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�إنه ملن مين �لطالع �أن يتز�من �لعدد �لثاين من 
�لن�صرة �ل�صنوية للمد�ر�س �ملنت�صبة لليون�صكو 
لإن�صاء  �ل�صتني  بالعيد  �ملنظمة  �حتفال  مع 
و�لتي  لليون�صكو،  �ملنت�صبة  �مل��د�ر���س  �صبكة 
�ن�صمت �إليها �ل�صلطنة عام 1998، وحظي ول 
ز�ل يحظى م�صروع �ملد�ر�س �ملنت�صبة لليون�صكو 
�لرتبية  وز�رة  قبل  من  كبري  ودع��م  باهتمام 
�لرتبوية  �لنو�فذ  �أح��د  ميثل  كونه  و�لتعليم 
�لتعليمية �لتي تطل من خاللها �ل�صلطنة على 

دول �لعامل �ملختلفة.

كالتنمية  �ل���ر�ئ���دة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��و����ص��ي��ع  �إن 
�مل�صتد�مة و�لتعلم �ملتبادل بني �لثقافات تعترب 
�أهمية كبرية يف تن�صئة جيل من �ل�صباب  ذ�ت 
قادر على�حلو�ر و�لتو��صل مع ثقافات خمتلفة 
و�لتي توؤدي بدورها �إلى تقارب وجهات �لنظر 
و�ح��د  ع��امل  يف  نعي�س  نحن   « م��ب��د�أ  لتحقيق 
ياأتي  هنا  ومن   » و�ح��د  عامل  �أج��ل  من  ونتعلم 
دور وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالعمل على غر�س 
من  �ل��ط��الب  نفو�س  يف  و�لقيم  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه 
و�ملبادر�ت  و�مل�صاريع  �لدر��صية  �ملناهج  خالل 
و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�صتويات  على  و�مللتقيات 

و�لعاملية.
�ملنت�صبة  �ملد�ر�س  بني  �لتو�أمة  م�صروع  ويعترب 
�للجنة  بني  �مل�صرتك  �لتعاون  ثمار  من  ثمرة 
و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية  �لعمانية  �لوطنية 
و�للجان �لوطنية يف �لدول �لأخرى، وذلك يف 
حتت  يندرج  و�لذي  �لثقايف  �لتنوع  دعم  �إطار 
�للجان  بني  �لأوروب��ي  �لعربي  �حل��و�ر  مبادرة 
�مل�صاريع  من  تعترب  و�لتي  لليون�صكو  �لوطنية 
�لعمانيةمع  �ملد�ر�س  تنفذها  �لتي  �لريادية 
هذه  �أن  كما  �أخ��رى  دول  من  منت�صبة  مد�ر�س 

للرتبية  �ملتحدة  �لأم��م  عقد  تدعم  �ملبادر�ت 
تعزيز  بهدف   ، �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أج��ل  من 
�ل�����ص��الت وت��ق��وي��ة �ل���رو�ب���ط ب��ني �مل��د�ر���س 
ثقافات  على  و�لتعرف  لليون�صكو  �ملنت�صبة 
�لأخ��رى  �ل�صعوب  وتقاليد  وع���اد�ت  وت���ر�ث 
وكذلك تطوير �ملهار�ت �لجتماعية و�لثقافية 
من خالل �لتو��صل بني طالب ومعلمي �ملد�ر�س 

�ملنت�صبة لليون�صكو.

 ومن �أهم م�صاريع �لتو�أمة �لإقليمية و�لعاملية 
�ملنت�صبة  �لعمانية  �مل��د�ر���س  نفذتها  �ل��ت��ي 
مع  �ل��ت��و�أم��ة  م�����ص��روع  م���وؤخ���رً�،  لليون�صكو  
ومع  �لعاملي،  �لرت�ث  �صون  جمال  يف  �لدمنارك 
�أملانيا يف جمال �للغة، و�لطاقة �ل�صم�صية ومع 
لبنان يف جمال �لرت�ث �ملادي وغري �ملادي ، �إلى 
�لعمانية  �ملد�ر�س  بني  �ملحلية  �لتو�أمة  جانب 

�ملنت�صبة لليون�صكو مع بع�صها �لبع�س.

ويف �خلتام ...
�لعدد  ه��ذ�  يف  �لفر�صة  �أنتهز  �أن  ي�صعدين 
وكافة  لليون�صكو  �ملنت�صبة  �مل��د�ر���س  لتهنئة 
و�لطلبة  و�ل��ت��دري�����ص��ي��ة  �لد�ري�����ة  �ل���ك���و�در 
و�لطالبات باحتفالها هذ� �لعام 2013 بالعيد 
�ملنت�صبة  �مل��د�ر���س  �صبكة  لإن�����ص��اء  �ل�صتني 
�إل��ى  �أن�صطتها  يف  ت�صتند  و�ل��ت��ي   . لليون�صكو 
وناأمل  حمليًا«  و�عمل   ، عامليًا  فكر   « مفهوم 
م��ن ه��ذه �مل��د�ر���س �أن ت��ك��ون ر�ئ���دة لإع���د�د 
عاملي،  بطابع  يت�صم  جمتمع  يف  للعي�س  طالبها 
�ل��دويل. �لتفاهم  �أج��ل  من  �لرتبية   ولتعزيز 

و�هلل ويل �لتوفيق

د. مديحة بنت �أحمد �ل�صيبانية
وزيرة الرتبية والتعليم

رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

حرفتي 000
        عز و�أ�صالة

مدر�صة �حل�صارة للتعليم �لأ�صا�صي ح1



ملتقى طالب املدار�س الأول 
               امل�شتقبل بني اأيد �شابة

امللتقى 

الطالبي

الأول

الرتبية  وزارة  اأطلقتها  رائدة  تعليمية  مبادرة  هو  الأول  املدار�س  طالب  ملتقى 

وعدد  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  والتعليم 

من املوؤ�ش�شات الداعمة لل�شباب، وجاء امللتقى بعنوان » امل�شتقبل بني اأيٍد �شابة «خللق 

 200 امللتقى  يف  �شارك  للمجتمع.  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  يحقق  جيل 

طالب من جميع حمافظات ال�شلطنة من ال�شفني العا�شر واحلادي ع�شر يف الفرتة 

التدريبية  العمل  وور�س  حلقات  من  عدد  تقدمي  ومت   .  2012 نوفمرب   13-11 من 

تتناول موا�شيع خمتلفة.
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�أهد�ف �مللتقى:

ال�شباب. بني  والتوا�شل  احلوار  قنوات  "• فتح 
البتكارية. ومواهبهم  ال�شباب  قدرات  "• تعزيز 

البناءة. والأفكار  الآراء  عن  بحرية  الإيجابي  للتعبري  املنا�شب  املناخ  "• توفري 
الأعمال. وريادة  التجارية  الأعمال  ثقافة  "• ن�شر 

التكنولوجيا. اأخالقيات  حول  املعريف  الوعي  "• بث 
ال�شباب. بني  املجتمع  وخدمة  التطوعي  العمل  ثقافة  • ن�شر 

�ملحاور �لرئي�صة للملتقى:

1. ريادة الأعمال وثقافة الأعمال التجارية.

2. الثقافة والفن اجلرافيتي.

3. اأخالقيات التكنولوجيا والوعي املعلوماتي واملعريف.

4. ال�شخ�شية الإيجابية وروح الإبداع واملبادرة.

�لرب�مج �لرتفيهية و�لأم�صيات �لرت�ثية:

ت�شمن الربنامج يف اليوم الأول اأم�شية ريا�شية التقى خاللها الطالب امل�شاركون يف امللتقى 
بعدد من الريا�شيني العمانيني الدوليني الذين اأجادوا ف خمتلف الألعاب الريا�شية من 
اأمثال لعبنا الدويل علي احلب�شي حار�س املنتخب الوطني ونادي ويجان الجنليزي، وجنم 
البو�شعيدي.  حم�شن  ال�شراعية  القوارب  �شباقات  وبطل  الوهيبي،  حمد  العاملي  الراليات 
بالنف�س  الثقة  خالل  من  للطالب  ون�شائحهم  جناحهم  وق�ش�س  جتاربهم  عن  وحتدثوا 

والنتماء للوطن والعمل التطوعي وخدمة املجتمع.
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فيما اأقيمت يف اليوم الثاين اأم�شية تراثية وفنية من اإعداد وتنفيذ الطالب اأنف�شهم، وبرزت خالل 

هذه الأم�شية املواهب املختلفة التي يتمتع بها الكثري من الطالب. وجاءت الأم�شية الثالثة لتكرمي 

جميع الطالب امل�شاركني واجلهات والأفراد واملوؤ�ش�شات الداعمة وامل�شاركة يف فعاليات امللتقى.

العمانيني  البحارة  من  عدد  خالل  ومن  لالإبحار  عمان  قامت   ، وترفيهية  تعليمية  وكربامج 

املحرتفني بتقدمي حما�شرة عن جتاربهم مع الإبحار ال�شراعي وذلك من خالل متثيلهم ل�شلطنة 

عمان يف امل�شابقات الدولية وح�شولهم على جوائز عاملية يف الإبحار ال�شراعي وت�شمنت املحا�شرة 

جتربة  لالإبحار  عمان  قدمت  كما  الرائعة.  التجارب  هذه  عن  الت�شجيلية  الأفالم  بع�س  تقدمي 

يف  الإبحار  لتجربة  الفر�شة  اإعطائهم  مت  حيث  امل�شاركني،  الطالب  جلميع  ال�شراعي  لالإبحار 

القوارب ال�شراعية مبدر�شة الإبحار ال�شراعي بولية امل�شنعة.



قامت اللجنة الوطنية العمانية وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم خالل العام الدرا�شي 2011/ 2012 باإدراج جمموعة جديدة من 
ومعلميها  اإجادة طالبها  اإلى  ،بالإ�شافة  واخلارجية  الداخلية  والال�شفية ومب�شاركاتها  ال�شفية  باأن�شطتها  املجيدة  الُعمانية  املدار�س 
اإلى جنب مع  املدار�س جنبا  لليون�شكو.. حيث تعمل هذه  املنت�شبة  للمدار�س  العاملية  ال�شبكة  اإلى  والبتكار  الإبداع  واإداراتها يف جمال 
املدار�س الُعمانية احلالية املنت�شبة لليون�شكو وكذلك مع املدار�س املنت�شبة من خمتلف دول العامل. ومع هذه الإ�شافة اجلديدة اأ�شبح 

عدد املدار�س الُعمانية املنت�شبة لليون�شكو �شتة وع�شرين )26(مدر�شة موزعة على جميع حمافظات ال�شلطنة.

�ملد�ر�س �جلديدة �لعمانية �ملنت�صبة لليون�صكو:

النوعاملدر�سةاملديرية التعليميةم

1

م�شقط

بناتمدر�شة �شاطئ القرم للتعليم ما بعد الأ�شا�شي

بناتمدر�شة احل�شارة للتعليم الأ�شا�شي ح21

مدر�شة ال�شلطان3
بنني وبنات 

) خا�شة (

بناتمدر�شة �شكينة بنت احل�شني للتعليم الأ�شا�شيم�شندم4

بننيمدر�شة عزان بن قي�س للتعليم ما بعد الأ�شا�شيالربميي5

بنيمدر�شة �شاللة للتعليم ما بعد الأ�شا�شيظفار6

بنني وبناتمدر�شة العزة للتعليم الأ�شا�شي ح1الباطنة جنوب7

بننيمدر�شة �شحار للتعليم ما بعد الأ�شا�شيالباطنة �شمال8

بناتمدر�شة املروة للتعليم الأ�شا�شيال�رشقية جنوب9

بناتمدر�شة �شناو للتعليم الأ�شا�شيال�رشقية �شمال10

بننيمدر�شة بلعرب بن �شلطان للتعليم ما بعد الأ�شا�شيالداخلية11

بننيمدر�شة �شيف بن �شلطان للتعليم ما بعد الأ�شا�شيالظاهرة12

وللتعريف بهذا امل�شروع ، قامت اللجنة الوطنية العمانية بعمل ور�شة تعريفية للمن�شقني املحلني باملدار�س املنت�شبة لليون�شكو اجلديدة 
باملطويات  املدار�س  تزويد  و  البدء يف  تنفيذها  ال�شنوية وكيفية  تعريفهم باخلطة  دي�شمرب 2011.  ت�شمنت  الفرتة من 5-4  ، خالل 
اليون�شكو  الإقليمية من مكتب  املن�شقة  و�شاركت  للمدار�س اجلديدة.  اليون�شكو  اإلى  النت�شاب  �شهادات  وت�شليم  التعريفية   والكتيبات 

بعّمان يف هذه الور�شة بورقتني عمل هما:
- الورقة الأولى : خلفية عن م�شروع �شبكة املدار�س املنت�شبة لليون�شكو عربياً وعاملياً.

- الورقة الثانية : املحور الأول / التعلم املتبادل بني الثقافات والرتاث العاملي ،
                              املحور الثاين / البيئة والتنمية امل�شتدامة.

�ملد�ر�س �جلديدة  �لُعمانية �ملنت�صبة لليون�صكو
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م�شاريع 

التواأمة



التواأمة املحلية

التواأمة بني مدار�س حمافظة ظفار

يعترب م�شروع التواأمة بني املدار�س املنت�شبة لليون�شكو يف حمافظة ظفار اأمنوذجا ناجحا مل�شاريع التواأمة املحلية 

التي اأدرجتها اللجنة الوطنية العمانية يف خطتها للعام 2010/ 2011 للنهو�س باملدار�س العمانية املنت�شبة لليون�شكو 

يف ال�شلطنة، وذلك بهدف توحيد اجلهود بني هذه املدار�س من اأجل اإبراز اأن�شطتها وم�شاريعها مما يحقق اأهداف 

وزارة الرتبية والتعليم من جهة وال�شبكة العاملية للمدار�س املنت�شبة لليون�شكو من جهة اأخرى.

ويف هذا الإطار قامت مدر�شة ال�شعادة للبنات ومدر�شة �شاللة للبنني ) مدار�س للتعليم  ما بعد الأ�شا�شي( باإطالق 

حملة »تعزيز القيم الإن�شانية« التي تهدف اإلى تاأ�شيل القيم الإن�شانية بكافة جوانبها يف نفو�س الطالب ،وتتمثل يف 

الحرتام املتبادل واحلوار وتعزيز الهوية العمانية ون�شر ثقافة التعاون والت�شامح واملحبة بني اأفراد املجتمع، كما 

تهدف اأي�شا اإلى غر�س قيم امل�شاواة مع ذوي الحتياجات اخلا�شة ،ودجمهم باملجتمع يف كافة املنا�شط والفعاليات.

ومن �شمن الأن�شطة امل�شاحبة لهذه احلملة، اأقيمت �شل�شلة من املحا�شرات والندوات امل�شرتكة بني املدر�شتني. كما 

مت اإقامة م�شابقات خمتلفة تعزز وتغر�س قيم احلملة مثل م�شابقة : الت�شوير ال�شوئي، م�شابقة الر�شم، م�شابقة 

الت�شميم اجلرافيكى، وم�شابقة اأف�شل مقال باللغة الإجنليزية.  ولتعزيز هذه احلملة مت اإن�شاء موقع اإلكرتوين 

خا�س بها.

»تعزيز القيم الإن�سانية«
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التواأمة الإقليمية

والثقافة  والعلوم  للرتبية  اللبنانية  الوطنية  اللجنة  قامت  اليون�شكو  ملنظمة  امل�شاهمة  برنامج  اإطار  يف 
اإقامة تواأمة بني  اإلى  بعمل م�شروع تواأمة بني عدد من الدول العربية والأوروبية، هدف هذا امل�شروع  

ع�شرة مدار�س  منت�شبة  هي �شلطنة عمان، الأردن، لبنان، اأملانيا، الدمنارك  وفرن�شا . 
قام طالب وطالبات هذه املدار�س بتنفيذ م�شاريع م�شرتكة، ومت الرتكيز يف هذه امل�شاريع على موا�شيع 
قامت  حيث  الإن�شان،  وحقوق  الثقايف  التنوع  املياه،  املناخي،  التغري  والتقاليد،  العادات  الرتاث،  مثل: 
املدار�س بالعمل يف هذا امل�شروع ملدة ثالثة اأ�شهر تبادلت خاللها  الكثري من املعلومات، وال�شور، والآراء 
حول املوا�شيع التي مت اختيارها، كما قامت املدار�س بتنفيذ عدد من الأن�شطة وامل�شاريع ال�شغرية داخل 
كل مدر�شة بهدف التعريف باملدار�س الأخرى، ومع نهاية الفرتة املحددة للم�شاريع �شاركت املدار�س يف 
منتدى ال�شباب من اأجل ال�شالم والتنمية امل�شتدامة والذي عقد يف اجلمهورية اللبنانية خالل الفرتة 

من 18 الى 22 اأبريل 2012.  

املنتدى،  ال�شلطنة يف هذا  لليون�شكو  املنت�شبة  الُعمانية  املدار�س  اإحدى  ال�شلطان اخلا�شة  مثلت مدر�شة 
التعريف بامل�شروع الذي مت تنفيذه مع  اإلى   وقدم الطالب عرو�شا تقدميية عن مدر�شتهم، بالإ�شافة 
قام طالب  وقد  امل�شاركة،  للدول  ثقافيا  املنتدى معر�شا  هذا  �شاحب  كما  لبنان.  ال�شريكة من  املدر�شة 
وت�شمن  التقليدية،  العمانية  والأزياء  وامل�شغولت  للحرف  مناذج  بعر�س  اخلا�شة  ال�شلطان  مدر�شة 
املواقع  لبع�س  الثقافية  الزيارات  من  عددا  للم�شاريع  التقدميية  العرو�س  جانب  الى  املنتدى  برنامج 
امل�شتدامة  التنمية  موا�شيع  العمل عن  ور�س  و  املحا�شرات  عددا من  تقدمي  كما مت  اللبنانية.  الأثرية 

والتنوع الثقايف.

اأن�شطة  املنت�شبة بتقدمي عرو�س تقدميية عن  الوطنيون للمدار�س  املن�شقون  املنتدى قام  وعلى هام�س 
ال�شبكة وامل�شاريع امل�شتقبلية ل�شتمرار التعاون ، ومت  تبادل املقرتحات حول و�شع خطة لالحتفال بالعام 

ال�شتني لإن�شاء �شبكة املدار�س املنت�شبة لليون�شكو يف عام 2013. 

التواأمة مع لبنان

»ال�سباب من اأجل ال�سالم والتنمية امل�ستدامة«



التواأمة العاملية

الدول  من  جمموعة  بني  التواأمة  م�شروع  �شمن  ياأتي  والذي  العاملي  الرتاث  اإحياء  م�شروع  يف  ال�شلطنة  �شاركت 
العربية )�شلطنة عمان ، البحرين ،العراق ،م�شر، ال�شودان ، الأردن ، لبنان ، فل�شطني و �شوريا( والدمنارك وذلك 
بهدف ن�شر الوعي باأهمية �شون مواقعنا الرتاثية املدرجة يف قائمة  الرتاث العاملي، و امل�شاركة يف حوار وتبادل 

الثقافات بني الدول امل�شاركة ودعما لعقد الرتبية من اأجل التنمية امل�شتدامة .

خطوات تنفيذ امل�رشوع :

اختيار املدار�س القريبة من مواقع الرتاث العاملي • 
التوا�شل عن طريق الإنرتنت مع املدار�س امل�شاركة من الدول الأخرى.• 
عمل بع�س الفعاليات الرتاثية مثل الألعاب ال�شعبية والرق�شات الفلكلورية.• 
التوا�شل و اإر�شال مقاطع فيديو عن هذه الفعاليات.• 

ويف �شهر مار�س 2011 مت عقد موؤمتر للطالب امل�شاركني يف هذا امل�شروع بالعا�شمة الدمناركية كوبنهاجن ، وذلك 
الأ�شا�شي  للتعليم ما بعد  املوؤمتر مدر�شة فاطمة بنت قي�س  ال�شلطنة يف هذا  ، وقد مثل  لعر�س جتربة كل دولة 

مبنطقة الظاهرة.

اإ�شافة الى عدد من الربامج  اأوراق عمل عن امل�شروع وكيفية تنفيذه،  وقام الطالب واملعلمون امل�شاركون بتقدمي 
والفعاليات املختلفة التي مت اعدادها من قبل املنظمني. وعلى هام�س املوؤمتر قام امل�شاركون بزيارة عدة مواقع اأثرية 
بالدمنارك ، ومت ال�شتماع اإلى ق�شة روتها اأمرية من الأ�شرة املالكة عن ملك الدمنارك، والقلعة الأثرية.  كذلك 
الدمنارك،  يف  والتعليمي  الرتبوي  النظام  طبيعة  على  للتعرف  املهمة  الرتبوية  ال�شخ�شيات  من  بالعديد  اإلتقى 

وزيارة اإلى اللجنة الوطنية الدمناركية لليون�شكو.

التواأمة مع الدمنارك

»اإحياء الرتاث العاملي«

التواأمة مع لبنان

»ال�سباب من اأجل ال�سالم والتنمية امل�ستدامة«
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التواأمة مع اأملانيا

ال�سباب والتنوع الإعالمي

�شارك وفد �شم 14 طالباً وطالبة ومعلماً من مدر�شتي جابر بن زيد للبنني، ومدر�شة دوحة الأدب للبنات من 
حمافظة م�شقط، ومدر�شة ال�شعادة للبنات من حمافظة ظفار يف زيارة للجمهورية الأملانية  وذلك بناء على خطة 
الزيارات املتبادلة �شمن م�شروع التواأمة امل�شرتك بني �شلطنة عمان واأملانيا يف جمال تعليم اللغات )اللغة العربية 
الأملانية  �شلرجمنازيوم  مدر�شة  من  بدعوة  الزيارة  هذه  وجاءت   . ال�شم�شية(  )الطاقة  والعلوم  الأملانية(  واللغة 
للم�شاركة يف موؤمتر ال�شباب الدويل للتنوع الإعالمي والذي �شم طالب ومعلمني من اأملانيا وبولندا وناميبيا اإلى 

جانب ال�شلطنة.

وت�صمن �ملوؤمتر عدد� من ور�س �لعمل تركز ب�صكل كبري على �لتكنولوجيا و�لإعالم و�لتنوع �لثقايف، 
و�لتي تق�صمت �لى :

اعداد مقاطع الفيديو بهدف تعليم اللغات.• 
الت�شوير الفوتوغرايف . • 
كتابة التقارير.• 
مقابالت وحوارات.• 

وخالل الزيارة ملدينتي من�شرت وبرلني ، قامت الوفود بزيارة اإلى بع�س املواقع ال�شياحية للتعرف على معامل هاتني 
املدينتني  وزيارة عدد من املواقع الأثرية الأملانية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي  وعدد من املواقع التاريخية 
اأملانيا مثل جدار برلني والربملان الأملاين . وبهدف تبادل اخلربات بني الطالب واملعلمني ، قام الوفد بزيارة  يف 
الى مدر�شتني منت�شبتني لليون�شكو يف مدينتي من�شرت وبرلني ، اأجرى الطالب حوار مفتوح مع بع�شهم البع�س، 
عرفوا من خالله بثقافتهم وتعرفوا على الثقافة الأملانية. كما اأتيحت الفر�شة للمعلمني لالإطالع على املناهج 

الأملانية وح�شور عدد من احل�ش�س املدر�شية.

التواأمة العاملية
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العازي و التغرود

و�سلت اىل قائمة الرتاث العاملي

اإجناز جديد يف قائمة الرتاث 

العاملي:

�صمن �جلهود �حلثيثة �لتي توليها �ل�صلطنة يف �ملحافظة 
�إدر�ج  مت  فقد  بها  تزخر  �لتي  �لرت�ثية  �ملفرد�ت  على 
فنى �لعازي و �لتغرود  على قائمة �لرت�ث �لعاملي للرت�ث 

�لثقايف غري �ملادي هذ� �لعام.

فن �لعازى:
هو فن تقليدي عماين عريق، ميار�س يف جميع مناطق ال�شلطنة 
العمانية.  لالأر�س  اجلغرافية  الرقعة  ات�شاع  على  ا�شتثناء  دون 
ين�شد  الذي  ال�شاعر  اأو  الرجل  اإلى  ن�شبة  كذلك  العازي  �شمي 
ق�شيدة العازي التي يعتز بها ويفتخر باأهله واأقربائه وع�شريته.

فن �لتغرود:
على  اأو  »الإبل«-الهجن-  ظهر  على  الغناء  هو 
راكبيها.  لتحمي�س  اأو  لتحمي�شها  اخليل،  ظهر 
»رزفة«  اأو  البدو  »رزحة«  البو�س  تغرود  وي�شمى 
ثابت  نغمي  �شكل  يف  جماعي  غناء  وهو  البدو. 
ال�شكل  هذا  ويتميز  املكان،  تغري  مع  يتغري  ل 
متميزة  نغمية  موجه  يف  املد  حروف  با�شتطالة 
هي ال�شورة امل�شموعة حلركة �شري الركاب، ومن 
الأ�شماء التي يطلقونها على »التغرود« ا�شم �شلة 
الركاب ، كما قد ي�شمى »همبل الركاب« واملعنى يف 

احلالتني واحد، فهو م�شرية الرجال.

�صمن �جلهود �حلثيثة �لتي توليها �ل�صلطنة يف �ملحافظة 
�إدر�ج  مت  فقد  بها  تزخر  �لتي  �لرت�ثية  �ملفرد�ت  على 
فنى �لعازي و �لتغرود  على قائمة �لرت�ث �لعاملي للرت�ث 

�لثقايف غري �ملادي هذ� �لعام.
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1

ال�شنة الدولية 

للكيمياء:
 

قامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 
 2011 للكيمياء  الدولية  ال�شنة  بتد�شني  والعلوم 
على هام�س الحتفال بتقييم م�شاريع الطلبة العلمية 
من  اأكرث  فيها  �شارك  والذي  املعرفية  التنمية  م�شابقة  يف 
الرتبويني من خمتلف  امل�شرفني  200 طالب وطالبة وعدد من 

حمافظات ال�شلطنة .

و مت توجيه الدعوة اإلى جميع املدار�س يف ال�شلطنة للم�شاركة              

،وذلك من خالل ت�شجيعهم اإلى الن�شمام اإلى م�شروع التجربة العاملية الذي حمل عنوان » املاء: حملول 
كيميائي«. والتي هدفت اإلى التعرف على مركب املاء الذي ُيعترب من اأهم امل�شادر احليوية يف الأر�س.

ويف هذا الإطار قامت كل من :
مدر�صة �لأمل للبنات ومدر�صة �لإمام جابر بن زيد للبنني  بتنفيذ هذه التجربة. حيث خرج طالب 
القريبة  البيئة  للمياه من  املدار�س يف رحالت ميدانية جلمع عينات من م�شادر خمتلفة  وطالبات هذه 
املاء )PH( ومعرفة  ملعرفة قيا�س درجة احلمو�شة يف  العينات  اإقامة جتارب لهذه  ثم  للمدر�شة.  ومن 

ن�شبة الأمالح. 

مثل:  الدولية  ال�شنة  بهذه  لالحتفال  خمتلفة  فعاليات  بتنظيم  املنت�شبة  املدار�س  من  عدد  قامت  كما 
املحا�شرات ، واأوراق العمل العلمية، وحمالت توعية لدور الكيمياء يف احلياه.

املدار�س

اأخبار
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2

لل�شنة الرابعة على التوايل �شارك 48 طالبا وطالبة من املدار�س العمانية املنت�شبة لليون�شكو الى جانب اأكرث من 
150 م�شاركا من داخل وخارج ال�شلطنة  يف ملتقى م�شقط  لل�شباب  وذلك يف الفرتة من 8 -12  دي�شمرب 2012.  هدف 
هذا امللتقى اإلى اإيجاد حوار بني ال�شباب من خلفيات ثقافية خمتلفة ملناق�شة الق�شايا الدولية وتوعيتهم بالق�شايا 
البيئية والقت�شادية والثقافية ذات الهتمام العاملي ودعوتهم للتعبري عن اآرائهم ومقرتحاتهم حول هذه الق�شايا. 

�ملحاور �لرئي�صية للملتقى:

ريادة الأعمال.• 
ال�شالمة املرورية.• 

خدمة  باأهمية  امللتقى  يف  امل�شاركني  توعية  بهدف  وذلك  جمتمعي«  لربنامج«  الرابع  اليوم  تخ�شي�س  مت  كما 
جمتمعاتهم من خالل الأعمال التطوعية واخلدمية. حيث قام امل�شاركون باإعادة تاأهيل وجتميل حديقة امل�شنعة. 

كما �شارك الطالب يف حملة ال�شالمة على الطرق من خالل توظيف حلقات عمل الفن اجلرافيتي.

ملتقى م�شقط لل�شباب

»ن�شتثمر يف امل�شتقبل«

م�صروع �إعادة تدوير �لورق:

�شاركت مدر�شة الأمل للتعليم ما بعد الأ�شا�شي يف م�شروع اإعادة التدوير بالتعاون مع �شركة حتلية املياه 
بربكاء و�شركة اأمان لالإتالف الآمن للورق. هدف هذا امل�شروع اإلى التخل�س من النفايات الورقية بطريقة 
اآمنة واإعادة ا�شتخدامها بدل من حرقها اأو ردمها وت�شببها يف تلوث البيئة، ونظرا لنجاح هذه التجربة، 
قامت مدر�شة الأمل بدعوة الطالب من املدار�س القريبة لالن�شمام اإلى هذا امل�شروع والعمل على توعية 

املجتمع املحيط باأهمية امل�شاهمة من اأجل املحافظة على البيئة.

3

العامل الرقمي.• 
الإعالم.• 

الفن والثقافة يف البيئة احل�شرية.• 
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الأ�شرتالية  �شيدين  2007 من مدينة  عام  منا�شبتها  انطلقت  التي  الأر�س  �شاعة 
مب�شاهمة ماليني املطالبني باتخاذ خطوات فعالة لإنقاذ كوكب الأر�س واحلفاظ 
عليه، ف�شال عن دعمها لعتماد �شيا�شة تر�شيد ا�شتهالك الطاقة كاأ�شلوب حياة، 

�شواء بالن�شبة لالأفراد اأو املوؤ�ش�شات.

املنت�شبة  الُعمانية  املدار�س  من  عدد  احتفلت  فقد  الفعالية  هذه  لأهمية  ونظرا 
لليون�شكو بهذه الفعالية بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية. ومن اأهم فعاليات 

املدار�س �شن هذه احلملة:

�أقامت مدر�صة �صحار للتعليم ما بعد �لأ�صا�صي حفاًل بهذه املنا�شبة �شارك • 
فيه عدد كبري من طالب املدر�شة احتوى على العديد من الفقرات والربامج 
كما  فقط،  ال�شموع  على  والإبقاء  املدر�شة  يف  الأنوار  جميع  اإطفاء   : بينها  من 
ا�شتهالك  تر�شيد  كيفية  عن  حما�شرة  لإلقاء  املحا�شرين  اأحد  ا�شت�شافة  مت 
كوكب  تلحق  التي  بالأ�شرار  التعريف  يف  احلملة  هذه  اأهمية  وتكمن  الكهرباء 

الأر�ض نتيجة الإفراط يف ا�ستخدام الطاقة.

كما �شاركت مدر�صة �لعزة للتعليم �لأ�صا�صي  يف هذه احلملة من خالل تقدمي • 

حما�شرة للطالب بح�شور  اأولياء الأمور، حيث مت تقدمي عدد من اخلطوات 
املحافظة على  اأجل  املنزل من  بها يف  اللتزام  الطالب  ي�شتطيع  التي  والطرق 
الأجهزة  باإطفاء  الأمور  اأولياء  دعوة  متت  كما  للطاقة  املتوازن  ال�شتخدام 
الكهربائية غري ال�شرورية ملدة �شاعة واحدة يوم 31 مار�س من  ال�شاعة 8:30-
9:30 م�شاًء . وكذلك عمل مطويات ون�شرات مت توزيعها على الطالب و املدار�س 
القريبة واملجتمع املحيط باملدر�شة من اأجل م�شاهمة اجلميع يف هذه احلملة. 
هذه  يف  الكهرباء  باإطفاء  بادروا  منزل  مائتي  من  اأكرث  املدر�شة  �شجلت  وقد 
ال�شاعة وا�شتغاللها للتنّزه. ومن �شمن الفعاليات اأي�شا ح�شور طالب املدر�شة 

لياًل واإ�شعال ال�شموع تعبرياً عن مدى اهتمامهم بحملة �شاعة الأر�س.

الحتفال •  يف  �شاركت  �لأ�صا�صي  بعد  ما  للتعليم  �صلطان  بن  بلعرب  مدر�صة 
بهذه املنا�شبة ممثلة بجماعة البيئة  باملدر�شة حيث دعت كافة الطالب واملوظفني 
والعمال امل�شاركة ب�شكل فردي اأو جماعي بدعم حملة �شاعة الأر�س من خالل 
الكهربائية غري ال�شرورية خالل �شاعة الأر�س وملدة  اإطفاء الأنوار والأجهزة 

�شاعة كاملة  �شعياً من املدر�شة واجلميع يف �شون البيئة.

و�شاركت مدر�صة حف�صة بنت �صريين للتعليم ما بعد �لأ�صا�صي الحتفال بهذه • 

املنا�شبة ، حيث قامت بتقدمي برنامج اإذاعي واأي�شا ت�شميم بو�شرت عن تر�شيد 
اإلى  بالإ�شافة   ، املدر�شة  ن�شرات توعية وتوزيعها يف مرافق  ، وت�شميم  الطاقة 
الهيئة  اأع�شاء  لكافة  الإلكرتوين  والربيد  الرتبوي  املنتدى  توجيه دعوة عرب 
�شاعة  حملة  يف  للم�شاركة  الربميي  مبحافظة  املديرية  وموظفي  التدري�شية 
التي  الفنية وم�شابقة بطولة الطاقة  امل�شابقة  املدر�شة يف  الأر�س. كما �شاركت 

نظمتها جمعية البيئة الُعمانية.

كما �شاركت مدر�صة �بن �لنفي�س للتعليم �لأ�صا�صي الحتفال بهده املنا�شبة • 
قام  ورقية حائطية، حيث  و�شيلة  لوحة كبرية �شنعت من 25  من خالل عمل 
الطالب بتجميع اأجزاء اللوحة وعر�شها يف �شاحة املدر�شة وحتتوي اللوحة على 

ر�شم يج�شد �شاعة الأر�س.

�لحتفال ب�صاعة �لأر�س: 4
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حملة نظف عمان:
اأكرب  النفي�س للتعليم الأ�شا�شي  يف حملة نظف ُعمان وهي  �شاركت مدر�شة ابن 

حملة نظافة تقام يف خمتلف حمافظات ال�شلطنة يوم اخلمي�س 2012/3/29م 

، حيث �شكلت املدر�شة فريق توعية حلث املجتمع على امل�شاركة . وقام طالب 

املدر�شة  اأرجاء  يف  باحلملة  اخلا�شة  الإر�شادية  املل�شقات  بتعليق  املدر�شة 

للتعريف  الكبري  الوادي  منطقة  يف  توعية  بحملة  والقيام  وخارجها 

بحملة نظف عمان واأهدافها.

حرفتي.عز و�أ�صالة:
للتعليم  احل�شارة  مدر�شة  نظمت 

)حرفتي..عز  بعنوان  ثقافياً  يوماً  الأ�شا�شي 

ركن  ال�شعفيات،  لركن  معر�شاً  ت�شمن  واأ�شالة( 

اخل�شبيات،  ركن  الفخاريات،  �شناعة  ركن  الف�شيات، 

ال�شعبية وركن خياطة  الألعاب  ركن  العماين،  الطبق  ركن 

الألعاب  بع�س  املدر�شة  وطالبات  طالب  وقدم  العمانية.  الكمة 

غري  الرتاث  على  املحافظة  املدر�شة  اهتمام  تعك�س  التي  ال�شعبية 

املادي وتعليمه للطالب.
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يوم �لأر�س:

يوم الأر�س العاملي هو الذكرى ال�شنوية مليالد احلركة البيئية احلديثة منذ 

ن�شر  اإلى  اليوم  ويهدف هذا   ، عام  22اأبريل من كل  ي�شادف  والذي  1970م 

التوعية والإر�شاد للمحافظة على الكوكب.

الُعمانية  املدار�س  من  عدد  �شاركت  املنا�شبة  بهذه  واحتفال 

املختلفة.  والفعاليات  الأن�شطة  من  بعدد  لليون�شكو  املنت�شبة 

حيث بادرت جماعة اليون�شكو مبدر�شة دوحة الأدب للبنات 

ومدر�شة  للبنني  زيد  بن  جابر  مدر�شة  من  ومب�شاركه 

اليوم من خالل  هذا  اإحياء  يف  للبنات  اخلليلي  �شم�شاء 

تعزيز  بهدف  بالفعاليات  حافل  كامل  برنامج  تنظيم 

الحتفال  يف  لليون�شكو  املنت�شبة  املدار�س  بني  التفاعل 

بني  والإر�شاد  الوعي  ن�شر  وكذلك  الدولية  بالأيام 

الطالب يف احلفاظ على كوكبنا الأزرق.

احتفلت مدر�شة حف�صة بنت �صريين للتعليم ما بعد �لأ�صا�صي  يف الثالث من دي�شمرب 

باليوم العاملي للمعاق، وياأتي هذا اليوم العاملي الذي اأعلنته الأمم املتحده بهدف ت�شجيع 

الدول ل�شن التدابري الالزمة لتح�شني حالة املعاق وتوفري فر�س التكافوؤ لهم.

حيث قامت املدر�شة بزيارة ملركز الوفاء الجتماعي مبحافظة الربميي، وتخللت هذه 

الزيارة اإقامة عدد من الفعاليات مثل امل�شابقات وامل�شرحيات، وقامت الطالبات بتوزيع 

الهدايا على اأطفال املركز يف نهاية الزيارة.

�ليوم �لدويل للمعوقني:

            يوم �ليون�صكو:
الرابع من  ي�شادف  الذي  اليون�شكو  بيوم  الأ�شا�شي  للتعليم  بنت احل�شني  �شكينة  احتفلت مدر�شة 

نوفمرب من كل عام من خالل اإعداد برنامج خا�س يف طابور ال�شباح، وقد كان الربنامج على �شكل 

حوار مت الرتكيز فيه على بع�س املعلومات عن اليون�شكو والدور الذي تلعبه يف العامل،  واأعقب هذا 

الربنامج توزيع بطاقات تت�شمن معلومات عن املنظمة لكل من الطالب واملعلمني.
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مب�شاركة  لليون�شكو  املنت�شبة  الُعمانية  املدار�س  قامت  عام  كل  من  مار�س    22 يوافق  الذي  للمياه  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
العامل بالحتفال بهذا اليوم . حيث نظمت اللجنة الوطنية الُعمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف الرابع من اإبريل 2012م، 
ملتقى طالبيا مبنا�شبة اليوم العاملي للمياه وذلك بحديقة القرم الطبيعية مبحافظة م�شقط بهدف م�شاركة دول العامل يف 

الحتفال بهذه املنا�شبة. و�شارك يف امللتقى )50( طالبا وطالبة من املدار�س املنت�شبة لليون�شكو مبحافظة م�شقط. 

طالب  تعريف  بهدف  امللتقى  هذا  تنظيم  وياأتي 
بتوفر  املتعلقة  والعاملية  املحلية  بالق�شايا  املدار�س 
املياه العذبة، وتوعية الطالب باأهمية املاء كم�شدر 
رئي�شي لالأمن الغذائي وبالتايل �شرورة املحافظة 
الطالب  اإ�شراك  الى  واأي�شا  املائية،  الرثوة  على 
من  حتد  اأن  �شاأنها  من  التي  احللول  اقرتاح  يف 
اإلى م�شاركة دول  امللتقى  املاء، كما هدف  ا�شتنزاف 

العامل يف الحتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للمياه

على  ال�شوء  اإلقاء  امللتقى  برنامج  ت�شمن  وقد 
موا�شيع خمتلفة مثل: املاء والأمن الغذائي، وملوحة املياه اجلوفية ونق�شان املياه العذبة، واأهمية املياه يف احلفاظ على 

التنوع البيولوجي، ومعدل الت�شاقط املطري ودوره يف ال�شتقرار الجتماعي والتقدم القت�شادي.

 و�شاركت مدر�صة جابر بن زيد للتعليم ما بعد �لأ�صا�صي يف هذه املنا�شبة من خالل حمالت التوعية للطالب وذلك • 
بتقدمي عر�س عن تر�شيد ا�شتهالك املياه

من  ناق�شوا  للطالبات  املياه  عن  حما�شرة  �لأ�صا�صي  بعد  ما  للتعليم  �لأمل  مدر�صة  اأقامت  املنا�شبة  بهذه  واحتفال   •
خاللها اأهم م�شادر املياه يف ال�شلطنة وكيفية املحافظة عليها وغر�س قيمة تر�شيد ا�شتهالك املياه والبتعاد عن الإ�شراف 

، كما مت توزيع جمموعه من الكتيبات الإر�شادية للطالبات وتعليق بع�شها على لوحه الإعالنات باملدر�شة.

وقامت مدر�صة �لعني للتعليم ما بعد �لأ�صا�صي  بالحتفال بهذا اليوم عن طريق اإطالق م�شابقة يف تر�شيد ا�شتهالك • 
املاء والكهرباء.
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احتفاًل بهذا اليوم �شاركت مدر�شة املروة للتعليم الأ�شا�شي يف 

م�شروع للت�شجري بتمويل من ال�شركة الُعمانية الهندية لل�شماد 

وذلك لتو�شيح اأهمية النباتات يف توفري بيئة �شحية متوازنة. 

اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  اإلى  الحتفال  هذا  هدف  حيث 

الأ�شجار  بزراعة  الهتمام  على  الطالبات  ت�شجيع  و  ال�شجرة 

اأجل زيادة رقعة امل�شاحات اخل�شراء، ومن الأن�شطة التي  من 

�شاحبت هذا الحتفال توزيع املطويات والن�شرات،  كما قامت 

بالولية  امل�شاتل  اإلى  امليدانية  الزيارات  من  بعدد  الطالبات 

واإلى دائرة الزراعة باملحافظة.

ندعم  تعالوا  �شعار»  العام حتت  والذي جاء هذا  املعلم  بيوم  بالحتفال  لليون�شكو  املنت�شبة  املدار�س  قامت عدد من 

املعلمني« ، اإميانا بالدور الكبري للمعلم وتقديرا جلهوده يف ن�شر العلم وامل�شاهمة يف تنمية املجتمع، فقد قامت مدر�شة 

بنت  حف�شة  ومدر�شة  الأ�شا�شي  للتعليم  العزة 

�شريين للتعليم ما بعد  الأ�شا�شي،  بالحتفال 

العديد  الإحتفال على  وا�شتمل  املنا�شبة  بهذه 

من الفقرات والأنا�شيد وامل�شرحيات الق�شرية 

املعاين  ترجمت  التي  الإذاعية  والربامج 

املجتمع  وتقدير  التعليم  ملهنة  ال�شامية 

الطالبات  قامت  احلفل  نهاية  ويف  للمعلم. 

وادارات املدار�س بتكرمي جميع املعلمات.

احل�شني  بنت  �شكينة  مدر�شة  يف  العلوم  جمموعة  احتفلت 

ي�شادف  والذي  للعلوم  العاملي  باليوم  الأ�شا�شي  للتعليم 

اإعداد  خالل  من  عام  كل  من  نوفمرب  من  ع�شر  احلادي 

التجارب  بع�س  وعمل  ال�شباح  طابور  يف  خا�س  برنامج 

اأثناء فرتات  العلمية املرحة مع الطالب يف خمترب العلوم 

الف�شحة. كما اأجرى املعلمون ندوتني حول اأهمية العلوم يف 

احلياة بالإ�شافة اإلى م�شابقات عن العلوم لتحفيز الطالب 

على التفكري واإيجاد احللول.
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�أمنة بنت �صامل �لبلو�صي
املن�سقة الوطنية للمدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

�أرح����ب ب��ك��م جم����ددً� يف ����ص��د�رن��ا �ل��ث��اين 
�لعمانية  ل��ل��م��د�ر���س  �ل�����ص��ن��وي��ة  للن�صرة 
ي�صل  �أن  ناأمل  و�ل��ذي   ، لليون�صكو  �ملنت�صبة 
و�ملنظمات  و�ملوؤ�ص�صات  �ملد�ر�س  جميع  �إلى 
�لر�عية لل�صبكة �لعاملية للمد�ر�س �ملنت�صبة 

لليون�صكو د�خل وخارج �ل�صلطنة. 

�صهد �لعام �لدر��صي �ملن�صرم 2011 – 2012  
تنفيذ عدد من �ملبادر�ت و�مل�صاريع �مل�صرتكة 
ب��ني ه���ذه �مل���د�ر����س ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ملحلي 
�مل�صاريع  هذه  هدفت  و�لعاملي.  و�لقليمي 
�ملتحدة  �لأم��م  �إل��ى دع��م عقد  و�مل��ب��ادر�ت 
�أجل �لتنمية �مل�صتد�مة  وعقد  للرتبية من 
�لأمم �ملتحدة للعمل:»�ملاء من �أجل �حلياة« 
ومبادرة �حلو�ر �لعربي �لأوروبي بني �للجان 

�لوطنية لليون�صكو.

�مل�صاريع  من  ع��دد�  �لن�صرة   ه��ذه  ت�صمنت 
�لتو�أمة   م�صاريع  مقدمتها  يف  ياأتي  و�لتي 
�لأملانية  �ملد�ر�س  و  �ملنت�صبة  مد�ر�صنا  بني 
�صلطت  ك��م��ا  و�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة.  و�ل��دمن��ارك��ي��ة 
�لن�صرة �ل�صوء على م�صاريع �لتو�أمة �ملحلية 
�لعمانية  �ملد�ر�س  بني  تنفيذها  مت  و�لتي 
�أجنح  من  تعترب  و�لتي  لليون�صكو،  �ملنت�صبة 
نظر�  وذلك  �ملحلي،  �مل�صتوى  على  �ملبادر�ت 
و�لأن�صطة  �جل��ه��ود  توحيد  يف  مل�صاهمتها 
بالأن�صطة  �ملحلي  �ملجتمع  تعريف  �أجل  من 
�ملنت�صبة  �ملد�ر�س  تنفذها  �لتي  و�لفعاليات 

لليون�صكو يف �ل�صلطنة.   

كما ��صتعر�صت �لن�صرة �مللتقى �لأول لطالب 
�ملد�ر�س و�لذي جاء بعنو�ن » �مل�صتقبل بني 
مب�صاركة  �مللتقى  ه��ذ�  متيز   . �صابة«  �أي��ٍد 
لليون�صكو  �ملنت�صبة  �ملد�ر�س  من  طالب   200
غري  �حلكومية  �مل��د�ر���س  ط��الب  جانب  �إل��ى 
�ملنت�صبة لليون�صكو يف �ل�صلطنة. و�صاهم هذ� 
�مل�صاركني �لعديد  �إك�صاب �لطالب  �مللتقى يف 
و�لتعرف  و�ل��ت��و����ص��ل  �حل���و�ر  م��ه��ار�ت  م��ن 
و�أخ��الق��ي��ات  �لأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  على 

�لتكنولوجيا و�لوعي �ملعريف.

�لتعريف  مت  �ل��ن�����ص��رة  ه���ذه  خ���الل  وم���ن 
جنحت  و�ل���ذ�ن  �لتغرود  وف��ن  �ل��ع��ازي  بفن 
�ل�صلطنة يف ت�صجيلهما  كمفرد�ت من �لرت�ث 
�ليون�صكو  قائمة  يف  �مل���ادي  غ��ري  �لعماين 

للرت�ث �لعاملي.

ويف �خلتام....�أ�صكر جميع �لطالب و�ملعلمني 
و�مل��ن�����ص��ق��ني �مل��ح��ل��ي��ني وم���دي���ري �مل��د�ر���س 
جهودهم  على  لليون�صكو  �ملنت�صبة  �لعمانية 
�لأن�صطة  خ��الل  م��ن  �ل�صلطنة  �إب����ر�ز  يف 

و�ملبادر�ت و�مل�صاريع �لتي يعملون بها.

�أ�صكر جميع �ملوؤ�ص�صات �لد�عمة  �أن  �أود  كما 
معا  للعمل  �صويا  ونتطلع  �مل��د�ر���س،  مل�صاريع 
خالل عام 2013 ونحن نحتفل مبرور �صتون 
للمد�ر�س  �لعاملية  �ل�صبكة  �إن�صاء  على  عاما 

�ملنت�صبة لليون�صكو.


