للغة العربية المن�شق العام للمجل�س الدكت�ر 

على م��شى.  

مكتب التربية العربي لدول الخليج يوقع مذكرة تفاهم
مع املجلس الدولي للغة العربية 
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مكتب التربية العربي لدول الخليج
يفـوز بجـائزة جمعيـة المعـايـير العـالميـة 

ISTE لتكنولوجيا التعـليم

قــدم الرئيــس التنفيذي لجمعية المعايير العالمية لتكنولوجيا التعليم الســيد براين لويــس لمعالي مدير عام مكتب 
 Making It Happened( »التربيــة العربي لدول الخليج الدكتور علــي بن عبدالخالق القرني جائزة »صناعة الحــدث
Award( المرتبطة بتطبيق معايير تكنولوجيا التعليم،  وذلك في أثناء المؤتمر الســنوي العام للجمعية الذي عقد في 

مدينة دنفر، كلورادو، الواليات المتحدة األمريكية 2016م.

وتهدف هذه الجائزة اإلى العت����راف بف�شل وقدرات الترب�يين 
والق����ادة المتميزي����ن الذين يظه����رون التزاًما وقي����ادة و�شجاعة 
وثباًتا ا�شتثنائيًّا من اأجل تح�شين فر�س التعلُّم الرقمي للطالب، 
����ا يجب اأن يحدث ف����ي التعليم،  مدركي����ن اأن ثم����ة تغييًرا �شروريًّ
تتماهى فيه البيداغ�جيا مع تكن�ل�جيا التعليم، وقد ُمنحت هذه 
الجائ����زة منذ اإن�شائها عام 1995 حت����ى الآن لح�الي خم�شمائة 

قائد ترب�ي متميز من جميع اأنحاء العالم.
التعلي����م  لتكن�ل�جي����ا  الدولي����ة  الجمعي����ة  اأن  بالذك����ر  الجدي����ر 
����ف �شم����ن اأه����م  )ISTE( ق����د تاأ�ش�ش����ت ع����ام 1979م،  وُت�شنَّ
الُمنظم����ات العالمي����ة، المعنية بتط�ير التعلي����م، والدفع به نح� 
اآف����اق الُم�شتقب����ل، من خ����الل ال�شتخدامات الُمبتك����رة والفعالة 
للتكن�ل�جي����ا، وو�شع معايير التعلم الم�اكبة للع�شر ، وتقديم 
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خارط����ة طري����ق لمه����ارات الع�ش����ر الرقم����ي العالم����ي، ي�شتفيد 
منه����ا الط����الب والمعلم�ن، والإداري�����ن والقي����ادات التعليمية. 
وتحر�����س الجمعي����ة على منح ه����ذه الجائ����زة للفائزي����ن بها في 
م�ؤتمره����ا ال�شن�����ي ذائع ال�شي����ت الذي تحر�����س الجمعية على 
اإقامته من����ذ تاأ�شي�شها، وتدع� اإليه الخب����راء والقيادات ال�شابة 
ف����ي مجال التعلي����م، من ُمختل����ف دول العالم. ويتمي����ز الم�ؤتمر 
با�شتقطاب����ه اأعداًدا كبيرة م����ن الم�شاركين م����ن داخل ال�ليات 
المتح����دة ومن خارجها، حي����ث بلغ عدد الم�شاركي����ن هذا العام 
2016م  اأكث����ر م����ن اأربعة ع�ش����ر األًفا من خم�����س و�شبعين دولة، 
ف�شاًل عن اأن �شركات التقنية الكبرى المعروفة تت�شابق لرعاية 

هذا الحدث ال�شن�ي الهام.
وتم����ر عملي����ة اختي����ار الفائزي����ن بمراح����ل م����ن الر�ش����د الدقيق 
للن�شاط����ات والإنج����ازات الترب�ي����ة المرتبط����ة بالتعلُّ����م الرقمي 
ومتطلباته، ت�شارك في����ه م�ؤ�ش�شات وجمعيات متعددة، ويرتدي 
الفائزون في حف����ل الجائزة »المعطف« الخا�س الذي يتم منحه 

بالمنا�شبة، اإ�شافة اإلى ال�شهادة والمزايا المرتبطة بالجائزة.
 ISTE� �������ر معال����ي المدير الع����ام للمكت����ب عن �شك����ره ل���� وق����د عبَّ
والقائمي����ن عليه����ا، م�شيًفا اأن����ه يعتبر هذا الف�����ز تكريًما لمكتب 
التربي����ة العرب����ي ل����دول الخلي����ج، ولجمي����ع ال����دول الأع�شاء في 

المكت����ب الذين و�شع�ا خدمة التعليم ف����ي اأعلى �شلم اأول�ياتهم، 
����ذ برامج عدي����دة متمي����زة في مجال  م�شي����ًرا اإل����ى اأن المكت����ب نفَّ

تكن�ل�جيا التعليم والتعلُّم الإلكتروني.
ُي�شار اإلى اأن مقر الجمعية الرئي�س يقع في العا�شمة الأمريكية، 
مة غي����ر حك�مية، وغير ربحي����ة، ت�شم في  وا�شنط����ن، وه����ي ُمنَظّ
ع�ش�يته����ا، اأكثر من 100 األف ع�ش�، م����ن القيادات التعليمية، 
الخبي����رة وال�شاب����ة، م����ن ُمختل����ف دول العالم، اإ�شاف����ة اإلى عدد 
كبير من الهيئات والم�ؤ�ش�ش����ات، ذات ال�شلة بال�شاأن التعليمي، 
والت����ي تدخل في �شراكة معها، مث����ل الرابطة الأمريكية لمديري 
المدار�����س، والمجل�����س الدول����ي للتعليم عب����ر الإنترن����ت، واإنتل، 

ومراكز التكن�ل�جيا التعليمية.

وقد عبَّر معالي املدير العام للمكتب عن شــكره لــ 
ISTE والقائمين عليها، مضيًفا أنه يعتبر هذا الفوز 
هو تكريم ملكتب التربية العربي لدول الخليج، وهو 
كذلــك تكريــم لجميع الدول األعضــاء يف املكتب 

التي وضعت التعليم يف أىلع سلم أولوياتها..
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اســتخدام التقنية وتوظيفها من المجاالت  األساســية المهمة التي تهتم بها  برامج المكتب ، وقد واصل المكتب خالل 
العامين الماضيين تحقيق نقلته النوعية  في البرامج التي يســتهدفها في المجال التقني في إطار سعيه نحو تحقيق 

أهداف استراتيجيته وطموحاتها في هذا المجال، ونذكر منها البرامج اآلتية : 

الكتاب اإللكتروني 
ف���ي اإطار �شعي مكت���ب التربية العربي لن�ش���ر المعرفة الترب�ية ، 
وت�ظي���ف التقني���ة المعا�شرة لتحقيق هذا اله���دف ، عمل المكتب 
عل���ى تط�ير المكتب���ة الإلكترونية،  ون�ش����ر اإ�شداراته  والت��شع 
ف���ي  تح�يله���ا  اإلى كت���ب تفاعلي���ة اإلكترونية ، واأخ���ذ المكتب في 
تنفي���ذ برنام���ج » الكت���اب الإلكتروني » الذي حر����س على اأن يتم 
بن���اوؤه بالتكامل م���ع كافة البرام���ج التقنية التي يق����م بتنفيذها، 
وذل���ك لرف���ع كف���اءة تنفي���ذ البرامج وتحقي���ق اأهدافه���ا المرج�ة 
بطريق���ة تكاملية ترفع كفاءة العلئد منها ، ويعمل برنامج  الكتاب 
الإلكترون���ي على اإيجاد تطبيقات للتعريف بالإ�شدارات من خالل  
كت���اب اإلكتروني م�شغر يح�ي الغ���الف والمقدمة والفهر�س لكل 
اإ�ش���دار ون�ش����ره عل���ى الم�شت�دع���ات الرقمية، به���دف التعريف 

ل اإدارة وتنظيم  بالإ�شدارات ومحت�ياتها، واإيجاد م�شت�دع ي�شهِّ
الكت���ب ون�ش�ره���ا اإلكترونيا من خ���الل ب�ابة المكت���ب وذلك وفق 
�شالحيات محددة وحماي���ة ، واإتاحتها في �ش�رة خدمات مبنية 
عل���ى )APIs( ، كم���ا ي�شعى البرنامج اإلى رب���ط ون�ش�ر محت�يات 
تطبي���ق التعري���ف بالإ�ش���دارات م���ن خ���الل ال�شبك���ة الجتماعية 
 . )APIs( الترب�ي���ة،  واإتاحته���ا في �ش����رة خدمات مبنية عل���ى
وت�في���ر فر�ش���ة الح�ش�ل عل���ى الإ�ش���دارات المجانية من خالل 
الن�شم���ام لل�شبك���ة ، وتبادل المقترحات ح����ل ال�شتفادة منها ، 
كما يتي���ح الفر�شة للترب�يين ف���ي تاأليف ون�ش�ر كت���ب اإلكترونية 
تعليمي���ة وترب�ية. كما  يمكن اأن تمتد ن�اتج البرنامج اإلى تط�ير 
�ش����ق للكتب الإلكترونية المتخ�ش�شة ف���ي الإ�شدارات الترب�ية 

على غرار الأ�ش�اق الإلكترونية المتعارف عليها.

يف مكـتب التربية العـربي لدول الخليج 

التقنيـة
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وق���د تم ح�ش���ر اإ�ش���دارات المكتب الت���ي يتم تح�يله���ا اإلى كتب 
اإلكترونية، وا�شتالم ن�شخة مبدئية من النظام الإلكتروني لمتابعة  
تاألي���ف واإ�صدار الكتب   وتحديد �صروط التراخي�س لن�ص�ر الكتب 
���ا ، كم���ا ت���م اإعداد    ن�شخ���ة مبدئية من )50(  ���ا  اأو ورقيًّ اإلكترونيًّ

.)Epub( كتاًبا اإلكترونيًّا على �شيغة

 التواصل االجتماعي للتربويين 
تحقي����ق الت�ا�شل وتفعيل����ه بين العاملين  ف����ي المجال الترب�ي 
الترب�����ي هدف ي�شعى المكتب نح� بما يحقق الفائدة في ميدان 
الفكر الترب�ي وق�شاياه، وقد ركز المكتب في هذا البرنامج على 
ت�ظيف التقني����ة في اإيجاد �شبكة اجتماعي����ة ترب�ية متخ�ش�شة 
بالتربي����ة  با�شتخ����دام تقني����ات الت�ا�ش����ل الجتماع����ي لإقام����ة 
مجتم����ع ترب�ي تفاعلي، يق�����م على تغذية ه����ذه ال�شبكة والربط 
م����ع ال�شب����كات الجتماعي����ة ، وي�شه����م ف����ي بناء مجتم����ع ترب�ي 

افترا�ش����ي ، وتك�ن واحة لكافة برام����ج المكتب وم�ش�روعاته ، 
ويهدف هذاالبرنامج اإل����ى ت��شيح مفه�م ال�شبكات الجتماعية 
، وكيفي����ة ت�ظيفه����ا ف����ي التعلي����م، واإيج����اد دلي����ل يلخ�����س اأه����م 
خ�شائ�شه����ا ، كم����ا ي�شعى اإلى اأن ت�شبح ال�شبك����ة قابلة للت��شع 
اإل����ى اأق�ش�ى حد ، وبتقنيات ال�شبكة ال�شحابية ، وتطبيق مفه�م 
Don’t repeat yourself - DRY  ب�شفت����ه التج����اه الأحدث 

في هند�شة البرمجيات ومعيار الج�دة فيها. 
ويعم���ل البرنامج عل���ى ت�فير اآلي���ة لت�ظيف خدم���ات المكتب 
وم�شاريعه ك� )APIs(، وه� عبارة عن مجم�عة من الروتينات 
تخاط���ب  تتي���ح  الت���ي  والبروت�ك����لت  البيان���ات  وهي���اكل 
التطبيقات والخدمات م���ع بع�شها البع�س على اختالف لغات 
البرمجة والمن�ش���ات وتعتبر من الحل�ل الم�ؤ�ش�شية الكبيرة، 
الت���ي تتيح ا�شتدعاء الخدمات على اأي من�شة وبمعظم اللغات،  
وتعتب���ر ج�ه���ر ال�شب���كات الجتماعية ، وال�شب���كات ال�شخمة 
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وربطها بنظام الخ�ش��شية وق�اعد ال�شتخدام.

البوابة اإللكترونية لمكتب التربية 
ُيرك���ز البرنام���ج على ن�ش���ر المعرف���ة المتراكمة ل���دى المكتب 
عب���ر اإيجاد بيئة معرفية ُتث���ري ال�شاحة الترب�ية ، وعلى اإتاحة 
مب���داأ التعل���م الم�شتم���ر للمعلمي���ن والمعلمات بط���رق وو�شائل 
فاعل���ة وجاذبة ، ويهدف البرنامج اإلى اإيجاد بيئة تقنية، ت�شهل 
و�ش����ل منتج���ات المكت���ب اإل���ى المعلمي���ن والمعلم���ات ب�شفة 
خا�ش���ة، والترب�يي���ن ب�شفة عامة، وتحقي���ق الت�ا�شل وتبادل 
الآراء والمقترحات،  وت�ثيق ال�شالت 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 واأدلة 

اإلكترونية تفاعلية للمعلمين والطالب.
وق���د ا�شتكم���ل المكت���ب -من خ���الل ه���ذا البرنام���ج- تط�ير 

 ،)Cloud( ون�ش�ر م�اقع البرامج والم�ش�روعات على تقنيات
وت�شم���ل الم�اقع الآتية: مجلة ر�شال���ة الخليج العربي، جائزة 
والم�شروع���ات  والتج���ارب  والبح����ث  للدرا�ش���ات  المكت���ب 
الترب�ي���ة، جائ���زة التف�ق الدرا�ش���ي، اأولمبي���اد الريا�شيات، 
اأولمبي���اد الفيزي���اء، ت�ثي���ق ون�ش���ر فعاليات تنمي���ة المهارات 
القيادي���ة، ت�ثي���ق ون�ش���ر فعالي���ات التعل���م بالأق���ران، تط�ير 
نظام دلي���ل الخبراء الترب�يين. ، كما اأ�شدر المكتب  اأكثر من 
ع�شري���ن عدًدا من الن�ش���رة الترب�ية )ج�ش����ر(  التي يحر�س 
على تزويد الترب�يين بها على ق�ائمهم البريدية ون�ش�رها على 

ال�شبكات الجتماعية. 
التعري���ف  ف���ي  ال���ة  فعَّ الإلكتروني���ة  الب�اب���ة  اأ�شبح���ت  وق���د 
باإ�شدارات المكتب ومنتجاته وبرامجه للترب�يين،  وفي الرد 
عل���ى ال�شتف�ش���ارات والأ�شئل���ة، التي ترد للمكت���ب من مختلف 

الفئات في كثير من بلدان العالم . 
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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 ممثاًل في مديره العام الدكتور 
علي بن عبــد الخالق القرني مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD ممثلًة في األمين العام 
المســاعد للمنظمة ستيفين كابلر ورئيس شعبة التعليم اندرياس سشرشل، وتهدف هذه المذكرة إلى االستفادة من 

برامج منظمة OECD في مجاالت تحليل النظم التعليمية واختبارات PISA والتدريب.

توثيــق التعاون بين مكتــب التربيــة العربي لدول 
OECD الخليج ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ون�ّش���ت المذكرة  على تنفيذ اأربع ور����س عمل متخ�ش�شة للدول 
الأع�ش���اء في مكتب التربية العربي ل���دول الخليج، لرفع قدرات 
العاملي���ن في مج���ال الإ�شراف عل���ى الختب���ارات الدولية لتقييم 

الط���الب PISA، والتي  ي�ليها المكتب عناي���ة خا�شة، ويحر�س 
عل���ى رف���ع م�شت����ى الط���الب م���ن خالله���ا، وتح�شي���ن كفاي���ات 
المعلمي���ن والم�شرفين و�شناع الق���رار الترب�ي في التعامل مع 
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نتائجه���ا، وت�شمن���ت المذكرة عل���ى َح�ْشرية الترجم���ة لمنتجات 
المنظم���ة ف���ي مج���ال التعليم عل���ى مكت���ب التربية العرب���ي لدول 
الخلي���ج ف���ي اإطار خبراته التراكمية في ه���ذا المجال ، وانطالًقا 
م���ن تعاونه ال�شابق مع المنظمة ف���ي الفترة الما�شية في ترجمة 
ع���دد م���ن اإ�شداراتها،منها م���ا يخت�ّس بال�شت�ش���راف الترب�ي، 
والمه���ارات الأ�شا�شي���ة للجمي���ع، والعدالة والتمي���ز وال�شم�لية 
ف���ي التعليم، ومهارات النم� الجتماع���ي ، والقيادة لتعّلم القرن 

ال�حادي والع�شرين.
وعل���ى هام�س الجتماع ال���ذي تمَّ فيه ت�قيع مذك���رة التفاهم بين 
المكتب ومنظمة التعاون القت�شادي والتنمية، األقى الأمين العام 
الم�شاع���د للمنظمة �شتيف���ن كابلر كلمة تناول فيه���ا اأهمية التعليم 
د على اأن المنظمة �شتق�م  وج�دته في النظام القت�شادي، كما اأكَّ

بالتعاون مع مكتب التربي���ة العربي لدول الخليج بتقديم خدمات 
غي���ر اعتيادية لل���دول الأع�شاء فيم���ا يتعلق بالختب���ارات الدولية 
ا  لتقيي���م الطالب ، كما قدم اندريا����س �ش�شر�شل عر�ًشا م�جًزا عمَّ
تقدم���ة المنظمة ف���ي مجال تحليل النظ���م التعليمية، والختبارات 

الدولية، وتق�يم اأداء المعلمين.
واختتم مرا�ش���م الت�قيع معالي وزير التربي���ة والتعليم في دولة 
هات  الك�يت بكلمة �شك���ر فيها منظمة OECD  واأثنى على الت�جُّ
الجديدة للمكتب التي تنبع من ا�شتراتيجية عمل المكتب 2015-
2020م، التي اعتمدها اأ�شح���اب ال�زراء، م�ؤكًدا على اأن مذكرة 
التفاه���م  تفتح قناة جديدة للمكتب وال���دول الأع�شاء، لال�شتفادة 
من الخب���رة التراكمية لمنظمة  OECD، بم���ا يع�د بالفائدة على 

العملية التعليمية في الدول الأع�شاء بالمكتب .
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ا لبرامجها ومشــروعاتها  ــخ مكتب التربية العربي لدول الخليج مكانته  بيًتا للخبرة لدوله األعضاء ، وداعًما فنيًّ رسَّ
ًما للمشــورة لهــا فيما ُيطلب منه في المجاالت التربوية المختلفة ، فــي هذا اإلطار خصص المكتب أحد  ، ومقدِّ
برامجه  لتقديم الدعم الفني لمعدي التقرير النهائي عن تحقيق أهداف التعليم للجميع  ، ركز  فيه على توفير 
الدعــم الفني الالزم لتوثيق إســهامات الدول األعضاء في تحقيق معايير التعليم على المســتوى المحلي،  بما 
يتوافق مع المنهجية التي تتبناها منظمة اليونســكو، وانطلق المكتب في ذلك من  خبراته التراكمية في هذا 

المجال ، وعالقاته وتعاونه مع المنظمة الدولية »اليونسكو«،   

مكــتب التربيـة العـربي
بيت للخبرة التربوية وداعم فني



وفي اإط���ار هذا البرنامج عقد المكتب ور����س عمل لمعدي تقارير 
ال���دول الأع�شاء بالتعاون مع خبراء منظمة الي�ن�شك� ، و�شارك 
ف���ي اإع���داد التقري���ر الإقليمي ح����ل التعلي���م للجميع ف���ي الدول 
العربي���ة عن���د انعقاد ال�ر�ش���ة الخا�شة به في �ش���رم ال�شيخ : في 
ربي���ع الثان���ي 1436ه���� )يناي���ر 2015م( ، كما اأع���د تقريًرا  عن 
اإنج���ازات الدول الأع�شاء بالمكتب ف���ي مجال » التعليم للجميع« 
بعن����ان )تط�ير الأنظم���ة التعليمية ف���ي مكتب التربي���ة العربي 
ل���دول الخلي���ج( بالتع���اون م���ع مكت���ب الي�ن�شك� ف���ي الدوحة ، 
وحر����س على دع���م وزارات التربي���ة والتعليم بال���دول الأع�شاء 
لت�شحي���ح م�ؤ�شراتها في المنظمات الدولية بالتعاون مع المعهد 
الدول���ي لالإح�ش���اء، كم���ا �ش���ارك ف���ي فعالي���ات  التعلي���م م���ا بعد 
2015م وخا�ش���ة الم�ؤتم���ر الدولي للتعليم ال���ذي عقد في ك�ريا 

عام 1436ه� )اأبريل 2015م(.
و�ش���ارك المكت���ب ف���ي دع���م الف���رق الفني���ة ح����ل التعليم م���ا بعد 
2030م ، واإع���داد دليل اإر�شادي لهذا الغر�س ، بجانب م�شاركته 

ف���ي اجتماع اللجن���ة الت�جيهية العليا لله���دف الرابع من اأهداف 
التنمي���ة الم�شتدام���ة ف���ي  باري����س ع���ام  1437ه���� )  26 ماي���� 
2016م( واأ�شه���م في الإعداد والتح�شي���ر لجتماع �شبه اإقليمي 
للمنظم���ات العاملة في مج���ال التعليم بال���دول الأع�شاء بالتعاون 
م���ع الي�ن�شك� المنعقد في الدوحة في  �شعبان 1437ه� الم�افق 
)الأول م���ن  ي�ني���ة 2016م( ، و�ش���ارك في   الجتم���اع الإقليمي 
للمنظم���ات العامل���ة في مجال التعلي���م 2030 )الهدف الرابع من 
اأه���داف التنمي���ة الم�شتدام���ة( ال���ذي اأقام���ه مكت���ب الي�ن�شك�/
بي���روت )عم���ان: 13 - 15 �ش����ال 1437ه� الم�اف���ق 18 - 20 
الإع���داد  ف���ي  بالإ�شه���ام  المكت���ب  ويق����م   2016م(.  ي�لي���� 
والتح�شي���ر لإقام���ة الملتق���ى الخليج���ي لدع���م الغ���رف الفنية 
العامل���ة في مجال التعليم 2030 المزمع انعقاده بالدوحة في 
) 27 � 29 ذو الحج���ة 1437ه���� الم�اف���ق 28 و 30 �شبتمب���ر 
2016م(  بالتع���اون مع المركز الإقليم���ي للتخطيط الترب�ي 

)بال�شارقة(، ومنظمة الي�ن�شك�.
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يولــي مكتب التربية العربي لــدول الخليج التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليميــة المتخصصة اهتماًما متزايًدا 
لضــرورة 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. 

آفـاق اإلصـالح التربـوي في الوطن العـربي

وف���ي اإطار ال�شراك���ة القائمة بي���ن الإي�شي�شك���� والألك�ش� �شارك 
المكت���ب في اأعمال مائدتي���ن م�شتديرتين: ناق�ش���ت الأولى منهما  
م��ش�ع: »اآف���اق الإ�شالح الترب�ي في ال�طن العربي: التجربة 
الت�ن�شي���ة الحديث���ة اأنم�ذًج���ا«، بينم���ا تطرق���ت المائ���دة الثانية 

لم��ش����ع »دور اللجان ال�طنية ف���ي النه��س بالإعالم الترب�ي 
ف���ي المنطق���ة العربية واآفاق تط�ي���ره« ، وذل���ك بم�شاركة كل من 
المنظم���ة الإ�شالمي���ة للتربي���ة والثقاف���ة والعل����م )اي�شي�شك����( 
ومكت���ب التربية العربي لدول الخلي���ج ووزارة التربية الت�ن�شية 
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بالإ�شافة اإلى اللجان ال�طنية العربية للتربية والثقافة والعل�م.
وف���ي كلمة معالي مدير ع���ام مكتب التربية العرب���ي لدول الخليج 
الدكت����ر عل���ي ب���ن عبدالخال���ق القرني في تل���ك الفعالي���ات اأ�شاد 
بالتع���اون القائ���م بي���ن المكتب والمنظم���ات الإقليمي���ة والدولية، 
وا�شتعر����س بع����س  برامج المكتب، وبخا�شة ف���ي مجال الثقافة 
الإعالمي���ة و�شب���ل ت�شمينه���ا ف���ي العملي���ة التعليمي���ة بالمناه���ج 
الدرا�شي���ة، ون�شره���ا بين العاملي���ن في المدر�ش���ة ، وكيف يمكن 
ت�ظي���ف مخرج���ات ه���ذا البرنام���ج في رف���ع كفاي���ات الطلبة في 
التعام���ل م���ع الر�شائل الإعالمية في عالم الف�ش���اء المفت�ح، وفي 
وج����د �شبكات الت�ا�ش���ل الجتماعي والتطبيق���ات الرقمية التي 
اأ�شبح���ت  العم�د الفقري لأي م�ؤ�ش�شة تخاطب �شرائح مجتمعية 

وترب�ية عّدة.

وف���ي كلم���ة معالي مدير ع���ام المنظم���ة العربية للتربي���ة والثقافة 
���د الدور الريادي الذي ت�ؤديه  والعل����م الدكت�ر عبداهلل محارب اأكَّ
التربي���ة في تط�ير ال�شع����ب والمجتمعات، والت�شدي للتحديات 

ل�شيما التطرف، والإرهاب الذي يعاني منه العالم .
اأقي���م عل���ى هام�س الن���دوة حلق���ات نقا�شي���ة ا�شُتعر�ش���ت خاللها 
التجرب���ة الت�ن�شية في الإ�شالح الترب�ي، ودور اللجان ال�طنية 
في النه��س بالإعالم العرب���ي، وذلك بم�شاركة ممثلين عن قطاع 
التربي���ة ب���كل من ت�ن����س والمغ���رب وم�ش���ر ولبن���ان وال�ش�دان 
و�شلطن���ة عم���ان وليبيا وفل�شطي���ن والإمارات العربي���ة المتحدة، 
كم���ا تم تنظيم معر�س للمنتجات والكتب على هام�س هذا الملتقى 
بمقر المنظمة، ت�شم���ن كتًبا متن�عة في مجال الإ�شالح الترب�ي 

وبرو�ش�رات تعريفية وغيرها  من الإ�شدارات الترب�ية. 
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الدورة الرياضية املدرسية
ُيعنى مكتب التربية العربي لدول الخليج بالبناء المتوازن  للطلبة،  فينوِّع جهوده لتشــمل برامج بناء األجســام ، 
وبرامج بناء العقول واألفهام ، وبين تلك البرامج تجيء الدورةالرياضية المدرســية في إطار ِحرص المكتب على أن 
تؤدي الرياضة دورها في تنمية القيم الرياضية وتعزيزها، والكشــف عن مواهــب الطلبة وصقلها ، وتمكينهم من 
الفرص المتاحة للتطوير وبناء الذات، وتنمية التنافس الشريف ، وتقوية ُعرى التواصل والتعارف  فيما بينهم. وتمثِّل 

البطولة الخليجية باكورة لبرنامج الدورة الرياضية المدرسية.
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واأقيمت الدورة لكرة اليد ب�شيافة المملكة العربية ال�شع�دية في 
محافظة جدة خالل الفترة من 9 - 16 جمادى الأولى 1436ه� 
الم�افق 28 فبراير اإلى 7 مار�س 2015م ، و�شارك في الإعداد 
له����ذه البط�ل����ة: وزارة التعلي����م بالمملك����ة العربي����ة ال�شع�دي����ة، 
ووزارة الثقاف����ة والإع����الم ، والرئا�ش����ة العامة لرعاي����ة ال�شباب، 
والتح����اد ال�شع�����دي لك����رة الي����د، وبع�����س الأندي����ة ال�شع�دي����ة 
بالإ�شاف����ة لمكت����ب التربية العرب����ي لدول الخلي����ج ، وقد �شهدت 
ه����ذه البط�ل����ة ع�شر مباري����ات ،�شارك ف����ي تحكيمه����ا ثمانية من 
الحكام المعتمدين ، واأربع من اللجان الفنية والإدارية، ووزعت 

خالله����ا  مائة واأربع ميداليات ما بي����ن ذهبية وف�شية وبرونزية 
، اإ�شاف����ة للعديد م����ن الج�ائز ال�ش�رفية لأف�ش����ل لعب، واأف�شل 
اف البط�لة، وقد ح����ازت دولة الك�يت على المركز  حار�����س وهدَّ
الأول في هذه الدورة ، تلتها في المركز الثاني مملكة البحرين، 
وفي المركز الثالث المملكة العربية ال�شع�دية، والمركز الرابع 

�شلطنة عمان.
وق����ام الم�شارك�����ن في الدورة بعدد من الزي����ارات لبع�س معالم  
مدين����ة ج����دة، و�شارك�����ا ف����ي »اأم�شي����ة ال�شداق����ة« الت����ي اأقيمت 

كبرنامج ثقافي م�شاحب للدورة .
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ف���ي اإط���ار �شعي المكت���ب لتعزيز مفه����م الج����دة وتطبيقاتها 
ف���ي عمل الم�ؤ�ش�ش���ات التعليمية، ودعم جه����د الدول الأع�شاء 
ف���ي مجال تج�يد التعليم ، وت�في���ر الآليات المنا�شبة للمراقبة 
والتحق���ق م���ن الج�دة ، اهت���م المكت���ب عبر برنام���ج العتماد 
المدر�ش���ي  بت�في���ر الخدم���ات المرتبطة بالعتم���اد المدر�شي 
للم�ؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة  العامل���ة في دوله الأع�ش���اء  من خالل 
التدريب ، وتنمية مهارات العاملين في مجال التق�يم لأغرا�س 
العتم���اد ، اإ�شاف���ة اإل���ى من���ح �شه���ادات العتم���اد المدر�ش���ي 
اأكب���ر  ب�صف���ة  ذل���ك  لرتب���اط  التعليمية,ونظ���ًرا  للموؤ�ص�ص���ات 
بالمدر�شة ، فقد تم تنفيذ البرنامج ب�شفة اأ�شا�شية مع المدار�س 
ال�شديق���ة ، بع���د اأن ت���م الإعداد الجيد له من خ���الل مراجعة ما 
اأنج���زه المكتب ف���ي مجال العتماد المدر�ش���ي، واإعداد حقائب 
تدريبي���ة ل����� )المدي���ر المعتم���د( ، وتطبيقه���ا عل���ى عين���ة  م���ن 
المدار�س ال�شديقة ، وتط�ير منظ�مة التق�يم المنا�شبة ل�اقع 

بيئ���ة التعليم بالتعاون  مع مخت�شي���ن وم�ؤ�ش�شات متخ�ش�شة 
في مجال العتماد المدر�شي. 

وعقد المكتب دورة تدريبية بعن�ان )المدير المعتمد( لمديري 
المدار�س ال�شديقة بالمقر الرئي�س للمكتب في ي�مي 6 � 8 ربيع 
الأول 1436ه��  الم�افق 28 � 30 دي�شمبر 2014م( وفيها تم 
اإعطاء المتدربين نبذة عن الف�شل المقل�ب والبرنامج التدريبي 
الخا����س ب���ه،  كما ت���م تنفي���ذ دورة تدريبية لمدي���ري المدار�س 
ال�شديق���ة والمنت�شب���ة بدول���ة قط���ر )المدير المعتم���د( وتنفيذ 
برنام���ج )المدرب المعتم���د ( لعدد مجم�عتي���ن ) 30 متدرًبا( 
على البرنامج بم�شت�يات���ه الثالثة )90 �شاعة تدريبية وبرامج 
ميداني���ة(، و�شيت���م الت��شع ف���ي اإقامة ال���دورات التدريبية في 
�ش����ء ما اأ�شفرت عنه الدورات ال�شابق���ة من نتائج جيدة لقت 
تقباًل م���ن الميدان الترب�ي .  وقد و�شع المكتب  ن�اة لإن�شاء 
منظ�مة م�شتركة في مجال العتماد المدر�شي لدوله الأع�شاء.

االعتمــاد المدرســي ســبيل لتحقيق الجــودة
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ف���ي اإطار العمل عل���ى اإيجاد اأطر م�حدة في العمل الترب�ي ،نّفذ 
المكت���ب  برنامًج���ا يه���دف اإل���ى اإيجاد ق�اع���د م�شترك���ة لمعادلة 
ال�شهادات ال�شادرة من خارج الدول الأع�شاء، وكذلك ال�شهادات 
ال�شادرة من مدار�س التعليم الأجنبي في الدول الأع�شاء ، وذلك 
لم�شاع���دة الجه���ات التعليمية ف���ي تحديد الم�شت�ي���ات التعليمية 
المنا�شب���ة للم�ؤه���الت الدرا�شي���ة، والتي�شي���ر عل���ى الراغبين في 
م�ا�شل���ة تعّلمهم ف���ي التعرف على م�ؤ�ش�ش���ات التعليم المعترف 

بها ، في الدول الأع�شاء.
وتحقيًق����ا لذل����ك اأج����رى المكت����ب ح�ش�����ًرا باأن�����اع ال�شه����ادات 
وال�ثائ����ق الدرا�شي����ة الأكث����ر انت�ش����ارا ف����ي ال����دول الأع�ش����اء ، 
كم����ا قام بح�شر الم�شت�ي����ات التعليمية والدرا�شي����ة لل�شهادات 
الم�ج�����دة، وحر�س عل����ى التعرف على التج����ارب العالمية في 
مجال معادلة ال�شهادات، ومن ثم انطلق نح� بناء قاعدة بيانات 
بال�شهادات الدرا�شية المتداول ا�شتخدامها، وت�فير معل�مات 

تف�شيلي����ة عنه����ا، وعمل عل����ى اإيجاد وتط�ير �شيغ����ة مرنة يمكن 
اتباعه����ا م����ن قب����ل وزارات التربي����ة والتعليم بال����دول الأع�شاء 
والم�شتفيدين لتحديد الم�شت�����ى التعليمي لل�شهادات بناء على 

معطيات محددة . 
وفي �ش�ء ذلك قام المكتب باإعداد )دليل معادلة ال�شهادات دون 
الجامعي���ة( في ال���دول الأع�شاء بالمكتب م�شتم���اًل على: الأ�ش�س 
العام���ة لمعادل���ة ال�صه���ادات, و�ص���روط واإج���راءات المعادل���ة , 
وق�اع���د حجب معادلة ال�شهادات ، كم���ا ا�شتمل الدليل على �شلم 
تعليمي مقارن لأكثر من ثمانين دولة اإ�شافة اإلى الدول الأع�شاء 
بالمكت���ب ، وكذل���ك ق�اعد معادل���ة ال�شهادات والبرام���ج الدولية 
وال�شه���ادات ال�ش���ادرة من مدار����س اأجنبية في ال���دول الأع�شاء 
وخارجه���ا . ويعك���ف المكتب عل���ى ا�شتكمال المراح���ل النهائية 
لطباع���ة الدلي���ل تمهيًدا لت�زيعه على ال���دول الأع�شاء، بعد اأن تم 

اعتماده من المجل�س التنفيذي للمكتب .  

معــايير لمعــادلة الشــهادات
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�ش���ارك مكت���ب التربي���ة العرب���ي ل���دول الخلي���ج ف���ي البرنامج 
التدريب���ي التخ�ش�ش���ي الن�ع���ي الذي  اأطلقت���ه وزارة التربية 
والتعلي���م  بدولة الإم���ارات العربية المتح���دة، وا�شتهدف منه 
اثن���ي ع�شر  األًفا م���ن المعلمي���ن والمعلمات، ف�ش���اًل عن األفين 
واأربعمائ���ة  من قي���ادات وم�ظف���ي ال�زارة، من خ���الل تنفيذ 
اأربعة منتديات لتدري���ب المعلمين، وتخ�شي�س اثنين وثالثين  
ا ل�شتقبال المتدربي���ن المنت�شبين للبرنام���ج في عدد من  مق���رًّ
المناط���ق التعليم���ي، كان ذلك ف���ي مقر جامع���ة ال�شارقة حيث 
ُعق���دت  210 من ور����س العمل المتخ�ش�ش���ة، اإ�شافة لمنتدى 
الدرا�ش���ات الجتماعي���ة، ومنت���دى ريا����س الأطف���ال، ومنتدى 

القيادات المدر�شية .

و�ش���ارك المكت���ب ف���ي فعالي���ات المنت���دى بعدد م���ن البرامج 
م���ع  متعاون����ن  خب���راء  مه���ا  قدَّ الت���ي  الن�عي���ة  التدريبي���ة 
المكتب،وق���د ح�شر المنت���دى معالي وزير التربي���ة والتعليم 
الأ�شت���اذ ح�شين بن ابراهيم الحمادي، ووزير الدولة ل�ش�ؤون 
التعلي���م الع���ام جميلة المهي���ري وعدد من م�ش�ؤول���ي ال�زارة 
،ومدي���ر جامع���ة ال�شارق���ة الدكت����ر حمي���د مج����ل النعيمي، 
اإ�شاف���ة اإل���ى مديرة مرك���ز التدري���ب الترب�ي ل���دول الخليج 
بالدوحة الدكت�رة م�زة نا�شر الكعبي، و�شي�ف من مجل�س 
اأمن���اء المرك���ز من مختل���ف دول الخليج العرب���ي، وعدد كبير 
م���ن الم�ش�ؤولين والخبراء والمخت�شين في ال�شاأن التعليمي، 

وعدد من المعلمين. 

منتدى الخــليج العــربي الثاني للمعــلمين
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يحر����س مكت���ب التربي���ة العربي ل���دول الخليج  عل���ى ت�ثيق 
اأوا�ش���ر ال����د والأخ����ة بي���ن الن����سء وتنمية قي���م التعاون 
والإيث���ار والعم���ل التط�عي وخدمة المجتمع ف���ي نف��شهم، 
واإ�شف���اء الُبعد التطبيقي للقي���م الترب�ية ال�شامية، ولتحقيق 
المكت���ب اأهداف���ه ف���ي ه���ذا المج���ال ينفت���ح عل���ى المنظمات 
والم�ؤ�ش�ش���ات الدولي���ة والإقليمي���ة العامل���ة ف���ي المج���الت 
ال�شبابية ومنها المنظمة الك�شفية العربية، حيث تعاون معها 
ف���ي الفترة الما�شية ف���ي تنفيذ فعالي���ات البرنامج التدريبي 
القي���ادة« المعتم���د م���ن جامع���ة  »اإدارة الم�اه���ب وتنمي���ة 
بن�شلفاني���ا، الذي اأقيم مع فعالي���ات الم�ؤتمر العالمي ال�ثاني 
والأربعين  للم�ؤ�ش�شة العالمية للتدريب والتنمية في  اأكت�بر 
ع���ام 2015 ف���ي القاه���رة  �شم���ن البرنامج الك�شف���ي »ر�شل 
ال�ش���الم« بح�ش�ر مائ���ة قائد ك�شفي منه���م ت�شعة وع�شرون 
قائ���ًدا ك�شفيًّا  يمثل�ن جميع ال���دول الأع�شاء بمكتب التربية 

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�شمبر2015، و�شارك ف���ي البرنامج خم�شة 
وع�ش���رون  قائ���ًدا ك�شفًيا، وُق���دِّم خالله اثنا ع�ش���ر م�ش�روًعا 
ومبادرة، و�شجلت هذه المب���ادرات والم�شاريع على الم�قع 

الإلكتروني العالمي لر�شل ال�شالم.
ويهت���م مكتب  التربية العربي ف���ي برنامج »ر�شل ال�شالم« لقناعة 
جمي���ع دوله الأع�شاء  اأن لغة ال�شالم، ه���ي خطاب اإن�شاني نبيل، 
ز على تج�شيد  ي�ؤ�ش�س لمفه�م الح�ار والت�ا�شل والعطاء، ويركِّ
قيم ال�ش���الم والتعاي�س والإيثار، وتطبيقها في مختلف الفعاليات 
الإقليمي���ة والعالمية المهتم���ة بالح�ار، في وقٍت ل���م يعد بمقدور 
ال�شع����ب اأن تتغاف���ل عن تربي���ة اأبنائها، واإعداده���م للتعاي�س مع 
»الم�اطن���ة العالمي���ة« وم���ا اأنتجته م���ن اآثار تحتاج اإل���ى التعامل 

الإيجابي ال�اعي معها.

الملتقــى الكشــفي »رســل الســالم«
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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 لســببين، األول: هو 
إبعاد الفكر السياســى المتخبط عن فكر القراء ولو إلى حين, والثاني: ألنه ربما يســتفيد أولو األمر مما يوضحه العلم في 

إقرار السياسات التي تؤثر على طبيعة البيئة وأهمية الحفاظ عليها. 

الصحـراء العـربية يف صـور الفضـاء

اأ.د.  فــــاروق البــــاز 
مديـر مركــز اأبحاث الف�ضــاء 

جامعة بو�ضطن - الوليات المتحدة الأمريكية

االستاذ الدكتور فاورق الباز يخص »التربية« بمقال خالص عن:
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لقد ب���داأت قى درا�ش���ة ال�شح���راء العربية من���ذ �شبعينيات القرن 
الما�شي، حين الم�ش�ؤول العلمي عن ت�ش�ير الأر�س وتدريب رواد 
الف�ش���اء لرحلة اأب�لل���� - �شي�ز الأمريكي���ة الرو�شية الم�شتركة. 
وبعد اأن نجحت الرحلة نجاحا باهرا بالرواد الأمريكيين الثالثة، 
قمن���ا بزي���ارة اإلى العال���م العرب���ى وبخا�شة دول الخلي���ج، وذلك 
للمحا�ش���رة عن النتائج  العلمية له���ذه الرحلة الفريدة. قابلنا في 
ذل���ك ال�قت عدد م���ن روؤ�شاء ال���دول وروؤ�شاء ال����زارات ووزراء 
التعلي���م وكثي���ر من اأه���ل العلم والمعرف���ة. �شئلت م���رارا في هذه 
الأثناء »لماذا ت�شرف الأم����ال الطائلة على الف�شاء... األي�س من 

الأف�شل �شرفها على الفقراء والجياع في العالم؟ «.

 مــازال الكثيــر مــن النا�س ي�ضــاألونني ال�ضــوؤال نف�ضــه فــي اأثناء 
ترحالي في الدول العربية، معنى هذا اأننا وبعد اأربعة عقود من 

رحلتي الأولى لم نتفكر فيما يلي:

اأول: اأن الأم����ال الت���ي ت�شرف عل���ى ا�شتك�ش���اف الف�شاء تدعم 
العلماء والمهند�شين ف���ي الجامعات والمراكز البحثية و�شركات 

الأنتاج التكن�ل�جي، حيث يتم التط�ير والإبتكار والإبداع.

ثانيا: اأن كل ما يخترع من و�شائل جديدة يجد مكانا في تطبيقات 
تخ���دم المجتمع والإن�شاني���ة مثل اآليات الت�ش���ال والتعرف على 

الم�اقع، والكثير مما ي�شتخدمه الإن�شان في ع�شرنا الحالي.
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ثالثــا: اأن الإن�شان ل يعي�س بما يقتاته فق���ط، ولكن يلزمه العي�س 
الآم���ن والتط����ر الفك���ري ال���ذي ي����ؤدي اإل���ى النم���� الإقت�شادي 
والزدهار المجتمعي. ويكفي اأن الدول المتقدمة في هذا المجال 

الفكري الهام هي األأكثر تقدما اقت�شاديا واجتماعيا.

رابعــا: اأن اأجدادن���ا الأوائ���ل كان�ا ف���ي اأوج الح�ش���ارة العربية 
يبحث����ن في اأم����ر العلم بالك�ن، ول� كانت لديه���م و�شائل الي�م 
لكان�ا اأبحروا في كل اأرجاء الك�اكب والأقمار بحثا عن المعرفة.

خام�ضــا: اأن الخالق عز وجل اأمرنا اأن نتفكر فيما خلقه من ح�لنا في 
هذا الك�ن الف�شيح، ففي خلق ال�شماوات والأر�س اآيات لمن يعتبر.

واإذا لم يكف ما �شلف وينتظر البع�س ف�ائد ملم��شة فلعلي اأذكر 
م���ا تعلمناه عن البيئة التي تحيط بنا في ال�شحراء العربية. فعلى 
�شبي���ل المث���ال، يتفق العرب في كل مكان عل���ى اأن المياه الج�فية 
تعتب���ر اأه���م ثرواتنا الطبيعية. يق����ل البع����س اإن اأرا�شينا ت�شبح 
عل���ى بحيرات واأنهار تحت �شطح الأر����س. ويق�ل البع�س الآخر 
اإن مياهن���ا الج�فية ق���د ا�شتنفذت، ومعظمها مال���ح ل فائدة فيه. 
وحقيقة الأمر اأننا نجهل الكثير لي�س فقط عن المياه الج�فية في 
بالدنا ولكن اأي�شا عن كيف تك�نت الأر�س العربية وكيف تغيرت 

مع الزمن. المعل�مات الف�شائية ت�شهم في الإقالل من هذا الجهل 
وت�ؤهل التعرف على بيئتنا كما �شياأتي ذكره.

أنــواع صور الفضـاء
اآث���رت وكالة الف�شاء الأمريكية »نا�شا« اأن تطبق ما تعلمناه خالل 
رح���الت اأب�لل� ف���ي كيفي���ة درا�شة الأر����س وك�اك���ب المجم�عة 
ال�شم�شي���ة الأخ���رى من المدار . ت���م في اأوائ���ل �شبعينيات القرن 
الما�ش���ي الب���دء في م�شروع المعمل ال�شم���اوي »�شكاي لب« في 
مدار ح�ل الأر�س. كذلك بداأ في ال�قت نف�شه برنامج »لند�شات« 
لالأقم���ار غي���ر الماأه�لة بال���رواد لت�ش�ير الأر�س وبثه���ا اآليًا من 
الف�شاء. وقد �شاركت مجم�عة الدول الأوربية في درا�شة الأر�س 
م���ن الف�شاء، لي�س فقط لإي�ش���اح الت�شاري�س،  ولكن للتعرف على 

المتغيرات في الغالف الج�ي اأي�ًشا.
 وت��شح ال�ش�ر التي التقطها رواد الف�شاء، وكذلك ال�ش�ر متعددة 
الأطياف، اأن�اع ال�شخ�ر والتربة واأماكن تجمع الرمال. كما ت�شاعد 
المعل�م���ات الرادارية على ت��شيح الت�شاري����س المغم�رة بالرمال، 

وت��شح ال�ش�ر الحرارية اأماكن تجمع المياه على ال�شطح.
اأخ���ذ رواد الف�ش���اء �ش����را عدي���دة لالأر����س ف���ي اأثن���اء رح���الت 
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»جيميني« واأب�لل� و�شكاي لب واأب�لل� - �ش�ي�ز بال�شافة اإلى 
رحالت مك�ك الف�شاء، واأخذت معظم هذه ال�ش�ر بالفيلم المل�ن 

الذي ي��شح الأل�ان الطبيعية.
هن���اك اأقمار �شناعي���ة يتم دفعه���ا اإلى ارتف���اع 36000 كيل� متر 
ف�ق �شطح الأر�س. عند هذا الرتفاع تعادل �شرعة دورانها ح�ل 
الأر����س �شرع���ة دوران الأر�س ح�ل مح�رها ، لذل���ك تبقى ثابتة 
ف�ق النقطة نف�شها من خط ال�شت�اء. وت�شتطيع هذه الأقمار بث 
المعل�م���ات عن غط���اء ال�شحب وهب�ب الرياح ف���ي اأعالي الغالف 
الج����ي ف���ي كل �شاعة منه���ا اأقم���ار ميتي��ش���ات الأوروبية ون�ا 
الأمريكي���ة، حيث تق�م بتغطية ن�ش���ف الأر�س ال�شرقي والغربي 

لهذا الغر�س.

حقائق وصور وأجهزة
اأثبت برنامج »لند�شات« الأمريكي اأهمية العتماد على جمع وبث 
المعل�م���ات الرقمية اآليا ومعالجتها، لك���ي تعطي �ش�رة لالأر�س 
من���ذ انط���الق اأولها في ع���ام 1972م. و�شاهمت �ش����ر لند�شات 
في درا�شات عديدة بالعالم اأجمع. وللعلم، فاإن محطة  ال�شتقبال 

بالمملك���ة العربي���ة ال�شع�دية ت�ؤه���ل ا�شتقبال ال�ش����ر الف�شائية 
التي تغطي معظم اأرجاء العالم العربي.

وكذلك، فاإن اآخر اأقمار لند�شات رقم 7 يبث �ش�را ت��شح اأج�شاما 
بن�شف حجم )15مترا( بينما كان �شلفه ي��شح )30 مترا(، لذلك 

فمعل�ماته ت�شتخدم بكثرة في درا�شة الأر�س من الف�شاء.
�شارك���ت مجم�ع���ة ال���دول الأوربي���ة ف���ي درا�ش���ة الأر����س م���ن 
الف�ش���اء لي�س فق���ط لإي�شاح الت�شاري����س،  ولكن اأي�ش���ا للتعرف 
عل���ى المتغي���رات بالغالف الج����ى. اإ�شافة الى ذل���ك تق�م اأقمار 
» �شب����ت« الفرن�شي���ة باأخ���ذ �ش����ر دقيق���ة، بع�شه���ا ي��ش���ح ما 
حجم���ه 2.5 اأمتار، وذل���ك بطريقة مج�شمة ت�شم���ح بدرا�شة فرق 
الرتفاع���ات ف���ي ت�شاري�س الأر����س المختلفة. كثي���را ما تم خلط 
�ش����ر اأقمار �شب�ت ذات الدقة التعبيري���ة المتميزة 2.5 متر مع 
�ش����ر لند�شات 15 متر التي ت��شح كيميائية ال�شخ�ر والتربة 

واأن�اع الغطاء النباتي.
ويتم حاليا ا�شتخدام اأجهزة ت�شمى »اأ�شتر« و »م�دي�س« ب�ا�شطة 
هيئ���ة الف�ش���اء الأمريكية نا�ش���ا لت�ش�ير الأر�س بدق���ة متناهية . 
ا�شافة ال���ى ذلك فلقد اأ�شبح للقطاع الخا�س دور كبير للغاية في 
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م�شاريع ت�ش�ير الأر�س من الف�شاء بدقة عالية.
وهناك عدة �شركات تدير برامج للت�ش�ير بدقة تعبيرية ت�شل اإلى 
ن�ش���ف مت���ر للبيع مبا�شرة لمن يدفع الثمن ف���ي اأي مكان بالعالم 
خالل �شبك���ة »الإنترنيت«. كذلك اأطلقت كل من ال�شع�دية وم�شر 
والجزائ���ر والإمارات العربي���ة المتحدة م�ؤخًرا اقم���اًرا �شناعية 

لت�ش�يرالأر�س من الف�شاء لدعم م�شاريعها التنم�ية.

زيـارات ميدانية في الصحراء
لق����د اأو�شحت �ش�ر الف�شاء الكثير م����ن الت�شاري�س بتفا�شيل غير 
م�شب�ق����ة، وللتاأكد من �شحة  تف�شير هذه ال�ش�ر فقد تمت زيارات 
ميداني����ة في ال�شح����اري ب�شم����ال اأفريقيا و�شبه الجزي����رة العربية 
ب�ش����كل مكث����ف، لك����ي نتعرف عل����ى اأ�شباب م����ا ت��شح����ه جليا هذه 
ال�ش�ر العالية الدقة، وقد تم تحديد م�شار هذه الرحالت الميدانية 
بعد درا�شة  ال�ش�ر الف�شائية، ولقد تعلمت الكثير والجديد في كل 
رحل����ة قمت بها لل�شحراء العربية التي يزداد مقيا�س الجفاف فيها 

عن اأي �شحراء اأخرى في اأي مكان بالعالم.
وبع����د اأن تمت مقارنة المناطق الجافة في كل اأنحاء العالم، ات�شح 
اأن قل����ب ال�شحراء العربية الذي ي�شمل على ال�شحراء الغربية في 

م�شر وما يجاورها من �شرق ليبيا ي�شل مقيا�س الجفاف فيها اإلى 
)200 (، بينم����ا ي�شل المقيا�س نف�شه ف����ي باقي ال�شحراء العربية 
عامة ما بين )50  و 20(. ومقارنة بباقى الأرا�شى الجافة بالعالم، 
ف����اإن اأكث����ر الأماكن في اأمري����كا ال�شمالي����ة ي�شم����ى »وادي الم�ت« 
ب�لية كاليف�رنيا. مقيا�س الجفاف في ذاك الم�قع ه� فقط )7(.

وم���ع اأن���ه ق���د ت���م ت�ش�ي���ر ودرا�ش���ة الكثير م���ن ت�شاري����س هذه 
ال�شح���راء  في رحالت عدي���دة، اإل اأنها ما زال���ت تحتفظ باأ�شرار 
ل ح�ش���ر لها ع���ن ت�شاري�شه���ا وتاري���خ تط�رها م���ع الزمن. لقد 
علمتن���ا ال�شح���راء العربية كيف نف�شر ت�شاري����س الأر�س الجافة 
على �شطح ك�كب المريخ الذي مّر بنف�س مراحل التط�ر، وعلمتنا 
كي���ف يلزمنا مقارن���ة ما نراه في �شه�لها م���ع ت�شاري�س م�شابهة 

في اأرا�شي جافة اأخرى على �شطح الأر�س.
لق����د علمتنا ه����ذه ال�شح����راء العتيقة اأن����ه يجب التمعن ف����ي درا�شة 

ال�شحراء لأننا ل نعرف عن عنها اإل القليل وذلك لثالثة اأ�شباب:
اأول: اأن عل����م الأر����س ن�ش���اأت في اأوربا، وهي الق���ارة ال�حيدة التي 
لي�س بها �شحراء لذلك لم يهتم الأوائل بت�شاري�س الأرا�شي الجافة.

ثاني���ا: اأن ال�شح���راء وا�شع���ة وي�شحب الترحال فيه���ا ول يق�شد 
درا�شتها اإل قلة من العلماء ، حتى وقتنا الحالي.
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ثالث����ا: اأن ال�شح����راء يغطيه����ا خليط م����ن فتات ال�شخ�����ر والرمال 
وي�شعب على الجي�ل�جي تحديد اأ�شل الروا�شب وتاريخ تط�رها.

لهذه الأ�شباب نجد اأن الكتابات العلمية عن طبيعة بيئة ال�شحراء 
قليل���ة للغاي���ة، وت�ؤه���ل لن���ا ال�ش����ر الف�شائية درا�ش���ة ال�شحراء 
لأنه���ا ت��شح ت�شاري�س �شخ�رها بجالء . كذلك ي�شهل متابعة ما 
يح�ش���ل من تغيي���رات بيئية على �شطح ال�شح���راء بمقارنة �ش�ر 
ت�ؤخذ في اأوقات مختلفة. ولقد ات�شح من الأبحاث في ال�شحراء 
العربي���ة في �شم���ال اإفريقيا و�شب���ه الجزيرة العربي���ة اأ�شا�شيات 
كثيرة يمكن تطبيقها على باقي ال�شحراء في العالم منها ما يلى:
اأوًل : تك����ن ح���زام ال�شح���راء العربية في �ش�رت���ه الحالية منذ 
ح�ال���ي 5000 ع���ام. اأم���ا الحقب���ة ما بي���ن 5000 ع���ام وح�الي 

11،000 ع���ام فكان���ت تتميز بهط����ل اأمطار غزي���رة كانت تغذي 
اأنه���ارًا عديدة ت�ش���ب اأكثرها في بحيرات كبي���رة، وقد �شبق هذه 
الحقب���ة الممط���رة حقبة جافة ثم حقب���ة ممطرة اأخ���رى ثم حقبة 
جاف���ة.. وهكذا. وقد دام���ت كل حقبة من هذه الأحق���اب المتتالية 
م���ن 6 اإل���ى 30 األف �شن���ة ، وا�شتمر هذا الحال عل���ى الأقل ط�ال 
ن�ش���ف الملي����ن �شنة الأخي���رة. جدي���ر بالذكر اأن ه���ذه الحقيقة 
العلمية كان���ت معروفة لأجدادن���ا الأوائل ربم���ا ب�ا�شطة التاأريخ 
ال�شفهى اأبا عن جد،  حيث اإن النبى �شلى اهلل عليه و �شلم قال في 
حدي���ث م�ثق: » ل تق����م ال�شاعة حتى تع�د بالد العرب مروجا و 

اأنهارا«... »انظر الأحاديث ال�شحيحة ال�شند- الألباني«. 
ثانيًا: نتجت رمال ال�شحراء عن تفتيت ال�شخ�ر في اأعالي اله�شاب 

أودية قديمة في جنوب غرب مصر، المياه الجوفية في منطقة العويناتتفـــاصيل بحيرة دارفـــور القديمة كما أوضحت معـــلومات الـــرادار

مقياس الجفاف بالمنطقة العــربية حيث يحيط الخط األسود األمــاكــن األكثر جفــافًا وهي شــرق الصحــراء الكبرى
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والجب����ال ب�ا�شط����ة مياه الأمط����ار اأثناء الأحقاب الممط����رة ال�شالفة 
الذك����ر، وتحركت حبات الرمال مع المياه الجارية على ال�شطح  في 

اأودية حيث تجمعت في منخف�شات وتر�شبت في قاع بحيرات. 
ثالثًا : نتج عن تغيير المناخ منذ 5000 عام اأن قلت الأمطار وجفت 
مي���اه الأنهار وكذلك البحيرات. عندئذ بداأت الرياح اأن تتفاعل مع 
الر�ش�ب���ات التي تعر�شت لله�اء. وم���ن المعروف اأن الرياح في 
ال�شح���اري العربية تاأتي من ال�شمال، لذلك نتج عن حركة الرياح 
م���ن ال�شم���ال اإلى الجن����ب ت�شنيف ه���ذه الر�ش�ب���ات تبعا لحجم 
المك�ن���ات اإلى التراب الذي يق���ل حجم حبيباته عن 0.2م مليمتر 
يندف���ع مع اله����اء وي�شلنا على �شكل ع�ا�ش���ف ترابية، والرمال 
التي يتراوح حجم حبيباتها من 0.2 اإلى 2 مليمتر تتجمع نتيجة 
زحزح���ة الري���اح له���ا على �ش���كل كثبان رملي���ة وهك���ذا الحال في 
ال�شح���راء العربية، وهي ط�لية ال�شكل. وف���ي اأماكن اأخرى تقل 
فيه���ا كمي���ة الرمال تتك�ن الكثب���ان الهاللية ال�ش���كل. وا يغير من 
م�شار الكثب���ان اإل الطبيعة الطب�غرافية محلي���ا، لذلك فاإن تجنب 

م�شارها في اأي عمل اإنمائي مهم للغاية. 
رابع���ًا : لأن الرم���ال قد ج���اءت اأ�شال مع المي���اه التي تجمعت في 

بحي���رات ، ف���اإن المياه كان���ت تت�شرب ف���ي اأماكن تجم���ع الرمال 
وف���ي باطنها اأثناء الأحق���اب الممطرة . ويتم هذا الت�شرب اإما من 
خالل الم�شامية الأ�شلية، اأي الفج�ات بين حبيبات ال�شخ�ر، اأو 
الم�شامي���ة الثان�ية التي ت�ؤهله���ا ال�شق�ق والف�الق في ال�شخ�ر 

،والتي ت�شهل مرور ال�ش�ائل في م�شاراتها.
هذا يعنى اأن م�اقع تراكم الرمال في منخف�شات هى اأي�شا اأماكن 
تجمع المياه تحت �شطح الأر�س. ولقد كانت هذه الحقيقة العلمية 
غائب���ة كلية وتماما ع���ن خبراء المياه الج�فية ف���ي بالدنا، ويلزم 
اأخذه���ا ف���ي الح�شبان م�شتقبال. وه���� ما يعنى اأي�ش���ا اأن ال�ش�ر 
الف�شائي���ة ل بد واأن تدر����س درا�شة متعمقة ف���ي اأثناء البحث عن 

م�شادر جديدة للمياه الج�فية في بالدنا. 

القياسات الطبوغرافية
�شارك���ت نا�شا ونيما )وهي الهيئة الم�شئ�لة عن جمع المعل�مات 
من الف�ش���اء لال�شتخدامات الع�شكرية( في اإع���داد جهاز راداري 
عل���ى متن مك�ك الف�شاء لجمع معل�مات عن طب�غرافية الأر�س. 
وت���م هذا بدقة تعبيرية 90 متًراأ واأخرى اأدق ت�شل اإلى 30 متًرا، 
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وتعتبر ه���ذه المعل�مات من اأهم المعل�م���ات الف�شائية، حيث اإن 
المعل�م���ات الم�شم����ح ل�شتخدامه���ا ب�ا�شطة الهيئ���ات المدنية  
ت�ؤهل التعرف  على الطب�غرافيا في �ش�رة غير م�شب�قة، ولذلك 
فله���ا اأهمية ق�ش�ى ف���ي التعرف على ت�شاري����س ال�شحراء لي�س 
فق���ط ف���ي ال�قت الحا�ش���ر ولك���ن اأي�شا ف���ي الما�شي ف���ي اأثناء 
هط����ل الأمط���ار الغزيرة، وتجم���ع المياه الج�في���ة. ولقد اأثبتت 
�ش�ر الرادار التي اخترقت رمال ال�شحراء ما يختفي تحتها من 

م�شارات اأنهار في قديم الزمن.
وعل���ى �شبيل المث���ال، اأثبتت الأبح���اث في مركز اأبح���اث الف�شاء 
بجامع���ة ب��شط���ن  نتائ���ج درا�ش���ة معل�م���ات ال���رادار الحديث���ة 
م���ن الف�ش���اء والت���ي اأو�شحت اآث���ارا لبحيرة قديم���ة كانت تغطي 

م�شاحة دارف����ر ال�شمالية باأكملها. وقد ات�شحت حدود البحيرة 
م���ن درا�شة �ش�ر الف�ش���اء والمعل�م���ات الطب�غرافية من مك�ك 
الف�ش���اء. وح���ددت المعل�م���ات اأن ح��س البحيرة امت���الأ بالماء 
حت���ى ارتف���اع 573 مت���را ف�ق �شط���ح البحر من���ذ اآلف ال�شنين. 
عن���د ذلك و�شلت م�شاحة البحيرة اإل���ى 30،750 كيل�متر مربع، 

واحت�ت على 2،530 كيل�متر مكعب من المياه.
 وي�شب���ه منخف�س دارف�ر م�قع بحي���رة قديمة اأخرى في جن�ب 
غ���رب م�شر اأنتجت مياًها ج�فية بغزارة، حيث ي�جد حاليا اأكثر 
م���ن 1000 بئ���ر ف���ي منطقة »�ش���رق الع�ين���ات«.  وت�شتخدم هذه 
الآبار حاليا في الزراعة لإنتاج القمح والحم�س والف�ل، وغيرها. 
لذل���ك اأعلن ال�ش�دان مبادرة  »األ���ف بئر في دارف�ر«  ل�شتخراج 

مناقشــة علميــة مع خــبراء الميــاه الجوفيــة بالقــرب من الفــاشــر عاصمة والية دارفــور الشــماليــة
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المياه الج�فية لرفع المعاناة عن اأهل دارف�ر وفتح اآفاق جديدة 
للتنمية في �شمال غرب ال�ش�دان.  كذلك اأعلنت هيئة الأمم المتحدة 
اأنه���ا �ش�ف تتكفل بحفر عدة اآبار ل�شتخ���دام ق�ات ال�شالم التي 

يخطط لنت�شارها في  دارف�ر.
 ودع���ا ال�ش�دان كذل���ك الأ�شقاء في جميع اأرج���اء العالم العربي،  
وكذل���ك الدول ال�شديق���ة والم�ؤ�ش�شات العالمية وكل  من ي�د دعم 
�شكان دارف�ر،  للم�شاركة في هذا العمل الإن�شاني. لقد كان ل�شح 
المياه اأكثر الع�اقب التي نتج عنها ال�شراع في دارف�ر،  وت�فر 
المي���اه  لجمي���ع الأط���راف �ش����ف ي�ؤهل ثب���ات ال�ش���الم والعي�س 

الكريم لأهل المنطقة. 
وهك���ذا فقد اأثبت���ت اأجهزة الرادار اأهميته���ا الق�ش�ى في درا�شة 
ال�شح���راء، لأنها تب���ث م�جاتها تج���اه �شطح الأر����س ثم ت�شجل 
ال�شدى الذي يع�د اإليها ، لذلك فهي ل تعتمد على �ش�ء ال�شم�س 
مثل اأجهزة الت�ش�ير الأخرى )اأي اأنها تعمل نهارا وليال( وكذلك 

فهي تخترق ال�شحب ول ي�ؤثر عليها الغالف الج�ي.
اإن اختراق رم���ال ال�شحراء الجافة لت��شي���ح ت�شاري�س الأر�س 
المغم�رة بالرمال ل���ه ا�شتخدامات هامة في ال�شحاري العربية، 

لأن �ش�ر الرادار ت��شح لنا م�شارات الأدوية القديمة التي كانت 
تمث���ل اأنهارا ت�شري فيها المياه بغزارة في الأحقاب الجي�ل�جية 
ال�شابق���ة، عندم���ا كانت تهط���ل الأمطار بكثرة فيه���ا. وكذلك، فاإن 
ا�شتخ���دام جه���از راداري لأخ���ذ البيان���ات التي ت�ؤه���ل الت�ش�ير 
المج�ش���م لالأرا�شي يعني اأنه يغني عن الخرائط الطب�غرافية في 
معظم ال�شتخدامات، وخا�ش���ة عند ا�شتخدام و�شائل تكن�ل�جيا 

المعل�مات في مقارنة ال�ش�ر الف�شائيه المختلفة.

استخدام تكنولوجيا المعلومات 
اإن خط����ات اإع���داد خب���راء في مج���ال تكن�ل�جي���ا المعل�مات ل 
ت�شتع�ش���ي على م�ؤ�ش�شات تعليمية تن�ش���اأ لهذا الغر�س في العالم 
العرب���ي ، لأن ذل���ك ل يحت���اج اإل���ى م���ا ه� لي����س متاح. يل���زم لهذا 
الغر�س اآلت حا�شب���ة وخبراء متمكن�ن في ا�شتخدام الكمبي�تر 
وبرمجت���ه وتغيير البرامج تبع���ًا للمتطلبات. ول تختلف المعدات 
اأو البرام���ج اختالف���ا كبي���را في عم���ل الم�ؤ�ش�ش���ات الحك�مية اأو 

البن�ك وال�شركات الخا�شة.
كما يمكن تدري�س ما يلزم من معرفة بطريقة عملية في كل ما يلي:



65

وه���ذه   ، المختلف���ة  وا�شتخداماته���ا  والبرمج���ة  البرام���ج  اأول: 
ت�شتدعي اآلت حا�شبة مرتبطة في �شبكة ت�شمل على اآلة طباعة. 

م�شتخدم���ي  لدع���م  والإنت���اج  العم���ل  متطلب���ات  تحدي���د  ثانيــا: 
التكن�ل�جي���ا ، وه���ذا ي�شتدع���ي التعام���ل م���ع النظ���م الأ�شا�شي���ة 

لتكن�ل�جيا المعل�مات. 
ثالثا: تن�شيق المعل�مات ومقارنتها لدعم متطلبات اآخذي القرار، 

وهذا يلزمه العلم باأ�ش�س نظم المعل�مات الجغرافية.
ت�شم���ل نظ���م المعل�مات الجغرافية )ج���ي اآي اإ�س( على مجم�عة 
ال��شائل من اأجه���زة ومعدات وبرامج وخبراء التي ي�شتعان بها 
في جم���ع وت�شني���ف وتخزين ال�ش����ر الف�شائية وذل���ك لمقارنة 
بع�شها بالبع�س. ي�شتخ���دم تحليل المعل�مات بهذه ال��شائل في 

اأخذ القرار ال�شليم في ال�قت المنا�شب. 
ويل���زم تطبيق نظم المعل�مات الجغرافي���ة في التخطيط لرحالت 
الف�ش���اء ومتابعة م���ا يتم اأثنائه���ا. و�شبب ذلك ه���� الحاجة لأخذ 
الق���رارات ف����رًا وبن���اء عل���ى معل�مات عدي���دة تجمعه���ا و�شائل 
مختلفة بمقايي�س متباينة . ولأن عقل الإن�شان ل ي�شتطيع التعامل 

م���ع الك���م الهائل م���ن المعل�م���ات، فقد ل���زم ا�شتخ���دام الحا�شب 
الآلي في تخزين وت�شنيف المعل�مات لمقارنتها وتحليلها. لذلك 
ت�شم���ح ه���ذه ال��شائل باأخذ الق���رار ال�شليم وبال�شرع���ة المنا�شبة 

التي تهيئ ا�شتمرار العمل في اأح�شن �ش�رة ممكنة.
لقد اأدركت الم�ؤ�ش�شات الحك�مية وال�شركات الخا�شة في العالم 
اأجم���ع اأهمي���ة ا�شتخدام نظ���م المعل�م���ات الجغرافية ف���ي عملها 
الي�مي. لذلك بداأ تطبيق هذه التكن�ل�جيا في جمع الإح�شائيات 
ودرا�شتها، كما يحدث في مدينة الملك عبد العزيز للعل�م والتقنية 

وم�ؤ�ش�شات اأخرى. 
واأخي���را، ف���اإن اإ�شتك�شاف الف�ش���اء اأمر يدع� اإلي���ه ديننا الحنيف 
�شم���ن دع�ت���ه للتفكر فيما خلقه القادر عز وج���ل في الأر�س وما 
يحيطه���ا م���ن اأج���رام في ال�شم���اء. كذلك ف���اإن التعمق ف���ي �ش�ر 
الف�ش���اء يع����د علين���ا بنفع ملم��س ف���ي حياتنا، وفي فه���م البيئة 
التي نعي�س فيها. والمثل الحي لذلك ه� التعرف على �شبل تجّمع 
المي���اه في باط���ن الأر����س، واأهمية ه���ذا في البحث ع���ن م�شادر 

جديدة للمياه الج�فية لتاأمين م�شتقبل الأجيال القادمة.
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امت���داًدا لجه����د  المكت���ب  وبرامجه في تعزي���ز دور الأ�شرة في 
تربية الأبناء حر�س على ت�فير برامج ت�عية ثقافية، ُتعنى بن�شر 
ال�عي لدى الأ�شرة بالق�شايا ال�شحية والبيئية والإعالمية، حتى 
تق�م الأ�شرة ب�ظائفها في تلك المجالت بما  ينعك�س اإيجاًبا على 
اأفرادها وتربيتهم منذ  ال�شغر، ويجعل الأ�شرة ت�شهم بدور اأكبر 
ف���ي خدم���ة اأه���داف المدر�شة في اإع���داد  اأبناء المجتم���ع للحياة. 
وحتى ينطلق المكتب في تنفيذ برنامجه في مجال التثقيف البيئي 
وال�شح���ي والإعالمي لالأ�شرة ق���ام بمراجعة جه�ده ال�شابقة في 
تل���ك الميادي���ن، ومنه���ا تم تحدي���د الم��ش�ع���ات التثقيفي���ة التي 

يت�شمنها البرنامج بحيث تتناول وتعالج المجالت الآتية:
ال�صلوك ال�صحي )اأهمية التغذية ال�صليمة والن�صاط البدني(.	•
التل����ث البيئ���ي )الت�عي���ة باأخط���ار التل����ث البيئ���ي والتركيز 	•

عل���ى المب���ادئ البيئي���ة الثالث(: تقلي����س ال�شته���الك، واإعادة 
ال�شتخدام، و اإعادة التدوير.

)اأث���ر 	• الجتماع���ي  الت�ا�ش���ل  ل��شائ���ل  الآم���ن  ال�شتخ���دام 
ال�شتخدام ال�شلبي ل��شائل الت�ا�شل الجتماعي(.

كم���ا تم تحديد ن�اتج البرنام���ج التثقيفية في مل�شقات ومط�يات 
وكتيب���ات تثقيفية، وم����اد اإعالنية )فال�شات( اإ�شاف���ة اإلى تنفيذ 
ور����س عم���ل وملتقي���ات، ويج���ري العم���ل -بالتف���اق م���ع �شركة 
متخ�ش�ش���ة- عل���ى اإنت���اج ر�شائ���ل ت�ع�ي���ة اإعالمي���ة )فيدي����( 
م�جهة لطلبة  المراح���ل الأ�شا�شية، بما ي�شهم في ت��شيع قاعدة 
الم�شتفيدي���ن م���ن البرنام���ج ، اإ�شاف���ة اإل���ى الكتيب���ات الإعالمي���ة 
والتثقيفي���ة والمل�شقات الت���ي تم و يتم اإعداده���ا لتزويد الميدان 

الترب�ي والأ�شر بها.

من أجــل تثقيف األســرة 
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كان ذل���ك عن����ان م�شابقة ر�ش�م طلبة التعليم الع���ام  التي اأقامها 
مكتب التربية العربي لدول الخليج خالل عامي 2015 - 2016م 
�شم���ن برام���ج الم�شابقات الثقافي���ة والإعالمية للطلب���ة في دوله 
الأع�ش���اء ، وتهدف اإلى تعزي���ز الثقة بالنف�س، وبث روح التناف�س 
والمثاب���رة واإث���راء الح�شيل���ة العلمي���ة والثقافي���ة ل���دى الطلبة ، 
وغر����س قيمة حب الطالع ، والإ�شه���ام  في اإثارة الفكر والخيال 
لديه���م، وتنمي���ة القدرة عل���ى الت�ا�ش���ل البنَّاء فيم���ا بينهم ، وتم 
اختي���ار م��ش����ع الم�شابقة تعزيًزا لبرام���ج المكتب الهادفة اإلى 

غر�س روح الم�اطنة وتنميتها في نف��س الطلبة. 
وق����د تفاعلت المدار�س م����ع هذه الم�شابقة  الت����ي اأعلن عنها المكتب 

، وح����دد مّدة زمني����ة لتلقي الأعمال المر�شحة خ����الل الفترة من 12 
جمادى الآخرة 1436ه� اإلى 27 ذي الحجة 1436ه�� )1مار�س اإلى 
10 اأكت�ب����ر 2015م(،  وبلغ عدد الل�حات الم�شاركة في الم�شابقة 
)275( ل�ح����ة ، خ�شع����ت جميعه����ا للتحكي����م من قبل لجن����ة �شكلها 
المكتب م����ن  اأ�شحاب التخ�ش�س والخبرة، واأعربت لجنة التحكيم 
عن اإعجابها بما وقفت عليه من اأفكار وروؤى عبَّر عنها المت�شابق�ن 
م����ن خ����الل ل�حاتهم ، وف����ازت بجائ����زة الم�شابق����ة )18( ل�حة في 
الفئتي����ن العمريتي����ن من )10 � 12 �شنة( وم����ن )13 �شنة( فما ف�ق 
، وُقدم����ت لأ�شح����اب الل�ح����ات الفائ����زة  ميداليات ذهبي����ة وف�شية 

وبرونزية ، و�شهادات بح�شب المراكز التي ح�شل�ا عليها. 

مسابقة رسوم الطلبة

هويتــي وفـاء وانتمــاء

من أجل تذليل صعوبات التعلم  
�شم����ن جه�����د مكتب التربية العرب����ي لدول الخليج لتط�ير الكفاي����ات المهنية في مجال الك�شف والتع����رف على �شع�بات التعلم 
ل����دى الطلب����ة في وزارات التربي����ة والتعليم، والتعامل معه����ا وتذليلها، نفذ المكت����ب ور�شة تدريبية لخم�ش����ة واأربعين متدرًبا من 
اخت�شا�ش����ي التربي����ة الخا�ش����ة ب�زارة التربي����ة والتعليم في دولة الإم����ارات العربية المتحدة. و�شمل التدري����ب مهارات تطبيق 
المقيا�س، للك�شف عن حالت �شع�بات التعلم في مجالت )التعبير اللفظي، الفهم من خالل ال�شتماع، التعبير الكتابي، مهارات 
القراءة الأ�شا�شية، الفهم القرائي، العمليات الح�شابية، ال�شتدلل الريا�شي(، وذلك  في الفترة من 30 ربيع الأول اإلى  4 ربيع 

الآخر  1437ه� )الم�افق 10-14 يناير 2016م(، وت�لى عملية التدريب خبير مخت�س في هذا المجال.
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بنــاء الكفايات الوطنية فــي مجال الدراســات الدولية 
)PISA ,PIRLS ,TIMSS( للعلوم والرياضيات والقراءة

ي�شع���ى المكتب من خالل هذا البرنامج  اإلى رفع كفايات القدرات 
ال�طني���ة في مج���ال الدرا�شات الدولية ،ودعم دول���ه الأع�شاء في 
التطبي���ق الأمث���ل للدرا�ش���ات الدولية وا�شعة النط���اق ، ، وتحقيق 
ال�شتف���ادة من  نتائجه���ا في تح�شين التعلي���م وتج�يده وتج�شيد 
الفائ���دة الحقيقية من م�شاركتها في ه���ذه الدرا�شات في مجالت 
الريا�شي���ات والعل����م والق���راءة ، حي���ث ُيرك���ز البرنام���ج عل���ى 
التطبي���ق الناج���ح للدرا�ش���ة الدولي���ة وا�شع���ة النط���اق ف���ي مجال 
العل����م والريا�شيات )TIMSS( و الدرا�ش���ة الدولية في التقدم 
ف���ي الق���راءة )PIRLS( ، الت���ي تنظمها الرابط���ة الدولية لتق�يم 

.)PISA( ودرا�شة ،)IEA( الإنجاز الترب�ي
ويتي���ح المكتب عبر ه���ذا البرنامج الفر�شة لتب���ادل الخبرات بين 
الدول الأع�شاء في مج���الت الدرا�شات الدولية، وت�ثيق العالقة 
بالرابط���ة الدولي���ة لتق�يم الإنجاز الترب����ي )IEA(، انطالًقا من 

دور المكت���ب التن�شيقي الذي يق�م به مع الرابطة الدولية لتق�يم 
الإنج���از الترب����ي )IEA( با�ش���م ال���دول الأع�ش���اء و�ش����ًل اإلى 

الم�شاركة الفاعلة.
وتنفيًذا لم�شتهدفات البرنامج تم ترجمة وم�اءمة كتيبات درا�شة 
 Informational المك�نة من ق�ش�س معل�ماتية PIRLS 2016
 TIMSS اإط���ار  ترجم���ة  واإع���داد   ،Literary اأدبي���ة  وق�ش����س 
التحليلي���ة  »الم��ش�ع���ة  م�ش����دة  واإع���داد   ،& PIRLS 2015
لم��ش�عت���ي TIMSS & PIRLS  ، كما تم تحليل اإجابات الطلبة 
ف���ي الختب���ار التجريب���ي ، واإع���داد تقرير ع���ن نتائ���ج الطلبة في 
ال�شف الرابع ريا�شي���ات TIMSS 2011، ومن ثم طباعة كتيب 
)اإطار منه���ج TIMSS 2015( وطباعة كتيب الدرا�شة التحليلية 
المقارن���ة بي���ن دول عربي���ة واأخرى اأجنبي���ة عالمي���ة لم��ش�عتي 

TIMSS & PIRLS وتزويد دول المكتب به. 
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امت���داًدا لهتمام مكت���ب التربية العربي ل���دول الخليج بر�شد اأهم 
���ا بالتعليم  ���ذ برنامًجا خا�شًّ الت�جه���ات الترب�ي���ة المعا�ش���رة نفَّ
���ل اأه���مَّ واأح���دث  المبن���ي عل���ى المعايي���ر، باعتب���ار المعايي���ر  تمثِّ
الت���ي  المتقدم���ة،  بال���دول  التعليمي���ة  الأنظم���ة  ف���ي  الت�جه���ات 
ا�شتطاع���ت  تط�ير مك�ن���ات اأنظمتها التعليمي���ة وممار�شاتها منذ 
اأوائل العقدين الأخيرين من القرن الما�شي، وفًقا لمعايير محددة 
قام���ت ببنائه���ا وتبنيها. وقد عقد المكتب  ور����س عمل تدريبية في 
مج���ال بناء معايير المحت�ى وت�شمي���م المناهج وتطبيق المعايير 
ف���ي التدري�س، والتق�يم المعتمد على المعايير ، في مقره الرئي�س 
بالريا����س خالل الفت���رة 28-30 ربيع الآخ���ر 1437ه� الم�افق 

)7-9 فبراي���ر 2016م( وذلك �شمن اأن�شطة البرنامج الذي يق�م 
المكتب على تنفيذه ،  وتم خالل ور�شات العمل تدريب المخت�شين 
في مجال التعليم المبني على المعايير، وبناء التجاهات الإيجابية 
لتبنِّ���ي المدخل التط�ي���ري للتعليم المبني عل���ى المعايير، اإ�شافة 
اإل���ى ال�ق�ف عل���ى محت�ى الحقائب التدريبي���ة  التي تمَّ اإعدادها، 

ومناق�شة التغذية الراجعة لتلك الحقائب التدريبية.
�ش���ارك ف���ي ال�ر�شة ع�ش���رون مر�شًح���ا ومر�شحة م���ن وزارة التعليم 
بالمملك���ة العربي���ة ال�شع�دي���ة م���ن المعنيي���ن بالتعلي���م المبن���ي عل���ى 
المعايي���ر، والمخت�شي���ن ف���ي ت�شمي���م المناه���ج والنظ���م التعليمي���ة 
والتق�يم، و�شبق للمكتب اأن عقد ور�س عمل مماثلة في دوله الأع�شاء.

اأك���دت المديرة العامة للمنظمة الدولي���ة للتربية والثقافة والعلم 
الي�ن�شك���� اإرينا بك�فا عل���ى اأهمية العالق���ة ال�شتراتيجية بين 
المنظمة ودول مجل�س التعاون الخليجي ومكتب التربية العربي 
ل���دول الخليج، كم���ا اأ�شادت باإنج���ازات دول الخليج العربية في 
مجال التعليم للجميع، وح�ش�رهم الفاعل في منظمة الي�ن�شك� 
والإ�شهامات الب���ارزة لدول الخليج في دعم المنظمة وبرامجها 

المختلفة في مجالت التربية والعلم والثقافة.
ج���اء ذلك في كلمة اإيرين���ا بك�فا األقتها خ���الل احتفالية اأقامها 

مكت���ب التربي���ة تالعربي ل���دول الخليج في الثالث م���ن ن�فمبر 
لأ�شح���اب  الثام���ن  الت�ش���اوري  الجتم���اع  بمنا�شب���ة  2015م 
المعالي وزراء التربية والتعليم في دول الخليج الذين ح�شروا 
الحتفالية ، كما ح�شرها الأمين العام الم�شاعد لمنظمة التعاون 
والتنمي���ة القت�شادي���ة، ومدي���رة المعه���د الدول���ي لالإح�ش���اء، 
ومديرة مكتب التربية الدولي ومدراء مكاتب الي�ن�شك� في كل 
من بيروت والدوحة وجنيف، ومدراء المركز الإقليمي للتربية 

والتعليم ومركز الج�دة والتميز، وعدد من ال�شفراء. 

بنـاء معـايير المحتـوى وتصميم المنـاهـج

مدير عام اليونسكو تشيد بأهمية العالقة االستراتيجية 
بين المنظمة ومكتب التربية العربي لدول الخليج
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ىلع املعلميــن أن يغضوا الطرف قلياًل عن الهواتف النقالة التــي يحملها الطالب، فهي يمكن أن تعزز التعليم 
وتضفي عليه نوًعا من الحيوية إذا ما استخدمت بطريقة سليمة.

يبدو أن كثيرًا من املعلمين -مثلي- ال يسمحون باستخدام الطالب للهواتف النقالة يف حجرات الدرس، وتخشى 
نقابات املعلمين أال تقوم املدارس بحظر هذه الهواتف تماًما ، إذ ستســود الفوضى، وســتعج شــبكة االنترنت 
بصور محرجة للمعلمين تتّبـع زالتهم وســقطاتهم، ولن يستمع التالميذ ألي شيء يقال يف داخل الفصل ألنهم 
سيكونون ساعتها مشغولين يف إرســال الرسائل النصية التي تنطوي ىلع العنف ، كما سيزيد سوء االستخدام 

لها أضعاًفا مضاعفة.

دور الهـواتـف النقـالـة
يف تعـزيز العمـليـة التعـليميـة

بقلم: فران�شي�س جلبرت

قد يك�ن هذا �شحيًحا  اإلى حدٍّ  ما، لكننا ل نبتعد عن الحقيقة اإذا قلنا 
اإن اأجه����زة الهاتف المحم�ل ق����د ُوجدت كي تبقى، واأنها �شت�شبح 
����ا  من عالمنا المعا�ش����ر. اإن من واجبنا  ب�ش����كٍل متزايٍد جزًءا حي�يًّ
نح����ن كمعلمي����ن اأن نبين له�����ؤلء الأطفال اأن هذه الأجه����زة التقنّي�ة 

لي�ش����ت اأ�شياء محرمة، واأنها لي�شت م�شرة كال�شجائر والهيروين، 
بل يمكن اأن يك�ن لها دوٌر حقيقٌي في حجراِت الدر�س.

وف���ي ال�اقع، فاإنني ��  في بع�ٍس من اأف�شل الدرو�س الجيدة التي 
قمت بتدري�شها��  طلبت من تالميذي اأن يكتب�ا اأ�شئلتهم في �شكل 

ترجمة: عمر خليفة
مكتب التربية العربي لدول الخليج
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ر�شائ���ل ن�شي���ة ويتبادل�ه���ا فيما بينه���م، ثم يق�م����ا  باإر�شال 
الإجاب���ات لبع�شه���م البع����س. ولق���د تمكنُت من جع���ل روايات 
»ت�ما����س ه���اردي« �شيقة ومثي���رة بذلك. وقام الط���الُب بطرح 
الأ�شئلة، واأر�شل�ا اإجاباٍت منا�شبة  لبع�شهم البع�س، ثم قام�ا 
بتلخي����س النقاط الرئي�صة بالرواي���ة في �صكل ر�صائل ق�صيرة. 
كان در�ًشا  ممتًعا ل يمكن ن�شيانه، واأف�شل بكثير من اأن اأطلب 

منهم كتابة ملخ�ٍس عن الدر�س. 
وهن���اك درا�ش���ة حديثة اأجرتها جامعة »ن�نتغه���ام« اأظهرت اأن 
ا  ف���ي تعزيز العملية  اله�ات���ف المحم�لة يمك���ن اأن ت�شاعد حقًّ
التعليمي���ة ف���ي حج���رات الدر����س اإذا م���ا ا�شتخدم���ت بحكم���ة 
وب�ش���كل اإبداع���ي، اإذ يمك���ن للط���الب اأن ير�شل����ا اأعمالهم اإلى 

 ،)Bluetooth( بع�شه���م البع�س ع���ن طريقة تقنية البل�ت����ث
كما يمكنهم و�شع الم�اعي���د النهائية لت�شليم هذه الأعمال على 
مفكراتهم الرقمية، وق�شايا البحث على �شبكة النترنت وكذلك 
اأخ���ذ لقطات الفيديو للمعلمين وهم ي�صرح���ون النقاط الرئي�صة 
م���ن الدر����س. والأه���م من ذل���ك بالن�شبة ل���ي ه� اأن هن���اك جياًل 
جدي���ًدا  من اله�اتف الذكية لها �شا�ش���ات وذاكرة كبيرة يمكن 
اأن تحت�ي على كتب اإليكترونية )e-books( ويمكن للتالميذ 
اأن يحمل�ا فيه���ا كتبًا بالغة الأهمية باللغ���ة الإنجليزية ولي�شت 
له���ا حق����ق ن�شر، مثل رواي���ات ت�ما�س ه���اردي �شالف الذكر. 
ولقد ا�شتط���اع بع�س التالميذ بالفعل تحمي���ل كتبهم الدرا�شية 
على ه�اتفهم المحم�لة ثم رفعها على �شبكة الإنترنت لحفظها، 
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وبالتاأكيد �شيك�ن ن�شيان الكتب المدر�شية اأو دفاتر ال�اجبات 
�شيئًا م���ن الما�شي اإذا ما اأ�شبحت ه���ذه اله�اتف الذكية ق�ام 

المدر�شة الحديثة.
اإنني اأ�شعر اأن هذه اله�اتف يمكن اأن ت�شاعد في تعزيز التعليم 
اإذا م���ا ا�شتخدمت ب�شكل �شحيح في الف�ش�ل الدرا�شية، لكنها 
محظ����رة ف���ي معظ���م المدار����س. وب��ش����ح نحن ف���ي حاجة 
ل��ش���ع �ش�ابط وحدود �شارمة ل�شتخ���دام هذه اله�اتف من 
قب���ل الطالب، اإذ يجب اأن يقت�شر ا�شتخدامها على التعليم فقط 
ولي�س في اإر�شال الر�شائل التي تنط�ي على العنف اأو المج�ن. 
وقب���ل كل �ش���يء يجب اأن يك�ن في ا�شتطاع���ة المعلم روؤية هذه 
اله�ات���ف ومحت�ياته���ا وم���ا يفعل به���ا. والآن نج���د اأن الكثير 

ا  ف���ي حجرات الدرا�شة  م���ن اله�ات���ف المحم�لة ت�شتخدم �شرًّ
لأنه���ا محظ����رة، وه���ذا يمكن اأن ي�شب���ب المزيد م���ن الم�شاكل 
بدًل م���ن اأن يحلها. اإن المعلمين يهدرون الكثير من ال�قت في 
م�ش���ادرة هذه اله�اتف وفي مجادلة الطالب ح�ل ما تحت�يه. 
ولقد راأي���ُت بعينّي العديد من التالميذ يخف�ن ه�اتفهم ب�شرعة 
خاطف���ة في اأكمامه���م اأو جي�بهم، بل اإن البع����س منهم يفتخر 
باأن���ه ا�شتطاع اأن يبخ���ر هاتفه في اله�اء حتى اأنك تت�شاءل في 

�شكٍّ اإن قد راأيته اأم ل.
لق���د حان ال�قت كي ندخل بمهن���ة التدري�س اإلى القرن الحادي 
والع�شرين وتحت�شن اله�اتف النقالة كاأداة من اأدوات التعليم 

ولي�شت ك��شيلة للتدمير.
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يق���دم مكت���ب التربية العرب���ي لدول الخلي���ج  الخدم���ات ال�شت�شارية 
للراغبين فيها من الم�ؤ�ش�شات التعليمية من خالل بناء �شبكة وا�شعة 
م���ن العالق���ات مع مراك���ز البحث والتط�ي���ر، المتخ�ش�ش���ة العاملة 
ف���ي المجال الترب�ي ، حيث يق�م بتي�شي���ر ال�شتعانة بها في اإجراء 
البح����ث وال�شت�ش���ارات الت���ي يتطلبه���ا العم���ل الترب����ي. ويعتب���ر  
المكت���ب برنامج���ه ف���ي مج���ال ال�شت�شارات راف���ًدا لتن�ي���ع م�شادر 
تم�ي���ل ميزانيت���ه، بما ي�شهم في ت�فير التم�ي���ل الذاتي للت��شع في 
برامجه الإثرائية التي يتطلبها طم�ح اأهداف خطته ال�شتراتيجية  ، 
ويت�ا�شل المكتب . مع وزارات التربية والتعليم في الدول الأع�شاء 
لعر����س اإمكاني���ة تنفيذ احتياجاته���ا من البح����ث وال�شت�شارات من 

خالل التعاون مع المراكز والجمعيات البحثية والتط�يرية.
وقدم المكتب العديد من خدماته ال�شت�شارية في الفترةالما�شية 

ومن بينها:
ت�قي���ع مذكرة تع���اون بين المكت���ب و�شركة تط�ي���ر للخدمات 	•

التعليمي���ة ف���ي المملك���ة العربي���ة ال�شع�دية، للتع���اون في بناء 
المحت����ى العلم���ي لم�شف�ف���ة المهارات الحياتي���ة ، ومهارات 
�ش����ق العم���ل لطلبة التعلي���م الع���ام )برنامج مهارات���ي(، وقد 

اإعداد وت�شليم الن�شخة النهائية من المنتج.  
تنفي���ذ برنامج تدريب���ي �شمن 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 ب�� �شتة خبراء لتدريب المعلمين .
تنظيم ور�شة عمل تدريبية في مجال التعرف على �شع�بات التعلم.	•
تقدي���م ال�شت�ش���ارة الفنية ل����زارة التعلي���م بالمملك���ة العربية 	•

ال�شع�دية في مجال  تفعيل الم�شاركة المجتمعية في التعليم.
�شارك المكتب بخبيرين اثنين لتقديم ا�شت�شاراتهم الفنية في مبادرة 	•

مراجعة مخطط التعليم وبنية مناهج التعليم العام بدولة قطر. 
اإع����داد درا�ش����ة بعن�����ان )البرنام����ج الخليج����ي لمكافح����ة التب����غ 	•

ف����ي التعلي����م( به����دف ن�ش�����ر ال�ع����ي والتثقي����ف باأ�ش����رار التبغ 
والمخ����درات والتدخي����ن اللكترون����ي، وذل����ك بن����اء عل����ى ق����رار 
اأ�شحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجل�س التعاون.

 اإعداد اإطار عام لتعزيز ثقافة العمل التط�عي في مناهج التعليم، 	•
بهدف ن�ش���ر ثقافة التط�ع في نف��س الن����سء وتجذيرها، بناء 

على قرار وزراء التربية والتعليم بدول مجل�س التعاون.

مكتب التربية العربي لدول الخليج  والدراسات االستشارية
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�ش����ارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في الجتماع الإقليمي 
الثان����ي  لل�شركاء ح�ل اله����دف الرابع للتنمي����ة الم�شتدامة، الذي 
عق����د ف����ي العا�شم����ة الأردنية عّمان ف����ي التا�شع ع�ش����ر والع�شرين 
م����ن  ي�لي�����  2016م، بح�ش�����ر  ممثل����ي المنظم����ات الإقليمي����ة 
والدولي����ة في مجال التعليم بالمنطقة العربية، على راأ�شها منظمة 
الي�ن�شك�����، الي�ن�شي����ف، الي�ش�شك�����، جامع����ة ال����دول العربي����ة، 
العالمي����ة  ال�شراك����ة  و  الترب�����ي  للتخطي����ط  الإقليم����ي  المرك����ز 
بالتعليم. ويهدف الجتماع اإلى التن�شيق والتكامل بين المنظمات 
العامل����ة في  دعم برامج التعليم 2030 ف����ي المنطقة العربية، لما 
فيه اإح����داث تخطي����ط اأف�شل وبرامج ر�شٍد ومتابع����ة  تت�افق مع 

ه����ات اللجنة الت�جيهية العليا للتعليم 2030، ويلعب المكتب  ت�جُّ
����ا ف����ي ه����ذا الإطار من خ����الل  تعاونه م����ع الي�ن�شك�  دوًرا مح�ريًّ
والمنظم����ات الإقليمي����ة والدولية،  وم����ن خالل البرامج الم�شاندة 
لل����دول الأع�شاء، وبرامج بناء الق����درات للفرق ال�طنية،  وبرامج 
مب����ادرة اأف�ش����ل الممار�شات، اإ�شافًة اإلى ال����دور الرئي�س  للمكتب 
في اللجنة الت�جيهية العلي����ا )باعتباره الع�ش� الممثل للمنظمات 
العامل����ة ف����ي المنطق����ة العربي����ة(، وا�شطالًعا  من مكت����ب التربية 
العرب����ي لدول الخلي����ج بدوره في ه����ذا المجال يق�����م الآن باإعداد  
دليل اإر�شادي  عربي م�حد للتخطيط لتنفيذ الهدف الرابع للتنمية 

الم�شتدامة  باعتماد من الي�ن�شك�، وينتظر اإ�شداره قريًبا . 

رفع كفايات العاملين داخل المدر�شة  هدف ي�شعى مكتب التربية العربي 
ل����دول الخليج نح�ه، وي�شع����ه ن�شب عينيه في برامج����ه وم�شروعاته، 
اإذ اإن����ه على الق����در والم�شت�ى الذي تك�ن علي����ه المدر�شة المعلم تك�ن 
كف����اءة  المن����اخ المحيط بالعملية التعليمية وج�دته����ا، وقد نّفذ المكتب 
العدي����د من البرامج الت����ي تهدف لرفع كفايات المعلمي����ن المهنية وكذا 
كفاي����ات الإدارة المدر�شية وذوي ال�شلة بالعملية التعليمية والم�ؤثرين 
في اأدائها داخل المدر�شة، ومن بينها برنامج)تمهين التعليم( ويهدف  
اإلى تعزيز مبداأ تمهين التعليم في المدر�شة عبر بناء اأدلة مهنية، ت��شح 
عملي����ات مك�نات مهنة التعليم واإجراءاته����ا واأهدافها واأ�شاليب تدريب 

العاملي����ن على ط����رق التعامل مع ه����ذه الأدلة جاء اإع����داد الأدلة المهنية 
م ح�ل تلك  المدر�شي����ة، التي اأنجزه����ا المكتب �شمن برامجه. وق����د نظَّ
الأدلة  ن����دوة لتدار�شها وتحكيمها، في مقره الرئي�س بالريا�س بتاريخ 
23 ربي����ع الآخ����ر 1437ه� الم�اف����ق )2 فبراي����ر 2016م(، وت�شمنت 
الأدلة )الدليل التعريفي، دليل القيادة المدر�شية، دليل طرق التدري�س، 
دليل اأدوات التط�ير المهني في المدر�شة، دليل الإر�شاد الطالبي، دليل 
الن�ص����اط غير ال�صفي, دليل مجتم����ع المدر�صة( و�صارك ف����ي المناق�صة 
وتحكي����م الأدلة مخت�ش�ن من ال����دول الأع�شاء بالمكتب، وفريق العمل 

في البرنامج، اإ�شافة اإلى خبراء من خارج المكتب  وخارجه.

شـركاء من أجـل التنميــة

األدلــة المهنيـة المدرســيـة
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ع  مكتب التربية العربي  في اإطار اهتمام����ه ببرامج ال�شباب، وقَّ
ل����دول الخليج مذكرة تفاهم مع المنظم����ة الك�شفية العربية وذلك 
خالل افتتاح اللقاء الثاني لر�شل ال�شالم الذي ا�شت�شافته  دولة 
الإمارات العربية المتحدة في دبي بتاريخ 11 ربيع الأول 1437 
الم�افق 22 دي�شمبر 2015 وت�شمن تفعيل الم�شروع الك�شفي 
العالم����ي »ر�شل ال�شالم« ف����ي الدول الأع�ش����اء ، ووقع المذكرة 
ع����ن المكت����ب معالي المدي����ر الع����ام الدكت�ر علي ب����ن عبدالخالق 
القرني، وعن المنظمة اأمينها العام الدكت�ر عاطف عبد المجيد، 
ال����ذي األقى كلمة بالمنا�شبة تناول فيها م�شيرة ر�شل ال�شالم في 
المنطقة العربية، مبينًا اأنه جرى تنفيذ ثالثة وع�شرين  م�شروًعا 
بقيم����ة 800 األ����ف دولر ف����ي ع����دد م����ن م����دن المنطق����ة العربية، 
فيم����ا اأعرب المدير الع����ام لمكتب التربية العرب����ي الدكت�ر  علي 

ب����ن عبدالخال����ق  القرني عن ترحي����ب المكت����ب با�شتمرارية دعم 
الم�شاري����ع المميزة كم�شروع ر�شل ال�ش����الم والك�شافة التي لها 

دور مميز في التربية منذ تاأ�شي�شها.
وت�شمنت مجالت التعاون بين الطرفين بح�شب مذكرة التفاهم 
تدري����ب ال�شب����اب وال�شابات ف����ي الن�احي الإداري����ة والميدانية، 
وتنظيم الم�ؤتم����رات والفعاليات الم�شتركة التي تخدم ال�شباب، 
اإ�شافة اإل����ى تفعيل مبادرات وم�شاريع ر�ش����ل ال�شالم والبرامج 
الم�شابهة التي تخدم المجتمعات العربية و الخليجية على وجه 
الخ�ش������س، و�شمل����ت تنظي����م ور�س عم����ل، ومع�شك����رات خدمة 
عام����ة، وبرامج م�ش�ؤولية اجتماعية م�شتركة في الدول الأع�شاء 
بالمكتب والمنظمة، اإ�شافة اإلى تنظيم فعاليات ترب�ية م�شتركة، 

بال�شتفادة من م�شاهمات وخبرات الطرفين في هذا المجال.

التعــاون والتنسيـق مع المنظمة الكشفية العربية
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برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين ال�شريفين الملك �شلمان بن 
عبدالعزي���ز� حفظه اهلل- ُعقدت فعاليات معر����س الريا�س الدولي 
للكت���اب 2016 بمقر مركز المعار�س ف���ي الفترة من 29 جمادى 
الأول���ى حتى 9 جم���ادى الآخرة 1437ه� الم�افق  9-19 مار�س 
2016 م، ال���ذي نظمت���ه وزارة الثقافة والإعالم بالمملكة العربية 
ال�شع�دي���ة تحت �شعار »الكتاب، ذاكرة ل ت�شيخ«.  و�شارك مكتب 
التربي���ة العربي لدول الخليج بجناح في هذا المعر�س قدم خالله 
مجم�عة من منتجات برامجه وم�شروعاته التي قام بتنفيذها في 

مجالت ترب�ية متن�عة وكذلك اآخر الإ�شدارات والتطبيقات التي 
قام باإنجازها ف���ي مجال تط�ير التعليم، وعر�س عدًدا من  الكتب 
الت���ي قام بترجمتها اإلى اللغة العربي���ة في اإطار برنامج التعريب 
ال���ذي يق�م المكتب على تنفيذه ، و�شم جناح المكتب 158عن�انًا 

من اأهم واأحدث مطب�عاته واإ�شداراته.
يع���د معر����س الريا����س الدولي للكت���اب اأح���د اأكب���ر المهرجانات 
الثقافي���ة الت���ي ت�شه���م ف���ي اإث���راء الثقاف���ة والفكر، اإذ ي���زور هذا 

ا اأكثر من ملي�ن زائر.  المعر�س �شن�يًّ

معرض الرياض الدولي للكتاب 2016م

اإلعالن عن مسابقة سلسلة الكتب الثقافية لألطفال
اأعل���ن  مكت���ب التربي���ة العربي لدول الخليج ع���ن فتح باب المناف�ش���ة الإبداعية في الكتاب���ة للطفل العربي)المرحل���ة الثامنة(، 
وقيمتها )10000( ع�شرة اآلف ريال ُتمنح لكل فائز من الفائزين الع�شرة الأوائل، كما يق�م المكتب بطباعة الأعمال الفائزة 
ون�شره���ا، ويدع���� المهتمين باأدب الطف���ل اإلى الم�شاركة في هذا المي���دان، ياأتي ذلك  انطالق�ًا من اأه���داف المكتب الأ�شا�شية، 
وت�شجيع�ً���ا للمبدعين،واإث���راًء لمكت���ب الطفل العرب���ي وت�شجيًعا لالأطف���ال على الق���راءة ، واأعلن المكتب اأن اآخ���ر م�عد لقب�ل 
الم�ش���اركات ه���� 12 ربيع الآخر 1438ه� الم�افق 31 يناير 2017م، واأن الأعمال المتناف�شة يتم تقديمها اإلى عن�ان المكتب 

)مكتب التربية العربي لدول الخليج(.
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بقلم: ديفيد غالن�س

هل تســاعد التكنولوجيــا
يف املدارس يف تحسين التعليم؟

ا  للعالم  لقــد أعطت منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية درجة متدنية جــدًّ
عندما تعلق األمر باستخدام الحواسيب لتحسين النتائج التعليمية في المدارس،  
وإلعطــاء المراهقين المهارات الرقمية التي ســيحتاجون إليها على نحو متزايد 
في حياتهم.  وفي تقرير صدر هذا األســبوع بعنوان: »الطالب وأجهزة الكمبيوتر 
والتعلم« قال مدير التعليــم والمهارات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
أندريه شاليشــر إن التقرير قد أظهر أنه: »ال يوجد تحســن 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 ال�اق���ع بالن�شبة ل���دول مثل ا�شتراليا الت���ي ا�شتثمرت بكثافة، كي ت�شم���ن اأن كل طفل ي�شتطيع 
ال��ش�ل اإلى جهاز كمبي�تر محم�ل في المدر�شة فاإن اأداء القراءة الرقمي فيها قد تردى كثيرًا بين 

عامي 2009 و2012. هكذا يق�ل اأندريه �شالي�شر.
ا في المدر�شة  وي�شي���ف: لقد كان اأداء الطالب الذين ي�شتخدم�ن اأجهزة الكمبي�تر ب�شكل متكرر جدًّ
ف���ي ن�اتج التعلم �شيئ���ًا للغاية حتى بعد اأن ناأخذ الخلفية الجتماعي���ة والديم�غرافية له�ؤلء الطالب 

في الح�شبان.
والخال�ش���ة العام���ة للتقرير هي اأنه اإذا كان الطالب ذكيًّا وجيًدا  في القراءة فاإنه �شيك�ن جيًدا  كذلك 
ف���ي الق���راءة عل���ى الكمبي�تر. ربم���ا ل ينبغي اأن يثير ه���ذا ده�شتنا، ولكن ذلك يح���دث بالفعل لأننا قد 

ت�شربنا بفكرة مفادها اأن للتكن�ل�جيا قً�ى �شحرية.

ترجمة: عمر خليفة
مكتب التربية العربي لدول الخليج
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لق���د كان���ت المق���درة التقني���ة المتمثل���ة ف���ي وج����د ك���مٍّ هائل من 
المعل�م���ات يمكن البح���ث داخلها في الت�ِّ ب�شه�ل���ة  اأمًرا  مربًكا 
بطريق���ة اأو باأخ���رى،اإذ الطف���ل �شيع���رف ب�ش���كل تلقائ���ي  كي���ف 
ي�شي���غ الأ�شئلة المنا�شبة ، وكيف يفهمه���ا، وبالتالي كيف يختار 
الأج�بة المنا�شبة ويق�م بتركيبها من النتائج ،. ويفتر�س اأي�شًا 
اأن »الم�اطني���ن الرقميي���ن« �شيك�ن�ن اأكث���ر حما�ًشا  للقيام بهذا 
لأن���ه �شيك�ن �شيًئا طبيعيًّا  بالن�شب���ة لهم. لقد ن�شينا - بطريقة اأو 
باأخ���رى - اأن���ه في اأي���ام »الم�اطنين ال�رقيين« ل���م يكن الأطفال 
بال�ش���رورة ملهمي���ن بال�ش���رورة للدرا�ش���ة اأو ال�شتك�شاف فقط 

لأنهم ي�شتطيع�ن ذلك.
التع���اون  منظم���ة  تقري���ر  ف���ي  للقل���ق  اإث���ارة  الأكث���ر  والجان���ب 
القت�ش���ادي والتنمي���ة ه� اأنه يرتكز على نظ���رة �شطحية ظاهرية 
���ا للمه���ارات الرقمي���ة. فه���� -اأي التقرير- ل يقي���م القدرة  ن�شبيًّ
عل���ى القي���ام بمهام اأكث���ر تعقي���ًدا على �شبك���ة النترن���ت ول يقيم 
ا�شتخ���دام البرمجي���ات -مثل جداول البيانات عل���ى �شبيل المثال 
-لت�شجي���ل وتنظيم وتحليل البيانات. التقييم الم�شتخدم كاأ�شا�س 
 Programme( ف���ي تقرير المنظمة ه� برنامج التقيي���م الدولي
�ش����ؤال  وف���ي   .for International Assessment )PISA

نم�ذج���ي تم ت�شميمه لتقييم مهارات القراءة الرقمية، يطلب من 
الطالب اأن يق�م بت�شفح م�قع ما واإيجاد ال�قت لحدث ما. وهذا 
يتطل���ب اأن يك�ن الطال���ب قادًرا  على ق���راءة �شفحة ال�يب وفهم 
م���ا هي الروابط التي يت�جب ال�شغط عليها من اأجل النتقال اإلى 

�شفحات اأخر للح�ش�ل على المعل�مة.
وعل���ى الرغ���م من اأن ه���ذه الأن����اع من المه���ام قد تظه���ر بدائية 
المه���ارات الرقمي���ة الت���ي يحتاجه���ا الف���رد م���ن اأج���ل ا�شتخدام 
النترنت، فاإنها ل تفيدنا كثيًرا  في نجاح �شخ�س ما في ا�شتخدام 

ا  ل�شتخدامه. ا جدًّ نظام �شركات تعطي تدريًبا  خا�شًّ
اإن ت�ف���ر اأجه���زة الكمبي�ت���ر ف���ي حد ذات���ه ل يغير م���ن �شرورة 
اأن يق����م المعلم����ن بتدري�س المه���ارات الأ�شا�شي���ة والمحت�ى، 
ول تغي���ر كذل���ك حاج���ة الط���الب لدرا�ش���ة وتعل���م تل���ك المهارات 
وممار�شته���ا. وف���ي ال�اق���ع ف���اإن وج����د اأجه���زة الكمبي�تر في 
المدار����س قد يك����ن بمثابة اإلهاء للطالب اأكثر م���ن ك�نه م�شاعًدا  

لهم وفًقا  لتقرير منظمة التعاون والتنمية.
»اإن الط���الب الذين ي�شتخدم�ن اأجه���زة الكمبي�تر ب�شكل متكرر 
ا في معظ���م ن�اتج  ج���دًا ف���ي المدار�س يك����ن اأداوؤه���م �شيًئا ج���دًّ
التعل���م، حتى بعد اأخذ الخلفي���ة الجتماعية والتركيب���ة ال�شكانية 
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لهم في الح�شبان«.
ق���د يحتج اأن�شار فكرة ا�شتخ���دام اأجهزة الكمبي�تر في المدار�س 
ب���اأن  الدرا�ش���ة بب�شاط���ة تق����م ت�شلي���ط ال�ش����ء عل���ى حقيق���ة اأن 
التكن�ل�جيا لم يتم ا�شتخدامها ب�شكل �شحيح. اأو اأن المعلمين لم 
يتم تدريبهم على كيفية ا�شتخدام التكن�ل�جيا في التدري�س ب�شكل 

ا . كاف ، اأو اأن البرمجيات التعليمية والم�ارد لي�شت جيدة جدًّ
ربما يكون هناك �صيء من ال�صحة في هذه النقاط , ولكن من ال�صعب 

ا  في النتائج. اأن ن�شدق اأن ذلك من �شاأنه اأن يحث فارًقا  ج�هريًّ
لق���د قي���ل الكثير ح�ل نق����س المه���ارات الرقمية لل�شب���اب وكبار 
ال�شن على ال�ش�اء. واإذا �شحت التنب�ؤات القائلة باإحالل الإن�شان 

الآل���ي في بع�س ال�ظائف، ف���اإن ال�ظائف التي �شتتبقى لالإن�شان 
�شتك����ن فق���ط هي التي تتطل���ب مهارات رقمية عالي���ة الم�شت�ى. 
وت�شتخ���دم هذه الحج���ة لتبرير تدري�س البرمج���ة الحا�ش�بية في 
المدار����س عل���ى اأ�شا����س اأن ه���ذا - بطريقة اأو باأخ���رى - �شيزود 
الطالب بفه���ٍم اأعمق في كيفية ا�شتخ���دام البرمجيات ب�شكل عام. 
وكم���ا ه� الحال م���ع اأجه���زة الكمبي�تر فاإن معرف���ة بع�س عل�م 
الترمي���ز والت�شفي���ر ي�شبه اإلى ح���د كبير تعلم جم���ل اأ�شا�شية في 
اللغ���ة الفرن�شي���ة، اأو كيفي���ة تعلم ت�شغي���ل الأغان���ي الب�شيطة على 
جه���از الت�شجي���ل. اإن تجربة اأو�شع قد ل تفيد في عالم يحتاج اإلى 

مهند�س برمجيات اأو مترجم اأو م��شيقار في حفل م��شيقي.
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)PISA( البرنــامج الدولــي لتقييــم الطلبــة
ودوره في مساعدة الدول في تحسين نتائج التعـلم

����ت ال�ر�ش����ة تقديم �شل�شل����ة من اأربع ن����دوات تعّلم الأقران    وت�شمنَّ
لدع����م دول الخليج العربي ف����ي ا�شتخدام البرنام����ج الدولي لتق�يم 
الطلبة )PISA( والتقييمات الأخرى وا�شعة النطاق بهدف تح�شين 
التعل����م، وتعزي����ز الإ�شالح الترب�����ي ، وت�شهيل ر�ش����د التقدم نح� 

تحقيق هدف التنمية الم�شتدامة في التعليم بحل�ل عام 2030 م.

و�شع���ت ال�ر�ش���ة اإل���ى ت�فير من�ش���ة ل�شن���اع القرار ف���ي الدول 
الأخ���رى  العربي���ة  ال���دول  م���ن  وغيره���ا  بالمكت���ب  الأع�ش���اء 
 PISA الم�شت�شاف���ة، لمناق�شة ال�شبل الت���ي يمكن فيها لالأدلة من
اأن ت�شهم ف���ي تح�شين ج�دة وعدالة الأنظمة المدر�شية، كما قدم 
الخبراء الدولي�ن اأدلة من قاعدة PISA المعرفية يمكن اأن تدعم 

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج باالشــتراك مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD ورشــة تدريب اختبارات  
PISA تحت عنوان: »كيف يمكن للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة)PISA( أن 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. 
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�شناع ال�شيا�شة في المنطقة.
وتعد هذه الختبارات اأكبر تق�يم دولي للطلبة في العالم، اإذ تلتقي 
فيها ثمان�ن من القت�شاديات الم�شاركة،  وتق�م PISA بتط�ير 
اختبارات غي���ر مرتبطة ب�شكل مبا�شر بالمناهج المدر�شية، وهذه 
الختب���ارات م�شمم���ة لتق�يم اإل���ى اأي مدى ي�شتطي���ع الطلبة في 
نهاي���ة التعليم الإلزامي تطبيق معارفهم على الأو�شاع في الحياة 
ال�اقعي���ة وي�شبح�ن  مهيئي���ن للم�شاركة الكامل���ة في المجتمع، 
كم���ا اأن المعل�م���ات التي يتم جمعها من خ���الل ال�شتبانات تزود 
بمعل�م���ات �شياقي���ة يمك���ن اأن ت�شاع���د �شن���اع القرار ف���ي تحديد 
الع�ام���ل الت���ي ت�ؤث���ر عل���ى اإنج���از الطلب���ة، وت�شمي���م �شيا�شات 

وممار�شات ترب�ية اأكثر فاعلية .
  كما عملت ال�ر�شة على اإطالع الم�شاركين على المالمح الرئي�شة 
ل���� PISA وكيف يمك���ن ا�شتخدامه���ا للتاأثير ب�ش���كل اإيجابي على 
���رت  فر�ش���ة لتب���ادل الم�شاركي���ن  �شيا�ش���ات الإ�ش���الح، كم���ا وفَّ
لتجاربه���م في ا�شتخ���دام نتائج PISA ف���ي ال�شيا�شات ال�طنية ، 
كما اأتاحت الفر�شة  لل�ق�ف على تجارب الدول في بناء القدرات 
ال�طني���ة للتق�يم على نط���اق وا�شع، وا�شتك�ش���اف الأدوات التي 
ت�فره���ا PISA  لدع���م ال���دول، وكيف يمكن للتق�ي���م والتقييم اأن 
يعم���ال على تح�شين التعلم، وت�ظيف التغذي���ة الراجعة المرتبطة 
بنتائج الطلبة في �شمان تحقيق الج�دة والتح�شين في التعليم. 
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األجهـزة المتناظـرة تواصـل لقـاءاتها
يســعى مكتب التربية العربي لــدول الخليج  إلى تعزيز التواصل بيــن األجهزة التنفيذية المتماثلة فــي وزارات التربية 
والتعليــم بدوله األعضــاء، بما يحقق تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها ، والوقوف على   الممارســات التربوية الحديثة 
المطبقــة فيها ، وبحث القضايا المتعلقة بمجاالت عمــل تلك األجهزة ، وتبادل اآلراء حول البرامج التطويرية التي تتبناها  
ودراســة ما يعترضها من مشــكالت ، 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�ش�ؤولي الأجه����زة المتناظرة  
، وه����ي م����ن برام����ج المكتب الم�شتم����رة ، والتي تاأك����دت اآثارها 
الإيجابي����ة في ت�طيد العالقات بين الجهات التنفيذية في الدول 
الأع�ش����اء والمكت����ب ، وما نتج عنه����ا من مب����ادرات ومقترحات 

اأ�شبح����ت اأ�شا�ًش����ا لبرام����ج ون�شاط����ات م�شتركة ، وق����د �شهدت 
الفترة الما�شية عقد  اللقاءات الآتية:

• لق����اء م�ش�رف����ي التربي����ة  الخا�ش����ة: ُعق����د ف����ي مق����ر المكت����ب 	
)الريا�����س ي�م����ي 2 و 3 ربيع الأول 1436ه����� الم�افق 24 
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و 25 دي�شمب����ر 2014م ( وت����م في����ه  ا�شتعرا�����س تج����ارب 
ال����دول الأع�ش����اء وجه�دها ف����ي تط�ي����ر الكفاي����ات المهنية 
لم�شرف����ي التربية الخا�ش����ة، كما ُعِقدت حلق����ة نقا�شية ح�ل 
تط�ير قدرات الكفاءات المهنية لم�شرفي ذوي الحتياجات 
الخا�ش����ة، ُقدم����ت خالله����ا محا�شرات ح�����ل تعلي����م ال�شم، 

وت�ظيف التكن�ل�جيا في الإ�شراف الترب�ي .
لق���اء م�ش�ؤول���ي الأن�شطة الريا�شية: ُعق���د في مقر المكتب 	•

)الريا����س : 16 ربي���ع الأول 1436ه���� الم�اف���ق 7 يناي���ر 
2015م(، وت���م في���ه تدار�س اآلي���ات و�شبل تنفي���ذ واإقامة 
ال���دورة الريا�شي���ة المدر�شي���ة  ، وكان م���ن ثم���رات ه���ذا 
اللق���اء اأْن ت���م و�ش���ع الأ�ش����س والق�اع���د التنظيمي���ة التي 
عل���ى اأ�شا�شه���ا اأُقيمت اأول بط�لة خليجي���ة لكرة اليد التي 
ا�شت�شافته���ا وزارة التربي���ة والتعلي���م بالمملك���ة العربية 

ال�شع�دية في مدينة جدة .
• لق����اء م�ش�ؤولي التخطي����ط والإح�شاء: ُعقد ف����ي مقر المكتب 	

)الريا�����س : 24 - 26 ذو القع����دة 1436ه������ الم�اف����ق 8 - 
10 �شبتمب����ر 2015م(  بالتع����اون م����ع الي�ن�شك�����، وفيه تم 
عر�����س اإطار عمل الأجندة الترب�ية 2030م في دول مجل�س 
زت على  التع����اون الخليجي واليمن، وعقدت ور�ش����ة عمل ركَّ

الم�ؤ�شرات ال�شكانية ذات ال�شلة بالتخطيط الترب�ي.  
• لقاء الم�شئ�لين عن )ال�شالمة المدر�شية(: ُعقد في )محافظة 	

ج����دة : 20 - 21 رج����ب 1437ه� الم�اف����ق 27 - 28 اأبريل 
2016م( وُقدم����ت خالله اأوراق عمل عن تط�ر مفه�م الأمن 
وال�شالم����ة ف����ي الم�ؤ�ش�ش����ات التعليمية، كما ت����م ا�شتعرا�س 
تج����ارب ال����دول الأع�ش����اء ف����ي مج����الت ال�شح����ة وال�شالمة 

المدر�شية والأمن في المن�شاآت التعليمية.
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بقلم: براين ل�ي�س
الرئي�س التنفيذي للجمعية الدولية 

للتكن�ل�جيا في التعليم

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 الوســائل 
التي نتواصل بها ونتشــارك األفكار. يمكن لرســالة بريد إليكتروني أن تنتقل في لمح البصر من أي مكان إلى أقصى طرٍف 
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 شهورًا 

كي تنتشر عبر العالم. واألفكار الجيدة -وغير الجيدة بالطبع- يتقاسمها الجميع على الفور.

املعـايير العـاملية التي ترسم مسـار 
التعـلم يف العصـر الرقمـي
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ه���ذا التح����ل يعني اأن تك����ن الأنظمة التعليمية ف���ي جميع اأنحاء 
العال���م ق���ادرة عل���ى تقييم الك���م الهائ���ل م���ن الأف���كار والمفاهيم 
الترب�ي���ة المعا�شرة، لتحديد ما ه� �شالح في بالدها مع مراعاة 

الأنظمة والثقافات ال�شائدة فيها.
واإن ب���روز �ش���اأن التقييم العالمي يعني �ش���رورة اأن تقارن الدول 
اأنظمتها التعليمية، وتج���د الفر�س للتح�شين في بع�س المجالت 

وتحدد النجاحات التي ت�شتحق الحتفال والقتداء.
ف���ي بع�س الحالت تثي���ر ع�لمة التعليم من الم�ش���كالت اأكثر مما 
تثي���ر العالج والحل����ل، ف����زراء التعليم في جميع اأنح���اء العالم 
ي�شتغل�ن وقتهم في فهم وتبرير م�شاركتهم في البرنامج الدولي 

لتقيي���م الط���الب )PISA( وف���ي درا�ش���ة الت�جه���ات العالمية في 
العل����م والريا�شي���ات المعروفة اخت�شارًا ب���� TIMSS . وعندما 
ي�شارك����ن في هذه البرام���ج فاإنهم في الغالب ُيدع����ن اإلى �شرح 

م�شاركتهم تلك ونتائجها.
لح�ش���ن الح���ظ ف���اإن الجمعي���ة الدولي���ة للتكن�ل�جيا ف���ي التعليم 
)ISTE( م���ع مجتمعه���ا الم�ؤلَّف م���ن ترب�يين يق����دون التح�ل 
ف���ي التعليم. وف���ي ال�اقع ، فاإن الجمعية قد تنب���اأت منذ اأمٍد بعيد 
بع�لمة التعلم والتدري�س، اإننا ندعم الطالب والترب�يين بق�ة في 

جميع اأنحاء العالم وهم يعمل�ن على تح�يل التعليم.
لق���د وجدن���ا ك���ي نخ���دم. واإن الجمعي���ة الدولي���ة كمنظم���ة تق����م 
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عل���ى ه���دف، ملتزم���ة بخدم���ة مجتمع وا�ش���ع النط���اق لال�شتفادة 
م���ن العم���ل الذي نق�م ب���ه. يت�شم���ن هذا العم���ل تقدي���م الم�ارد 
والأدوات للمعلمين الذين يبحث�ن عن التح�شن الم�شتمر في دمج 
التكن�ل�جي���ا في التعليم، كما يت�شمن تقديم الدعم لقادة المناهج 
الذي���ن يعمل����ن في م�شاع���دة زمالئه���م ليرتق�ا ف���ي ممار�شتهم. 
ويت�شم���ن كذلك قيادة التعلم المهني وفر�س ربط ال�شبكات لقادة 
المدار�س الذي���ن يق�م�ن بمبادرات التح����ل، ويت�شمن م�شاعدة 

الفرق الباحثة عن التقدم والنماء مًعا .
اإن هدفن���ا باخت�شار، ه� اإحداث تغيير في حياة جميع المتعلمين 
ف���ي جمي���ع اأنحاء العالم. وه���ذا ه� ال�شبب الذي م���ن اأجله قامت 
الجمعي���ة الدولي���ة للتكن�ل�جيا في التعلي���م با�شتحداث معاييرها 
قبل عقدين من الزمان تقريًبا ،  وتعد هذه المعايير الي�م برنامج 
عم���ل للترب�يين ف���ي جميع اأنحاء العالم وه���م يتخذون قراراتهم 
ح�ل المناهج التدري�شية والتعليم والتعلم والتكن�ل�جيا المهنية. 
ع���الوة عل���ى ذلك، ف���اإن معايير الجمعي���ة تزودهم بروؤي���ة ح�ل ما 
ه���� ممك���ن في التعل���م والتدري�س والقي���ادة في عالمن���ا المترابط 

والمت�شائل با�شتمرار.
ل���دى الجمعية الدولية خم�س مجم�عات من المعايير، منها اأربعة 

تحق���ق اأدوارًا مهنية تت�شمن معايير المعلمين ومديري المدار�س 
والمدربي���ن معلمي عل�م الحا�ش����ب. وجميع هذه المعايير قائمة 
على معايير الطالب التي تعد الأ�شا�س. اأما المجم�عة الكاملة من 
المعايير فاإنها تق�د الأنظمة المدر�شية ومديريها خالل القرارات 
العديدة التي ي�اجه�نها،  والمتعلقة بدمج تكن�ل�جيا التعليم من 

اأجل تح�يل التعلم والتدري�س.
ف���ي ي�ني���� 2016 اأ�ش���درت  الجمعي���ة تحديًث���ا  لمعايي���ر الطالب 
ا�شتم���ل عل���ى تغييرات هام���ة، على �شبي���ل المثال ت���م التاأكيد على 
ت�شجي���ع الطالب على قيادة تعلمهم الخا�س بهم، كما تمت اإ�شافة 
كف���اءات  البت���كاري ب�شفتهم���ا  والت�شمي���م  الح�شاب���ي  التفكي���ر 
�شروري���ة، كذل���ك تمت زيادة ف���ي التركي���ز على التع���اون وتبادل 
المعرفة ح�ل العالم. تت�شمن معايير الطالب للعام 2016 ما يلي:
متعلم مت�شجع - م�اطن رقمي - باٍن للمعرفة - مفكر ح�شابي - 

م�شمم مبتكر - مت�ا�شل مبدع - ومتعاون عالمي.
ت�شتخ���دم معايي���ر الجمعية الدولي���ة اأو تعد مرجًعا  ف���ي اأكثر من 
ثماني���ن دولة ح�ل العال���م، وهي اأ�شا�س للتعل���م المهني للمعلمين 
ح����ل العال���م. وقد اأثبتت ه���ذه المعايير جدواها عل���ى مر الزمن، 
وباإ�ش���دار معايير الجمعية للعام 2016 للطالب اأ�شبحت وا�شعة 
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النت�شار ومهمة على ال�شعيد العالمي اأكثر من اأي وقت م�شى.
وف���ي ال�اقع ي�شتخدم الكثير م���ن الترب�يين المبدعين في منطقة 
الخلي���ج ه���ذه المعايي���ر. والمعلم�ن ف���ي مملكة البحري���ن ودولة 
قط���ر والمملكة العربية ال�شع�دية على ات�ش���ال دائم مع الجمعية 
الدولية، وي�شتخدم�ن م�اده���ا وم�اردها وهم يط�رون اأ�شاليب 

التدري�س المبتكرة والمعا�شرة.
تع���د معايي���ر الجمعية الدولية �شيًئا  فري���ًدا  من ن�عه، وذلك لأنها 
بالرغ���م م���ن دعمه���ا لتكن�ل�جيا التعلي���م، فهي في المق���ام الأول 
والأخي���ر معايير للتعل���م اأكثر من ك�نها مه���ارات تقنية اأ�شا�شية. 
وه���ي ل تلزم �ش���راء اأجه���زة اأو ت��شي باأدوات لأنه���ا تركز على 
الجان���ب الترب�ي ال���ذي يركز على الم�شتقب���ل ويثبت جدواه عبر 
الزمن. ولأن هذه المعايير تدعم عملية البحث وال�شتك�شاف التي 
يق�ده���ا المتعلم، فهي لم ت�شمم لكي تق���ارن اأو تناف�س غيرها من 
المعايي���ر اأو الكف���اءات اأو المب���ادرات، واإنما �ُشمم���ت لكي تك�ن 

بمثابة اإطار تعاوني واأ�شا�س يبنى عليه.. 
كذل���ك فاإن معايي���ر الجمعية الدولية للتكن�ل�جي���ا في التعليم تعد 
تكمل���ة لمعايي���ر الي�ن�شك���� ب�ش���اأن كف���اءة المعلمي���ن ، واإن كانت 
لي�شت اأقدم منها. ون�شب���ة لطبيعتها المتميزة والفريدة والمفيدة 

للترب�يي���ن فاإنها مالئمة ومت�افقة مع معايي���ر التعليم في جميع 
اأنحاء العالم، ويمك���ن ا�شتخدامها ب�ا�شطة جميع الأنظمة، مهما 
تباينت في ح�ش�لها وو�ش�لها اإلى التكن�ل�جيا من اأجل التعلم.

وبجان���ب هذه المعايي���ر، ت�فر الجمعية الدولي���ة للتكن�ل�جيا في 
التعلي���م مجم�ع���ة من الم����ارد الت���ي ت�شاعد عل���ى ا�شتخدام هذه 
المعايي���ر. لم���اذا؟ لأنن���ا ملتزم����ن بال�شتمرار في تح����ل التعلم 

والتدري�س على نطاق عالمي.
اإن معايي����ر الجمعي����ة الدولي����ة للتكن�ل�جي����ا ف����ي التعلي����م مدع�م����ة 
بال�ص����روط الأ�صا�صي����ة )Essential Conditions(، وه����ي اإط����ار 
ل مثيل ل����ه لتخطيط تكن�ل�جيا التعليم. وه����ذه الت�جيهات الأربعة 
ع�ش����ر الق�ي����ة ت�شاعد المدار�س ف����ي جميع اأنحاء العال����م على اإيجاد 
بيئة تعل����م غنية بالتكن�ل�جيا، وعلى و�ش����ع خياراتهم ح�ل النا�س 
وال�شيا�ش����ات والم�ارد للمدار�س في الع�ش����ر الرقمي،  كذلك تمثل 
ال�ص����روط الأ�صا�صي����ة اإط����اًرا  �صام����اًل يق����ود تنفيذ معايي����ر الجمعية 
الدولية جنًبا اإلى جنب مع تغيير وتخطيط تقني مدرو�س ل مثيل له.
قد يبدو عالم المعايير معقًدا  ومربًكا ، وه� ينم� ويترعرع، لكن معايير 
الجمعي����ة الدولي����ة للتكن�ل�جي����ا ف����ي التعليم ������ وهي تركز عل����ى التعلم 
والأ�شاليب الترب�ية �� تمثل دعًما  وثيق ال�شلة للترب�يين المعا�شرين.
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املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
• ندوة تغّيب الطلبة يف مدارس التعليم العام 	

عق���د المركز العربي  للبح�ث الترب�ي���ة لدول الخليج هذه الندوة 
في اإطار تنفيذه لبرنام���ج »تغّيب الطلبة في مدار�س التعليم العام 
وعالقته ببع�س المتغيرات التعليمية والبيئية« وهدفت الندوة اإلى 
مناق�شة وتحديد الع�امل الم�ؤدية اإلى تغيب الطلبة عن المدار�س، 
لتع���رف النتائج المترتب���ة على هذه الم�شكل���ة، ور�شد الت�جهات 
العالمي���ة في التعامل معها، وتبادل الخبرات بين الخت�شا�شيين 
الترب�يي���ن في ال���دول الأع�شاء ح����ل ت�شخي�س اأبع���اد الم�شكلة 

و�شبل عالجها، والتقليل من اآثارها ال�شلبية.
وعقدت الندوة في  مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خالل 
المدة من 4 - 5 �شفر 1437ه� الم�افق -16  17 ن�فمبر 2015م. 
بالبرنام����ج  التعري����ف  ت����م  عم����ل  جل�ش����ات  اأرب����ع  م����دى  وعل����ى 

والن�شاط����ات الت����ي ت�شمنه����ا، كما تم عر�����س الدلي����ل الإر�شادي 
الخا�����س بالأ�شرة، وكذل����ك الدلي����ل الإر�شادي الخا�����س بالهيئة 
التعليمي����ة، وبي����ان الع�ام����ل الم�ؤدية لتغيب الطلب����ة، ودور اأ�شر 
الطلب����ة واأع�شاء الهيئة التعليمية في تقليل ظاهرة الغياب. وفي 
الجل�ش����ة الأخي����رة تم عر�����س خطة العم����ل المقترح����ة ل�شتفادة 
ال����دول الأع�ش����اء م����ن ن�ات����ج البرنام����ج، وتط����رق العر�����س في 
الخت����ام اإلى الإج����راءات والآلي����ات المقترحة ل�����زارات التربية 
والتعلي����م والإدارات المخت�ش����ة بها، وللم�شرفي����ن والم�جهين 
والخت�شا�شيين الجتماعيين والنف�شيين والمعلمين والجهات 
الم�شاندة كالجامعات ومراكز البح�ث وو�شائل الإعالم وغيرها 

من م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني.
ح�شر الندوة �شتة ع�شر م�شارًكا من الم�ش�ؤولين والخت�شا�شيين 
ف���ي التعلي���م الع���ام ب����زارات التربي���ة والتعلي���م ، بالإ�شافة اإلى 
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الخب���راء الذين اأعدوا الدرا�شات المطل�بة في البرنامج، وخبراء 
المركز العربي للبح�ث الترب�ية لدول الخليج.

• من إنجازات املركز	

يق����م المركز بتنفيذ ع���دد من البرامج ، ون�رد فيم���ا ياأتي بع�ًشا 
مما تم اإنجازه في تلك البرامج :

• ف����ي اإطار برنام����ج تج�يد التعلي����م : انتهى المرك����ز من اختيار 	
نم�����ذج لالأدوات والإجراءات المتبعة ف����ي مجال �شمان ج�دة 
التعلي����م ، تمهيًدا للب����دء في تطبيق النم�����ذج وتجربته ، كما تم 
النتهاء من ) ثالثة ف�ش�ل ( من درا�شة علمية � يتم اإعدادها � في 
مج����ال ج�دة التعلي����م ، تت�شمن: )م�شح النم����اذج والممار�شات 
والأدوات والإجراءات المتبعة في مجال �شمان ج�دة التعليم. 

• ف���ي برنام���ج المرك���ز لال�شتثم���ار ف���ي التعليم ت���م اإج���راء م�شح 	
للتج���ارب القائمة في ال���دول الأع�شاء في مج���ال تم�يل التعليم 
الع���ام، بما في ذلك ال�قف الإ�شالم���ي . وكذلك التجارب الدولية 
المتمي���زة ف���ي مج���ال تم�ي���ل التعلي���م ، كم���ا ت���م تحدي���د اأن�شب 

الخيارات وال�شيا�شات وال�شتراتيجيات والتنظيمات التي يمكن 
لل���دول الأع�شاء تبنيها في مجال تم�يل التعليم العام ، وتقييمها 
ف���ي �ش����ء ال�اق���ع القت�ش���ادي والجتماع���ي لل���دول الأع�شاء 
بالمكت���ب ، كما تم و�شع نم�ذج مالئم، في �ش�ء نتائج الدرا�شة 
الم�شحي���ة، لتم�ي���ل التعلم الع���ام في الدول الأع�ش���اء، وتف�شيل 

ال�شيا�شات وال�شتراتيجيات والتنظيمات الخا�شة به.
• في برنام���ج الإدارة التعليمية تم ح�شر ن�اتج برامج المكتب 	

ف���ي مج���ال الإدارة المدر�شي���ة ور�ش���د نماذج ل�اق���ع الإدارة 
المدر�شية في الدول الأع�شاء، واإجراء درا�شة تحليلية مقارنة 
لنم���اذج الإدارة المدر�شي���ة في الدول ذات الأنظم���ة التعليمية 
المتقدم���ة، ونم���اذج الإدارة المدر�شي���ة في ال���دول الأع�شاء، 
والخروج بنم���اذج وحل�ل مقترح���ة منا�شبة لل���دول الأع�شاء 
، ويج���ري تحكيمه���ا ، تمهي���ًدا ل�شتكمال البرنام���ج في �ش�ء 

نتائج التحكيم  .
• ف���ي برنامج رعاية الم�ه�بين تم اإجراء درا�شة ت�شمل : م�شح 	

اأب���رز التجاهات والممار�شات والتج���ارب العالمية في مجال 



ـار
خب

ا

92

رعاية الم�ه�بين ، وم�شح برامج رعاية الم�ه�بين في الدول 
الأع�ش���اء .  بغر����س ا�شتخال����س مقترح���ات لدع���م �شيا�شات 

وممار�شات الدول الأع�شاء في مجال رعاية الم�ه�بين.
• ف���ي برنامج اأدل���ة ترب�ية ت�ع�ي���ة لالأ�شرة  تم اإج���راء درا�شة 	

م�شحي���ة للم�شتج���دات الإقليمي���ة والدولية ح����ل دور الأ�شرة 
في تعزيز ارتباط الأبناء بالمدر�صة , وتحديد مو�صوع الدليل 
الأ�ش���ري في �ش�ء نتائج الدرا�ش���ة الم�شحية ، ويجري العمل 

على اإنجاز الدليل في �ش�ئها جاٍر لإعداد الدليل
•  اأ�شدر المركز �شبعة اإ�شدارات ربع �شن�ية تحت العناوين الآتية:	

ال�رصاكة املجتمعية املعا�رصة يف التعليم .. 1
دور التعليم يف بناء جمتمع املعرفة .. 2
ا�شتخدام تقنية املعل�مات يف التعليم .. 3
ا�صرتاتيجي���ات التدري����س .. كيف ت�صتجي���ب لتنوع اأمناط . 4

التعلم لدى الطلبة ؟  
الأبنية املدر�شية احلديثة .. 5
الدور املتغري للمعلم .. 6
اإدارة التغيري الرتب�ي .. 7
• ويتاب���ع المركز العمل على اإ�ش���دار العدد الثامن من الإ�شدار 	

تحت عن�ان : » ثقافة المدر�شة »

• عق���د المركز  الحلق���ة النقا�شي���ة الثالثة ع�ش�رة تح���ت عن�ان : 	
)تط�ير البيئة المدر�شية.. م�ش�ؤولية م�شتركة(، ويتم الإعداد 
لعقد الحلق���ة النقا�صية الرابعة ع�صرة تح���ت عنوان: )الن�صاط 

الثقافي في المدر�شة(.
• ف���ي برنام���ج الم��ش���م الثقافي للمرك���ز اأقام المرك���ز م��شمه 	

الثقاف���ي الترب�ي ف���ي دورته الثاني���ة والع�ش�رين ي�مي 24 و 
25 جمادى الآخرة 1436ه الم�افق 13 و 14 اأبريل 2015م 
تحت عن�ان : » �شع�بات التعلم .. العلَّة الخفية في التح�شيل 
الدرا�ش���ي » : كما اأقام الم��شم في دورت���ه الثالثة والع�ش�رين 
ف���ي ي�م���ي 4 و5 رج���ب 1437ه���� الم�اف���ق 11 و12 اإبري���ل 
2016م، تحت عن�ان: م�ش�ؤولية المدر�شة في تنمية الثقافة«.  

• يق����م المرك���ز عل���ى اإنج���از) معج���م الم�شطلح���ات الترب�ية 	
والنف�شي���ة ( بغر�س  الإ�شه���ام بتي�شير ال�شب���ل على الباحثين 
الترب�يي���ن والنف�شيين وم�اكبة التط����رات العالمية الحديثة 

في هذا المجال.  
• في اإط���ار اإ�شهامات المرك���ز في الحراك الترب����ي في الدول 	

الأع�شاء والمنظم���ات الإقليمية والعالمي���ة ذات ال�شلة بمهام 
المرك���ز ، �شارك خالل العامي���ن الما�شيين 1436 و 1437ه� 
)2015 و 2016م( ف���ي العديد من الفعاليات ومنها: معر�س 
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الكت���ب ال�ش���ادرة في دولة الك�ي���ت ، بمنا�شب���ة العيد ال�طني 
الراب���ع والخم�شي���ن وعيد التحري���ر الراب���ع والع�شرين الذي 
نظمت���ه مكتب���ة الك�ي���ت ال�طني���ة )دول���ة الك�ي���ت:  4 جمادى 

الأولى 1436ه� الم�افق 23 فبراير 2015م(.
• الم�شاركة في م�ؤتم���ر )التربية وق�شايا التنمية( الذي نظمته 	

كلية التربية بجامعة الك�يت )دولة الك�يت :  25 � 27 جمادى 
الأولى 1436ه� الم�افق 16 - 18 مار�س 2015م(.

• الم�شارك���ة في معر�س » اآفاق اإلكترونية واعدة » الذي نظمته 	
منطق���ة مب���ارك الكبي���ر التعليمي���ة في مدر�ش���ة ليل���ى الغفارية 
الثان�ي���ة للبن���ات بالتعاون م���ع المركز الإقليم���ي للبرمجيات 
التعليمية )دولة الك�يت: 9 رجب 1436ه� الم�افق 28 اأبريل 

2015م(.
• الم�شارك���ة في لق���اء »تعزيز القي���م الإ�شالمي���ة والم�اطنة في 	

م�اجه���ة العن���ف ودور ال�شب���اب ف���ي التنمي���ة«  ال���ذي نظمته 
اللجنة ال�طنية الك�يتية للتربية والعل�م )دولة الك�يت :  15 

رجب 1436ه� الم�افق 4 ماي� 2015م(.
• الم�شارك���ة ف���ي معر����س الك�يت للكت���اب في دورت���ه الثمانين 	

)دولة الك�يت: 7 اإلى 17 �شفر 1437ه� الم�افق 19 اإلى 29 
ن�فمبر 2015م(.

• الم�شارك���ة ف���ي الحتفال بالي����م العالمي للغ���ة العربية )دولة 	
الك�ي���ت : 26 �شف���ر 1437ه� الم�اف���ق 8 دي�شمبر 2015م ( 

الذي اأقامته وزارة التربية 
• الم�شارك���ة في الم�ؤتم���ر الدولي الثاني ال���ذي عقدته الجمعية 	

الك�يتي���ة لتقدم الطف�لة العربية ف���ي دولة الك�يت ، والخا�س 
بتجرب���ة بيجي� اإميليا الترب�ية تحت عن����ان : » منهج ريجي� 
اإميليا في التعليم : المدر�شة باعتبارها مكانا لالإلهام والبتكار 
والتع���اون« )دول���ة الك�ي���ت : 28 اإل���ى 30 جم���ادى الأول���ى 

1437ه� الم�افق 7 � 9 مار�س 2016م( .
• الم�شارك���ة ف���ي معر����س الكتاب الدول���ي بمكتب���ة ال�شكندرية 	

)جمه�ري���ة م�شر العربية : 12 � 25 جمادى الآخرة 1437ه� 
الم�افق 21 مار�س اإلى 3 اأبريل 2016م(.

• الم�شارك���ة في ن���دوة المركز العربي لتاألي���ف وترجمة العل�م 	
ال�شحي���ة ف���ي دول���ة الك�ي���ت ، ح����ل » ال�شبك���ة الإلكتروني���ة 
والمحت�ى العربي في الإنترنت « )دولة الك�يت : 20 جمادى 

الآخرة 1437ه� الم�افق 29 مار�س 2016م(. 
• الم�شاركة في الم�ؤتمر والمعر�س ال�شن�ي الثاني والع�شرين 	

لجمعي���ة المكتبات المتخ�ش�شة بدولة الك�يت )دولة الك�يت: 
12 - 14 رجب 1437ه� الم�افق 19 - 21 اأبريل 2016م(.
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املركـز التربـوي للغـة العـربية لدول الخليج
اتفاقية شراكة بين املركز ومجموعة »كلمات« 

وقع���ت مجم�عة »كلم���ات«، المتخ�ش�شة في ن�ش���ر وت�زيع كتب 
والمرك���ز  العربي���ة،  باللغ���ة  والإلكتروني���ة  المطب�ع���ة  الأطف���ال 
الترب����ي للغة العربية لدول الخلي���ج، اتفاقية �شراكة بهدف ن�شر 
ال�عي باأهمية اللغة العربية، وتط�ير تعليمها وتعلمها وحمايتها، 
واإبراز دورها في تعزي���ز اله�ية ال�طنية. وجاء ت�قيع التفاقية 
ف���ي اإط���ار حر����س الجانبي���ن عل���ى م�اكب���ة التجاه���ات العالمية 
الحديث���ة، وت�ظيفها في تط�ي���ر تعليم اللغة العربي���ة وحمايتها، 
وان�شجاًما مع اهتمام قادة الدول الأع�شاء بمكتب التربية العربي 
لدول الخليج باللغة العربي���ة وبالم�شاركة المجتمعية، واعتبارها 

جزءًا ل يتجزاأ من عملية دعم وتحقيق التنمية الم�شتدامة.
واتف���ق الطرف���ان على التع���اون في مج���ال الجه����د الذاتية التي 

يق����م به���ا كل طرف ف���ي مجال خدمة اللغ���ة العربي���ة، والتن�شيق 
بينهم���ا فيما يتعّل���ق بت�ظيف الخدمات المقدمة م���ن الم�ؤ�ش�شات 
المجتمعي���ة، ف���ي تنفيذ البرام���ج والم�شاريع والأن�شط���ة الداعمة 
للغ���ة العربي���ة، اإ�شافة اإلى تب���ادل الإ�شدارات العلمي���ة والفكرية 
والثقافي���ة بينهما، بما ي�شمل الكت���ب، والمجالت، والمن�ش�رات، 
والإ�ش���دارات الإلكتروني���ة، وت���م ت�قي���ع التفاقي���ة ف���ي جن���اح 
»كلمات« الم�شارك بمعر�س ال�شارقة الدولي للكتاب، حيث وقعها 
الأ�شت���اذ تامر �شعي���د، المدير العام لمجم�عة كلم���ات ، والأ�شتاذ 
عي�ش���ى الحم���ادي، مدي���ر المرك���ز الترب�ي للغ���ة العربي���ة لدول 

الخليج، وبح�ش�ر عدد من م�ظفي المجم�عة والمركز.

ندوة العربية والعلوم
عق���د المركز الترب����ي للغة العربي���ة لدول الخليج ن���دوة بعن�ان 



95

»العربي���ة والعل�م« وذلك في اإطار حر����س اأجهزة مكتب التربية 
العربي لدول الخليج على الأخذ بت�جيهات منظمة الأمم المتحدة 
للتربي���ة والثقاف���ة والعل����م، وتنفيًذا لق���رار الهيئ���ة ال�شت�شارية 
لخط���ة تنمية الثقافة العربي���ة التابعة للي�ن�شك����، باعتماد مح�ر 
»العربي���ة والعل����م« ل���دورة 2015 للي�م العالمي للغ���ة العربية، 
وذلك لإعادة لفت النتباه اإلى اأهمية اللغة العربية والقيمة العالية 
الت���ي تحظ���ى بها عل���ى م���دى التاري���خ، ومكانتها ف���ي الح�شارة 

الب�شرية واإ�شهاماتها في التط�ر العلمي .  
 وق���د ت�شمن���ت الن���دوة �� الت���ي �شارك فيه���ا خب���راء واأ�شاتذة من 
ذوي الخت�شا����س �� عدة محاور وجل�ش���ات نقا�شية تعر�شت للغة 

العربية ودورها في خدمة العل�م عبر تاريخ الإن�شانية 

امللتقى التعريفــي ملناهج وإصــدارات مكتب التربية 
العربي لدول الخليج يف تعليم اللغة العربية للناطقين 

بغيرها 2014م 
تح���ت رعاي���ة معال���ي الأ�شت���اذ ح�شي���ن اإبراهي���م الحم���ادي وزير 
التربي���ة والتعليم وبح�ش�ر عدد من م�ش�ؤولي ال�زارة ، ومجل�س 
اأب�ظب���ي للتعليم وهيئة المعرف���ة والتنمية الب�شري���ة عقد المركز 

الترب����ي للغ���ة العربية لدول الخلي���ج الملتق���ى التعريفي لمناهج 
واإ�ش���دارات مكت���ب التربية العربي لدول الخلي���ج في تعليم اللغة 
العربي���ة للناطقين بغيرها، وياأتي هذا الملتقى  الذي ُعقد في دبي 
���ا من المركز على الإ�شهام في تفعيل ال�شتفادة من برامج  حر�شً
المكتب وتحقيًقا لأهداف وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات 
العربية المتحدة الرامية لالهتمام باللغة العربية كاإحدى الأدوات 
الرئي�شة لتعزيز اله�ية ال�طنية، و�شمن اأهداف مجل�س اأب�ظبي 
للتعلي���م وهيئ���ة المعرفة والتنمية الب�شرية بدب���ي لالهتمام باللغة 

بتط�ير تعليم اللغة العربية وحمايتها.
وق���د ا�شته���دف الملتق���ى ذوي الخت�شا����س بجمي���ع المدار����س 
الخا�ش���ة التي تطب���ق منهاًجا غير وزاري، وتم عق���د الملتقى في 
الي����م الأول بالمركز الإقليم���ي للتخطيط الترب�ي )الي�ني�شك�( 
الأول  مح�ري���ن؛  الملتق���ى  عم���ل  اأوراق  وتناول���ت  بال�شارق���ة، 
التجاه���ات العالمي���ة والتجارب في مجال تعلي���م اللغات، خا�شة 
العربي���ة للناطقي���ن بلغ���ات اأخ���رى، لالأ�شتاذ الدكت����ر / محم�د 
اإ�شماعي���ل �شال���ح، والثاني التعري���ف ب�شل�شلة »اأح���ب العربية« : 
مك�ناتها واأهدافها ومنهجها ومحت�ياتها، والمعينات الم�شاحبة 



ـار
خب

ا

96

لالأ�شت���اذ / نا�ش���ف م�شطف���ي عبد العزي���ز، وفي نهاي���ة برنامج 
الملتق���ى تم فتح باب الح�ار والمناق�شة وال�شتف�شار وا�شتطالع 
راأي الح�ش����ر ح����ل » اأح���ب العربية« من خ���الل ا�شتبانة تق�يم 

�شل�شلة »اأحب العربية«.

توقيع اتفاقية شــراكة بين املركز التربوي للغة العربية 
لدول الخليج وجامعة الخليج العربي

���ع المركز الترب�ي للغة العربية ل���دول الخليج اتفاقية �شراكة  وقَّ
م���ع جامع���ة الخلي���ج العرب���ي بمملك���ة البحري���ن، ف���ي الح���ادي 
والع�شرين م���ن دي�شمبر 2014 بهدف ن�شر ال�ع���ي باأهمية اللغة 
العربي���ة وتط�ي���ر تعليمها وتعلمها و�ش�نه���ا، واإبراز دورها في 
تعزيز اله�ية ال�طني���ة، وذلك من خالل التعاون في تنفيذ برامج 
معتم���دة للمركز �شمن برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج  

لعامي  2015-2016م. 
وت���م ت�قي���ع التفاقي���ة في مق���ر جامعة الخلي���ج العرب���ي بمملكة 
البحري���ن ، حي���ث وقعها الأ�شت���اذ الدكت�ر خال���د الع�هلي رئي�س 
الجامع���ة ، والأ�شتاذ عي�شى الحم���ادي، مدير المركز ، وبح�ش�ر 
عدد م���ن م�ظفي الجامعة والمركز، واأكدت التفاقية على حر�س 
الجانبين على م�اكبة التجاهات العالمية الحديثة، وت�ظيفها في 
تط�ي���ر تعليم اللغة العربي���ة و�ش�نها، ان�شجاًما  مع اهتمام قادة 

ال���دول الأع�شاء بمكتب التربي���ة العربي لدول الخليج بالم�شاركة 
المجتمعي���ة، واعتباره���ا ج���زًءا ل يتجزاأ من عملي���ة دعم وتحقيق 

التنمية الم�شتدامة.
واتف���ق الطرف���ان على التع���اون في مج���ال الجه����د الذاتية التي 
يق����م به���ا كل طرف ف���ي مجال خدمة اللغ���ة العربي���ة، والتن�شيق 
بينهم���ا فيما يتعّل���ق بت�ظيف الخدمات المقدمة م���ن الم�ؤ�ش�شات 
المجتمعية، في تنفيذ البرامج والم�شاريع والأن�شطة الداعمة للغة 
العربية، وتبادل الإ�شدارات العلمية والفكرية والثقافية بينهما. 

إصدار جديد يف »معايير تعليم اللغة العربية للصفوف األولى«
ياأت���ي ه���ذا الإ�ش���دار �شم���ن برام���ج المرك���ز الهادفة اإل���ى اإعداد 
معايير تعليم اللغ���ة العربية  لطلبة ال�شف�ف الأولى من المراحل 
الدرا�شي���ة، باعتبارها المرحلة التاأ�شي�شي���ة للتعليم،�شعًيا لتحقيق 
الج����دة ف���ي تعلي���م اللغة العربي���ة ، بم���ا ي�شاعد طلب���ة ال�شف�ف 
الأولى في �شبط واإتقان المه���ارات اللغ�ية في القراءة والكتابة 

وال�شتماع والتحدث.
وت�شم���ن الإ�ش���دار الجدي���د اأنم�ذًج���ا تطبيقيًّا مط����ًرا للمعايير 
العلمي���ة والأ�ش����س الترب�ي���ة لتعلي���م اللغ���ة العربي���ة وتعلمها في 
ال�شن����ات الأول���ى م���ن المرحل���ة البتدائي���ة، وذل���ك لتزويد ذوي 
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الخت�شا����س بتل���ك المعايي���ر والأ�ش����س، بالإ�شافة اإل���ى را�شمي 
بال����زارات،  التخ�ش����س  وم�شئ�ل���ي  التعليمي���ة  ال�شيا�ش���ات 
والم�شرفي���ن الترب�يي���ن والمديري���ن وم�شاعديه���م والمعلمي���ن. 
واأعلن مدير المركز الترب�ي للغة العربية لدول الخليج بال�شارقة 
-اأح���د اأجه���زة مكت���ب التربي���ة العرب���ي ل���دول الخليج- ع���ن اأن 
الإ�ش���دار الجدي���د تم اإنجازه ف���ي اإطار اتفاقي���ة ال�شراكة التي تم 
اإبرامه���ا بين المركز الترب�ي للغ���ة العربية لدول الخليج واإدارة 
جامعة الإمارات العربية المتحدة، بما يحقق اأهداف مكتب التربية 
العرب���ي لدول الخليج في تفعيل ال�ش���راكات المجتمعية في تنفيذ 
ا على ت�شهيل تطبيق  البرامج والم�شروع���ات، واأ�شاف اأنه حر�شً
تل���ك المعايير فقد ت���م اإ�شدار المجلد الثان���ي »الدليل التف�شيري« 
للمعايي���ر حي���ث ت�شم���ن تف�شي���ًرا وت��شيًح���ا و�شرًح���ا للمعايير 
الت���ي تم الت��ش���ل اإليها، وليك����ن مر�شًدا، ومي�ش���ًرا، وم��شًحا 
للمق�ش����د ب���كل معي���ار وم�ؤ�ش���ر اأداء، وكيفي���ة تطبي���ق المعايير 
بال�ش����رة المرج����ة اإ�شافة اإلى تنفيذ ور�ش���ة عمل تدريبية ح�ل 

تطبيقها  بالدول الأع�شاء. 

من إنجازات املركز  يف تنفيذ البرامج
 يق����م المركز بتنفيذ ع���دد من البرامج التي تخ���دم اللغة العربية 

وتعمل على تح�شين تعليمها وتعّلمها ، ونذكر  �� فيما ياأتي �� بع�س 
ما تم اإنجازه في تلك  البرامج : 

برنامج تطوير معايير مناهج اللغة العربية
تم  ر�شد اأهم التجارب والممار�شات الإقليمية والعالمية في مجال 
تط�يرمعايي����ر مناهج  تعليم اللغات  ، وال�ق�ف على اأبرز البرامج 
القائم����ة ف����ي ال����دول الأع�ش����اء بالمكتب ف����ي مجال تط�ي����ر معايير 
مناهج اللغة العربية لل�شف�ف : ) 4 ، 5 ، 6 ( كما تم بناء المعايير 
لتلك ال�شف�ف و�شياغتها وتحكيمها ، ويجري العمل لإعداد وثيقة 
بالأطر العامة والمبادئ والأ�ش�س الترب�ية التي تمكن لتعليم اللغة 

العربية وتعلمها بهذه ال�شف�ف الدرا�شية في التعليم العام .
 

برنامج تطوير سياسات تقويم أداء الطالب يف اللغة العربية
ت���م ر�ش���د �شيا�ش���ات تق�ي���م اأداء الطلب���ة ف���ي اللغ���ة العربية في 
ال�شف����ف ) 1 - 6 ( ف���ي ال���دول الأع�ش���اء بالمكت���ب ، وكذل���ك 
الت�جه���ات الحديث���ة ف���ي مج���ال تق�يم مخرج���ات تعلي���م اللغات 
وتعلمه���ا، وت�شمي���م ا�شتبانة لر�شد �شيا�ش���ات تقييم الطالب في 
اللغ���ة العربي���ة بالدول الأع�ش���اء وتحكيمها وتطبيقه���ا ، ويجري 
العمل لإعداد دليل ل�شيا�شات تق�يم اأداء الطالب في اللغة العربية 

بهذه ال�شف�ف  الدرا�شية .
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برنامج تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي 
اللغة العربية

تم ر�ش���د اأه���م الممار�ش���ات والتج���ارب الإقليمي���ة والعالمية في 
مج���ال )اختيار واإعداد وتدريب( معلمي اللغات، واإعداد منظ�مة 
معايير )اإعداد ، واختيار ، وتدريب( معلمي اللغة العربية تمهيًدا 

لتحكيمها في ور�شة عمل. 

برنامج تطوير استراتيجيات تدريس اللغة العربية

ت���م ر�ش���د التج���ارب والممار�ش���ات الإقليمي���ة والدولي���ة في 
مج���ال البرنامج ، وال�ق�ف على نم���اذج من البرامج القائمة 
ف���ي الدول الأع�شاء في مجال تط�ي���ر ا�شتراتيجيات تدري�س 
اللغ���ة العربية، واإعداد ت�ش�ر مقت���رح لتط�ير ا�شتراتيجيات 
تدري����س اللغ���ة العربي���ة لل�شف����ف ) 1 � 6( م�شتم���اًل عل���ى ) 
اأدل���ة وحقائب تدريبية، وتطبيقات تقني���ة (، كما نظم المركز 
ور�ش���ة عمل �شارك فيها م�ش�رف�ن ترب�ي�ن، ومخت�ش�ن في 
المناهج وتقنيات التعليم، لمناق�شة الت�ش�ر المقترح والأدلة 
المرفق���ة ب���ه واإبداء ال���راأي ح�له���ا، ويجري العم���ل لتحكيم 
ال�شتراتيجي���ة والأدل���ة والحقائ���ب التدريبي���ة والتطبيق���ات 
التقني���ة الخا�ش���ة به���ا، وو�شعه���ا ف���ي �شيغته���ا النهائي���ة 

وتقديمها بن�شخة اإلكترونية .

تطوير محتوى مناهج اللغة العربية يف مجال  مفاهيم 
العروبة والُبعد العربي

تمت  مراجعة محت�ى مناهج اللغة العربية في الدول الأع�شاء في 
مجال الُبع���د العربي وا�شتخال�س اأهم م�شامينها التي تهتم بهذا 
المج���ال، كم���ا تم اإعداد واختي���ار مجم�عة م���ن الأحاديث النب�ية 
والن�ش�����س ال�شعرية، والقط���ع النثرية، والق�ش����س الق�شيرة، 
والم�اقف الالفتة لالنتباه، والتي من �شاأنها الإ�شهام في تط�ير 
محت�ى مناهج اللغة العربية في مجال مفاهيم العروبة، وتنميتها 
ف���ي نف��س الطلبة ، م���ع مراعاة منا�شبة تل���ك الن�ش�و�س لأعمار 

الطلبة  في ال�شف�ف الدرا�شية من )1 - 6(. 

تطوير نموذج للمكتبة القرائية يف املدارس
تم اإعداد ا�شتبانة لل�ق�ف على المي�ل القرائية لطالب التعليم من 
) 1 � 12 ( وتحكيمها ، وتطبيقها اإلكترونيًا، كما تم اإعداد م�شدر 
مرجعي، ي�شتمل على قائمة مخت���ارة من الكتيبات والمطب�عات، 
والم�اد الحا�ش�بية التثقيفية الإثرائية المنا�شبة لأعمار الطلبة. 

عقــد مؤتمــرات وفعاليات مشــتركة مع املؤسســات 
املعنية بخدمة اللغة العربية

�ش����ارك المرك����ز العدي����د من الفعالي����ات في هذا المج����ال جاء من 
بينها ما ياأتي: 
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• الم�ؤتم���ر الدول���ي الثال���ث لتط�ي���ر التعليم � مب���ادرات ناجحة 	
وتطبيقات مبتك���رة في مجال التعليم � اللغة العربية وتحديات 
الع�لم���ة ) القاه���رة : 2 و 3 جمادى الأولى 1436ه�� الم�افق 

21 و 22 فبراير 2015م ( .

• الم�ؤتم���ر الدول���ي الرابع للغة العربية ) دب���ي : 18 � 21 رجب 	
1436ه���� الم�اف���ق 7 � 10 ماي���� 2015م ( برعاي���ة وح�ش�ر 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكت�م � نائب رئي�س 

الدولة رئي�س مجل�س ال�زراء حاكم دبي .

• تنظي���م  م�ؤتم���ر ال�شارق���ة الدول���ي الثاني بعن����ان » اتجاهات 	
حديث���ة في تعليم اللغ���ة العربية وتعّلمها«   )21 و 22 جمادى 
الأولى 1437ه���� الم�افق 1 و 2 مار�س 2016م( تحت رعاية 
�شاح���ب ال�شم� ال�شي���خ الدكت�ر �شلطان ب���ن محمد القا�شمي 
ع�ش� المجل�س الأعلى لالتح���اد حاكم ال�شارقة، رئي�س جامعة 
ال�شارقة ، وذلك بالتعاون مع ق�شم اللغة العربية واآدابها بكلية 

الآداب والعل�م الإن�شانية بجامعة ال�شارقة.

تنفيذ برامج مشــتركة مع الهيئات واملؤسســات ذات 
العالقة بتعليم اللغة العربية وتعلمها، قام املركز بعدد 

من األنشطة يف إطار هذا البرنامج ومنها : 
• تم عقد مجم�عة م���ن ال�شراكات مع الجهات العلمية والبحثية 	

ومنه���ا )مرك���ز البح����ث والتط�ي���ر الترب����ي بالجمه�ري���ة 
اليمني���ة وجامع���ة �شنع���اء ، وجامع���ة الخليج العرب���ي بمملكة 
البحري���ن ، والجامعة القا�شمية وجامعة نزوى ب�شلطنة عمان، 
وجامعة ال�شارقة ، ومبادرة ال�شيخة رو�شة بدبي، و مجم�عة 

كلمات »ال�شارقة«( 
•  اإقام���ة ندوة عن تاريخ الحرف العربي وفن�ن الخط بالتعاون 	

مع جامعة ال�شارقة بمنا�شبة الي�م العالمي للغة العربية. 
• تنظي���م ثالث���ة ملتقي���ات تعريفي���ة لإ�ش���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.
• اإع���داد وثيق���ة معايير تعلي���م اللغ���ة العربية للناطقي���ن بغيرها 	

باإ�شراف وتنفيذ مجم�عة من المتخ�ش�شين والخبراء.
• تنفيذ برنامج تط�ير وثيقة معايير تعليم اللغة العربية ل�زارة 	

التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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املركز العـربي للتدريب التربوي لدول الخليج  
فــي إطار تنفيذ برامجه نّظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في الفترة الماضية عدًدا من البرامج 

التدريبية في العديد من المجاالت  ومنها :

• التدريب عن بعد: كان م��ش�ع التدريب فيه » التعرف المبكر 	
عل���ى ذوي �شع�ب���ات التعل���م بالمرحل���ة البتدائية وم���ا قبلها 
، وا�شته���دف تعري���ف الفئ���ات المختلف���ة ب���ذوي الحتياجات 
الخا�ش���ة ف���ي المجتم���ع المدر�ش���ي ، وبالخدم���ات المختلف���ة 
للتربي���ة الخا�شةاإل���ى جان���ب الك�ش���ف المبكر ع���ن �شع�بات 

التعلم واأهميته ومراحله. 
• بن���اء وتحلي���ل الم�ؤ�شرات الترب�ية، رك���ز التدريب على  تنمية 	

مه���ارات العاملين في التق�يم الترب�ي في كيفية بناء وتحليل 
الم�ؤ�شرات الترب�ية وتقييم النتائج.

• تح�يل منتجات المكتب الن�عية اإلى حقائب تدريبية متخ�ش�شة  	

بغر����س ت��شي���ع نط���اق دائ���رة الم�شتفيدين م���ن الإ�شدارات 
الن�عي���ة المتميزة التي ي�شدرها المق���ر الرئي�س للمكتب ،وقد 
ت���م اختيار اأح���د اإ�شدارات المكت���ب المهمة بعن����ان: التقييم 
الترب�ي للطلبة ) مترجم (، وتم اختيار برنامجين هامين من 
الكت���اب هما )التق�يم الترب�ي ، التق�ي���م البنائي( وتم اإعداد 
حقيب���ة تدريبية تمثلت اأهدافها الرئي�ش���ة بالتعريف بالمفاهيم 
ا�شتراتيجي���ة  ا�شتخ���دام  ومتطلب���ات   ، الحاكم���ة  والمب���ادئ 
التق�يم، وال�ق�ف على دور المن�شقين والمعلمين في ت�ظيف 
ال�شتراتيجي���ة الخا�ش���ة بالتق�ي���م البنائ���ي ، اإل���ى جانب دور 

الطلبة في ال�شتفادة من تلك ال�شتراتيجية
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• اإع���داد المدربي���ن و�شع���ى ه���ذا البرنام���ج اإلى تنمي���ة مهارات 	
التدري���ب لدى المتدربين من خالل ت�ظي���ف اأ�شاليب التدريب 
ف���ي رف���ع كف���اءة المتدربين ف���ي ت�شمي���م البرام���ج واإعدادها 
وتقديمه���ا ، بالإ�شاف���ة اإل���ى التع���رف عل���ى اأ�شل����ب النظ���ام 
ف���ي التدري���ب )SAT( والتعرف عل���ى كيفية اإع���داد البرنامج 
التدريبي، والتعرف على طريقة تحليل الحاجة اإلى التدريب. 

• الم���درب الزائر: ويهدف اإل���ى ا�شتقطاب الكف���اءات التدريبية 	
الدولية المتميزة للقيام بعقد برامج وفعاليات تدريبية ،وركز 

التدريب على  »الإدارة ال�شفية الناجحة«.
• التدري���ب التنفي���ذي للقي���ادات التعليمي���ة: وفي ه���ذا البرنامج  	

يت���م دعم بناء القدرات القيادي���ة والتعليمية من خالل ح�شرها 
والعم���ل عل���ى تط�يره���ا عبر جمل���ة م���ن الفعالي���ات التدريبية 

والزيارات الميدانية.
• اإع���داد وت�شمي���م حقائ���ب تدريبية جدي���دة في مج���ال التق�يم 	

الترب����ي: ذات الم��ش�ع���ات التطبيقي���ة والمالئم���ة،  ومم���ا 
اأنج���زه المرك���ز م���ن تل���ك الحقائ���ب حقيب���ة اأ�ش����س التق�ي���م 

الترب����ي، وحقيب���ة التق�ي���م البنائي. وق���ام المرك���ز بطباعة 
الحقائب التدريبي���ة تمهيدًا لت�ش�يقها وتنفي���ذ برامج تدريبية 

بح�شب الطلب من الدول الأع�شاء. 
• ف���ي اإط���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 
الترب�ي���ة وت�شه���م  الم�ؤ�ش�ش���ات  ت�شته���دف  الطل���ب، والت���ي 
في تط�ي���ر وتنمي���ة اأداء المعلمي���ن والم�شرفي���ن والمن�شقين 
ومديري المدار�س، والعاملين في مجال البح�ث والدرا�شات 
وال�شت�ش���ارات. حي���ث نّفذ المركز مجم�عة م���ن تلك البرامج 
في دولة قطر �شملت: )التحليل ال��شفي واإعداد ال�شتبانات، 
والتع���رف على دور نائب المدير، ودعم ج�دة التعليم والتعلم 
وتط�يره���ا ، وت�شمين مفه�م التط����ر الم�شتمر �شمن ج�دة 
التعلي���م  ، واإع���داد وكتابة التقارير الفني���ة التحليلية والدولية 
المبني���ة عل���ى الم�ؤ�ش���رات، ورفع كف���اءة اخت�شا�ش���ي الدعم 
التعليم���ي، ومه���ارات القيا����س والتق�ي���م التعليم���ي، واأخيرا 

قيا�س الأداء المدر�شي.  
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واصلت مجلة رســالة الخليج العربي لــدول الخليج -المجلة المحكمة التي يصدرها المكتب دوريًّا كل ثالثة أشــهر- إثراَء 
الميــدان التربوي بالبحوث والدراســات ذات العالقة بأهــداف المكتب ومجاالت عمله، باإلضافة إلى إبراز النشــاط التربوي 
والثقافي للمكتب في األنشــطة التربوية المختلفة، تحقيًقا ألهدافها في إلى إبراز ســمات الثقافة العربية اإلســالمية 
ودورها الحضاري، ونشــر  البحوث والدراســات في المجاالت التربوية المتعددة، ومتابعــة حركة البحث والتأليف والترجمة 
فــي مجاالت عمل المكتب والتعريف بأبرز إنتاجها، بجانب التعريف بالمســتجدات التربويــة والثقافية والعلمية، وقد تم 
تطوير موقع إلكتروني على بوابة المكتب مخصص لمجلة رسالة الخليج، يتم من خالله استقبال، وتحكيم كافة األعمال 
ا، ونشر كافة أبحاث المجلة منذ صدورها. وقد نشرت األعداد التي صدرت  المقدمة للمجلة، والتواصل مع الباحثين إلكترونيًّ

من المجلة خالل العامين الماضيين بحوًثا اجتازت مراحل التحكيم، وتناولت موضوعات متعددة على النحو اآلتي: 

مجلة رســالة الخـليج العـربي

• دور ال�شبك���ة الجتماعية )الفي�شب�ك( ف���ي اإحداث التغييرات 	
ال�شل�كي���ة لدى طلبة جامعة طيب���ة بالمدينة المن�رة في �ش�ء 

بع�س المتغيرات الجتماعية والثقافية.
• تط�ي���ر مه���ارات خريج���ي جامع���ة الإم���ام محم���د ب���ن �شع�د 	

الإ�شالمية في �ش�ء التكامل بين التدريب والتعليم.
• اأثر ا�شتخدام الإنترنت الحرِّ والم�جه في تح�شين التعبير الكتابي 	

لدى طالب ال�شف الثاني المت��شط في مدار�س مدينة حائل.
• فاعلية ا�شتخدام اأ�شل�ب الع�شف الذهني في تعلُّم  الريا�شيات 	

ف���ي تنمي���ة مه���ارات التفكي���ر الناق���د لط���الب ال�ش���ف الأول 
الإعدادي بمملكة البحرين. 

• اأثر ثالثة نم���اذج لترتيب فقرات اختبار تح�شيلي في التق�يم 	
الترب�ي على الخ�شائ�س ال�شيك�مترية لالختبار وفقراته.

• فاعلي���ة برنام���ج للتدري���ب الإلكترون���ي با�شتخ���دام اأ�شل����ب 	
ت�شجيل ال�شا�شة على اإك�شاب بع�س مهارات نظام اإدارة التعلم 
الإلكتروني Blackboard لدى اأمناء مراكز م�شادر التعلم. 

• مع�قات ت�ظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية بالحلقة الثانية 	
م���ن التعليم الأ�شا�شي ب�شلطنة عم���ان للتعلُّم البنائي من وجهة 

نظر المعلمين والم�شرفين الترب�يين.
• �ش�اب���ط ومعايي���ر الج�دة ف���ي اإنتاج المق���ررات الإلكترونية 	

للم�شاهمة في بناء مجتمع المعرفة.
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• اإ�شه���ام الإدارة الجامعي���ة في تنمية المه���ارات التقنية للن�شر 	
الإلكتروني لدى اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة الج�ف.

• المنه���ج الخف���ي وعالقت���ه بعملي���ة التطبي���ع الجتماع���ي لدى 	
طالبات المرحلة البتدائية في مدينة الريا�س.

• درجة امتالك معلم���ي التربية الإ�شالمية لقيم الت�شامح الديني 	
ودورهم في تنميتها لدى طالب المرحلة الثان�ية.  

• واقع عملية اتخاذ القرار الإداري لدى مديري مدار�س التعليم 	
العام بالمدينة المن�رة.

• فاعلية نم����ذج �شتيبانز في تغيير المفاهي���م الكيمائية البديلة 	
على تح�شيل طالب ال�شف التا�شع الأ�شا�شي في الأردن.

• اأث���ر اتجاه الفقرة في مقيا����س اتجاهات نح� الريا�شيات على 	
الخ�شائ����س ال�شيك�مترية للمقيا�س وفقراته في �ش�ء بع�س 

المتغيرات.
• م���دى اإلمام معلم���ي التالميذ ذوي الإعاقة ف���ي �شف�ف الدمج 	

باأ�شاليب  تعديل ال�شل�ك في دولة الك�يت.
• اأثر ا�شتخ���دام منحى ال�شتق�شاء التك���راري في فهم طالبات 	

ال�شف الحادي ع�شر لطبيعة العلم. 
• الت�جهات الم�شتقبلية لالأبحاث العلمية في الإدارة الترب�ية .	
• و�شائل تعزيز ربط التدري�س بالبحث العلمي في التعليم الجامعي. 	
• تق�ي���م المقررات الجتماعي���ة وال�طنية للم�شت����ى الأول من 	

المرحل���ة الثانوي���ة ف���ي �ص���وء معايير اأنم���اط التعل���م بنموذج 

الف�رمات )4MAT( لمكارثي. 
• واق���ع ا�شتخ���دام اأع�شاء هيئ���ة التدري����س والهيئ���ة الم�شاندة 	

لتقني���ة المعل�مات والت�شال في برنامج التعليم العالي لل�شم 
و�شعاف ال�شمع بجامعة الملك �شع�د. 

• اأثر التفاعل ببيئة التعلم الإلكتروني في تنمية الأداء الأكاديمي 	
ومهارات الت�شال.

• ال�صغ���وط النف�صي���ة واأ�صالي���ب مواجهته���ا ل���دى الم�صتغ���الت 	
بالعمل التط�عي وغير الم�شتغالت به.

• ال�ش����رة الذهنية للعلم والعلماء لدى طلب���ة التعليم الأ�شا�شي 	
العليا وعالقتها ببع�س المتغيرات بمحافظة غزة. 

• الإب���داع الإداري وعالقته بالأداء ال�ظيفي للعاملين الإداريين 	
في كلية التربية ببريدة في جامعة الق�شيم. 

• اأث���ر  جداول الأن�شطة الم�ش����رة  في تنمية �شل�كيات التربية 	
الأمانية لدى التالميذ القابلين للتعلم بمنطقة الق�شيم.

• فاعلي���ة ا�شتراتيجي���ة مقترح���ة قائم���ة عل���ى نظريت���ي تجهي���ز 	
المعل�م���ات والتعل���م الجتماع���ي ف���ي تنمي���ة بع����س اأ�شاليب 

التفكير في العل�م لدى تالميذ المرحلة البتدائية الأزهرية.
• البني���ة العاملي���ة لقائم���ة الع�امل الخم�ش���ة الكب���رى لل�شخ�شية 	

»نم�ذج ج�لدبيرج )1999(« لدى طالب الجامعات الفل�شطينية.
• م�شت�ى فهم ق�شايا الثقافة العلمية المرتبطة بالعلم والتكن�ل�جيا 	

والمجتمع لدى طلبة كلية الآداب والعل�م الإن�شانية.
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يحفل المناخ التربوي العالمي بعدٍد  من المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية المهتمة ببناء اإلنسان، والعاملة بالمجاالت 
ـ من ترســيخ مكانته  ـ بحكم اهتماماته وخبراتهـ  ن مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ  التربويــة المختلفــة ،  وقد تمكَّ
بين تلك المنظمات، وتوثيق عالقاته بها ، وأقام عالقات وطيدة معها ، وفي إطار ما تميزت به تلك العالقات من سهولة 
وســاللة ، وحرٍص متبادل على التعاون المشــترك ، اســتطاع المكتب توثيق تلك المكانة  من خالل  االتفاقيات ومذكرات 
التفاهــم وحضوره الفاعل في المناســبات والفعاليات التربوية الدولية واإلقليميــة ، التي يحرص فيها على عرض نواتج 
برامجه ومشــروعاته 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. 

مكـتب التربيـة العـربي لـدول الخـليج
يف سـاحة التعــاون الدولـي واإلقليمـي 

وف���ي هذا الإطار �شه���د العامان الما�شيان  )1436 و 1437ه� - 
2015 و 2016م( عدًدا متميِّزا من اإ�شهامات المكتب  وح�ش�ره 
الدولي���ة  المنظم���ات  م���ع  التع���اون  مج���الت  ف���ي  وم�شاركات���ه 

والإقليمية، ن�شّجل نماذج منها  فيما ياأتي:
 

أواًل : فــي مجــال التعاون والتنســيق مع األمانــة العامة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

• الجتم���اع ال�شاب���ع ع�ش�����ر للجن���ة وزراء التعليم العال���ي والبحث 	
العلمي بدول مجل�س التعاون )�شلطنة عمان: 11مار�س 2015م(.

• الجتماع الثالث الم�شترك للفريق المخت�س بالتعاون في مجال 	
التعلي���م بي���ن مجل�س التعاون ل���دول الخليج العربي���ة والمملكة 

الأردنية الها�شمية )عقد في اأب�ظبي ، ماي� 2015م(.
• الجتم���اع الراب���ع الم�شترك للفري���ق المخت����س بالتعاون في 	

مج���ال التعلي���م بي���ن مجل�س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربية 
والمملكة الأردنية الها�شمية )عّمان ، يناير 2016م(.

• الجتم���اع الثام���ن ع�ش�ر للجنة وزراء التعلي���م العالي والبحث 	
العلم���ي ب���دول مجل����س التع���اون   )الأمان���ة العام���ة لمجل����س 

التعاون، الريا�س: 17 - 19 اأبريل 2016م(.
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ثانيًا: في مجال العالقة مع المنظمات اإلقليمية والدولية:
• والإي�شي�شك���� 	 الي�ن�شك����   : منظم���ات  م���ع  المكت���ب  �ش���ارك 

والألك�ش� في الفعاليات والم�ؤتمرات المهمة مثل :
• اجتم���اع الخب���راء ح����ل تحدي���ات النظ���ام الترب����ي واآف���اق 	

الم�شتقبل في العالم الإ�شالمي الذي عقدته المنظمة الإ�شالمية 
للتربية والعل�م والثقافة )الإي�شي�شك�( )دي�شمبر 2014م( .

• حلقة نقا����س ح�ل )تط�ير قدرات الكفاءات المهنية لم�ش�رفي 	
ذوي الحتياج���ات الخا�ش���ة( عقده���ا المكت���ب بالتع���اون مع 

)الإي�شي�شك�( )الريا�س، دي�شمبر 2014م( .
• الم�شاركة مع منظمة الي�ن�شك���� في تنظيم الم�ؤتمر ال�زاري 	

الإقليم���ي لل���دول العربي���ة ب�ش���اأن التعلي���م في مرحل���ة ما بعد 
2015م )�ش���رم ال�شيخ/ م�ش�ر ، يناير 2015م(، وتم ت�زيع 
ن�ش���خ م���ن التقرير ال���ذي اأع���ده المكت���ب بالتعاون م���ع مكتب 
الي�ن�شك���� )بالدوح���ة( ح����ل تط�ي���ر الأنظم���ة التعليمية في 

الدول الأع�شاء بالمكتب.
• الم�ؤتمر الدولي )التربية على قيم الم�اطنة العالمية( الذي نظمته 	

الي�ن�شك���� بالتع���اون م���ع برنامج الملك عب���د اهلل بن عب���د العزيز 
العالمي لثقافة ال�شالم والح�ار )القاهرة ، اأبريل 2015م(.

• المنتدى العالمي للتعليم ما بعد 2015م الذي نظمته الي�ن�شك� 	
حي���ث تمت مناق�شة الإعالن النهائ���ي للتعليم 2030م، )ك�ريا 

الجن�بية، ماي� 2015م(.
• ور�ش���ة عم���ل ح����ل التعليم في مرحل���ة ما بعد الع���ام 2015م 	

ف���ي ال���دول الأع�ش���اء بالمكت���ب تح���ت عن����ان »التركي���ز على 
الم�ؤ�شرات المتعلقة بال�شكان بالتعاون مع الي�ن�شك� و�شعبة 
ال�ش���كان ف���ي الأم���م المتح���دة والمعه���د الدول���ي لالإح�ش���اء« 

)الريا�س ، �شبتمبر 2015م(.
• ور�ش���ة عمل تعزي���ز القدرات لتط�ي���ر اإطار الر�ش���د والتقييم 	

الإقليم���ي لما بعد 2015م في دول مجل����س التعاون الخليجي 
واليم���ن، التي عقدت في المرك���ز الإقليمي للتخطيط الترب�ي 

بال�شارقة )اأب� ظبي ، �شبتمبر 2015م(.
• الم�ؤتمر العام الثامن والثالثين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 	

والعل���م والثقاف���ة )الي�ن�شك����( وعق���د الجتم���اع الت�شاوري 
الثام���ن ل�زراء التربية والتعليم ف���ي الدول الأع�شاء بالمكتب 

متزامًنا مع م�ؤتمر الي�ن�شك� )باري�س، ن�فمبر 2015م ( .
• ندوة اآفاق الإ�شالح الترب�ي في ال�طن العربي.. التجربة الت�ن�شية 	

الحديثة � اأنم�ذًجا � مح�ر نقا�س بين الألك�ش� والإي�شي�شك� ومكتب 
التربية العربي لدول الخليج )ت�ن�س، دي�شمبر 2015م(.

• الفعاليات الم�شترك���ة )الأيام التعريفي���ة بالمنظمات الدولية( 	
)ت�ن�س، يناير 2016م( .

ثالثًا: فــي مجــال إقامةعالقات مهنية مع المؤسســات 
والمنظمات المتخصصة :

• ت�قي���ع مذك���رة تع���اون بي���ن )المكت���ب( و )المرك���ز ال�طني 	
لتط�ي���ر التعلي���م بالك�ي���ت( لتنفي���ذ برام���ج وم�شاري���ع علمية 



ـار
خب

ا

106

م�شتركة تلب���ي الحتياجات ال�طنية وت�في���ر برامج التدريب 
العلمي والتقني )مقر المكتب، ن�فمبر 2014م( .

• ت�قي���ع مذكرة تع���اون بي���ن )المكت���ب( و )المرك���ز الإقليمي 	
للتخطي���ط الترب����ي - بال�شارق���ة( لتعزي���ز اأوا�ش���ر التعاون 
وال�شراك���ة بين الطرفين لتنمية وبناء القدرات ال�طنية للدول 
الأع�ش���اء في مج���الت التخطيط الترب�ي والقي���ادة والإدارة 

والبح�ث الترب�ية والتدريب المتخ�ش�س.

• ت�قيع مذك���رة تعاون بي���ن المكتب و�شركة تط�ي���ر للخدمات 	
التعليمي���ة ف���ي المملكة العربي���ة ال�شع�دية، للتع���اون في بناء 
المحت����ى العلمي لم�شف�ف���ة المهارات الحياتي���ة، ومهارات 
�ش�ق العمل لطلبة التعليم العام )الريا�س ، اأبريل 2015م(.

• ت�قي���ع مذك���رة تفاهم مع مرك���ز الي�ن�شك���� الإقليمي للج�دة 	
والتمي���ز في التعلي���م RCQE )بالتزامن مع انعق���اد الم�ؤتمر 

العام للي�ن�شك� بدورته الثامنة والثالثين(.

• التع���اون 	 ومنظم���ة  المكت���ب  بي���ن  تع���اون  اتفاقي���ة  ت�قي���ع 
القت�ش���ادي والتنمية OECD ) بالتزامن مع انعقاد الم�ؤتمر 

العام للي�ن�شك� بدورته الثامنة والثالثين(.

رابعًا: في مجال المشاركة في المنتديات والمعارض :
• معر����س ال�شارقة الدولي للكتاب في دورته )33( )ال�شارقة ، 	

ن�فمبر 2014م(.
• )ي����م الطف���ل العالمي( ال���ذي نظمته وزارة الثقاف���ة والإعالم 	

بالمملكة العربية ال�شع�دية )الريا�س،  ن�فمبر 2014م(. 
• منتدى التعليم العالمي الثامن والمعر�س العالمي لم�شتلزمات 	

وحل�ل التعليم )دبي ، فبراير 2015م( .
• معر����س الكتاب الدولي بالريا�س ال���ذي نظمته وزارة الثقافة 	

والإع���الم بالمملك���ة العربي���ة ال�شع�دي���ة )الريا����س، مار����س 
مطب�عات���ه  واأح���دث  اأه���م  المكت���ب  في���ه  وعر����س  2015م( 
ومنتج���ات برامجه ف���ي المجالت الترب�ي���ة المختلفة ، و�شم 
جناح المكتب اأكثر من )158( عن�انًا ُتعنى بال�شاأن الترب�ي، 

وتعالج ق�شاياه المتن�عة.
• م�ؤتمر ومنت���دى التعليم العالمي التا�ش���ع والمعر�س العالمي 	

لم�شتلزمات وحل�ل التعليم )دبي، مار�س 2016م(.
• المعر�س والمنتدى الدولي للتعليم )2016( الذي نظمته وزارة 	

التعليم بالمملكة العربية ال�شع�دية )الريا�س، اأبريل 2016م(.
اإ�شاف���ة اإلى الم�شاركة ف���ي بع�س معار�س الكتب التي نظمتها 

الجامعات في الدول الأع�شاء.
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خامســًا: في مجال المؤتمرات والفعاليات التعليمية التي 
تقام في الدول األعضاء ، شارك المكتب في هذه المؤتمرات 

والفعاليات، ومن بينها:

• ن���دوة )اإ�شالح المنظ�م���ة التعليمية( التي نظمه���ا ال�شندوق 	
العرب���ي لالإنم���اء القت�ش���ادي والجتماع���ي بدول���ة الك�ي���ت 

)الك�يت، فبراير 2014م(.
• الم�شاركة في الم�ؤتمر الترب�ي الأول لجائزة خليفة الترب�ية 	

)اأب� ظبي ، �شبتمبر 2014م(.
حفل جائزة حم���دان بن را�شد ل���الأداء التعليمي المتميز 	•

)الدورة ال�شابعة ع�ش�رة(  )دبي، دولة الإمارات العربية 
المتحدة، 2015م(.

• )م�ؤتم���ر �شركاء في التميز( الذي اأقي���م برعاية معالي ال�شيخ 	
عب���د اهلل ب���ن نا�شر اآل ثان���ي � رئي����س مجل�س ال����زراء ووزير 
الداخلية في دولة قط���ر، والذي نظمه المجل�س الأعلى للتعليم 

بدولة قطر )الدوحة ،ماي� 2015م(.
• الم�ش����رح المدر�ش���ي 	 م�ؤتم���ر ا�شتراتيجي���ة تنمي���ة وتط�ي���ر 

بال�شارق���ة، الذي عقد تح���ت �شعار  »لنجع���ل الم�ش�رح مدر�شة 
لالأخالق والحرية« )ال�شارقة ،  2015م(.

• القمة العالمية للحك�مات )دبي ، فبراير 2016م(.	
• م�ؤتم���ر ال�شب���اب والتحدي���ات المعا�ش���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 الجتماعية بمجل�س التعاون ، 
قدم المكتب ورقة بعن�ان : » 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 بعن�ان: )اإع���داد المعلم وتنميته 
في برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج(.

• الم�ؤتم���ر ال�شن�ي الح���ادي والع�ش�رون » ال�شب���اب والتنمية« 	
)مرك���ز الإمارات للدرا�ش���ات والبح����ث ال�شتراتيجية - اأب� 

ظبي،  مار�س 2016م( .
• الملتق���ى الإقليم���ي ح����ل تعزي���ز قي���م الم�اطن���ة والت�شام���ح 	

وحق�ق الإن�شان )ال�شارقة ، دي�شمبر 2015م(.
• الملتق���ى العلم���ي الأول ح�ل »تط�ي���ر برنام���ج ال�ش�راكة بين 	

المدر�ش���ة والأ�ش���رة والمجتم���ع« )وزارة التعلي���م بالمملك���ة 
العربية ال�شع�دية، اأبريل 2016م(.

• الم�ؤتم���ر الدولي الخام�س للغة العربي���ة، الذي اأقامه المجل�س 	
الدولي للغة العربية )دبي ،ماي� 2016م(. 
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إثــراء الميــدان التربــوي بإصدرات
تربــوية متنــوعة

يحــرص مكتــب التربية العربي لدول الخليــج على تزويد الميــدان التربوي وإثرائه بالجديــد والمفيد من  الكتب 
التربوية، والتجارب والنظريات التربوية المســتحدثة، والتعريــف باالتجاهات الحديثة في مختلف جوانب العملية 
التعليميــة، وفي هذا المجال أصدر المكتب على مدى العاميــن 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 

برنامــج التعريب هو برنامج يســعى  المكتب من خالله نحــو تجديد الفكر التربوي،  وتحقيــق التراكم المعرفي 
المطلــوب لمعالجة النقــص الموجود في البحوث واألدلة التطبيقية باللغة العربية، ويســعى 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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ــة  ــالته التربوی ــج برس ــدول الخلی ــي ل ــة العرب ــب التربی ــن مکت ــا م إیمانـً
ــرات  ــاملة للخب ــات ش ــدة بیان ــاء قاع ــعیه لبن ــار س ــاملة، ويف إط الش
التربویــة العربیــة، وحرصـًــا منــه یلع تعــّرف أبنــاء األمــة العربیــة مــن 
التربویــة املختلفــة، والتعریــف بهــم،  املتخصصیــن يف املجــاالت 
وسعیّـًــا نحــو االســتفادة مــن خبراتهــم، وتســهیال لالتصــال بهــم. فإنــه 
یســره دعــوة کل الکفــاءات والخبــرات التربویــة إلــی التســجیل يف 

قاعدة بیانات الخبراء التابعة للمکتب.

قـاعدة بیـانات الخـبـراء التربـویین



العدد الثالث      ذوالحجة ١٤٣٧هـ      املوافق      سبتمبر ٢٠١٦

تحقیق اإلصالحات
استشراف السیاسة التربویة ٢٠١٥

املؤتمـر العـام الرابـع والعشـرون
ملکتب التربیة العربي لدول الخلیج

املـلتقــی الخـلیجــي األول
لتنمیـة املهـارات القیادیة

باللجنــة  عضــًوا  املکتــب  اختیــار 
التوجیهیــة العلیــا للبنــد الرابع من 
برنامــج األمــم املتحــدة  للتنمیــة 

املستدامة ٢٠٣٠


