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لعام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم  أنشطة

 م2014

 
للجنة الوطنية العمانية للتربية االتي قامت بها أهم األنشطة والبرامج  يبرز هذا التقرير

م، في ضوء اختصاصاتها سواء كان ذلك بالتعاون مع 2014خالل العام  والثقافة والعلوم

المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم أو في إطار مبادراتها؛ وذلك 

للمساهمة في التنمية التي تشهدها السلطنة بكل المجاالت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة 

 وس بن سعيد المعظم حفظه هللا ورعاه.صاحب الجاللة السلطان قاب

 أولا: أخبار اللجنة:
 

 عاماً( على إنشائها 40تحتفل بمرور ) اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم
 

احتفلت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم 

عاماً(  40بمرور ) في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي

الدكتورة مديحة بنت  وذلك تحت رعاية معالي على إنشائها،

رئيسة اللجنة الوطنية  أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ،

العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وبحضور أصحاب السعادة 

سعادة آنا باوليني مديرة  وكالء وزارة التربية والتعليم، و

أصحاب السعادة  أمناء و يمي لليونسكو بالدوحة،المكتب اإلقل

وأعضاء اللجنة  عموم اللجان الوطنية بمنطقة الخليج العربي،

سبتمبر  29وذلك يوم للجنة الوطنية، وموظفي األمانة العامة 

 بفندق قصر البستان بمسقط. 2014

تضمن برنامج الحفل كلمة اللجنة الوطنية العمانية وقد 

لعلوم ألقاها محمد بن سليم اليعقوبي أمين للتربية والثقافة وا

عرض فيلم مصور و اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة،

عن التراث العماني المسجل على الئحة التراث العالمي 

الخاص  الجديد تدشين الموقع اإللكتروني، كما تم لليونسكو

مانية للتربية والثقافة لجنة الوطنية الع" أربعين عاما على إنشاء ال وتدشين كتاب باللجنة الوطنية،

 .والعلوم"
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وزيرة التربية والتعليم بتكريم مكتب اليونسكو اإلقليمي  الدكتورة وفي ختام الحفل قامت معالي

والمؤسسات اإلعالمية  وأصحاب السعادة  األمناء العامين للجان الوطنية بمنطقة الخليج العربي، بالدوحة،

تكريم بجانب  المؤسسات واألفراد الذين كان لهم دور في دعم  أنشطة اللجنة الوطنية،وبعض  ،ةالمتعاون

  .والمتقاعدين موظفي األمانة العامة للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الحاليين

 

  رئيسة اللجنة تشارك في اجتماعات مجلس إدارة معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي

ت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، رئيسة اللجنة الوطنية شارك 

العمانية للتربية والثقافة والعلوم، عضوة مجلس إدارة معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي في 

بالعاصمة  ،م2014ديسمبر  10 -8( لمجلس إدارة المعهد خالل  الفترة من 53اجتماعات أعمال الدورة )

الفرنسية باريس. استعرض االجتماع استراتيجية النمو في إطار استراتيجية متوسطة األجل تتكون من 

أربع استراتيجيات أساسية هي: استراتيجية الدعم المالي، واستراتيجية بناء الشراكات على مستوى العالم، 

لتواصل. كما تّم في هذا االجتماع مناقشة واستراتيجية تنمية الموارد البشرية داخل المعهد واستراتيجية ا

م. ويهدف معهد اليونسكو 2014، وأوجه اإلنفاق في موازنة 2017-2013خطة العمل لألعوام من 

الدولي للتخطيط التربوي إلى االرتقاء بعمليات التدريب المقدمة للخبراء والمختصين بالدول األعضاء، 

التربوي وعالقته بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخطيط 

وتتمثل مهام ووظائف المعهد في تعزيز المهارات والكفاءات في مجال تحليل السياسات التعليمية، 

وتشخيص القطاع التربوي، وصياغة الخطط التعليمية وتنفيذها وتقييمها، وتطوير الكفاءات في مجال 

هارات استخدام التقنيات التربوية ونظم المعلومات، وتعزيز التنمية م اإلدارة االستراتيجية، وتعزيز

 .البشرية من خالل اكتساب الكفاءات العامة

 

معالي رئيسة اللجنة تترأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر العالمي التعليم من أجل 

 التنمية المستدامة باليابان
 

وزيرة التربية والتعليم، رئيسة اللجنة الوطنية  ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية

العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وفد السلطنة في أعمال المؤتمر العالمي للتربية من أجل التنمية 

مدينة ناجويا م في 2014 نوفمبر 8 – 4 من الفترة عقد خاللالمستدامة )تعلم اليوم من أجل الغد( والذي 

 .باليابان

المؤتمر إلى إبراز جهود الدول األعضاء في تحقيق أهداف عقد األمم المتحدة للتربية من أجل هدف 

وقد القت معاليها في  .2014( وتقييمه، ووضع خارطة طريق لما بعد 2014-2005التنمية المستدامة )
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سعيد المعظم الجلسة االفتتاحية للمؤتمر كلمة نقلت فيها تحيات حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 

ـ حفظه هللا ورعاه ـ، وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، كما ثمنت جهود اليونسكو والحكومة اليابانية في 

واستعرضت معاليها جهود السلطنة في تحقيق أهداف العقد، والمتمثلة في  اإلعداد والتنظيم لهذا المؤتمر.

 مختلف القطاعات وباألخص قطاع التعليم.  تبني سياسات واستراتيجيات وبرامج فاعلة على مستوى

 

 االجتماع العالمي للتعليم للجميع  تستضيف أعمالالسلطنة 

م، أعمال االجتماع العالمي للتعليم للجميع الذي نظمته سلطنة 2014اختتمت بمسقط في شهر مايو 

ماتاتا بونيو مابون رئيس عمان ممثلة بوزارة التربية والتعليـم بالتعاون مع اليونسكـو، بمشاركة معالي 

( 300وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعالي إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، وما يقارب )

( وفدا برئاسة وزراء التربية أو نوابهم من خمس مجموعات إقليمية، 50من القيادات التربوية يمثلون )

 للجميع، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.وممثلين عن الوكاالت الراعية لحركة التعليم 

تضمن االجتماع العالمي للتعليم للجميع اجتماعا للوزراء أو نوابهم، وآخر لكبار المسؤولين، والجلسات 

 .الموازية التي نظمتها الجهات المشاركة من حكومات وشركاء حول ثالثة موضوعات رئيسية مقترحة
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تشاوري لألمناء العامين باللجان الوطنية للتربية والثقافة السلطنة تستضيف االجتماع ال

 الخليج العربي واليمن والعلوم بمنطقة

استضافت السلطنة ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع مكتب 

ألمناء لالتشاوري  م، االجتماع2014سبتمبر  30 -29اليونسكو اإلقليمي بالدوحة، خالل الفترة من 

 .الخليج واليمن للتربية والثقافة والعلوم بمنطقةلجان الوطنية بال العامين

يأتي هذا االجتماع التشاوري في إطار التعاون المشترك القائم بين السلطنة ومنظمة اليونسكو ممثلة 

في ة الخليج واليمن بمنطق التعرف على احتياجات اللجان الوطنيةبمكتبها اإلقليمي بالدوحة ويهدف إلى 

، وتحديد ومناقشة الخطط والرؤى المستقبلية للجان الوطنية المشاركة اليونسكوتعنى بها  التي مجاالتال

في اللقاء التشاوري، ومناقشة آلية دعم المشاريع ضمن اختصاصات منظمة اليونسكو ووضع آلية حول 

 ة في دول الخليج واليمن.بين اللجان الوطنيتبادل المعلومات كيفية تنفيذ البرامج و

 

 

 

 

 

 

 

السلطنة 

تشارك في 

أعمال 

الدورة العادية الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 بتونس

شاركت السلطنة في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية 

 2014مايو  30-29والعلوم )األلكسو( والذي أقيم خالل الفترة من للتربية والثقافة 

 بالجمهورية التونسية.

وقد ترأس وفد السلطنة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم 

رئيسة اللجنة. وألقت معاليها كلمة السلطنة قالت فيها: إن الجميع يتطلع خالل المرحلة القادمة 

ت إلى أن تقوم المنظمة بإيجاد مؤشرات دقيقة لقياس أداء األنظمة التعليمية، ورفع المستويا

التحصيلية للطالب في الوطن العربي؛ لتمكينهم من منافسة أقرانهم في دول العالم، وتحقيق 

مراكز متقدمة في الدراسات الدولية، إضافة إلى تمكين المعلمين والقيادات المدرسية، 

وتعزيز مكانة مهنة التدريس. وأشارت في كلمتها: إلى أن وضع ُخطة العمل المستقبلي 

يحظى بقدٍر عاٍل  2022وحتى  2017للتربية والثقافة والعلوم لألعوام من  للمنظمة العربية
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من األهمية كون المنظمة هي بيت الخبرة العربي للدول األعضاء، الذي يعمل على تنسيق 

أعمالها وتبادل خبراتها وتجاربها، ويستجيب الحتياجاتها من حيث الدعم والمساندة، لتجاوز 

 المعوقات التي قد تعترضها.

 

 مكتب اإليسيسكو اإلقليمي بالشارقة يزور مقر األمانة العامة للجنة  مدير

ر بسبتم 8يوم  اإليسيسكو اإلقليمي بالشارقة مدير مكتب  عبيد سيف الهاجريالدكتور سعادة قام 

للجنة الوطنية العمانية األمانة العامة  بزيارة لمقر، 2014

مشاركته حفل  على هامشللتربية والثقافة والعلوم، وذلك 

افتتاح الندوة اإلقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية 

للتراث الثقافي غير المادي، والتقى خالل زيارته لمقر 

تم حيث ، األمانة محمد بن سليم اليعقوبي أمين اللجنة

الوطنية  استعراض أوجه التعاون المختلفة بين اللجنة

ب اإلقليمي والمكت العمانية للتربية والثقافة والعلوم

كما لإليسيسكو بالشارقة وسبل دعمها وتعزيزها، 

استعرض سعادة مدير مكتب اإليسيسكو بالشارقة أهم البرامج واألنشطة التي تدخل ضمن أولويات 

 اإليسيسكو خالل المرحلة القادمة وسبل االستفادة منها من قبل الدول األعضاء بالمنظمة.

 

 عمانية والكويتية للتربية والثقافة والعلومبحث تعزيز التعاون بين اللجنتين ال

سعادة عبداللطيف أحمد البعيجان األمين العام قام 

 يومال فيللجنة الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم 

للجنة األمانة العامة  بزيارة لمقر 2014أكتوبر  األول من

وذلك على هامش  الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

التشاوري ألمناء اللجان الوطنية  االجتماعمشاركته في 

بمنطقة الخليج واليمن المقام بالسلطنة. والتقى خالل 

أوجه  تبادل وجهات النظر حول تعزيز، وتم زيارته لمقر األمانة محمد بن سليم اليعقوبي أمين اللجنة

 بجولة في مختلفسعادة الضيف ، ثم قام والكويتيةاللجنتين العمانية بين في مختلف المجاالت التعاون 

 .هاواختصاصات هاأقسام اللجنة واستمع إلى شرح موجز عن مهامو إدارات

 

 أنشطة الدوائر والأقسام: ثانيا

 الأنشطة التربوية: - أ
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الحلقة الدراسية لمناقشة تقرير سلطنة عمان حول موضوع نظام التقييم والمقارنة المعيارية لنتائج 

 (SABERالتعليم )

نظمت وزارة التربية والتعليم حلقة نقاشية حول  تقرير السلطنة لنتائج التعليم بالتعاون مع مكتب 

م ، حيث هدفت الحلقة إلى عرض نتائج تقرير سلطنة 2014فبراير  20اليونسكو ببيروت وذلك بتاريخ 

وذلك في إطار البرنامج العربي لتحسين عمان بموضوع نظام التقييم والمقارنة المعيارية لنتائج التعليم 

 جودة التعليم.

 

 الملتقى الدولي األول نحو تحقيق المساواة في جودة التعليم العام والتعلم الفاعل المستدام 

شاركت السلطنة ممثلة بوازرة التربية والتعليم في الملتقى الدولي األول نحو تحقيق المساواة في جودة 

م 2014فبراير  27-24بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من التعليم العام الذي عقد 

 .من عشرين دولة وعشر منظمات دوليةبالتعاون مع منظمة اليونسكو بحضور خبراء من أكثر 

ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار التفاهم الذي تم مع منظمة اليونسكو إلنشاء المركز اإلقليمي للجودة 

التعليم العام ويهدف إلى إيجاد رؤية دولية مشتركة حول آليات جسر فجوة التعلم في نظم والتميز في 

 م.2015التعليم المختلفة وإستراتيجيات تحقيق جودة التعليم العام لما بعد 

 

الوطنية للتعليم للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي  شبه اإلقليمية لمراجعة التقارير عملورشة 

 واليمن

شاركت السلطنة ممثلة بوازرة التربية والتعليم في ورشة العمل شبه اإلقليمية لمراجعة 

التقارير الوطنية للتعليم للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن خالل الفترة من 

م، والتي عقدت بمدينة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك 2015مايو  18-20

المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي ومكتب اليونسكو بالدوحة ، ومكتب التربية بالتعاون مع 

العربي لدول الخليج، وقد هدفت الورشة إلى تعزيز قدرة البلدان على تحسين ووضع 

اللمسات األخيرة على التقارير الوطنية للتعليم للجميع على أساس التغذية الراجعة لضمان أن 

ع الوطنية بتوثيق تقدم الدول فيما يخص التعليم للجميع بأكبر قدر تقوم تقارير التعليم للجمي

 ممكن من الدقة باستخدام بيانات مفصلة ومؤشرات مناسبة.

 

 أسبوع التعليم للجميع 

نظم مكتب اليونسكو اإلقليمي ببيروت االحتفال بأسبوع التعليم للجميع، حيث شاركت السلطنة ممثلة 

ا االحتفال والذي ركز على موضوع الفرص المتكافئة لتربية ورعاية ذوي بوزارة التربية والتعليم في هذ

االحتياجات الخاصة، وتم خالله تقديم عرض موجز عن تحقيق أهداف التعليم للجميع في المنطقة العربية، 

والتدريب على أدلة حول )أدوات تهيئة بيئات جامعة صديقة للتعلم ( داخل الصف الدراسي، ومناقشة 

 .إقليمي حول التربية على المواطنة إطار عمل
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 سلطنة عمان لنظم البيانات المالية الوطنية للتعليم في الحالي الوضع وضع منهجية لتقييم

قام خبراء دوليون بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة بزيارة للسلطنة لتصميم واقتراح منهجية  

سلطنة عمان وذلك خالل الفترة من  لنظم البيانات المالية الوطنية للتعليم في الحالي الوضع شاملة لتقييم

 بمسقط. 2014سبتمبر  20-25

من  التعليم في قطاع المسؤولين تمكين شأنها من معلومات من جمع عمان سلطنة حيث سيمكن التقييم

 التي تحسن من مخرجات العواملباتجاه  الموارد من المزيد الحقائق لتوجيه على مبنية قرارات اتخاذ

التعلم.  حيث التقى الخبراء الدوليين فريق العمل الوطني الذي تم تشكيله لهذا الغرض وكذلك بعض 

المسؤولين من وزارة التربية والتعليم وذلك بمقر 

ديوان عام الوزارة، كما أقيمت  ورش عمل على مدى 

من  يومين يقوم خاللها الخبراء بتدريب الفريق الوطني

 للبيانات تقييم إلجراء منهجية و تصميم أجل تطوير

 عمان. سلطنة في للتعليم المالية

 

 

 مناهج لتطوير العربي البرنامج حول عمل حلقة

 التعليم في المعلومات تقنية وتوظيف التدريس

 والتعلم

 والثقافة للتربية العربية المنظمة مع بالتعاون والعلوم والثقافة للتربية العمانية الوطنية اللجنة نظمت

 المعلومات تقنية وتوظيف التدريس مناهج لتطوير العربي البرنامج حول عمل حلقة(  األلكسو) والعلوم

 .بمحافظة مسقط جراند هرمز بفندق 2014 نوفمبر 4-3 من الفترة وذلك خالل والتعلم التعليم في

 تطوير خطة تنفيذ إطار في الحلقة تنفيذ يأتي

 التعليم جودة لتحسين العربي الوطن في التعليم

 خبراء وينفذها ،(األلكسو) منظمة تتبناها التي

 التربية في للتّكنولوجيّات الوطني المركز من

 كفيلة عمل آليات وضع إلى وتهدف بتونس،

 للبرنامج العمانية المحلية الشبكة أداء بدعم

 وتوظيف التدريس مناهج لتطوير العربي

 والتعلم التعليم في واالتصال المعلومات تقنيات

 في العمانية التربوية المنظومة سياسات وتقويم

 .والعشرين الحادي القرن ومهارات التعليمية المناهج هندسة مجاالت

 المدارس المنتسبة لليونسكو أنشطة

 وفد تربوي سعودي يطلع على تجربة المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو

عام  مدير العربية السعودية برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن مبارك الفرج قام وفد تربوي من المملكة

بزيارة للسلطنة لالطالع على تجربة المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو وذلك في اإلشراف التربوي 

، وقد أعدت اللجنة الوطنية برنامجا حافال لزيارة الوفد السعودي تضمن 2014فبراير  19-17الفترة من  

رتان لمدرستي جابر بن زيد للتعليم ما بعد األساسي، ودوحة األدب للتعليم ما بعد األساسي وهي من زيا

المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو، بغرض االطالع على األنشطة والبرامج التي تنفذها، كما تضمن 
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ين المحليين لهذه برنامج الزيارة لقاء موسع يجمع بين مديري المدارس المنتسبة لليونسكو والمنسق

المدارس بالوفد التربوي السعودي الزائر وبحضور محمد بن سليم اليعقوبي أمين اللجنة الوطنية العمانية 

للتربية والثقافة والعلوم حيث استعرضت المدارس أنشطتها وتجاربها، واألهداف التربوية المتحققة لدى 

ثقافية للوفد الزائر لالطالع على بعض المعالم الطلبة من جراء انتسابها لليونسكو، وتم تنظيم رحلة 

التاريخية والحضارية والمواقع السياحية الطبيعية للسلطنة ومنها قلعة الحزم وسوق مطرح وعين الكسفة 

 .وفلج الميسر والذي يعد من األفالج العمانية المدرجة على قائمة التراث العالمي
 

 في االحتفالية السنوية العالمية "ساعة األرض" المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو تشارك 
( مدرسة حتى العام الدراسي 26شاركت المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو والبالغ عددها )

؛ في االحتفالية السنوية "ساعة األرض" وهي مبادرة سنوية عالمية تهدف إلى زيادة 2013/2014

التغيرات المناخية، وذلك من خالل إطفاء األنوار غير مستوى الوعي بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة 

 مساء يوم السبت األخير من شهر مارس لكل عام. 9:30وحتى  8:30الضرورية من الساعة 

حيث قامت جمعية البيئة العمانية؛ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بتنظيم 

الطاقة، حيث يطلب من المدارس المشاركة توفير استهالك الطاقة قدر مسابقة بين المدارس حول توفير 

م، وتفوز بالمسابقة المدرسة التي تحقق أعلى نسبة انخفاض الستهالك 2014االمكان خالل شهر مارس 

الطاقة. كما يتم في إطار هذه االحتفالية التعريف بمضمون وأهداف االحتفال بساعة األرض من خالل 

 ات والمواد التعليمية. الملصقات والنشر

 

 ملتقى طالب المدارس الثاني

ملتقى   2014أكتوبر  22-20اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم خالل الفترة من  تنظم

( طالبا من مختلف محافظات 150) بمشاركة" جيل واع ومسؤول"،  تحت شعارطالب المدارس الثاني 

 ماعا 17 -16السلطنة ممن تتراوح أعمارهم بين 

إلى توفير المناخ المناسب للطلبة المشاركين للتعبير االيجابي بحرية عن  في نسخته الثانية ويهدف الملتقى

الوعي المعرفي حول توظيف التكنولوجيا لخدمة مجتمعهم وتعزيز قدراتهم  غرسآراءهم وافكارهم و

أيضا  ىيهدف الملتقكما . القصيرة ومواهبهم في عدة مجاالت كالتصوير الفوتوغرافي وصناعة األفالم

 .لدى الطلبةإلى تعريف الطالب بالحرف التقليدية العمانية وغرس ثقافة العمل التطوعي وريادة األعمال 

تنظيم هذا الملتقى في نسخته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه الملتقى األول الذي نظمته اللجنة  ويأتي

 وذلك تحت شعار" المستقبل بين أيد شابة". 2012الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم خالل العام 

 

  باليابان المستدامة التنمية أجل من التعليم حول العالمي المؤتمر في يشارك طالبي وفد
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 أجل من التعليم حول العالمي المؤتمر في لليونسكو  المنتسبة العمانية المدارس من طالبي وفد شارك

 . اليونسكو مع م، بالتعاون2014 نوفمبر 8 – 4 من الفترة خالل باليابان أقيم والذي المستدامة التنمية

 المنتسبة المدارس من وطالب معلمين التجمع من هذا من االستفادة بهدف الطالبي الوفد مشاركة تأتي

 المستدامة التنمية أجل من التعليم يخص فيما والمبادرات المعلومات وتبادل لتقديم العالم حول لليونسكو

 . المستدامة التنمية أجل من التعليم مستقبل حول والمقترحات واألفكار الرؤى ووضع المناقشات وتفعيل

 

 لليونسكو المنتسبة بالمدارس الخاص المتحدة األمم نموذج مؤتمر في يشارك طالبي وفد

 مؤتمر في للمشاركة  اإليطالية الجمهورية إلى لليونسكو  المنتسبة العمانية المدارس من طالبي وفد توجه

 شبكة مستوى على ألول مرة ينفذ والذي لليونسكو المنتسبة بالمدارس الخاص المتحدة األمم نموذج

 15-13 من الفترة خالل لليونسكو المنتسبة اإليطالية المدارس إحدى في  لليونسكو المنتسبة المدارس

 الطالب بين الثقافي الحوار دعم إلى المؤتمر يهدف ". ونصون لنحمي"  شعار تحت  م2014 نوفمبر

 األساسية الحقوق احترام وأهمية بينهم والثقافة والعلوم التربية وتعزيز الدول، مختلف من المشاركين

 مناقشات في العماني الطالبي الوفد شارك حيث. مستدامة حياة أجل من السلمي والتعايش والحريات

 األساسي بعد ما للتعليم زيد بن جابر اإلمام بمدرسة من طالبين وتكون الوفد. والبيئة اليونسكو لجنتي

 .األساسي بعد ما للتعليم القرم شاطئ مدرسة من وطالبتين

 

 دنماركي يطلع على تجربة المدارس العمانية المنتسبة لليونسكووفد تربوي 

( معلما ومدير مدرسة من الجنسين يعملون بالمدارس الدنماركية 17قام وفد تربوي دنماركي مكون من )

م، وهدفت الزيارة إلى 2014نوفمبر  22-15المنتسبة لليونسكو بزيارة إلى السلطنة خالل الفترة من 

نسكو، وإلى تعزيز وتطوير تطوير مشاريع التوأمة القائمة بين المدارس العمانية والدنماركية المنتسبة لليو

التعاون بين المدارس من خالل تبادل المعرفة والخبرات حول الثقافتين العمانية والدنماركية، والتعرف 

على المواقع العمانية المدرجة على قائمة 

التراث العالمي، كما تهدف الزيارة إلى 

آلية توسيع ودعم التعاون   تخطيط ومناقشة

ان ومملكة المستقبلي بين سلطنة عم

الدنمارك في مجال أنشطة المدارس 

المنتسبة لليونسكو. وقد نظمت اللجنة 

الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم 

برنامج زيارات ألعضاء الوفد لعدد من 

المدارس العمانية المنسبة لليونسكو 

بمختلف المحافظات التعليمية بالسلطنة، 

مدارس العمانية المنتسبة لليونسكو في مختلف المجاالت التربوية بهدف االطالع على تجارب وأنشطة ال

والتعليمية، كما قام الوفد بزيارة إلى محافظة الداخلية ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية لالطالع على 

المعالم الثقافية والسياحية التي تزخر بها السلطنة، كما زار الوفد عدد من المعالم التراثية والثقافية 

 األكبر. ظة مسقط ومنها دار األوبرا وسوق مطرح وجامع السلطان قابوسبمحاف

 

 :الأنشطة الثقافية - ب

 

    اللقاء التشاوري الثاني حول تطوير المواد التعليمية لتعزيز حقوق اإلنسان 
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والعلوم في اللقاء التشاوري الثاني حول تطوير المواد  والثقافةشاركت اللجنة الوطنية العمانية للتربية 

مركز األمم  نظمهالتعليمية لتعزيز حقوق اإلنسان في المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية، الذي 

للدراسات والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان لمنطقة غرب آسيا والدول العربية والذي عقد في  المتحدة

 .2014يناير  17 -15 الفترةّمان خالل العاصمة األردنية ع

على حقوق اإلنسان حيث دارت  بالتربيةالعرب المعنين  التربويينضم اللقاء نخبة من الخبراء      

لتضمين مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية بالمراحل   الممكنةالنقاشات حول أنسب اآلليات 

 التعليمية المختلفة.

 

 ملفات المشتركة حول العيالة والقهوة العربية والمجالسورشة عمل إلعداد ال

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في ورشة 

عمل حول إعداد الملفات المشتركة بين سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة المنعقدة في مدينة 

 م. 2014فبراير من عام  13 – 9ماراتية من الفترة من العين اإل

تم خالل الورشة استكمال البيانات والمعلومات للملفات المطلوب تقديمها لمنظمة اليونسكو لتسجيلها في 

 القائمة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي وهي ملف العيالة  والقهوة العربية والمجالس.

 

 

 

 

 

 

 مكافحة اإلتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيةحلقة عمل حول 

نظمت وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية المعنية بقضايا مكافحة اإلتجار غير  

؛ حلقة عمل وطنية المشروع بالممتلكات الثقافية كمنظمة اليونسكو، وجهازي اإلنتربول الدولي واألندروا

-19تدريبية حول مكافحة اإلتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وذلك بمحافظة مسقط خالل الفترة 

 م. 2014إبريل  22

وقد شاركت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في هذه الورشة التي هدفت إلى إطالع 

في مجال مكافحة اإلتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية, وتم  المشاركين على الجهود الدولية المبذولة

خاللها استعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال للحد منها، حيث قدم خالل الحلقة العديد من 

 أوراق العمل من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين في هذا المجال على مدى أربعة أيام متواصلة.

 

مية حول تحديد األطر المفهومية والمؤسساتية لصون التراث الثقافي غير الورشة اإلقلي

 المادي

, الورشة اإلقليمية حول تحديد األطر المفهومية 2014مايو  9 – 6أقيمت بدولة الكويت خالل الفترة من 

داب  والمؤسساتية لصون التراث الثقافي غير المادي, والتي نظمها المجلس الوطني للثقافة والعلوم واآل

 بدولة الكويت بالتعاون مع منظمتي األيسيسكو واأللكسو.

وقد شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في 

هذه الورشة والتي هدفت إلى إجراء عرض عام للسياسات القائمة واألطر المؤسسية في المنطقة من أجل 
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راث الثقافي غير المادي في القطاع الثقافي والقطاعات اإلنمائية األخرى والتعرف على صون الت

 االحتياجات والتحديات الخاصة بمجاالت التعاون والمساعدة التقنية في المنطقة.

 

 السلطنة تشارك في اجتماع الجمعية العامة للدول األعضاء في اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي

م اجتماع الجمعية العامة للدول األعضاء 2014يونيو  6-2عقد بمقر اليونسكو بباريس خالل الفترة من 

في اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي. وقد شاركت السلطنة في هذا االجتماع ممثلة بوزارة 

يث تم مناقشة تقرير اللجنة الحكومية والعلوم, ح والثقافةالتراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للتربية 

 بشأن تنفيذ االتفاقية والوضع الراهن لجميع العناصر 2011الدولية حول تقارير الدول األعضاء لعام 

المدرجة على القائمة التمثيلية لصون التراث الثقافي غير المادي ومراجعة التوجيهات التنفيذية لتطبيقها, 

 تفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.كرى السنوية العاشرة الالذودراسة المقترحات لالحتفال ب

 

 

 للجنة التراث العالمي 38اجتماعات الدورة الـ

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في 

يونيو  25 – 15للجنة التراث العالمي، التي عقدت بالدوحة في الفترة من  38اجتماعات الدورة الـ 

التراث العالمي  التي تنفذها لجنة السنويةم. يأتي هذا االجتماع  ضمن سلسة االجتماعات 2014

الستعراض الملفات المقدمة من الدول األعضاء إلدراجها على الئحة التراث العالمي. وخرجت بجملة من 

القرارات من ضمنها: إدراج مواقع ثقافية وطبيعية جديدة على الئحة التراث العالمي باليونسكو، باإلضافة 

 إلى وضع عدد من المواقع ضمن المواقع المهددة بالخطر.

 

 غير الماديالثقافي  الندوة اإلقليمية حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث

بالتعاون مع وزارة  مانيةاللجنة الوطنية العُ نظمت 

الندوة اإلقليمية  "األلكسو" التراث والثقافة ومنظمة

غير الثقافي  حول تعزيز المفهومية القانونية للتراث

م 2014سبتمبر 10إلى  8خالل الفترة من  المادي

جملة من األهداف تحقيق هدفت الندوة إلى  بمسقط.

وضع قانون استرشادي للتراث لالعمل تشتمل على 

الثقافي غير المادي في الدول العربية تشترك في 

قراءة واقع التراث غير ، وصياغته جميع الدول العربية

الدول العربية  وعالقته بالتنمية المستدامة فيالمادي 

ووضع برنامج يتوافق والمجتمعات العربية في تنمية 

 ، وكذلكهذا القطاع وربطه بخطط التنمية في كل دولة

وضع منهاج متكامل لصون هذا القطاع تشترك فيه المنظمات اإلقليمية والدولية بجانب المؤسسات 

دراسة متطلبات ، إضافة إلى رثالعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية هذا اإل، والوطنية في كل دولة

العمل الدولي وفق االتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي وذلك من أجل زيادة فاعلية الدول العربية 

 وحضورها في االتفاقية.
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 فن العيالة.. رابع فن عماني يدرج في القائمة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي 

نجحت السلطنة في تسجيل فن العيالة في القائمة الدولية 

لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي كفن عماني 

رابع يتم إدراجه ضمن هذه القائمة حيث تم تسجيل فن 

العيالة كفن مشترك بين سلطنة عمان ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة، جاء ذلك خالل مشاركة السلطنة ممثلة 

الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة  باللجنة

التراث والثقافة في أعمال الدورة التاسعة الجتماعات 

اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافي غير المادي خالل 

م بمقر منظمة اليونسكو 2014نوفمبر 28-23الفترة من 

اتفاقية التراث الثقافي غير المادي ومناقشة بباريس. والذي هدف إلى مناقشة عدد من المواضيع الخاصة ب

تقارير الدول األعضاء في هذه االتفاقية حول الوضع الحالي للعناصر المدرجة على القائمة التمثيلية 

 للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية. 

 

 اندورة تدريبية حول استراتيجيات تعزيز تعلم وتعليم الحوار لدى طلبة المدارس في سلطنة عم

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشباب دورة تدريبة حول 

استراتيجيات تعزيز تعلم وتعليم الحوار لدى طلبة 

-27المدارس في سلطنة عمان وذلك خالل الفترة من 

بمركز التدريب التابع لوزارة  2014أكتوبر  30

 يم بمحافظة مسقط.التربية والتعل

استهدفت الدورة عدداً من معلمى ومعلمات العلوم 

اإلنسانية بتعليمية محافظة مسقط وهدفت إلى تعريف 

المشاركين بماهية الحوار وأنواعه وتقديم معلومات 

نظرية حول الحوار الناجح والفعال، وآلية ترسيخ ثقافة 

ى الحوار لدى الطالب في البيئة المدرسية، باإلضافة إل

أهم استراتيجيات تعليم وتعلم الحوار لدى طالب المدارس. حيث جاءت الدورة بالتزامن مع االحتفال بيوم 

 الشباب العماني والذي يصادف السادس والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام.

 

 :الأنشطة العلمية - ج

 "اللجنة الوطنية تحتفي باليوم العالمي للمياه تحت شعار "الماء والطاقة

 22احتفلت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم باليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به العالم في 

مارس من كل عام. وتميزت االحتفالية التي نظمتها اللجنة بهذه المناسبة بشراكة فاعلة مع المؤسسات 

يام بوالية قريات بمحافظة مسقط بالتعاون مع الحكومية والمدنية المعنية؛ فقد تم تنظيم برنامج لمدة ثالثة أ

فريق أصدقاء السالم التطوعي بنادي قريات الرياضي، حيث تم اختيار موقع سد وادي ضيقة بوالية 

قريات لتنفيذ البرنامج لخصوصية المكان المرتبط بحدث المناسبة وللمعاني التي يمكن أن يوحي بها السد 

 كرة مدى إمكانية استغالل الماء إلنتاج الطاقة.وكميات المياه المحتجزة خلفه عن ف

اشتمل البرنامج على إقامة مسابقات علمية في مجال االبتكارات والبحوث والفنون التشكيلية قدمت جميعها 

زخما من اإلبداع الفكري والمهاري في شعار المناسبة "الماء والطاقة"، كما تضمن برنامج االحتفال تنفيذ 
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لرياضية والترفيهية للكبار والصغار بهدف بث الوعي بأهمية المياه ومجاالت عدد من المسابقات ا

 استثمارها في الطاقة النظيفة.

وقد تم تكريم الفائزين في احتفالية أقيمت بسد وادي ضيقة برعاية سعادة الدكتور/ حمود بن خلفان 

نية للتربية والثقافة والعلوم، كما قدم الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم نائب رئيسة اللجنة الوطنية العما

المعرض المصاحب للجمهور جانبا من األعمال الفائزة في المسابقات التي أقيمت بهذه المناسبة إلى جانب 

ما تم عرضه من قبل الجهات الحكومية المعنية المشاركة في المعرض. وفي حفل الختام قدمت العروض 

 مناشط البرنامج إلى جانب تكريم المشاركين في تنظيم االحتفالية.الفنية والمسرحية والمواد الفلمية ل

 

  IHPللمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي  (21) السلطنة تشارك في اجتماعات الدورة

( للمجلس الدولي 21شاركت السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في اجتماعات الدورة )

 18التي عقدت في مقر اليونسكو بباريس خالل الفترة من  IHPالهيدرولوجي الدوليالحكومي للبرنامج 

م، وتضمن جدول أعمال االجتماع انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وعرض تطورات 2014يونيو  20 –

، والبرنامج  2021 – 2014قطاع العلوم الطبيعية وقسم علوم المياه وفق اإلستراتيجية المتوسطة المدى 

(، ومناقشة بعض التقارير ومن أهمها: التقرير الخاص 37C/5)  2015 – 2014انية لألعوام والميز

للمجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي  20بتنفيذ القرارات والتوصيات التي اعتمدت في الدورة 

جتماع ، وتم خالل اال2014 – 2021 )، وكذلك التقرير الخاص بتطبيق المرحلة الثامنة للمجلس ) 

 مراجعة برامج المجلس المرتبطة بأنشطة وبرامج اليونسكو.

الجدير بالذكر بأن السلطنة انتخبت في عضوية المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي 

 للمؤتمر العام لليونسكو. 37خالل الدورة  IHPالدولي

  مانية للتربية والثقافة والعلومالعامة للجنة الوطنية العوفد من منظمة )الملست( يزور مقر األمانة 

قام وفد من المنظمة العالمية الستثمار أوقات الفراغ 

بالعلوم والتكنلوجيا )الملست( بزيارة لمقر األمانة العامة 

 15يوم  للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

قدم وفد المنظمة نبذة تعريفية حول ، حيث 2014سبتمبر 

أنشطتها وبرامجها التي تستهدف الشباب في مجالي 

العلوم والتكنولوجيا وسبل استفادة اللجنة الوطنية 

العمانية للتربية والثقافة والعلوم من برامج وأنشطة 

المنظمة والتعاون في تنفيذها، وأشاد الوفد الزائر بالنتائج 

من خالل مشاركاتهم في  التي حققها شباب السلطنة

بعض أنشطة المنظمة ومن بينها الملتقى العلمي 

اآلسيوي الثالث الذي أقيم باألردن، ومن جانبه رحب 

أمين اللجنة بتوسيع دائرة التعاون مع المنظمة مستقبال في مختلف المجاالت بما يخدم األهداف والغايات 

 نية.المشتركة بين منظمة الملست واللجنة الوطنية العما

 

 م، مسقط قصر البستان 2014أكتوبر  22-20  مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه

شاركت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في 

مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه تحت شعار "نحو إدارة 

فاعلة"  الذي نظمته وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه 

بالتعاون مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول العمانية 

الخليج العربية والهيئة العامة للكهرباء والمياه وجمعية علوم 

وتقنية المياه بمملكة البحرين والجمعية العمانية للمياه خالل 

 م.2014أكتوبر  22-20الفترة 
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وإدراك أهمية تحسين كفاءة المياه وهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي بالسياسات والقرارات المائية 

للمساهمة في تحقيق اإلدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد 

التحديات التي تواجه تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية 

 والسياسية السائدة بدول مجلس التعاون.

هدف إلى تبادل اآلراء والخبرات بين الباحثين والمختصين وصانعي القرارات والسياسات حول  كما

تحسين كفاءة المياه وتحديد االحتياجات واألولويات البحثية العلمية والتقنية في مجال كفاءة المياه واقامة 

 شبكات االتصال بين االفراد والمؤسسات والجمعيات المتخصصة في دول المجلس.

ورقة عمل بحثية وعلمية يقدمها خبراء ومختصون من داخل السلطنة وخارجها  58ناقش المؤتمر عدد و

 .إضافة الى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة

ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية شاركت في المعرض الذي أُقيم على هامش المؤتمر بركن ُعرض 

 وطنية في مجاالتها الثالثة : التربية والثقافة والعلوم . فيه بعض أهم إصدارات اللجنة ال

 

 

 

 

 أنشطة الاتصال والمعلومات - د

 

 اجتماع المجلس الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع بمقر اليونسكو 

شاركت السلطنة ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وهيئة تقنية المعلومات في اجتماع 

مايو  20-19الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع )ايفاب( الذي عقد بباريس خالل الفترة  المجلس

م. تم خالل االجتماع مراجعة وتقييم ما تم إنجازه خالل الفترة الماضية، ودراسة السبل المناسبة 2014

الرئيسية  لتوسيع نطاق عمل البرنامج وتوفير الموارد المالية له، كما تم مناقشة وتحديد المجاالت

للبرنامج، وكيفية زيادة التعاون الدولي، ومواصلة تعزيز مشاركة الدول األعضاء والتوجهات المستقبلية 

 وخطوط العمل للبرنامج في ضوء الخطة اإلستراتيجية للبرنامج والتي أقرها المجلس التنفيذي لليونسكو. 

 

ن العمانيين لتطوير متطلبات الكفايات ورشة عمل "دعم المصادر التعليمية المفتوحة إلعداد المدربي

 المهنية للمعلمين"

في إطار مشروع المصادر التعليمة المفتوحة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو تم تنظيم 

ورشة عمل "دعم المصادر التعليمية المفتوحة إلعداد المدربين العمانيين لتطوير متطلبات الكفايات 

م بمحافظة مسقط، تم خالل 2014أبريل  2مارس إلى  30ذلك خالل الفترة من المهنية للمعلمين" و

الورشة وضع تصور لنطاق المقرر التعليمي إلطار عمل كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصال والمصادر التعليمية المفتوحة, والذي من المؤمل أن يكون محور برنامج تنمية مهنية تجريبي 

قت الحق من هذا العام. كما تم مناقشة كيفية تأهيل مطوري المناهج التعليمية العمانيين من خالل في و

تزويدهم بالمهارات الالزمة ليكونوا قادرين على تكييف وتخصيص المصادر التعليمية المفتوحة لدعم 

 السياق العماني. تطبيق إطار اليونسكو لكفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في

 

 السلطنة نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج المعلومات للجميع ) إيفاب (
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انتخبت السلطنة لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج المعلومات للجميع )إيفاب(، وذلك خالل انعقاد 

السلطنة لهذا االجتماع الثامن للمجلس الحكومي للبرنامج بالعاصمة الفرنسية باريس، وجاء انتخاب 

 (. 2013-2012المنصب نتيجة لدورها الفعال خالل الدورة السابقة للسنتين )

 36الجدير بالذكر بأن السلطنة تم انتخابها في عضوية المجلس الحكومي لإليفاب خالل أعمال الدورة 

 (.2015-2012للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وتستمر ألربع سنوات )

 

 لتصرف اإللكتروني في الوثائق واألرشيف"دورة تدريبية حول "ا

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الدورة التدريبية للعاملين باللجان الوطنية العربية 

في الوثائق واالرشيف" وذلك بمشاركة ممثلي اللجان  اإللكترونيللتربية والثقافة والعلوم حول "التصرف 

 أكتوبر بمسقط. 16-13الوطنية العربية المعنيين بالتوثيق واألرشفة خالل الفترة من 

تهدف الدورة إلى تنمية مهارات العاملين باللجان الوطنية حول آلية إرساء منظومة إلكترونية للتصرف 

في  في الوثائق واألرشيف ترتكز على التصرف

الدورة الكاملة التي تمر بها الوثيقة اإلدارية منذ 

نشأتها في اإلدارة وطريقة التعامل معها وحفظها 

وأرشفتها، وكيفية تجنب تكدس الوثائق في األقسام 

االدارية للمؤسسات والطرق المثلى لتصنيفها على 

 اتخاذحسب أهميتها والغاية من إنشائها، وأهمية 

لوثيقة النهائي سواء الحفظ القرار المناسب لمصير ا

كما تهدف  االنتقالي ثم الحفظ الدائم أو اإلتالف.

الدورة إلى تكوين تراث أرشيفي يسهل البحث 

  العلمي.

 

 ورشة تدريبية إقليمية حول "برنامج سجل ذاكرة العالم "

بمحافظة  م2014ديسمبر  18-15نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم خالل الفترة من  

أعمال الورشة التدريبية اإلقليمية "برنامج سجل ذاكرة العالم " بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة  ،مسقط

  .ومنظمة اليونسكو ومشاركة ممثلين عن ثالثة عشر دولة عربية وخبراء من اليونسكو

تهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج سجل ذاكرة العالم 

وى المحلي واإلقليمي، والتعرف على كيفية على المست

إعداد القوائم الوطنية الخاصة بالتراث الوثائقي مما 

ً بالقائمة التمثيلية لسجل  يساهم في مهمة تسجيلها الحقا

ذاكرة العالم باليونسكو، وتبادل األفكار والخبرات بين 

الدول المشاركة في مجال التراث الوثائقي، وتدريب 

ة على وجه الخصوص والكوادر الكوادر العماني

العربية العاملين في مجال التراث الوثائقي على كيفية 

  إعداد القوائم الوطنية لسجل ذاكرة العالم.

تضمن برنامج الورشة مناقشة خمسة محاور رئيسية من خالل أوراق عمل وجلسات تفاعلية بين الخبراء 

اركين على كيفية إعداد ملفات الترشيح للتراث والمشاركين وكذلك تطبيقات عملية يتدرب خاللها المش

الوثائقي لبلدانهم والمتوافقة مع المعايير من أجل تقديمها لليونسكو بغرض تسجيلها في القائمة التمثيلية 
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سجل ذاكرة العالم، كما يتعرف المشاركين من خالل الجلسات التفاعلية مع الخبراء على آلية تأسيس لجان 

 امج سجل ذاكرة العالم.وطنية لبرنإقليمية و

خرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها تشجيع إنشاء لجنة إقليمية أو شبه إقليمية لبرنامج سجل وقد 

وصى المشاركون بالحلقة تعميم التجربة العمانية على أذاكرة العالم، وكذلك لجان وطنية عربية، كما 

وعقد المزيد من الورشات المحلية واإلقليمية الدول العربية في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي، 

 .بالتعريف بالبرنامج

 

 وفد تربوي لبناني يطلع على تجربة مراكز مصادر التعلم بالسلطنة

م،  بزيارة إلى السلطنة بهدف االطالع على 2014ديسمبر  18-15قام وفد تربوي لبناني خالل الفترة من 

تجربة السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في مجال مراكز مصادر التعلم وعالقتها بالمنهج واألنشطة 

العمانية للتربية والثقافة والعلوم  الالصفية، ويأتي تنفيذ الزيارة بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية

ومكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية ببيروت، نظرا لما تشهده السلطنة من تطور متسارع وتجارب 

 تربوية رائدة. 

تضمن برنامج الزيارة لقاءات تربوية مع مختصين معنيين بإدارة مراكز مصادر التعلم واإلشراف عليها 

طوير المناهج. حيث اطلع الوفد على اآلليات المتبعة لتأليف المناهج وتطويرها في المديرية العامة لت

وعالقتها الوثيقة بمراكز مصادر التعلم، كما قدم المختصين من قسم مصادر التعلم التعريف بالئحة 

مراكز مصادر التعلم، وأسس العمل بها وطرق االستفادة منها وتوظيفها في تنفيذ المنهج الدراسي، إلى 

جانب التعريف بمقتنيات مراكز مصادر التعلم، والكادر التربوي المسؤول عن إدارتها واإلشراف عليها 

ومؤهالتهم وما يقدم لهم من برامج تدريبية في إطار إنمائهم المهني وتطوير قدراتهم المهنية. كما استمع 

عن برنامج التنمية المعرفية الذي  الوفد الزائر في إطار زيارته للمديرية العامة للتقويم التربوي إلى شرح

 يركز على المشاريع الطالبية والدراسات الدولية المتعلقة بالعلوم والرياضيات والمفاهيم الجغرافية.

ولالطالع على الجانب العملي لمراكز مصادر التعلم وما تقدمه من خدمات تربوية للطالب والمعلم قام   

سبية للتعليم األساسي حلقة يم األساسي حلقة أولى ومدرسة عائشة الراالوفد بزيارة إلى مدرسة التفوق للتعل

، حيث حضر أعضاء الوفد مجموعة من حصص التطبيق العملي في مراكز مصادر التعلم ثانية

بالمدرستين، ثم توجه الوفد إلى جامعة السلطان قابوس للتعرف على المكتبة الرئيسية للجامعة وما تقدمه 

 واألكاديميين، وبالنظام المعمول به إلدارة المكتبة وإمكاناتها التقنية.من خدمات للطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:

 دائرة العالقات واإلعالم 

 اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

 


