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شعار الملتقى
نحو تعظيم أثر الممارسات 
مالمسؤولية في مجال التعلي



خلفية تأريخية

ل ش• ن قب ة م ؤولية المجتمعي ام بالمس دأ اإلهتم ركات ويقصد بذلك عندما ب

انع لبية للمص ار الس د اآلث وم  القطاع الخاص السيما عندما بدأ تزاي ا يق وم

ا رية  ونبات ات بش ن مخلوق ة م ان وبيئ ه اإلنس د أخي ان ض ه اإلنس ت ب

 .هوحيوانات في البر والبحر وتلوث أثر على صحة االنسان وحيات

رن ال • ن الق اني م ي النصف الث ة بشكل أساسي ف ذا عشرينبدأ االهتمام بالمسؤولية المجتمعي ه

.ماقالته األدبيات الغربية



خلفية تأريخية

م المتحد• إعالن األم ك ب ويج ذل داف أما اإلهتمام العالمي كمجتمع دولي فبدأ متأخراً، وتم تت ة أله

ة البيئية واإلقتصادية واإلج، والتي تدور حول التنمية 2015عام  17التنمية المستدامة الـ  تماعي

ل اإلقتصادي يعك م أن العام اً؛ بحك ر إهتمام د األكث ر وإن كان البعد اإلقتصادي هو البع س الفك

. الرأسمالي والمادي



المسؤولية المجتمعية في الثقافة العربية اإلسالمية 

ن ..أوالً • د  ثقافتنا العربية اإلسالمية تؤكد على البعد االجتماعي أكثر م ردي فنج الف

ت فالتوجييا أيها الذين آمنوا أو يابني آدم أو يا أيها الناس اآليات تبدأ ب هات ليس

ة ا. فردي ي ثقافتن يل ف دأ أص ة مب انية والمجتمعي ة اإلنس ا أن. فرفاهي ريعات  كم تش

ل جوانب اإلسالم تؤكد على مسؤلية األفراد والمجتمعات نحو المجتمع لتشمل جمي

.الحياة وال تقتصر على البعد المالي فحسب



المسؤولية المجتمعية في الثقافة العربية اإلسالمية 

م• ت والس ة بالزي ل محمل ف جم ن أل ة م ل قافل دقيق ففي البُعد اإلقتصادي تص ن وال

ان          ألحد رجال األعمال وهو  ن عف ت علعثمان ب ر، فيتهاف ت فق ي وق ا ف يه

د % 300رجال األعمال لشرائها ويتنافسون في دفع  من سعرها الحقيقي ويقول لق

واط ن الم اجين م ا للمحت دقوه فأنفقه م يص عرها فل عاف س رة أض ت عش نين أعطي

. إبتغاء مرضاة هللا



المسؤولية المجتمعية في الثقافة العربية اإلسالمية 

ل• ة ألن رج ل المدين ه أه تفيد من ال  ونفس الرجل يقوم بشراء مشروع مياه يس أعم

. حاجة للمجتمع          عثمان بن عفانيهودي كان قد استغل حاجتهم فلبى 

تم تأس• روع ي ان أول مش ة ك ي المدين ال ف رواد األعم د ل وق جدي يس س م تأس ه ت يس

. ليعتمد الناس في دخولهم على أنفسهم



المسؤولية المجتمعية في الثقافة العربية اإلسالمية 

اريخ اإلسالمي ك• ر الت ة عب ه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمي ان تغطيت

. قبل تأسيس مؤسسات وقفية لتقديم هذه الخدمات

ي لفاطمة الفهري جامعة القروين على سبيل المثال ال الحصر • ة األز المغربف ي هروجامع ف

ة مجتمعي اليمنفي  األشاعرةو تونسفي  الزيتونةو مصر ي وغيرها جميعها قدمت كخدم ة ف

مجال التعليم

. ومعلينا أن نراجع تأرخينا وتراثنا لنتعلم منه ونستفيد منه في ضوء حاجاتنا الي•



المسؤولية المجتمعية في الثقافة العربية اإلسالمية 

ؤولية المج• أريخ المس ل عن ت وم ال يعلمون سوى ماقي احثين الي ي لألسف كثير من الب ة ف تمعي

.الغرب

.توجد فجوة بين ما نمارس وبين تراثنا الثري والغني بالتجارب •

راء أوعمر بن عبدالعزيز يكفي أنه أيام • واء الفق ع س ع حاجات المجتم اجين  تم تلبية جمي المحت

ام و أو توفير المساكن والمركب وتزويج الشباب إلى درجة أنه وجه بنثر الحبوب في ق مم اآلك

. الجبال وبطون األودية إلطعام الطيور



دعونا نركز : المؤسسة التعليمية والمسؤولية المجتمعية
على المؤسة التعليمية بأنواعها ومستوياتها المختلفة  

. صالحيتها المؤسسة التعليمية قام بتأسيسها المجتمع لتقوم بخدمته فإذا لم تقم بذلك فقد فقدت•

ا مباشر• ر والتحول المجتمعي وينبغي أن يكون دوره اطرة التغيي ة  المؤسسة التعليمية هي ق ي عملي ف

.التغيير 

• ً ا داده، فأصبح لزام ة بإع ا أن اإلنسان هو المعني  بخدمة المجتمع والمؤسسة التعليمية هي المعني  عليه

. تعد اإلنسان اإليجابي والفعال لخدمة المجتمع

اً وا• اً اإلعداد الشامل والمتوازن والمتكامل لشخصيات المتعلمين عقلياً ووجدانياً وأخالقي اً ومهني جتماعي

ل بت اة كفي ع الحي ي واق دور المجتمعي وحياتياً وقيادياً من خالل التحصيل المعرفي والتطبيقي ف ل ال فعي

.لقيادات المستقبل سعياً في رفاهية وازدهار المجتمع



أدوار المؤسسة التعلمية نحو المسؤولية المجتمعية

ات الم• ع الدور األول دور إعداد اإلنسان القادر على القيام مع األساتذة واالداريين ومؤسس جتم

. هافي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعكس المسؤولية المجتمعية وأولويات

اة ال• ة الدور الثاني هو تنفيذ المشاريع داخل المؤسسة وخارجها في جميع مجاالت الحي مجتمعي

دوة للمت ون الق م يمثل ة ألنه ة التعليمي وبي المؤسس ع منس ين وجمي ل المتعلم ن قب ين م علم

ل مش. والمبادرين قبل طلبتهم ع وح ات المجتم ة حاج يما فيتم ربط العلم بالعمل وتلبي كالته الس

.للمجموعات األكثر تضررا في المجتمع



أدوار المؤسسة التعلمية نحو المسؤولية المجتمعية

ين عل• ز التعلم ي تحف الق الت يم واألخ رس الق ى غ ة عل ة التعليمي رص المؤسس ب وتح ى تجن

يم واألخالق هي المحرك ا ألن الق افع لآلخرين ثاني ق من دافع  اإلساءة للمجتمع أوال وتحقي وال

.لألفعال

د السيطرة اليوم في العالم للفكر الرأسمالي الذي يركز أكثر على فئة قليلة من ا• ألثرياء الذي يع

رة  ن األس زء م رد ج ؤول  وأن الف واطن مس داده كم ى دور إع ل ويتناس وق العم رد لس الف

يطة ى وجه البس ة ال. والمجتمع بل واالنسانية عل رتبط المسؤولية المجتمع ث ت ق حي وم بتحقي ي

.  وتعظيم األرباح فهي صورة من صور التسويق أكثر منها مسؤولية نحو المجتمع





مفهوم المسؤولية المجتمعية

توى ابأنها سياسة  في األدب الغربي  تعرف المسؤولية المجتمعية• ألخاللجودة األلمس ة ل داء قي

يم  ن تعل ه م وم ب ا تق الل م ن خ ة م ة التعليمي ع المؤسس م لمجتم ي وتعل ث علم ل بالوبح تفاع

. المستدامةلتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة و مؤسساته؛مع المجتمع ووالمقصود اإليجابي 

ف • ن تعري ا يمك ة كم ة التعليمي ة للمؤسس ؤولية المجتمعي االمس ة  بأنه مينعملي د  تض المقاص

ال واأل ى فع دة عل ا المعتم ادئ األونتائجه ة والمب ة المعرف لوك اإلخالقي ه الس ي توج اني الت نس

ة وال ةنصاف والمساوامبادئ العدل واإل منالمنطلقة وجتماعي واإل ة والمسؤولية الفردي جماعي

. نحو تنمية وازدهار المجتمع



مفهوم المسؤولية المجتمعية

ال وال• ة واألفع دان األخالق والمعرف ا يؤك ول أنهم ن الق ابقين يمك ريفين الس ع من التع تفاعل م

.المجتمع ومؤسساته لغرض تحقيق تنمية مستدامة عادلة ومنصفة

اء • ده العلم ا يؤك ذا م ى وه ة األول ة بالدرج ؤولية أخالقي ة مس ؤولية المجتمعي أي أن المس

. الغربيون



لوك األف• ي الس ل يخالق ةجمث ؤولية المجتمعي تعلم  وهر المس يم، وال اةوالتعل ق ه للحي و المنطل

.للنظام التعليمي و للمؤسسة التعليمية في تحقيق المسؤولية المجتمعية

ك و• ك ومجتمع ك وجيران رتك وأقارب و أس ؤوليتك نح مل مس ة تش ؤولية المجتمعي ك المس أمت

ع ع ى مستوى العربية واالسالمية واالنسانية عموما فهناك قيم وأخالقيات يشترك فيها الجمي ل

ري وق االخ رام حق ة واحت ان والحري وق واالنس ة وحق ن والعدال الم واألم ل الس انية مث ن االنس

اون و ارف ونتع ل لنتع عوباً وقبائ ا هللا ش د خلقن اتهم فق انهم ولغ اتهم وأدي افع وثقاف ادل المن نتب

.  والمصالح ، وإن كان العالم يؤمن بذلك نظرياً وال يؤمن بها عمليا وممارسة

مفهوم المسؤولية المجتمعية



ري• ي األرض والسماء للبش ا سخر هللا ف ف م ة لتوظي ي أمان ة ه ؤولية المجتمعي ة دون إن المس

اني ع واإلنس افع للمجتم ى من ا إل ة وتحويله ة العلمي م والمعرف وء العل ي ض اد  ف ار إفس ة إلعم

دل  األرض وتحسين جودة الحياة ورفاهية اإلنسانية في ظل منظومة قيمية قوامها الحرية والع

ا ي دفع م ع وي ضر وهو والمساواة والكرامة اإلنسانية، فإلنسان حر ومسؤول في تحقيق ما ينف

. مساءل عما يعمل أمام القانون الذي ينبغي أن يشرع لتنظيم المسؤولية المجتمعية

مفهوم المسؤولية المجتمعية



يةمجاالت المسؤولية المجتمعية في المؤسسات التعليم

ة • ة التعليمي ارج المؤسس ل وخ ة داخ ؤولية المجتمعي ول المس ة ح ة االخالقي ع ولجالتوعي مي

.منسوبي المؤسسة وليس فقط المتعلمين

.للجميع دون تمييزالرفاه االقتصادي واالجتماعي  المساهمة في تحقيق•

.وتمثلها في الواقع سلوما وممارسةخالقي للقضايا المجتمعية تعزيز التناول األ•

يط ب• ع المح ين للمجتم اتذه واالداري ة واالس ع الطلب ل جمي ن قب وع م ل دور التط واء تفعي م س ه

. داخل المؤسسة أو خارجها



يةمجاالت المسؤولية المجتمعية في المؤسسات التعليم

ة • ن اتنمي تمكن م ع لل ن المجتم م م اون معه ن يتع ة وم وبي المؤسس ع منس درات لجمي ام الق لثي

 .بالمسؤولية المجتمعية ومشاريعها المختلفة

.وتنميتها وحمايتها  داخل وخارج المؤسسة التعليمية الحفاظ على البيئة •

ة االقتص• ي التنمي ي تسهم ف ايا الت يم نحو القض ةتوجيه البحوث العلمية والتعل  ادية واالجتماعي

.جميع جوانب حياة المجتمع بشكل مستدامفي و



ادة و• ي إقي دوة ف ون ق ب أن تك ة يج ات التعليمي زام بالمالدارات المؤسس ل وااللت ؤولية تمث س

.وأخالق فعالأالمجتمعية قوال وقرارات و

. داخل المؤسسة التعليمية وخارجهاتحسين االوضاع الصحية •

:يادات الشابةتنمية القدرات القيادية  للمتعلمين  والنموذج التالي يوضح مجاالت التنمية للق•

يةمجاالت المسؤولية المجتمعية في المؤسسات التعليم



Model of the leader’s personality (HMATCI Model)

Heart

Mind

Akhlaq

Traits

Competencies

Impact

(Personal and social)

(conflict resolution, problem 
solving, achieving benefits, 
protection from harms, etc).

)تصميم داود الحدابي( نموذج مكونات الشخصية القيادية للطلبة 



ة وال ب التوعوي ا الجوان اة ومنه ب الحي ع جوان مل جمي ة تش ؤولية المجتمعي اد المس ة أبع ثقافي

ة والبي ة واألخالقي ب القيمي ان والجوان المة واألم حية والس مية والص ب الجس ة والجوان ئي

ب التعل ة والجوان ات المجتمعي ز العالق ة وتعزي رية واالجتماعي ادية واألس ة واالقتص يمي

. والمهنية

تصنيف مجاالت المسؤولية المجتمعية



 مل ن أن تش ر يمك كل مختص ة وبش ؤولية المجتمعي االت المس ار،مج ة ومه ة ومعرف ات قناع

ة لال ة أخالقي لوك وممارس اديوس ة واالقتص رية واالجتماعي ة واألس االت  األخالقي ة  لمج

ادي لبناء والصحية والتعليمية والبيئية وا ريعومجاالت القي ية التش وق والسياس ان وحق . اإلنس

.وفيما يلي النموذج التكاملي المقترح لمجاالت المسؤولية المجتمعية 

تصنيف مجاالت المسؤولية المجتمعية



ء ما تم المدخل والنموذج التكاملي  الشامل والمتوازن يعتمد على الثقافة العربية االسالمية في ضو•

:اإلطالع عليه من األدبيات 

اإليماني واألخالقي المكون 1)

.  وتنمية العقل والحرية والمسؤولية والمساءلةالعلمي والتعليمي المكون 2)

لفساد في البر ظهر ا. ( جسميا وعقليا ونفسيا ووجدانيا وحماية البيئة من اآلثار السلبية التي صنعها اإلنسانالعام  الصحيالمكون 3)

). والبحر بما كسبت أيدي الناس

. ومتطلبات الحياة االسرية السعيدةاألسري واالجتماعي المكون 4)

.  المعتمد على العدالة االجتماعية والدور الفاعل لإلنسان في رفاهية المجتمع وازدهاره االقتصاديالمكون 5)

للمسؤولية الخماسيالنموذج التكاملي 



يربط بين علوم الوحي والعلوم المكتسبة فخالق اإلنسان أعلم بحاجات•

14:الملك) أََال يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخبِيرُ ( •

.يربط بين عمارة األرض وعمارة اآلخرة•

.يربط بين التنمية المادية والروحية•

.يوازن بين تلبية حاجات الفرد والمجتمع•

ع مجاالت ا• ي جمي انية ف اة بغض يعكس الشمول والتكامل في تلبية الحاجات األساسية لإلنس لحي

.النظر عن الدين والثقافة واللغة

:من مميزات النموذج التكاملي مايلي



.تعليميتوفير سياسات واضحة لتضمين المسؤولية المجتمعية كمكون أساسي للنظام ال •

ة• ة التعليمي وبي المؤسس ع منس دى جمي ة وقناعة  التنمية األخالقية للمسؤولية المجتمعية ل توعي

.وتمثالً 

ة ب• ي تأهيل المعلمين واإلداريين إلعادة النظر في المناهج والبرامج والمقررات واألنظم ا يلب م

. السياسات الجديدة للمسؤولية المجتمعية

.ميةإصدار اللوائح المنظمة للمسؤولية المجتمعية لدى جميع منسوبي المؤسسة التعلي•

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ي تح• ا ف ى تضمين المسؤولية المجتمعية في المعارف العلمية المختلفة وتطبيقه ة ال ل المعرف وي

. منافع مجتمعية بشكل تكاملي

ادئ أن يمثل قادة المؤسسة التعليمية وإدارييها ومعلميها قدوة عملية وممارسة يومية تعك• س مب

ة التعلي ل المؤسس امال داخ ة وتع لوكا وممارس واال وس ا وأق ة أخالق ؤولية المجتمعي ة المس مي

. وخارجها

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ل ا• ل ح ة مث ؤولية المجتمعي ة المس ززة لواقعي ة مع تراتيجيات مختلف ي اس ب تبن كالت يج لمش

ل األدوار والم ل وتمثي ة والعم تعلم بالممارس ة وال ارات الميداني ة والزي ات الحال ة ودراس ناقش

. والحوار والمشاريع والتعلم التعاوني وتعلم األقران واستخدام القصص وغيرها

ع ا• م والمجتم وم المعل ث يق ي بتشكيل أن تقوم المؤسسة التعليمية بتاسيس ثقافة جديدة حي لتعليم

ة ال زز ثقاف ات وسلوكيات تع ورات وأخالقي رس قناعات وتص ؤولية شخصيات الطلبة وغ مس

.المجتمعية

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ذ تضمين األنشطة المجتمعية في األنشطة الالصفية والالمنهجية فهي تتسم بالم• رونة بحيث تنف

. داخل المؤسسة التعليمية وفي المجتمع

ت• ي ل ويم الحقيق ويم األداء أو التق مى بتق ة أو مايس يم حقيقي اليب تقي ي أس ة تبن ة عملي عكس واقعي

.التعلم لألنشطة المجتمعية

ية في القطاعات التعاون والتنسيق في عملية التعلم والتعليم مع المنظمات والمؤسسات المجتمع•

رة الصف فالواق ي حج تعلم ف ة سمة رئيسة الثالثة المختلفة وعدم االقتصار على التعليم وال عي

 .  لتطبيق مدخل المسؤولية المجتمعية في التعليم

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ة التعل• ي العملي يس ف ون رئ ة كمك ؤولية المجتمعي مين المس ي تض ادين ف ا وإذا كنا ج ة فعلين يمي

اء ع ارهم بن ة واختي ات التعليمي ع المؤسس ي جمي ين ف ل المعلم ي تأهي ادة النظر ف س إع ى أس ل

ة والخل اءة العلمي ى مستوى الكف وا عل من أن يكون ى نض ام موضوعية ومهنية بحتة حت ة للقي قي

. بهذه المهمة

ؤولية • ون المس ون مك ث يك ة بحي رامج المقدم ررات والب اهج والمق ي المن ر ف ادة النظ إع

ع المؤسسات التعليمي ي جمي ين ف دم للمتعلم ع المجتمعية جزء ال يتجزأ من كل ما يق ي جمي ة ف

.المراحل 

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



داده كمواط• ل أيضا إع ا ب ان مهم ي وإن ك د المهن ى البع ط عل ب اليقتصر فق ن إن إعداد الطال

ارات  ال والمه ارات االتص ابهم مه ب اكس د يتطل ذا ق ه وه ه وتنميت اء مجتمع ي بن ل ف فاع

افعة االجتماعية وحل المشكالت واتخاذ القرارات والمهارات القيادية وغيرها من المهارات الن

. ي لحياة أجود وأفضل سواء على المستوى الشخصي أو المهني أو االجتماعي او المجتمع

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



افع • ى من ارف إل ل المع من تحوي ى نض ة حت ياقات مجتمعي م (أن تقدم المناهج من خالل س الله

).  وخير الناس أنفعهم للناس) ( إني أعوذ بك من علم الينفع

يم واألخ• اعر والق ر والمش ل والتفكي ال العق ي إعم ة ينبغي أن تتكامل في األنشطة ف الق وعملي

ه للمجتم افع المتوقع ع والمن ة المجتم ق بخدم ي  المتعل ذ اتخاذ القرار والسلوك العمل ن تنفي ع م

واد الت. هذه األعمال د تصميمنا للم ذه األمور عن ع ه ة وينبغي أن يؤخذ في اإلعتبار جمي عليمي

.  سواء كانت صفية أو منهجية أو غير منهجية

.لى تقييم المعلم فقطوال يقتصر ع) التقييم الذاتي(ينبغي أن يشترك المتعلم في عملية التقييم •

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ع إ• ي من ضمن المحتوى هو تعزيز ثقة المتعلم بنفسه والقناعة بأنه يمكن التغيير للواق د ف ذلنا الجه ذا ب

.خدمة وإسعاد اآلخرين

و الحوار والمناقش• ة ه يم وإعداد الطلب ي التعل ا ف ز عليه ي التركي ي ينبغ اليب الت ارات من األس ة ومه

رارات و اذ الق كالت واتخ ل المش ة وح د والحكم ر الناق اع والتفكي الخدمات االتصال والتفاوض واالقن

اون وإدار افع والتع ر ن ة الصراع المجتمعية الطوعية وخدمة الزمالء التي تسهم في إحداث تغيير وأث

ي االعتبار قضايا والتفاعل االجتماعي وحماية البيئة والخصوصية الدينية والعرقية والثقافية آخذين ف

.يم للحياةالتعلوينبغي أن يكون الشعار للعملية التعليمية في مثل هذا المدخل . واقعية من الحياة

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ر والمعروف مثل قيم الخيعلى المعلمين مناقشة دور القيم واألخالق في المسؤولية المجتمعية •

اطف  والتلطف والمرون ي والتسامح واالحترام والحب والرعاية والرحمة والعطف  والتع ة ف

.التعامل

دى السلوك والمسؤولية االخالقية هي العنوان للترابط بينهما والسلوك والمسؤولية ا• ة ل ألخالقي

.فاهيتهاالمعلمين والمتعلمين يعطينا نظرة ومؤشر لما سيؤول إليه مستقبل المجتمعات ور

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



يمارسوا معا بأن  على المعلمين والطلبة أن يقوموا سويا أثناء عمليتي التعليم والتعلم  باالهتمام•

ة ف ى البيئ اظ عل ذ المشالحف ة وتنفي الل التوعي ن خ رة م ر خض ة أكث وا البيئ ع يجعل روعات م

ا المؤسسة التع. المنظمات في المجال تم به ة سواء وفيما يلي المجاالت التي ينبغي أن تهم ليمي

ع ي واق ق ف ويم أو التطبي ة أو  من حيث األهداف أو المحتوى أو التعليم والتعليم أو التق المؤسس

. المجتمع بالشراكة مع بقية المؤسسات المجتمعية

يةتنفيذ المسؤولية المجتمعية في المؤسسة التعليم



ات دى مكون ة كإح ؤولية المجتمعي مين المس ي تض ة ف ريعات الوطني ي التش ور ف ام  قص االنظ

. التعليمي لعملية التعليمية

 عدم توفر مناهج ومقررات في مجال المسؤولية المجتمعية

عية م مكون المسؤولية المجتمييعدم اعداد المعلم على تصميم وتضمين وتدريس وتق

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية



و دراسة ن التعليأولياء االمور والطلبة على أمتخذي القرار والمنفذين ول النظرة القاصرة م ه

. وتم إمتانها للحصول على شهادةرف عليها الناس امقررات علمية تع

 ن التعليم هو االعداد للحياة كمواطن ومهني في نفس الوقتأقصور في فهم

اني• ع واالنس اس ( ةقصور في فهم أن العلم األساس فيه المسؤلية االخالقية لنفع المجتم ر الن خي

)أنفعهم للناس

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية



 ز ي ترك لمة والت ة المس ات العربي ع المجتمع دة عن واق ات بعي ي ثقاف اتتبن داف  الرغب واأله

اه النفسي هو فأصبح الرف. الشخصية بدال عن األعمال المتعدية والتي هي أكثرا نفعا للمجتمع

ة  ى العدال ى عل ة عل ي الطاغي ية ه ب الشخص ي والمكاس اه المجتمع يس الرف اس ول االس

ل  ة واالص داد للمواطن ى االع دم عل وق مق داد للس ة واالع وازن االجتماعي داد المت و اإلع ه

.والمتكامل والشامل للمتعلمين

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية



اهج والمقالقائمين على المؤسسات التعليمية همهم األ ي للمن ررات بغض كبر التحصيل العلم

.رض الواقعأالنظر عن تحويل تلك المعارف الى منافع على 

 ُة خ ة للطلب ة والمتوازن ية المتكامل اء الشخص ى بن ي عل ام التعليم ز النظ ً لاليرك ا ً  قي ا  ومعرفي

 ً ا ً  واجتماعي ا ً  وروحي يا ً  ونفس لوكيا ً  وس ا ً  ومهني ا يوحياتي ذكر ف ت ت مية  ، وإن كان ائق الرس الوث

 . ولكن اليتم تقويمها للتأكد من مدى تحقيقها

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية



ة  نظمة التعليمية العربية ينظرون للمسؤولية المجتمعية أنهاغلب المعنيين باألأ ألة اختياري مس

دف األوال تمثل الركيزة األ مى للنظام الساسية في العملية التعليمية بل هو اله ي وهو س تعليم

وفا. سهام في تنمية وازدهار المجتمع اإل ف يعمل ون وكي اذا يعمل ق لطلبة اليتعلمون م ن لتحقي

ى  اال عل ون وب د تك ي ق ة والت هادة ورقي ى ش ور عل االخير الحص دف ب رض فاله ذا الغ ه

ن مالمتعلمين اذا لم يوظف علمهم في خدمة المجتمع وه ً وا ُصيعتبرون أنفسهم أنهم قد أحس  نعا

. اةللحيواإلعداد ورقة كرتونية ال تمثل المؤشر الحقيقي للتعلم على في الحصول 

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية



ية خالق مسألة شاليركز على المسؤولية االخالقية للطلبة في خدمة مجتماعتهم وكأن األ خص

الق(وتناسوا قول اللرسول  ارم األخ م مك ت ألتم ا بعث ول أ )إنم ب أن يتح م يج اط ألن العل نم

 ً ادات إي سلوكية تصبح عادات يقوم بها الطالب تلقائيا لوكياتهم ع ت فتصبح س ة سواء كان جابي

.و حياتيةأو مهنية أو اجتماعية أشخصية 

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية

ي ف المسؤولية المجتمعية تطبيقالتحديات التي تواجه 
المؤسسات التعليمية



 ل ة ب ل المعرف ى نق ر عل م ال يقتص ى المعل ؤإل ياتهم ومس اء شخص ه وبن ام طلبت ولياتهم إله

تمعهم واإل رهم ومج هم وأس و أنفس ة نح انيةاألخالقي م . نس ى المعل ته التعليعل ة ومؤسس أن مي

ة الم وايحدث تقبلية لتنمي تقبل تحوالت في حياة الطلبة بحيث يصبحوا قيادات مس ي مس ع ف جتم

.  حياتهم

ة عل ته التعليمي ات واأن ينم ى المعلم ومؤسس لوك وأخالقي ال وس وب وأفع ول وقل ة  عق الطلب

.بشكل شمولي ومتوازن وإنساني

توصيات



 م ى المعل ةعل ة التعليمي ي المؤسس املين ف ي واينم أن  والع ة ف امح الطلب ب  روح التس والح

.واإلخاء والحكمة في التعامل مع بني االنسان

 ة على المعلم ة التعليمي ي المؤسس املين ف ع ماسبق ح واأن يكونوالع ي جمي دوة ف ل ق ى يتمث ت

. مويقلدونه موارشاداته مة توجيهاتبالطل

ة ل وائح المنظم ي ضوء السياسات والل ؤولية أن تقوم المؤسسة التعليمية بإعداد الخطط ف لمس

. والمجتمعية وتنفيذها بهمة وحماس وقياس األثر على المجتمع

توصيات



 ع  أن تساعد طلبتها أن يتمثلوا ويلتزموا ويتعاطفوا مععلى المؤسسة التعليمية حاجات المجتم

. فراد والمجتمعمن حولهم لرفاهية وسعادة األ

 ؤولية العلى المؤسسة التعليمية ان تكتشف القيم واأل ة بالمس دى خالق ذات العالق ة ل مجتمعي

.الطبة حتى يسهل عليها تنميتها

ا يد تم على المؤسسة أن تناقش وتوعي الطلبة بالمشكالت المجتمعية ذات العالقة بم رسون لي

.الربط بين النظري والعملي

توصيات



ورات ديل التص هم بتع ي أن يس ة ينبغ ؤولية المجتمعي ول المس ة ح يم الطلب ات  إن تعل والقناع

ة ة لممارس ز الطلب ي تحفي هم ف ة لتس بح إيجابي ث تص لبية بحي ات الس ؤولية  واالتجاه المس

. المجتمعية عن قناعة وحب ومتعة

اص ومنظ اع الخ يم والقط ات التعل ين مؤسس رة ب راكات المثم اون والش ل والتع ات التكام م

.معالمجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية ومساعدة لتحقيق التنمية المستدامة للمجت

توصيات



الل ت ن خ ي م ر المجتمع ة التغيي ود عملي ة أن تق ات التعليمي ى المؤسس ي عل ة ينبغ ي سياس بن

ة  أخالقية مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة من خالل الشراكات مع جميع المؤسسات المختلف

ة  افع مجتمعي ق من ا لتحقي وي معه كل عض رط بش ع وتنخ ي المجتم ي ان ال. ف ر وينبغ  يقتص

ة والصحية و اس االجتماعي اة الن ة مجاالت حي ل يشمل بقي ة على البعد االقتصادي ب التعليمي

.لخإوالسياسية واالجتماعية 

توصيات



ع وحي ةالمناهج والمقررات الحالية في المؤسسات التعليمية معزولة عن واقع المجتم  اة الطلب

ث تصبح الح ي بحي ام التعلم ة النظ ادة هيكي دة وإع اة محور وعليه ينبغي إعداد سياسة جدي ي

اة وتن. النظام التعليمي ول الحي ررات متمحورة ح ا أي بناء وتطوير مناهج وبرامج ومق ميتهت

. وتحقيق جودة الحياة لإلنسان

ون بال ن يتحل ة إعادة النظر في اختيار القيادات التعليمية والمعلمين واالدارين مم اءة العلمي كف

.والمهنية واألخالقية

توصيات



حيح المس ة والتص ؤولية المجتمعي ي المس دم ف ة التقييم الدوري لمدى النجاح والتق تمر والتنمي

.المهنية المستمرة للعاملين

إشراك المجتمع في عملية التطوير المستمر للنظام التعليمي.

توصيات



نماذج عملية للمسؤولية المجتمعية في المدارس 
والجامعات

.في كوريا وجدت طلبة احدى المدارس يذهبون الى دار عجزة يقدمون خدمة عمل مساج للعجائز•

مع  في جنوب افريقيا مدير مدرسة مسلم عمل اآلتي كل فصل ينسق مع منظمة مجتمع مدني
يعملون مع  مربي الفصل للعمل معهم ومساعدتهم فيتم الترتيب  مسبقا لعام دراسي والعام التالي

.منظمة مجتمع مدني اخر

 ايضا جميع منسوبي المدرسة يعززوا سواء من خالل المواد او من خالل االنشطة المصاحبة
الخ ...تعزيز قيمة كل شهر وفي خالل العام عشرة قيم مثال طاعة الوالدين او احترام االخرين 
ة على وقامت المدرسة بمتابعة تمثل االخالق والقيم كل شهر بحيث يحصل الطالب شهريا درج
خالقي مدى تمثله للقيم واالخالق المجتمعية واعطائه شعار يعلقه على صدره ليظهر تميزه اال

%75وعندما سالتهم كم عدد من حصلوا على هذا التميز فقالوا أكثر من 



مدرسة أخرى في جنوب افريقيا

ه• ث يؤم المصلين  ايضا فتحت المدارس ابوابها لعدة أنشطة مجتمعية مثال المسجد الجامع بحي

ع للرياض. من المجتمع  ائالت المجتم ثال او فتح التسهيالت الستخدامها من قبل شباب وع ة م

ي وتوفير مطعم خمسة نجوم حيث يستخدم من قبل األسر واال. االجتماعات والحفالت  راد ف ف

قوم بتنظيم كما أن المدرسة ت. المجتمع فالمدرسة أصبحت مؤسسة مفتوحد تتفاعل مع المجتمع

. برامج مجتمعية توعوية في االبعاد األخالقية واالجتماعية والصحية وغيرها



من تجربتي في الجامعة حاليا في ماليزيا

م أ ت معه دكتوراه فاتفق ة ال اهج لطلب وير المن رر تط دريس مق ت بت الي قم ل الح يف الفص ن أض

ل م وم ك الث مجموعات  وتق ة تكليف مجتمعي  ننفذه جميعا بما فيه أنا وهو أن يكونوا  ث جموع

رر بتحديد مشكلة مجتمعية أو حاجة مجتمية يتم تطوير مادة تعليمية  في ضوء ما درسو ي مق ه ف

ة أ ي مدرس زمالء أو ف ع ال ت أو م ي البي ا سواء ف ع به ه المجتم تم توعي اهج لي ي تطوير المن و ف

ا ت ن الحي وتنفيذه والتعرف على تعليقات المشاركين ورفع تقرير بذلك حول أثر م ف يمك م وكي

ا ة تخدم. تطويره الحق ادة تعليمي أنهم طوروا م ة سعداء ب ان الطلب ذه وك م تنفي ع  وفعال ت المجتم

. وتلبي حاجه له



دندن نمت لدي رغبة بأن من أهداف التعليم االساسية هي ما بعد مهارات التفكير التي ن•
ها العالم اليوم حولها وهي تعليم الطلبة الحكمة ألن قناعتي تتجذر يوميا أن المأساه التي يعيش

ات هو أن القادة سواء سياسيين أو تربويين أو أرباب أسر أو مدراء مدارس أو مدراء شرك
في اتخاذ القرارات المتخذه فقررت أن أن إنعدام الحكمة أو علماء دين أو إعالميين هو 

 أبحث عن طلبة نبحث في هذا األمر أي كيف ننمي الحكمة لدى طلبة المرحلة المدارس
.  امعات والجامعات وفعال بدأت واالن أوشكنا بعد تصميم البرنامج أن ننفذه في إحدى الج

 وقد فوجئت أن هناك مركزا في جامعة شيكاغوا للبحث في مجال الحكمة ووجدت نفس
تنمية التفكير  فالعبرة ليس فقط في. القناعات لدي موجودة لدى العديد من الباحثين في العالم

إن . ى المجتمعولكن في أن يتخذ القرار وينفذ القرار لتكون مآالته أو آثاره نافعة وإيجابية عل
الم وقتل الماليين ما يبتكره ويصنعه الباحثون في العالم أصبح الوسيلة الرئيسية لتدمير الع

.  فاالبداع واالبتكار اتجه الى مايضر الناس وليس ما ينفعهم



مستدامة الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا الرائدة في التنمية ال

كأول جامعة في العالم االسالمي تنال  2020حصلت الجامعة عام •
مة التكريم من منظمة األمم المتحدة وجامعتها لتطبيها ألهداف التني

.المستدامة
والتدريب  فوجهت التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاريع المختلفة•

ؤولية للطلبة والشراكات مع مؤسسات المجتمع سعيا في تنمية المس
.المجتمعية لدى منسوبي الجامعة



شكرا على إتاحة هذه الفرصة للحديث معكم  

Prof.Dr.Dawood Abdulmalek Yahya Al-Hidabi 
Email: dalhidabi@yahoo.com

+60183237926
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



طاسطغط  سغئ  ةا غئ ا آو ا
صغط  سجغج ا ع شغ  وأدوا

ً عذ غئ ظ ضج  ت ط رج ط

حعضئ ذقشت/د



غئ ضج  ت ط رج ط

عد.1 ع ة وا ظح ا

ار.5 ضظ واقجا ا ا

ء.2 ئظ جغج وا ا ا

ثاع.6 غج وا ا ا

اعج واقطاثاد.3 اةعغث.4ا ء وا ص اقر



وي في المجال الترب  بيت خبرة رائد●
مستفيد،  50,000يستهدف  بدولة قطر،
برامج متكاملة النشاطات  4من خالل 
.والمنتجات

طظ ظتظ؟ -

ؤغئ - ا

عد. ع ة وا ظح :ا



ئ  - ج ا

اب مؤسسة تربوية تسعى لبناء جيل من الشب●
لى الواعى المتميز خلقًا، المنتمي لوطنه، القادر ع

 صناعة الحياة، ذي هوية إسالمية، من خالل تمكين
ي ظل أفضل المبادرات والبرامج القيمية والمهارية ف

.شراكة مجتمعية فعالة

عد ع ة وا ظح :ا



oفي  سد ثغرة في العمل القيمي المنظم والقابل للقياس
.قطر

oمل إيجاد آلية عمل إدارية وبرامجية، تضمن استمرار الع
.القيمي والمهارات القيادية في المدارس

oعالم سد ثغرة في مجال اإلنتاج المعرفي والقيمي في ال
.العربي

oوي، في تشبيك العالقات بين العاملين في المجال الترب
.قطر خاصة والعالم العربي عامة

دورظ -

عد. ع ة وا ظح :ا



oالة تنمية معارف ومهارات المربين لنقلهم من ح
.الفخرية إلى حالة المربي الحقيقي

oبناء قطر  إعداد قيادات شبابية مستقبلية تسهم في
.2030وفق رؤيتها 

oيمية اتباع المنهج العلمي في تحديد الظواهر الق
.السلبية وأفضل الطرق لعالجها

دورظ -

عد. ع ة وا ظح :ا



ت - ث ا
م، أسوته في ذلك صاحب الخلق العظيم، والذي كان خلقة القرآن الكري
.مالرحمة المهداة، محمد بن عبد هللا، عليه أفضل الصالة وأتم التسلي

1 . ً خلوقا

بالبعد  يمتاز باالتزان النفسي والفكري والوجداني والسلوكي، ويتحلى
.عن التطرف فكًرا وممارسة

2 . ً وسطيا

يشعر باالنتماء العميق ألهله، ومجتمعه، ووطنه، وعروبته، وأمته، 
.وإسالمه، وإنسانيته، ويمارس سلوًكا منسجًما مع االنتماء

3 . ً منتميا

سالمته،  في دينه، محصنًا من االنحراف، قويا في بدنه، حريًصا على
.قويا في شخصيته، واثقًا في نفسه

4  . ً قويا

سقطها يتحلى بروح إيجابية في التعامل مع األحداث ويستفيد منها، وي
فعل في عالم العالقات مع نفسه أوًال، ومع اآلخرين من حوله، مبادًرا ل

.الخير

5  . ً إيجابيا

يمتلك المعارف الضرورية التي تدمجه مع واقعه، فيعلم الصواب 
مل والخطأ، الحق والباطل، الخير والشر، النافع والضار، وعلى وعي كا

.بوجهته

6  . ً واعيا

عد ع ة وا ظح :ا



ض - س دغظ ا اعج شغ طغ ا

ت - ثثط اعج شغ ظعع ا ا

ت - اض ح اعج شغ ظعع ا ا

اعج واقطاثاد.  :ا

ععر - ة اعج شغ تةط ا ا



غةغئ  - ا عبغصئ اقجا إسثاد ا

غةغئ - ا درات اقجا ئ ا

اةعغث.  ء وا ص :اقر

دي. 1 صغ ضغظ ا ا .ا

عي. 2 ا غج ا ا .ا

عغئ. 3 ا ت ا ظاة .ا

غئ. 4 خ ت اق سقص .ا

سقطغ. 5 تدعر ا .ا



عغئ - ا ت ا ظاة :ا

اةعغث ء وا ص :اقر

السلسلة الخامسة عةالسلسلة الراب ثةالسلسلة الثال ةالسلسلة الثاني السلسلة األولى
عيةسلسلة تربية للمسؤولية المجتم ليةسلسلة تربية للرحالت الدو

سلسلة تربية لأللعاب 
التربوية

مسلسلة تربية لغرس القي حياةسلسلة تربية لصناعة ال

حملة حجابي تاجي  رحلة تركيا(دليل رحال( ة حقيبة األلعاب المهاري  المرشد القيمي منهاج مكارم

حملة أريد أن أتعلم ةحقيبة األلعاب القيمي حقيبة قيمة اإلحسان منهاج شمائل

نحملة القدس عاصمة فلسطي  منهاج رواد

 حملة المؤمنون إخوة
حملة بناء المساجد
حملة خذوا حذركم
حملة التشجير
 حملة صحتي أهم
حملة صالتي نور حياتي



غئ - سط ظئ ا خ ا

اةعغث.  ء وا ص :اقر

س افب - عغ أدوات صغ

شغئ - س ت ا ظاة ا



عغئ - ة  ئ غئ ضئغئ  غج  ض

رج تثود ص - غئ  اطب  عغص 

ةا - ت ا ضض شؤ طًق  ضًجا ح غئ ط سض 

ار ضظ واقجا ا :ا



ار ضظ واقجا ا :ا

ا - عغ ا ا ا

عي - ا ض ا طس زطئ  رجئ دور ا ط



ار.  ضظ واقجا ا :ا

اشغغ - غئ ا ظز

اظ  غ طآج س إ ثي  غ ا ظع :افب ا
ء ● ئظ اسطص  عي ا ا ض ا س عدة ا حثخغئ ارش 

ً واظ ا ًرا و ا واظاح غًثا  وابً ظ ً و غ ث اعازظئ  ً ا ا

عاص اسا ت ا طئ ا طئغئ  سخ و ت ا سًق ط ت ًدا شغ و

خغظ سطط ا   .ضض ذ سط ا



غغج - ا جثاجغئ ا

ثاع غغج وا ا :ا

غث. 1 اظ .صعة ا

ظاب . 2 .عدة ا

س افب . 3 .صغ

غئ . 4 سط ظئ ا خ .ا

غ . 5 ئظ ض ا س .ا

اطب . 6 ئ غظ ا سدعي  ا ا ا .ا



ضط ا  حضً



















































الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي/ زيارة سعادة

وزير التعليم والتعليم العالي

دريسللتعرف على مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة الت



الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري/ زيارة سعادة

نائب رئيس مجلس الوزراء_ وزير دولة 

"دنا ع" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



السيلطيالسيد جاسم بن سيف / زيارة سعادة

وزير المواصالت والنقل

"علم ألجل قطر"



حضور سعادة 
رويوسف بن محمد العثمان فخ/ السيد 

وزير التنمية اإلدارية والعمل

 التسويق لمشروع استقطاب الطلبة
القطريين لمهنة التدريس عدنا 

بالمشاركة بمعرض القرية المهنية 
التابع لمؤسسة قطر



حضور سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي 

"عدنا"للملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



م العاليخالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم بوزارة التعليم والتعلي/ زيارة األستاذ الفاضل

"عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



ً / مشاركة األستاذ الفاضل فهد النعمة مدير إدارة تقييم الطبة وزارة التعليم والتعليم العالي سابقا

"عدنا" في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



خليفة الدرهم/ مشاركة األستاذ الفاضل

مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي 

"عدنا" في الملتقى األول لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



م العاليمستشار وزير التعليم والتعلي –عبد العزيز السعدي / دعم ومشاركة الدكتور الفاضل

"اعدن" في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



حسن الحمادي/ زيارة األستاذ الفاضل 

ً  –مدير إدارة العالقات العامة   وزارة التعليم والتعليم العالي سابقا

"عدنا" ومشاركته في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



عبد المحسن الري/ مشاركة األستاذ الفاضل 

ً  –استشاري تعليم  وزارة التعليم والتعليم العالي سابقا

"عدنا" في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



رجامعة قط –عميد كلية التربية  –أحمد العمادي / االجتماع مع الدكتور

لمناقشة سبل الدعم والتعاون بمشروع استقطاب الطلبة القطريين

"عدنا"لمهنة التدريس  



محاضرة تعريفية عن مشروع استقطاب

"اعدن"الطلبة القطريين لمهنة التدريس 

جامعة قطر –كلية التربية 



مشاركة طالب مدرسة 

الدوحة الثانوية للبنين 

بفعالية أولى بها 

وتقديم محاضرات لطلبة 
  
جامعة قطر –كلية التربية 



االجتماع مع السيد الفاضل 

محمد إبراهيم النعيمي/ الدكتور

"المجتعرئيس كلية "   

لدعوتهم بالمشاركة بمشروع  

استقطاب الطلبة القطريين

"عدنا" لمهنة التدريس  



رفي قط كولدجالملتقى التعريفي للمرشدين األكاديميين عن جامعة سيتي 

"عدنا" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع مع إدارة التسويق وطلبة التأسيس الجامعي
"عدنا" لدعوتهم للمشاركة  بملتقى استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



المضاحكةموزا علي / االجتماع مع األستاذة الفاضلة 

وزارة التعليم والتعليم العالي –مديرة إدارة التوجيه التربوي 

"عدنا" لتقديم الدعم لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع مع ممثلي إدارة التوجيه التربوي من وزارة التعليم والتعليم العالي 

"عدنا"  لدعوتهم للمشاركة ودعم الملتقى الطالبي الثاني مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



زيارة بعض التربويين وحضور حصص التدريبية للطالب 

"عدنا" والمشاركة في مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع التعريفي للنواب األكاديميين بالمدارس الحكومية

"عدنا" حول مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع مع طلبة المدارس الثانوية بدولة قطر  

"اعدن" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع مع طلبة المدارس الثانوية بدولة قطر  
"اعدن" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



لة االجتماع مع طلبة المدارس الثانوية بدو

قطر  

ين لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطري

"عدنا" لمهنة التدريس 



مشاركة أولياء األمور 

"اعدن" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



مشاركة أولياء األمور 

"اعدن" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



مشاركة أولياء األمور 

"ناعد" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



إسماعيل المالكي موجه كشفي تربوي ومعلم سابق/ مشاركة األستاذ الفاضل

"دناع" في الملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



سابقاً  خالد السويدي مدير مدرسة خالد بن أحمد اإلعدادية للبنين/ مشاركة األستاذ الفاضل

مسؤول في إدارة اإلرث والمشاريع

"عدنا "في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



"علم من أجل قطر " محمد الجناحي / مشاركة المهندس

"عدنا"  في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



أحمد البوعينين / مشاركة فضيلة الشيخ 

"عدنا"  في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



حصة العالي/ زيارة األستاذة الفاضلة 

وزارة التعليم والتعليم العالي –مديرة مركز التطوير والتدريب  

"عدنا" للتعريف بمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



عبد هللا المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني / زيارة السيد

"عدنا"  لمناقشة سبل الدعم والتعاون بين المركز والمدرسة في مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



رئيس مجل األمناء بالمدرسة –سيف الحجري / مشاركة السيد الفاضل الدكتور 

"عدنا "بفعاليات الملتقى الطالبي الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



عضو مجلس األمناء –خالد سلطان عبد الرحمن الدرويش / مشاركة األستاذ

"عدنا" في الملتقى الثاني  لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



حصه الدليل مديرة مجمع التربية السمعية / االجتماع مع األستاذة الفاضلة

"ناعد" لدعوتهم للمشاركة بمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



ً / االجتماع مع إدارة معهد النور للمكفوفين األستاذة أمل البوعينين مديرة المعهد سابقا

"عدنا" لدعوتهم بالمشاركة بمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع مع أكاديمية القادة ودعوتهم للمشاركة في الملتقى الثاني

"عدنا" لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



االجتماع مع جمعية الكشافة القطرية في قطر

"عدنا" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



و لجنة التحكيمعبد هللا البلوشي عض/ ناجي الجويني المدير التنفيذي للجنة الحكام القطري لكرة القدم، والسيد / زيارة السيد

"عدنا" لدعوتهم للمشاركة بمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



"عدنا" س مشاركة كلية الطيران المدني في الملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدري



مدير اإلدارة العامة للمرور  – الخرجيمحمد سعد / االجتماع مع اللواء 
رئيس قسم التدريب والتطوير  –عزان عبد هللا الكثيري / والمالزم أول

"عدنا"  لمناقشة سبل التعاون ولدعوتهم للمشاركة بمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



مشاركة ممثلي وزارة الداخلية بالملتقى الثاني 

"اعدن" لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



دعوة الطيارين القطريين 

وممثلي الخطوط الجوية القطرية

للمشاركة بمشروع استقطاب الطلبة القطريين

"عدنا" لمهنة التدريس  



طرمؤسسة ق –جميل الشمري مدير مشروع التعليم ما قبل الجامعي / زيارة األستاذ الفاضل

"عدنا" للتعريف بالمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



يةمركز ترب –مجموعة تعلم   طالفحةشوكت / أحمد المناعي والدكتور/ االجتماع مع السيد

"عدنا" لدعوتهم للمشاركة في مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



لتعاوناالجتماع التسويقي مع أعضاء مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لمناقشة سبل الدعم وا

"عدنا" بين المؤسسة والمدرسة في مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس  



  )وياك( االجتماع التسويقي مع أعضاء جمعية الصحة النفسية 

"ناعد" لشرح مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



محمد خليفة الكبيسي مدرب تنمية بشرية/ مشاركة الفاضل  الدكتور

"عدنا"  في الملتقى األول والثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



مدربة تنمية بشرية –إيمان آل إسحاق / دعم ومشاركة األستاذة الفاضلة 

"عدنا "في الملتقى الطالبي لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



علي اإلبراهيم  الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية / زيارة الدكتور

"عدنا" للمشاركة في دعم مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



نايف اإلبراهيم المدير التنفيذي لشركة ابتكار الرقمية / مشاركة المهندس

"عدنا" في مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



تركيا  –المشاركة في مؤتمر تربية األول المقام  في إسطنبول 

"عدنا" والتسويق لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



بدولة  وزارة التعليم –نجالء الهران / أسماء ناصر الهران واألستاذة الفاضلة/ دعم ومشاركة األستاذة الفاضلة

"عدنا" الكويت بالملتقى الطالبي لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



زيارة وفد كلية البريمي الجامعية من سلطنة عمان 

"عدنا "للتعرف على مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



بحسون إلن/استضافة شبكة قناة الجزيرة اإلخبارية اإلعالمية القديرة 

"دناع" مقدمة برنامج الجزيرة هذ الصباح لتغطية مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



طرأسماء الحمادي بالمشاركة بمعرض القرية المهنية التابع لمؤسسة ق/ حضور اإلعالمية القديرة

"عدنا" التسويق لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



موزا الكواري لدعوتها للمشاركة في الملتقى الثاني / االجتماع مع اإلعالمية القديرة

كتهاوتلبية الدعوة ومشار" عدنا" لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



للشباب حمد الفياض مذيع قناة الريان والمدير التنفيذي لمركز اإلعالمي/ مشاركة ودعم اإلعالمي القدير الدكتور

"عدنا" بالملتقى الثاني مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



من المركز اإلعالمي للشباب المريسيخالد / مشاركة اإلعالمي

"عدنا "بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



"عدنا"  المشاركة بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



"عدنا"  المشاركة بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



"عدنا"  المشاركة بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



"عدنا" س المشاركة بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدري



"عدنا"  المشاركة بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس



"عدنا" س المشاركة بالملتقى الثاني لمشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدري



 خطابات الشكر والتقدير المقدمة

من الجهات الداعمة

لمشروع استقطاب الطلبة 

"اعدن" القطريين لمهنة التدريس 



 خطابات الشكر والتقدير المقدمة

من الجهات الداعمة

يين لمشروع استقطاب الطلبة القطر

"عدنا" لمهنة التدريس 



خطابات الشكر 

 والتقدير المقدمة من

الجهات الداعمة

لمشروع استقطاب 

الطلبة القطريين 

" لمهنة التدريس 

"عدنا



خطابات الشكر والتقدير 

المقدمة من الجهات الداعمة

لمشروع استقطاب الطلبة 

القطريين لمهنة التدريس     

"عدنا" 



التسويق عبر وسائل اإلعالم 
والقنوات الفضائية

ين لمشروع استقطاب الطلبة القطري
"عدنا" لمهنة التدريس 



لمحليةبالصحف ا" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



ليةبالصحف المح" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



ليةبالصحف المح" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



حليةبالصحف الم" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



محليةبالصحف ال" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



لمحليةبالصحف ا" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



محليةبالصحف ال" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



حليةبالصحف الم" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 

التابع لمؤسسة قطر QCDCبمجلة دليلك المهني من مركز قطر للتطوير المهني 



جتماعيبمواقع التواصل اال" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



تماعيبمواقع التواصل االج" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



تماعيبمواقع التواصل االج" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



تماعيبمواقع التواصل االج" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



ماعيبمواقع التواصل االجت" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



تماعيبمواقع التواصل االج" عدنا" مشروع استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس 



نشكر لكم حسن استماعكم

هيمصالح عبد هللا آل إبرا/ الدكتور





المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الفارس التربوية •

التابعة لجمعية الفارس الخيرية•

حاجة تعني أننا مع مجتمعاتنا عندما يكون هناك 

لتطوير ابداع متجدد وطالما نحن موجودون ال بد ان يكون هناك  –
مجتمعاتنا



عدة  المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الفارس التربوية تجلت في
:مبادرات، أهمها

لى لألطفال السوريين عند وصولهم ا) من حقي ان اتعلم( مبادرة •
لبنان

قتصادية لألطفال اللبنانيين عند بداية االزمة اال) نحنا حدك ( مبادرة •
ة وبدء تسرب األطفال من المدارس واتجاههم للعمال –في لبنان 

ا لحثهم حيث قمنا بتأمين النقل والكتب والقرطاسية للطالب مجان(
)على العودة ألماكنهم الطبيعية



يم في حملة لتنظيف الشارع وزرع الق) : بيئتك هي بيتك(مبادرة •
نفوس أطفالنا

حث زمالء الصف على زيارة زميلهم ) : زمالءك اخوانك(مبادرة •
عند االزمات

ات مشاركة المجالس المحلية من بلدي) : نحنا منكم وفيكم(مبادرة •
ديةومحافظة في تنظيم االحتفاليات والمسيرات الوطنية والبل



اتها إن المبادرات المجتمعية التي تطلقها المؤسسات اتجاه مجتمع•
لتُحِدث فرقاً أو لتلبي حاجة ما في المجتمع  

ال بد وأن يكون له األثر الطيب في المجتمع

يب على ومن ثم ال بد وأن يكون له عائد استثماري في المستقبل القر
.المؤسسات المتبنية لهذا السلوك





المنظمات المهنية ودورها في دعم 
الشراكة والمسئولية المجتمعية

  جامعة الكويت  /  كلية التربية  / دمنى بورسلي
مستشار برنامج الكويت للمسئولية المجتمعية



وأهدافها؟مفهومها  هو  ما  المجتمعية  الشراكة

المهنية؟؟  بالمنظمات مالمقصود•

المجتمعية؟؟  الشراكة  مفهوم ماهو•

المجتمعية؟؟ الشراكة اهداف•



    هذه خالل  من  تنموي هدف  لتحقيق المنظمات هذه دمج  كيفية•
الشراكة؟؟

الم تحقيق في المنظمات  هذه ودور الشراكة لهذه عملي  نموذج•
المجتمعية سؤولية

وأهدافها؟مفهومها  هو  ما  المجتمعية  الشراكة



قطاباست  كيفية في  الكويت  وجائزة مؤتمر في  عمله  ماتم خالل  من•
المجتمعي؟ الهدف هذا  لتحقيق ات ودعمهاالشراك 

وأهدافها؟مفهومها  هو  ما  المجتمعية  الشراكة



ما المقصود بالمنظمات المهنية
ويكيبيديا  -  مهنية جمعية•

التروي هو  هدفها  )مهني مجتمع( أو مهنية، منظمة أو مهنية،  هيئة تسمى•
.امةالع والمصلحة المهنة، في  األفرادالمشاركين  ومصالح  معينة، لمهنة ج
  ربحية غير منظمة الجمعية هذه  تكون ما عادة  المتحدة،  الواليات  في 

]1.[ضريبية ألغراض



 و حكومية إدارات و عامة هيئات و ربحية غير منظمات عن عبارة هي المجتمعية الشراكة
 ميةاألكادي الدورات من يتجزأ ال كجزء المجتمع خدمة تقدم التي الخاصة الشركات بعض و مدارس
  أنشطة أو ، أبحاث أو ، خاصة مشاريع أو ، العمالء مع مباشرة خدمة الخدمة تشمل قد و للطالب

.بعد  عن التعليم الية في استخدامها و  الشريك يحددها أخرى
 

 من نشأ مصطلح وهو, المجتمع ربحية مفهوم حتى المجتمعية المشاركة جذور متابعة يمكن
  أربعة أنواًعا يعرف 1891 عام قضائي قرار في عليه المنصوص اإلنجليزي، القانون مفهوم

  ربحية غراضأل وصناديق الدينية، للتنمية وصناديق التعليم، لتطوير صناديق:الخيرية للمنظمات
 ..المجتمع تفيد أخرى

و•



  هو مفهوم الشراكة المجتمعية ؟ما 

يذ آلية الشراكة المجتمعية هي إشراك شرائح المجتمع المحلي في تنف
اء أو تنظيم مؤسسي محلي، لمختلف مجاالت التنمية الشاملة سو
كانت خدمة تأهيلية أو اقتصادية أو اجتماعية، لتحقيق أهداف 

..  محددة



ن ويتم من خالل هذه الشراكة توزيع األدوار والمسؤوليات بدقة بي
ار األطراف، واالستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وذلك في إط

  . عالقة واضحة

  هو مفهوم الشراكة المجتمعية ؟ما 



أهداف الشراكة المجتمعية
المجتمعية ضرورة وهي ليست شعاراً تربوياً مجتمعياً فقط ، وال   الشراكة•

  :المجتمعية حقيقية إال باآلتـــي  الشراكة  تصبح
 
  .اعطاء فرصة لكل شريك للمساهمة في العملية التعليمية   -1
 
ة تعليم الطلبة ليصبحوا قوة منتجة في المجتمع ضمن بيئة صحية آمنة راعي  -2

 .تشاركية
 



 . تحمل المسؤولية ومساعدة المدرسة علي تحسين جودة المنتج التعليمي   -3
 
 . للمدارس في صور مختلفة  المادى  توفير الدعم   -4
 
.  توفير الخبراء للنهوض بالتعليم   -5
 

أهداف الشراكة المجتمعية



من  كيفية دمج هذه المنظمات لتحقيق هدف تنموي
خالل هذه الشراكة

مجتمع تكتمل الشراكة المجتمعية في التعليم دون مشاركة مؤسسات ال ال
 المدني ومنظماته وجمعياته الخيرية والمهنية بما في ذلك الجمعيات
 الشبابية والمراكز االجتماعية والتطوعية وجميع قوى المجتمع من
ي منظمات وأفراد تقوم بدور هام في نشر ثقافة الشراكة المجتمعية ف

.التعليم بالتواصل مع المدارس واألطراف التعليمية المختلفة



يع حيث بإمكان الجمعيات تقديم دورات تدريبية ومحاضرات وأساب
ثقافية ودروس في المدارس، وذلك في اإلطار الذي يعزز ويدعم 

تهم العملية التعليمية والتربوية، مما يشجع الطلبة ويثير حماس
بالنماذج الناجحة في   واإلقتداء وينمي فيهم حس المسؤولية

.المجتمع

من  كيفية دمج هذه المنظمات لتحقيق هدف تنموي
خالل هذه الشراكة



وأطفالنا  المستقبل بيد التربية، وبدايته هي األسرة والمدرسة، بما أن
 ورأس مالنا البشري الذي ننافس به  هم استثمارنا طويل المدى

األمم، نرى أن من أهمية الشراكة المجتمعية في دعم التعليم من 
 .خالل تنمية القابلية للتعلم بطرق وأساليب مبتكرة

من  كيفية دمج هذه المنظمات لتحقيق هدف تنموي
خالل هذه الشراكة



ة المستدامة، مسؤولية الجميع ورافداً أساسياً للتنمي   باعتبار التعليم
ر المناخ حتم تضافر الجهود وإعمال الفكر حول الطرق المثلى لتوفيتي

.المناسب لدعم القدرة اإلنتاجية

 

من  كيفية دمج هذه المنظمات لتحقيق هدف تنموي
خالل هذه الشراكة



برنامج الكويت للمسئولية المجتمعية

ة تم انشاء فريق مستشاري لبرنامج دولة الكويت للمسؤولي•
من أعضاء و خبراء مؤهلين ومهتمين    11  يتألف من  المجتمعية 

 في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بموافقة
26/1/2019  مجلس أمناء الشبكة اإلقليمية





المجتمعية للمسئولية الكويت برنامج

كان  الكويت دولة  برنامج  لتنفيذ المستشارين من  مجموعة أول تأسيس•

ؤوليةللمس  اإلقليمية الشبكة  فعاليات  في المشاركات في  كبير دور  له 

مستوى  وعلى  والخليج  الكويت داخل  المجتمعية
زينوفائ  ومبادرين جلسات ورؤساء  ومحكمين كمحاضرين ،  العربي الوطن

  وجوائزعالميه  مسابقات  في 



االستجا حملة  في ولإلشراف االمناء  لجنة في العليا  اللجنة في المساهمة•
كورونا   فايروس  لمكافحة بة

في  كبير دور الكويت دولة  لبرنامج االستشاري للفريق   كان  كما األخير
 دحش  طريق  عن  كورونا  فايروس  استجابةلمكافحة  حملة جهود رصد 

ذلك واثر.بدولةالكويت  المطلوبة  التقارير  إلنجاز  التطوعية الفرق جهود
 :  مثل  هاتكريم تم  التي  المتميزة للمؤسسات جوائز على  وحصولزفو 

) أتعلم ياب  جمعية  ،  الكويتية  المعلمين  جمعية  ،  الخيرية  السالم جمعية (•

المجتمعية للمسئولية الكويت برنامج





الستماعكم" وشكرا







داعيات كبيقدمت  ا ت زال له ان وال ي ي ك ا الت ي هذه المبادرة بسبب جائحة كورون رة ف
.العالم أجمع وفي مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات واألصعدة 

ان له لموال شك أننا في دولة الكويت   ي ك ذه الجائحة يختلف حالنا عن باقي الدول الت
.تداعياتها  على األوضاع الصحية االقتصادية والتعليمية وغيرها  

ا  ة وغيره ة واألهلي ات الخاص ورغم الجهود المبذولة من الحكومة واألجهزة والقطاع
.لمواجهة آثار هذه الجائحة إال أن قطاع التعليم كان هو الخاسر األكبر

ي إيق  ببت ف ي تس ة والت ذه الجائح ار ه ع آث ة م زة المعني اطي األجه الل تع ن خ اف م
.التعليم بعد قرار تعطيل الدراسة



وات عملي دء بخط و الب رار نح حاب الق دعم ألص ديم ال ى تق ادرة إل ذه المب دف ه ة وته
ا م ة وغيره ذه الجائح ة له روف الحالي ل الظ ي ظ يم ف تمرار التعل ى اس اعد عل ن تس

 . الظروف واألحداث

ائز  5ز على وإيماناً منا بمسئوليتنا المجتمعية كجمعية قدمنا هذه المبادرة التي ترتك رك
:أساسية وهي كاآلتي

.تشخيص الواقع التعليمي أثناء جائحة كورونا: الركيزة األولى) 1



.ة غياب دور المؤسسات التعليمية المفترض دعمها للقرار التعليمي والتربوي في الدول1.

.غياب دور قطاع التخطيط في وزارة التربية وعدم قيامه بالمهام المناطة به2.

ز ال3. ي تعزي ا ف ق منه ا يتعل ا م ة وخصوص ي وزارة التربي وير ف اريع التط ع مش اف جمي يم إيق تعل
 . اإللكتروني

:  أوال

واقع التعليم أثناء جائحة كورونا 



ذه.  4 ائج ه ة نت ة لمعرف ط التطويري المشاريع  عدم وجود جهة مختصة للقياس وتقييم المشاريع والخط
.والخطط 

.ليم عدم إعداد وتدريب المعلمين وإلزامهم نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتع. 5 

.رسعدم نشر وتعزيز ثقافة استخدام التعليم اإللكتروني لدى المعلمين والطلبة بالمدا6.

ي7. ا للتعل دم مواكبته ية وع االت الدراس ية للمج ط الدراس ض الخط وير بع دم تط ور وع م قص
.اإللكتروني



: ثانيا

مستقبل التعليم بعد جائحة كورونااستشراق ل

ي م ر ف ة للتفكي ة الذهبي ا الفرص رقا منحن ا مش تجد جانب ا إن لجائحة فايروس كورونا المس تقبل نظامن س
ك التعليمي وأهمية استغالل تلك المتغيرات الجديدة وما تتطلبه لالستمرار في التعليم و تكون مواجهة تل

:التحديات من خالل 



. التأكيد على أن التعليم ال يقل أهمية عن كافة المجاالت والقطاعات الضرورية في البالد1.

. ضرورة استمرار التعليم تحت أي ظرف من الظروف من خالل توفير اإلمكانيات المناسبة2.

ع متط3. ق م ا يتواف ة وبم ة ووطني ق تطوير نظامنا التعليمي وفق منهجية استراتيجية وعلمي ات تحقي لب
.2035رؤية دولة الكويت 

ي إل4. ا التعليم ي نظامن د ف ن بُع يم ع اد التعل ي واعتم يم ضرورة تعزيز التعليم اإللكترون ب التعل ى جان
. التقليدي



ولالركيزة الثانية بعد التشخيص واستشراق المستقبل وضعنا بعض الحل

حلول ومقترحات حول التعليم بعد جائحة كورونا  :ثالثا

ت إننا في جمعية المعلمين الكويتية اخذنا على عاتقنا تقديم رؤية إلصالح التعليم في د ت وكان ولة الكوي
ام  ذا الع ي ه دافنا ف من أه ن  2020ض ة م ذه الرؤي تخالص ه د اس ديمها بع دد تق ا بص                          وكن

واف نتائج المؤتمر التربوي الرابع واألربعين والذي يحظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد ا لشيخ ن
ت ش -حفظه هللا  -األحمد الجابر الصباح  ارس الماضي تح هر م ي ش د ف " عار وكان مقرراً له أن يعق

ت دو" لكويت جديدة ... متطلبات إصالح التعليم  ي حال اده لوال هذه الجائحة الت ن انعق

.وتم تأجيله حتى إشعار آخر



المجلس لألعلى للتعليم

)تخطيط ( 

وزارة التربيـــــــــة

)تنفيذ ( 

المركز الوطني لتطوير التعليم

)تقييم( 



المجلس األعلى للتعليم

ع الس• ي  وض رار ف احب الق و ص بح ه يم ليص ى للتعل س األعل اء المجل وم إنش ديل مرس ات تع ياس
. التعليمية والخطط والبرامج العامة للتعليم 

عضاء في المجلس تعزيز دور المجلس األعلى للتعليم باختيار الكفاءات المتخصصة في التعليم كأ•
.األعلى للتعليم



وزارة التربية
. نقل إدارة التخطيط من وزارة التربية إلى المجلس األعلى للتعليم1.

ي وزارة التر2. ى نقل إدارة التطوير والتنمية من قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري ف ة إل بي
.المركز الوطني لتطوير التعليم ودمجها مع إدارة تنمية المعلم بالمركز 

م إدارة التق3. ي وض يم اإللكترون ن التعل ؤولة ع ون مس ة تك وزارة التربي تحداث إدارة ب ات اس ني
اع و ذا القط ا ه ز دوره املين التربوية لها سواء في وزارة التربية أو المناطق التعليمية وتعزي الع

.فيها وتوفير الدعم المادي والمعنوي لدعم التعليم اإللكتروني

أل4. ى ت ة عل رق العامل إلزام الف يف وتطوير يقوم قطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية ب
د ف ن بُع يم ع تخدام التعل ي واس يم اإللكترون ة للتعل اهج المناهج وفق األساليب الحديث ع المن ي جمي

.المطورة والجديدة 



. يقوم قطاع التعليم العام بانشاء منصات الكترونية تستخدم لى متابعة المتعلمين5.

تفادة 6. ة باالس وم وزارة التربي ت ٬تق ة الكوي ات ومؤسس ا المعلوم زي لتكنوجي از المرك ت الجه تح
ي مج دريب ف ي والت يم التطبيق ة للتعل ة العام ت والهيئ ة الكوي ي وجامع دم العلم يم للتق ال التعل

.االلكتروني 

.تعليم تدريب المعلمين و تهيـئتهم الستخدام التعليم االكتروني والوسائل الحديثة لى ال7.



ة8. ات التربوي ي الكلي ر خريج ن غي ول  إضافة شرط لشروط قبول أي متقدم لوظيفة معلم م بالحص
.على شهادة دورة تدريبية معتمدة من وزارة التربية في مجال التعليم اإللكتروني

ة تطبيق التعليم عن بُعد على الراغبين بااللتحاق للدراسة بعد استكمالهم للدارس9. يم (ة اإللزامي التعل
ار ) المسائي والمنازل  يم الكب ائي ( وإلغاء مراكز تعل د) المس ن الجه ر م وفر الكثي ا ي ال  مم والم

.ويعزز من استخدام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد



المركز الوطني لتطوير التعليم

ه وتعز • اط ب ي تعديل مرسوم إنشاء المجلس الوطني لتطوير التعليم للقيام بدوره المن وده ف ز وج ي
تقويم المسار التعليمي 

الكوادر المتخص• زه ب يم وتعزي م اختيار الكفاءات إلدارة المركز الوطني لتطوير التعل ة ودعمه ص
.ماديا

.استقاللية المركز الوطني لتطوير التعليم ماديا وإداريا •



مؤسسات إعداد المعلم 

)بيقي والتدريب الهيئة العامة للتعليم التط -جامعة الكويت، وكلية التربية األساسية  -كلية التربية ( 

ت ة التطورات والمس ا مواكب ب عليه ي يتوج م والت داد المعل ات إع جدات ويظل هناك دور هام يناط بكلي
يم التربوية لتطوير التعليم ودعم خطط المؤسسات التعليمية وعلى رأسها وزارة التربية ف ل التعل ي تفعي

:االلكتروني ورفع كفاءة المعلمين قبل وبعد الدخول في مجال الوظيفة ومنها

. تربية األساسيةزيادة المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم اإللكتروني لطلبة كليتي التربية وال•

ن الجامع• ا م ات وغيره ك الكلي ي تل ا ف ين للدراسات العلي تكمال المعلم ل فتح المجال الس ات داخ
.وخارج الكويت بما ينعكس أثره المباشر على تطوير المنظومة التعليمية



: رابعا 

نموذج عملي لتطبيق التعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد 

اي ة ف د جائح يم بع تقبل التعل ي مس ا إن التحديات الجديدة والمعاصرة التي سوف نواجهها ف روس كورون
: ستغير العديد من مفاهيم العملية التعليمية  ومنها

الوتيرة. المسار. المكان. الوقت•



تعريف التعليم المدمج

يم اإل ا التّعل دمج فيه ي ين تعلم الت يم أو ال د صيغ التعل ه أح دمج بأن يم يُعرف التعليم الم ع التعل ي م لكترون
وتر الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف أدوات التّعلّيم اإللكتروني سواء المعتم ى الكمبي دة عل

ي الوضع مثل الدروس المطبقة في الصفوف الذكية او المعامل المجهزة ف, أو على الشبكة في الدروس
ات ال طة احد التطبيق أة بواس تم الطبيعي وفي الوضع الخاص بالفصول االفتراضية المنش ا ي ة وهن حديث

يم اإللكترون ع التعل يم م ي التعل ة ف ة التقليدي ل العملي ذي يمث د وال ن بع تحكم دمج التعليم ع ا ال يح لن ي ليت
.بالوقت والمكان والمسار ووتيرة التعليم



متطلبات التعليم المدمج

متطلبات التعليم المدمج

يةالمتطلبات البشريةالمتطلبات التقن



:المتطلبات التقنية -1

ررات ال ى مق وي عل رامج وجود فصول افتراضية تستخدم وفق االستراتيجية التعليمية تحت ة وب كتروني
)  Microsoft Teams( تيمزمثل برنامج مايكروسوفت تفاعلية باإلضافة الى وسائل تقييم الكترونية 

ن امج يمك ه  الذي توفره وزارة التربية حاليا بشكل مجاني للمعلمين والمتعلمين ، وهذا البرن ن خالل م
)ولم تقم الوزارة حتى اآلن بتفعيل هذا البرنامج(  توفير هذه المتطلبات

 

ن وهنا بعض المميزات  امج م ية افتراضيةالتي يوفرها هذا البرن اء فصول دراس ي ، والتوإنش ل ف اص
ى  ل عل دما تحص زمالء عن ع ال ل م ة، والتواص م احترافي ات تعل Officeمجتمع اً 365 وافر مجان ويت

.لمدرستك بأكملها



)  Microsoft Teams(كيفية تطبيق التعليم المدمج من خالل برنامج 

ن ال)   Microsoft Teams( استخدم برنامج  ي أو م ب في التعليم عن بُعد من خالل كمبيوتر مكتب وي
ام ل بنظ از يعم ى جه تخدام   Androidأو iOSأو عل ول، فاس وتر محم وحي أو كمبي وتر ل أو كمبي

:البرنامج يساهم في 

 

إتاحة فصل دراسي آمن عبر اإلنترنت1.

تيسير التعلٌّيم عن بُعد2.

الحفاظ على مشاركة الطالب عن بُعد     3.



:المتطلبات البشرية -2

ريب المعلمين ان يكون المعلم والمتعلم ملمين بالمهارات الالزمة لتحقيق هذا النوع من التعليم وذلك بتد
.وتدريب الطلبة في حصص الحاسب اآللي



مميزات التعليم المدمج

ين توفير االتصال وجها لوجه، مما يزيد من التفاعل بين الطالب والمعلم وبين الطالب أن1. هم، وب فس
.الطالب والمحتوى

توياتهم المرونة الكافية لمقابلة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التّعلّيم لدى المتعلمين ب2. اختالف مس
وأعمارهم وأوقاتهم

.االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام3.

.رفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة المنتج التّعليمي وكفاءة المعلمين4.

ارات  كثير من الموضوعات العلمية يصعب للغاية تدريسها إلكترونياً بالكامل، وبصفة5. خاصة المه
.العالية، واستخدام التعليم المدمج يمثل أحد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكالت



بح في نتقالاإل6. ذي يص الب ،  وال ز حول الط يم المتمرك ى التعل اعي إل يم الجم الب من التعل ه الط

.نشيطين ومتفاعلين

.يعمل على تكامل نظم التقويم التكويني والنهائي للطالب والمعلمين7.

.لرسميةيُثري خبرة المتعلم ونتائج التعليم، ويحسن من فرص التّعليم الرسمية وغير ا8.

تراتي9. ية يوفر المرونة من حيث التنفيذ على مستوى البرنامج، وتدعيم التوجهات االس جية المؤسس

.اهج الدراسيةالحالية في التعلم والتعليم، بما في ذلك فرص تعزيز التخصصات، وتدويل المن



نتائج المبادرة التي أثمرت 

.تيمزإلى  Big Blue Putenتحول الوزارة من منصة 1.

.تحول رئاسة مجلس األعلى للتعليم من وزير التربية إلى رئيس مجلس الوزراء2.

.التوجه الجدي من قبل وزارة التربية في الكويت العمل بالتعلم المدمج3.

.وجوائز إشاداتحصلت هذه المبادرة على 4.

.(UNPP)إشادة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 1.

.الحصول على جائزة االستجابة الدولية للجهود األكثر فعالية في مكافحة كرونا2.

. إشادة من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتعليم3.



     الرحيم الرحمن هللا  بسم

 التعليم   مجال  في المجتمعية للمسؤولية التربوي الملتقى
  الملتقى  شعار

  التعليم  مجال  في المسؤولة  الممارسات أثر تعظيم نحو
  العمل  ورقه عنوان

  األزمات  أوقات في اإلعاقة ذوي لتعليم المجتمعية المسؤولية
  ) الخاصة  االحتياجات  لذوي  العالمي الدوحة مركز  ( تجربة

 

 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

في البداية اشكر الشبكة االقليمية للمسولية االجتماعية على اتاحة الفرصة لي لكي اكون ضمن  

المتحدثين بهذا الملتقى التربوي في مجال التعليم وخاصة مشاركتي هيى االولى بعد مرحلة  

نشاطاتي بسبب الوعكة الصحية التي مررت بها ونصيحة االطباء  مشاركاتي وانقطاع عن جميع  

وان  تحتم علي العودة التي   المجتمعيةعن العمل لمدة اربع اشهر لكن بسبب المسؤولية  بالبعد

فئة غالية على  اامن بها واعمل من اجلها لخدمة رسالة سامية الن عندي لن تتوقف  مسؤولياتي

  .  فئة ذوي االعاقةهي قلوينا  

  األزمات  أوقات في اإلعاقة ذوي لتعليم   المجتمعية المسؤوليةواليوم سأقدم ورقة عمل بعنوان 

  قطر دولة في . الخاصة)  االحتياجات  لذوي  العالمي الدوحة مركز  ( تجربة
  منذو)   19في الظروف الصحية التي يمر بها العالم اجمع  وانتشار فايروس كورونا (كوفيد 

الي يومنا هذا  فتظهر المسؤولية المجتمعية على الجميع بالمساهمة بتقديم   2019نهاية عام 

لذك كان ال بد من التفكير بجميع   المساعدة  من خالل حماية المجتمع من هذا الفايروس اللعين ،



فئات المجتمع بمن فيهم االشخاص ذوي اإلعاقة فهم جزء من المجتمع  وهم جزء ال يتجزأ فيجب 

االهتمام بهم  وهو واجب وطني  ومسؤوليه اجتماعيه، وعند االهتمام يجب ان نفكر بجميع  

الجوانب فال يصح ان افكر بجانب وان نغفل عن جانب اخر لذلك كان ال بد من تسليط االهتمام  

نب كيفية تقديم اإلجراءات االحترازية الوقائية المناسبة لكل فئة لمواجهة فيروس  اوال بجا

  كورونا المستجد من اجل تحقيق السالمة ألبنائنا من ذوي االعاقة ومن أجل توعيتهم وحمايتهم. 

وثانيا كيفية استمرار تقديم البرامج العالجية والتدريبية والتعليمية الخاصة بكل شخص من ذوي  

من سكان العالم  )  %   15 ( يوجد أكثر من مليار شخص حول العالم تقريبا وحيث ان  ، قة االعا

يعانون في األوقات العادية من  وهم   .   يعيشون مع أحد أشكال اإلعاقة وهو عدد ال يستهان به 

التهميش والعديد من المشاكل التي تحول دون الوصول إلى المعلومة فما بالكم في وضع وبائي  

  تشر بسرعة وال نعلم متى ينتهي . خطير ين

بين االفراد والسلطات ومنظمات المجتمع المدني  مشتركة اجتماعية وهنا تظهر مسؤولية 

ووسائل اإلعالم من اجل االهتمام بجميع فئات ذوي االعاقة إذا لهم الحق في سهولة النفاذ  

وقدراتهم ومحاولة مساعدتهم على  للمعلومة الصحيحة والدقيقة التي تراعي نوع اعاقتهم 

الوصول إلى الحق في الصحة وحمايتهم من كل مخاطر هذا الوباء، وإدماجهم في مختلف مراحل 

العمل الوطني المشترك من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومكافحته ، واستكمال  

  البرامج التدريبية الخاصة بكل شخص من ذوي االعاقة. 

لشرح المبسط  لكي يستوعبوا ماذا يحدث بالعالم الن العقل البشري يجد صعوبة  فهم بحاجه الي ا 

  ان يدرك المشكلة العالمية فما بالكم بصاحب القدرات المحدودة.  



    :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

أال تترك    ،   2030خطة التنمية المستدامة لعام  عد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أمًرا محورًيا في  ت 

متحدة  استراتيجية األمم ال   أحًدا في الخلف. وإن تحقيق التغيير الدائم بشأن إدراج اإلعاقة من خالل 

 هو أولوية بالنسبة لألمم المتحدة، بما في ذلك في أوقات األزمات.   اإلعاقة   إلدماج منظور 

، ويزيد من  وجميع الفئات بما فيهم ذوي االعاقة   المجتمعات  جميع  على    19- تؤثر جائحة كوفيد 

عالم  في جميع أنحاء ال   من ذوي االعاقة  مليار شخص    ويالحظ ان عدم المساواة الموجودة من قبل.  

أقل احتمالية للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش أو المشاركة واالنضمام إلى  

المجتمع، وهو وضع يزداد سوًءا بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في سياقات إنسانية هشة. وهم  

  أكثر عرضة للعيش في فقر، ويواجهون معدالت أعلى من العنف واإلهمال وإساءة المعاملة. 

في    تحديات والعوائق الحالية التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة  سريعة لل طلب معالجة  نا يت وه 

كما أنه يوفر فرصة فريدة لتصميم وتنفيذ استجابة وتعافي من    ،    ضل انتشار فيروس كورونا 

، وبناء مجتمعات أكثر شموالً ويمكن الوصول إليها، بالتشاور مع األشخاص ذوي  19- جائحة كوفيد 

  عاقة. اإل 

    : االزمات وقت االعاقة ذوي االشخاص تعليم

عندما نركز على التعليم لذوي االعاقة نكون حققنا الهدف الرابع من أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة التعلم مدى الحياة ،   وقد أكدت المجتمعات في جميع أنحاء العالم ضرورة التعلم من  

فراد المهد إلى اللحد. واليوم مع الظروف االستثنائية ، تظهر المسؤولية االجتماعية لال

والمؤسسات ونجد أنفسنا من جديد وسط أصوات تتعالى منادية بأهمية التعلم مدى الحياة. وما  



يتضح منها اليوم أن التعلم مدى الحياة لم يعد مسألة اختيارية من أجل تطوير الذات فقط، بل بات  

  توجًها حتميا وضرورة اقتصادية لمواجهة التحديات الحالية المتعددة. 

    خاصة  معاملة إلى ويحتاجون  المجتمعات، كل في موجودون االعاقة ذوي فئة من األفراد

  على تقع التي المجتمعية المسؤولية من  يأتي التكيف  وهذا المجتمع، مع التكيف على تساعدهم

  االعاقة ذوي تعليم  توقف كورونا فيروس انتشار مع انه المعروف ومن بهم. المحيطين

  )  الذكي الجهاز خالل  (من بعد  عن التعليم قرار اصدر ثم  ومن المتخصصة والمراكز بالمدارس

  الذكاء خالل من   والمهنية  التعليمية الخبرات من االستفادة على قادرين غير انهم يعلم والجميع 

  التربوية  البرامج  تعديل الضروري من  يجعل مما   االعاقة ذوي غير من بالطلبة مقارنة  الرقمي

      .  مشاكلهم وتحل  تناسبهم تكنولوجية تربوية  خدمات  وتقديم المعتادة والتعليمية

  أحد ترك لعدم ملحه الحاجة فأصبحت  خلفه، أحًدا يترك وال  العالم ليجتمع   الوقت حانحيث 

  كوفيد كورونا فيروس تهديد ظل في  مضى وقت أي من أكثر  مهم   الركب عن يتخلف

  برز وبذلك  متسقة. أعمالنا تكون  وأن  منسقة جهودنا تكون أن يجب كما ،  جمعاء  للبشرية  19

  هذا  إحداث في العاديين واألفراد  والباحثين والقادة العالمية السياسة صناع  من لكل مهما دورا

  حماية  على قادًرا اليوم  فيه  نعيش الذي العالم  سيكون مهم، تغيير يحدث  وعندما التغيير.

     األبد. وإلى واحدة مرة الرقمي، الشمول

  :  االعاقة  ذوي بتعليم العالمي الدوحة مركز تجربة

يالحظ ان كل شخص ينتمي للشبكه االقليمية للمسؤولية االجتماعية يؤمن بافكارها واهدافها  

ويقوم بعمل برمجه لتخصصه وعمله بما يتناسب مع األهداف العامه ويجعلها تتناسب مع اهداف 



التنميه المستدامه وبذلك يشعر بمسؤوليته اتجاه عمله ويصبح شغله الدائم االستدامة لما يسعي  

  . له

   أبعاد اعرض سوف االزمات  اثناء االعاقة  ذوي بتعليم  الدوحة مركز تجربة  اعرض ان قبل

 : الخاصة االحتياجات  لذوي العالمي الدوحة مركز خالل من  اتبعت  التي االجتماعية المسؤولية

    االقتصادي: البعد اوال:

  ،وممنهج  رشيد بشكل  لديه المتاحة  للموارد األمثل دامباالستخ المركز قيام     من البعد هذا يعني

 .االعاقة ذوي لتعليم عالية  جودة ذات جيدة  مناهج  النهاية في لتنتج 

    القانوني: البعد ثانيا:

  للمجتمع الحاكمة والقوانين القواعد بجملة المركز قبل من وطوعي واعٍ  التزام عن عبارة هو

  لتحقيق ، االعاقة) ذوي االشخاص   اتفاقية  ( االعاقة بذوي الخاصة المتحدة االمم  سنتها والتي

 .العامة  المصلحة

    األخالقي: البعد ثالثا:

  األخالقية المعاييرب  االلتزام االعاقة ذوي مع   مصلحة لديه  من  كل يلزم  الذي البعد ذاك وهو

  للمجتمع  والقيمية األخالقية بالمنظومة للمساس تجنبًا  ،المختلفة  ومساراتها قراراتها في المهنية 

  .االعاقة لذوي  العام الصالح  يحق مما فيه  تعمل الذي

    الخيري: البعد  رابعا:

  لخدمة الربح،  في رغبة وبدون ، تطوعيه المركز منحهاي التي والهبات النفقات كل ويشمل

 االعاقة)  ذوي االشخاص تعليم (  مثال .معينة   خيرية قضية لخدمة أو  المجتمع،

  



  العمل:   اخالقيات

المجال  تحتم علينا ان نركز على  األزمات أوقات في اإلعاقة  ذوي لتعليم المجتمعية المسؤوليةو

الرابع من مجاالت عمل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، وهو أخالقيات األعمال مع  

  . وتضم ( اخالقيات عمل االسرة والمعلم والمجتمع واالعالم)  األشخاص ذوي اإلعاقة 

    تجربتين تشمل   وسوف االعاقة ذوي بتعليم المركز تجربة اعرض  سوف واالن

  االولى:  التجربة

  المسؤولية االجتماعية:تعليم ذوي االعاقة برنامج 

المجتمعية ليصب في اتجاه تعزيز مشاركة األبناء  المسؤولية تعليم ذوي االعاقة ويأتي برنامج 

من ذوي اإلعاقة للمساهمة المجتمعية الفاعلة المؤثرة. يُعَد برنامج المسؤولية االجتماعية  

برنامًجا مهًما لألشخاص ذوي اإلعاقة، يضيف لهم الكثير من خالل المشاركات االجتماعية،  

اء مشاركتهم في المناسبات االجتماعية  ويكون له أثر طيب في نفوسهم، إذ يشعرون في أثن

  والدينية أنهم ال يختلفون عن أقرانهم اآلخرين. 

التي يتدرب عليها   والبرامج  حيث تم تصميم منهج المسؤولية االجتماعية من ضمن المناهج

  مركز الدوحة العالمي لذوي االحتياجات الخاصة في االعاقةابنائنا من ذوي 

  لبرنامج تدريب ذوي اإلعاقة على المسؤولية االجتماعية: المعايير األساسية  

لوضع برنامج خاص لتدريب ذوي اإلعاقة على المسؤولية االجتماعية، تحكمنا ستة معايير  

  أساسية: 



  المدة الزمنية.  )1

  ذوي االعاقة). فئة صلة البرنامج بحاجات فئات المجتمع (  )2

  المجتمعي.  مدى تأثير البرنامج االجتماعي المعد في زيادة الوعي )3

مه المركز من برامج لذوي اإلعاقة.  )4   مدى مواءمة ما يقّدِ

مه من أنشطة تخص المسؤولية   ، الشفافية )5 كأن يُِعد المركز تقريًرا سنويا عما يقّدِ

  االجتماعية. 

  االلتزام بالقانون في مضمون البرنامج.  )6

  المسؤولية االجتماعية تعلم مراحل تدريب ذوي اإلعاقة على 

على االعتماد على النفس، أو المسؤولية الذاتية، عبر تنفيذ  تدريب ذوي اإلعاقة : المرحلة األولى

  جميع أعماله بنفسه . 

التوسع في تحمل مسؤولية اآلخرين، حيث يبدأ الطفل بتحمل مسؤولية خدمة   المرحلة الثانية:

مسؤولية دائرة الجيران، ثم دائرة األقارب، ثم دائرة الشارع   األم أو األب أو اإلخوة، ثم تلي ذلك 

أو الحي، وتظل تلك الدوائر تتصاعد حتى تشمل مشكالت المسلمين في العالم، ثم مشكالت الناس  

  بصفة عامة. 

  المسؤولية االجتماعية لذوي االعاقة : تعلم هداف  برنامج ا

  الشخصية حماية ال-



شعور ذوي اإلعاقة أنهم أعضاء مفيدون في جماعات مختلفة، بدًءا من اإلخوة حتى جماعة  -

  البشر بصفة عامة، ويعني ذلك أنه مسؤول دوًما أمام نفسه، ثم أمام اآلخرين.

  إدراك ذوي اإلعاقة مفهوم اإلنسانية.  -

 غرس مفهوم الوقوف بجانب كل شخص محتاج. -

 غرس مفهوم المساعدة والشعور باآلخرين.  -

 اإلعاقة.  ي ارات التي يتدرب عليها ذوربط المسؤولية االجتماعية بجميع المه -

الشعور باآلخرين، وحب ومساعدة اآلخرين، وغيرها  ، كغرس مفاهيم ومشاعر مختلفة  -

 المركز. من المفاهيم التي يتدرب عليها طالب 

المساعدة في عمليه الدمج المجتمعي، حيث يشعرون أنهم أفراد من مجتمع عليهم   -

 واجبات نحوه، ويستطيعون أن يكونوا أعضاء فاعلين فيه. 

 : نتائج البرنامج

 اإلعاقة أن يهتم بمصالحه الشخصية.  ي يستطيع ذو -

 يستطيع ذوي االعاقة فهم معني المسؤولية   -

 . واسرته  ومن ثم مصلحه مجتمعه   بمصلحة إخوتهيستطيع االهتمام  -

 . يخرج الطفل شيئًا فشيئًا من أنانيته البغيضة إلى عالم المعامالت اإلنسانية الراقية  -

يستطيع أن يتحرر من رغباته الضيقة المحدودة، ويرى العالم الرحب الجميل الذي يتجلى   -

 الموجودة في قضاء مصالح الناس. في خدمة اآلخرين، ويستطيع أن يستشعر المتعة 

  



  : ذوي اإلعاقة على برنامج المسؤولية االجتماعيةهامة يجب ان يلم بها مدرب  امور

 لديه القدرة على تحمل المسؤولية االمجتمعية  )1

 مقبول لدى ذوي االعاقة  )2

 قدوة حسنة بالنسبة لذوي االعاقة   )3

 يتمتع بسمات شخصية محببة ومقبولة لدى ذوي االعاقة   )4

  تهيئة ذوي اإلعاقة باكتساب مهارة االعتماد على النفس  )5

  اإليمان بقدرات ذوي اإلعاقة )6

  التدريب على الصبر )7

  التدريب على التكرار واالستمرار بالتدريب  )8

  استخدام أسلوب اللعب  )9

  إزالة كل عوامل اإلحباط  )10

  األدوات والوسائل التعليمية التنوع في استخدام  )11

  التنوع باستخدام المعززات  )12

  معلومة مهمة 

  يالمسؤولية االجتماعية مهارة مكملة لجميع المهارات والبرامج التدريبية التي يتدرب عليها ذو

اإلعاقة ، ويستطيع أن يكتسبها من خالل اتباع المعلم ألسلوب التكرار واالستمرار. ويجب علينا  

(المتخصصين) أن نحذف من قاموسنا جملة «ذوي اإلعاقة ال يستطيع او مستحيل ان يفهم  »،  

فال شيء مستحيل على من خلقنا، ويجب أن يكون برنامجنا كامًال شامًال جميع المهارات  

  اجات لكي يشعر ذو اإلعاقة بذاته، وأنه مثل الشخص العادي. واالحتي



  المهارات التي يشملها برنامج المسؤولية االجتماعية 

  مهارة تدريب ذوي اإلعاقة على االعتماد على النفس -1

؛ وهذه  نريد أن يتعلم الطفل االعتماد على النفس، واالستقالل عن اآلخرين، في قضاء حاجاته

اإلعاقة على تحمل   ذويمبادئ تربوية رئيسة مهمة في تربية الطفل. والسؤال: كيف أربي ابني 

المسؤولية واالعتماد على النفس؟ تقول القاعدة التربوية المهمة: إذا أردت أن يعتمد ابنك على  

ب أنت أن تعتمد عليه حتى تعلمه االعتماد على نفسه. فإذا كنت أنت ال تع  تمد عليه في نفسه، جّرِ

شيء، وإحساسك دائًما أنه شخص ضعيف يحتاج إلى اآلخرين، فكيف إذن سيتسنى له تعلم  

االعتماد على نفسه؟ وإذا كنت أنت غير واثق في قدراته وإمكاناته، وبالتالي ال تعتمد عليه في  

ف قدراته؟     إنجاز بعض األمور، فكيف سيثق هو في نفسه ويوّظِ

عنه، وتتوقف عن مساعدته، وتفسح له المجال ليقضي مصلحته  منك أن ترفع يدك المطلوب 

  بنفسه. وحتى إذا أخطأ، أعطه المجال ليتعرف بنفسه على الخطأ والصواب. 

وال بد من تعزيز السلوك الصحيح الذي ينفرد الطفل بأدائه. فبعد أن يصنع الطفل ما يريده بنفسه،  

الصواب منفرًدا، وتجعله يسمع مدحك له، وكأنك  ال بد أن تثني عليه، وتمدح أداءه السلوك 

عه على  ز لديه السلوكيات الجيدة، ويشّجِ تتفاخر بابنك الطيب، أو تتباهي بابنتك اللطيفة، فهذا يعّزِ

  االعتماد الدائم على نفسه. 

  تدريب ذوي اإلعاقة على الشعور باآلخرين    -2

ب ذوي اإلعاقة على األعمال الخيرية،  - واجعلهم يشاركون فيها، من خالل أخذ الطعام  دّرِ

 وتوزيعه على المحتاجين مثًال. 



به، عليه صورته واسمه، يضع فيه جزًءا من   اجعل لكل طفل بالمنزل صندوًقا خاصا -

مصروفه، مع شرح الهدف من هذا الصندوق. ومن ثم، يمكن أن يكون له صندوق للتبرع  

 بالمركز الذي ينتسب له. 

، اجعل كل شخص من ذوي اإلعاقة هو َمن يفتح الصندوق بنفسه،  في نهاية الشهر -

بالصندوق). ومن ثم، نرى َمن استطاع أن يجمع أكثر في   وعلِّمه مهارة العد (للمال المتجمع

 الصندوق الخاص به من بينهم، لنمنحه مكافأة. 

اصطحب طفلك ذا اإلعاقة وإخوته عند الذهاب للسوق لشراء مالبس لتوزيعها على   -

 حتاجين. الم

اجعل طفلك ذا اإلعاقة يدفع ثمن المالبس من المال الذي جمعه بصندوقه الخاص، ودعه   -

ع المالبس بنفسه على المحتاجين.   يوّزِ

اجعله يفتح خزانة المالبس، ويختار بعًضا من مالبسه الجميلة، كي يعلم أن الشيء الجيد   -

 هو ما نوزعه على المحتاجين. 

  لى النظافة العامة مهارة تدريب ذوي اإلعاقة ع-3

النظافة سلوك حضاري، واإلسالم هو القدوة لكل المجتمعات اإلنسانية في تعليم النظافة  

والمحافظة عليها. والنظافة ليست نظافة شخصية فحسب، بل تشمل نظافة الجسم والمدرسة  

ة طاهرة،  والمنزل والشارع والحدائق العامة وشاطئ البحر. فالبيئة المحيطة بنا خلقها هللا نظيف

  .ومن واجبنا أن نحافظ على نظافتها لنستمتع بها كما خلقها هللا



وال شك أن تنظيف المدرسة والشارع والحدائق والشواطئ من األعمال التطوعية ذات الفائدة  

المجتمعية الكبيرة، ونستطيع أن ندرب ذوي اإلعاقة على نظافة األماكن العامة ضمن برامج  

  المجتمعية التي نعودهم على ممارستها. المسؤولية 

  االلتزام باالجراءات الوقائية اثناء ازمة كورونا: مهارة تدريب ذوي اإلعاقة على -4

ومع انتشار فيروس كورونا يجب تدريب ذوي االعاقة على تعلم النظافة الشخصية وارتداء  

  الكمامة واستخدام المعقم . 

  :   التدريب اهمية 

  اثناء االزمات  الوقاية والنظافة العامة وااللتزام باالجراءات االحترازية  -

 تعليم العديد من المهارات التي يحتاجها الطفل من ذوي االعاقة    -

  التدريب: الهدف من 

  تدريب  ذوي االعاقة على المسؤولية المجتمعية بحماية نفسه اوال ومن ثم اسرتهم  - -

  ومجتمعهم

 وغسل اليدين واستخدام المعقمات  االلتزام بارتداء الكمامةتدريبهم على  - -

  خطوات التدريب :  

اعطاء فرصة  -من خالل تطبيق التدريب على دمية بوضع الكمامة وتعقيم اليدين   - تقليد المعلم  -

  للطالب بتطبيق التدريب .

تنفيذ   ويجب عند التدريب مراعاة نوع االعاقة ودرجتها وطريقة توصيل المعلومة وطريقة

  خطواتها والمعززات . 



لطلبة   كنشاط الى منهاج المسؤوليه المجتمعيه الذي يدرس التدريبوقد تم اضافة خطوات هذه 

   . المركز

  نصائح عامة 

  يفضل أن يبدأ التدريب في مراحل عمرية مبكرة، ويكون أوًال من خالل األسرة. -

 .  يجب أن تكون قدوة حسنة بالممارسات الجيدة   -

 ينبغي مكافأة ذوي اإلعاقة كلما أدوا نشاًطا يتعلق بالنظافة العامة لتعزيز السلوك الجيد.  -

  الثانية:  التجربة

    بعد:  عن االعاقة  ذوي تعليم ثانيا:

  من  بد ال فكان  العالجية البرامج  استكمال  من االعاقة ذوي وتوقف كورونا فيروس انتشار بسبب

  لسنوات االعاقة ذوي  مع  وعملي  تخصصي وبحكم  , االعاقة  ذوي مع  تتكيف  بديلة  خطة ايجاد

 عديدة ألسباب االعاقة ذوي فئات جميع مع يتناسب ال بعد عن  التعليم بان  يقين على فانا  ،  طويلة

  تفاعل   الجماعي التفاعل مبدأ  على يقوم  التعليم  والن  الفردية،  الفروق ، االعاقات  اختالف :  امنه

  يعني  بعد عن  التعليم اما ،  المكان  مع   وتفاعله زمالئه  مع   ، االدوات مع  ،  المعلم  مع   الطالب

  م عاليعتبر  وهو الحاسوب جهاز استخدام يعني بعد  عن التعليم  النو ،   فقط الجهاز مع   التفاعل

  ذوي وايضا  ،  الذهنية واالعاقة التوحد طيف اضطراب مثل  اإلعاقة ذوي من  للبعض  خاص

  حاستين او واحدة حاسة على  نعتمد وال  الخمسة الحواس استخدام خالل  من  تعليمهم يتم االعاقة

  اي  سؤال نطرح ان يجب  وهنا  الخاصة وقدراته  اعاقته ونوع   الطالب لخصائص  يرجع وهذا

 اد االعتم سيتم  الجهاز طريق فعن  التعليم؟ بعملية  االعاقة ذوي من  الشخص عليها يعتمد حاسة

  . والبصري السمعي الجانب على



 بتعليمهم  نهتم  ان  ويجب امامهم  خيار يوجد  ال ابنائنا  المحظورات تبيح الضرورات ان اقول وهنا  

  تمتعا اإلعاقة  ذوي االشخاص يتمتع بأن  االعاقة ذوي االشخاص حقوق اتفاقية بنود  نلتزم لكي

  من  اآلخرين االشخاص  مع لمساواةا قدم على األساسية والحريات اإلنسان حقوق  بجميع  كامال

  على  شخص أي ضد  التمييز بأن واالعتراف  ،  حاالتهم مع  تتناسب التي القرارات اتخاذ خالل

  القرارات بين التميز عدم يجب لذلك  للفرد المتأصلة والقيمة للكرامة انتهاكا يمثل اإلعاقة أساس

  مع يتناسب الذي بالتعليم حقهم تفعيل    ويجب   ,   االعاقة ذوي  الطلبة تعليم  بخصوص الصادرة

  التعليم وتوفير للتعليم القابلة  للفئات بعد عن التعليم سواء  االعاقة ذوي من  الفئات جميع

   .الشديدة  للفئات المناسب

  مع الخطة تتوافق ان  اجل منو ومرونته العمل الستدامة اجل من بُعد عن  لعملبا ركزنا وقد 

  من  الحال واقع  يتطلب قد وما  اسرهم ومطالب   اإلعاقة  ذوي من  اطفالنا ومطالب الدولة  مطالب 

  إضافة معها،  التعامل وطرائق المقترحة والحلول األزمة  خالل حدوثه متوقع  ما  مع  التعامل 

  االستشارات  وتقديم  المستهدفة، للفئات الصحي والتثقيف  المجتمعية التوعية  إجراءات لتفعيل

  تعودنا  التي  الخدمات ومتابعة واألسرية، والتعليمية  والعالجية ةالنفسي كاالستشارات بُعد عن

  االجتماعية  المسؤولية بمبدأ التزامنا منطلق من وذلك  وأسرهم، المركز لمنتسبي  تقديمها على

  وحرصهم موظفينا ومساعي  بدعم  المأمولة  األهداف بتحقيق ومتأملين   والمهنية واالخالقية

 ً   المستوجب الدعم لتوفير  الالزم الجهد بذلهم مع  بها،  المكلفين  الواالعم  المهام أداء على  جميعا

 إلى للوصول  منازلهم  داخل وأنشطتهم خططهم سير ومتابعة وأسرهم، والمبادرة المركز لمنتسبي 

    المنشودة. األهداف



  بعد عن يتعلموا ان جميعهم االعاقة ذوي يستطيع هل  انفسنا  نسأل بعد  عن التعليم نقول  فعندما

  ذوي مع   بالعمل تخصصنا خالل  ومن عليه  المتعارف فمن ، االلي الحاسب  جهاز  لخال من

    بسبب: بعد عن  التعلم الشديدة لإلعاقات المستحيل  من ان طويلة لسنوات االعاقة

     ابنائها  تعليم بعملية االمور اولياء تخصص  عدم-

    .  لهم  المعلومة  لتوصيل  لمتخصصين  بحاجه فهم-

  ذوي وبين ،  والمعلم  االعاقة ذوي من  الطالب بين التفاعلي التعليم  على ةاالعاق ذوي اعتماد -

    . المساعدة واالدوات االعاقة ذوي  وبين  ،  وزمالئه  االعاقة

 اجهزة   الذهنية واإلعاقة التوحد طيف اضطراب متل  االعاقات  بعض  بان  عليه  المتعارف من-

  تم وقد ،  بالجهاز ومتعلقون بعزله  يعيشون انهم  باإلضافة ،  الدماغ  خاليا  علي تأثر  لها  الحاسوب

 يمثل كان الذي بالجهاز التعلق سلوك إلطفاء بالمجتمع وإدماجهم  سلوكي  تعديل برنامج لهم  عمل

    البداية. من  اسوء ويعود الطفل ينتكس بعد عن  وبالتعليم الخاص  عالمهم لهم

  متابعة مع    اعمالهم متابعة  وطريقة  بعد عن العمل  او دوام سواء العمل) (  واالب  االم وظيفة  -

     االعاقة  ذوي من  ابنائهم

    االعاقة: ذوي لتعليم جديدة خطة

ً  يكن  لم  وعليه   بدولة  انشأ مركز اول  الخاصة االحتياجات  لذوي  العالمي الدوحة مركز على  صعبا

 لم   االعاقة بذوي الخاصة المناهج وبرمجة  بتصميم تخصصي وبحكم عام عشر ثمانية منذ قطر

  كورونا فيروس أبعدهم لو  حتى   ألبنائه الحياة روح إلعادة بديلة خطة إيجاد من  علينا   باصع يكن

 من  التفاؤل روح فيهم وبثت ،  بعد عن  به المنتسبين ابنائها باستقبال الخطة وكانت ،  المركز عن

   . جديد



  عن  (التعليم  الرقمي الذكي  الجهاز طريق عن  االعاقة ذوي تعليم يتم جديدة طريقة   فصممنا   

 – االمر ولي -الطالب  – (المعلم  اركان  خمس بين  التعاوني التفاعلي  التعليم على فيها وتعتمد بعد)

    والطالب.  المعلم بين الوسيط هو  االمر  ولي ويكون  )  الشاشة  – االدوات

  في والمشاركة  الكافي االستعداد لعدم جدا صعب والتطبيق الفكرة الستقبال كان األسر بعض

  ومتخصصون ومشرف معلم  من  المختصة الجهات  قبل  من  موجهه كان  الذي التعليمي  الدور

  التعلم موضع اعتبر من فمنهم ،  االسرة الى المتخصص من االعاقة ذوي  تعليم مسؤولية فتحولت

  للفكرة  والنظر بالقلق البعض وطوق  ،  التوتر  أوقع مما  ،  أكبر لمجهود يحتاج و صعب  بعد عن

  تواصل من  فيه لما البساطة  غاية في األمر كان  وان  حلها يصعب معضلة   أنها ىعل العلمية 

    معلومة  أي عن لالستفسار  المعلمين  كل  مع مستمر

    بعد: عن االعاقة لذوي تعليم  خطوات

 :على  األسرة تدريباوال: 

  ودون   الطالب،  من تمرد بدون  بعد عن الدراسة متابعةو  والتشجيع األبناء مع  التعامل  كيفية -

  .  الجيد والجلوس االستماع كيفية على وتدريبهم ،  االمر ولي من تأفف

  عالية بجودة حاسوب  جهاز  اختبار : ومنها  بعد عن  الدرس إكمال لسالمة  األدوات كل  تتجهز  -

 .  بالدرس المساعدة االدوات تجهيز ،  المعلومة وارسال  استقبال  لضمان

  المؤثرات  عن وبعيد هادي  مكان  اختبارو للتدريب  المناسب الوقت اختار للتدريب  الطالب تهيئة   -

    .  المعلم  مع التام  والفكري الحسي باالندماج الطالب يستطيع حتى  انواعها بجميع

 



  بالشرود  الطالب  يشعر ال حتى متحرك وغير ثابت  ويكون المناسب الكرسي اختيار طريقة-

 .  الكرسي يحرك وهو الذهني

  في المعلم  سيشرحه الذي (الدرس الحصة  إنهاء  بعد المعلم من القادمة المعلومة  استقبال -

  من  طفلهم مع  االمر ولي يجهزها  لكي ،  ومحاورها األساسية  النقاط وتدوين )  القادمة الحصة

  المعلومة  تكرار وعملية الحصة  قبل التهيئة (عملية  للمعلومة  اكثر لتثبيت  االعاقة ذوي

  .    وتثبيتها

  ما بكل  والنقاش للمشورة ) المركز او (المدرسة التعليم جهة مع المستمر االسرة تواصل-

    الخبرة واخذ التوجيهات وسماع االعاقة ذوي من بابنهم يتعلق 

  (المعلم   اركان خمس بين  التفاعلية الطريقة على قائم سيكون  البرنامج  انب   لالسرة التوضيح -

    )  الشاشة  – االدوات  – االمر ولي  - الطالب –

  المعلم  بين الوسيط هو ) االخوة – االم – (االب االسرة افراد احدى بان لالسرة التوضيح -

   .بعد  عن التعليم طريقة  لهم  شرح مع  والطالب 

  :   بديلةال الخطة تطبيق  :  ثانيا

  :  الخطوات

  عنوان المعلم (يذكر  الطالب بوجود والوالدين  المعلم بين  بالتواصل  التدريب تطبيق  يبدأ :-1

  االدوات  عرض - التدريب خطوات -   للطالب  وضعت التي اهداف - الدرس عنوان او التدريب

 –  فلهم ط تناسب التي المعززات عرض  -  تدريب لكل توفيرها االمر ولي على يجب  التي المساعدة



  ثم  ،  جزئية مساعدة  ثم  ن كلية (مساعدة من  بالتدرج للطالب المساعدة تقديم  طريقة عرض

 .  )  لفظية  مساعدة ثم  إيحائية، مساعدة

 والصورة  الصوت  طريق  عن لنتواصل   ( الجهاز  طريق عن  الطالب مع  التواصل المعلم  يحاول -2

     باألمان.  ليشعر  الطالب ليراه للمعلم)

  االمر ولي امام  التدريب  خطوات بتطبيق  المعلم يقوم   -4

  االمر ولي تنفيذ  يراقب  والمعلم الشاشة  امام التدريب تنفيذ األمر ولي  من  المعلم  يطلب  -5

  ،   دامجة مدارس او  ، متخصصة بمراكز تواجده اثناء عليها  الطفل اعتاد التي التدريب  لخطوات

  وضعها  التي بالخطوات التدريب يتقن حتي  له التصحيح توجيه يتم االمر ولي  اخطأ حالة في

  تنفيذه من  االمر ولي  امكانية نعلم  ونحن  بالخطوات التدريب  ينفذ االمر ولي  على ويجب المعلم

  وعلى  ،   االعاقة ذوي  من البنه  يعلمها  ان يجب  التي الخطوات  على يتعرف الهدف لكن  بسرعه

    .  التدريب يطبق وهو هدهيشا   االمر ولي بجانب جالس يكون  ان  الطالب

    .  الطالب اما  عديدة مرات التدريب  خطوات تكرار االمر ولي  على -6

  بالخطوات التدريب ينفذ ان االعاقة  ذوي من  الطالب من  يطلب ان األمر ولي من المعلم يطلب  -7

  المرات من عدد التدريب تطبيق للطالب فرصة ويعطي  الشاشة  على المعلم اما ) خطوة خطوة (

    . الطفل عند المهارة تثبت لكي

    المناسب المعزز االمر ولي يقدم خطوة كل  تطبيق بعد -8

  خالل من للتدريب)   الطالب  اداء تقيم  (  ،  للتدريب  الطالب فهم مدى من  التأكد مرحلة تأتي   -9

  االمر ولي من  تدخل دون بمفرده به  ويقوم (فيديو) تسجيلي او المنصة  على  مباشر فعلي  تطبيق

    .(الوسيط) 



  وولي  – الطالب  – المعلمين (  فاعل كفريق التنسيقو المستمرة المتابعةو  العمل استمرار  ثالثا:

   .  الطالب من  المطلوبة االستجابة لتحقيق   االمر)

  (   ابنائهم وضع  لمناقشة  االمور  اولياء مع  الهاتف او  المنصة على دورية  اجتماعات عمل  رابعا:

  التطبيق طريقة  ومناقشة لهم صيغت التي االهداف تحقيق  ومدى ابنائهم)  على تظهر  مشاكل أي

    ابنائهم. مع  المتابعة  وطريقة

    بعد): عن التعليم( الجماعية  التفاعلية الطريقة هذه من االيجابية النتائج الحظت وقد 

 عن  يعتذر  كان والتي  الجلسة حضور علي األمر ولي   بعد عن  التعليم الزم .1

  للحضور وقت  يجد فال النشغاله   هال منتسب ابنه  كان الذي المركز وا للمدرسة الحضور

   .  وتدريبه  به واالهتمام   الطالب  مع التواجد علي  االمر ولي اجبر ،وبذلك

  ونقاط القوة نقاط علي  تعرفوا ، اكثر اطفالهم  احتياجات  علي االمور اولياء  تعرفوا .2

   .  اطفالهم تناسب  التي المعززات أنواع علي تعرفوا ،  اطفالهم  لدي الضعف

  لتوصيل المنزل داخل ابنائهم تدريب  يتم التي  المختلفة الطرق االمور اولياء اكتساب .3

    نائهم اب  من يظهر  سلوك أي  تعديل  وطرق معهم،  التعامل  وطرق  المعلومة

    قبل. من  اقوي  بأبنائهم االمور اولياء  ارتباط اصبح .4

    االعاقة: ذوي  على النتائج

   استكمل بل برنامجه يتوقف ولم  بعد  عن  االعاقة  ذوي  الطالب    تدريب تم .1

   المهارات  من  العديد الطالب  اكتسب .2

  المنزل في تواجده  اثناء االعاقة ذوي من   الطالب وقت  استثمار .3

  التدريبي بالبرنامج االسرة مشاركة .4



    وخارجيا الدامجة والمدارس المراكز من العديد على المبادرة تعميم .5

   االعاقة:  ذوي لألشخاص   بعد عن التعليم  في توفرها الواجب  االمور بعض

    فيجب: كورونا جائحة بعد لما  االعاقة  لذوي التعلمية  العملية  نجاح  ولضمان

  استدامة لضمان العالم في التعليمية ؤسساتالم لجميع التكنولوجية  التحتية البنية تحديث  يجب )1

 .اإلعاقة ذوي من للطلبة المختلفة   األساسي التعليم مراحل  في بعد عن  التعليم نظام

  السيما الحياة مناحي بجميع  المجتمع في اإلعاقة ذوي لدمج الالزمة الجهود بذل  من  بد ال  )2

 .بعد عن  التعلم  في التكنولوجيا  وسائل  من  القصوى االستفادة وتحقيق  التعليم

  كال  االعاقة لذوي اإللكتروني التعليم حول مكثفة  تدريبية  ودورات تعليمية ورش توفير يجب  )3

 .متخصصة  ومجتمعية   تربوية جهات قبل  من  وألسرهم  , اعاقته  حسب

  الوصول  االعاقة لذوي  ليتسنى والحكومية الرسمية المواقع  ميعج في الوصول سهولة  توفير )4

  . بسهولة معها والتعامل  إليها

  من  والمعلمين الطلبة منها ليستفيد  نصية إلكترونية  بصيغة  الدراسية المناهج  جميع توفير )5

   .االعاقة ذوي

   الخبرات  وتبادل المجال  في المختصين بين تواصل شبكة  وتطوير تصميم )6

  المتعلقة  بعد عن  بالتعليم المتعلقة  التعليمية  السياسات لرسم المختصة الجهات  مع  التعاون )7

  .اإلعاقة  ذوي  باألشخاص

  عن  التعليم ليتحقق   اإللكتروني التعليم بمنصات االفتراضية الفصول دمج أهمية على  التأكيد )8

  .اقةاالع لذوي بعد عن  التعلم خيارات ودعم  ميسر بشكل المدمج والتعليم  بعد



  ذوي الطالب  تعلم تدعم افتراضية وفصول بقاعات  متعددة تعليمية  منصات  إيجاد ضرورة  )9

  . الفردي التدريس خالل  من االعاقة

  على والنكبات  الجوائح ظل في اإلعاقة ذوي للطالب تعليمية وحلول بدائل وجود ضرورة )10

 التعليم  من  حرمانهم وعدم كورونا جائحة غرار

  الخاصة التربية برامج  تطوير مجال في المستحدثة  الجوانب إظهار  أهمية على  التأكيد )11

  . االخرى الدول  خبرات من واالستفادة العالم  دول بين   فيما الخبرات  وتبادل

  اإلعاقة ذي الفرد الطفل/  ألسرة موجهة  وتكون بعد عن  تعقد مشتركة تدريبية  برامج  إنتاج )12

 .إعاقته فئة وبحسب تعليمه   في أساسي كشريك بدورها للقيام تأهيلها  بهدف

  األكاديمية المهارات إلكسابهم  اإلعاقة ذوي لتعليم مشتركة   تعليمية حقائب  إنتاج ضرورة )13

  . والحياتية 

  تجارب لها التي المتقدمة والمعاهد الجامعات بعض مع الخبرات وتبادل اتفاقيات عقد )14

    .بعد عن التعلم  في اإلعاقة ذوي طلبة  وتأهيل   تدريب  عملية  في سابقة

  

  

 

  

   

 

 



 





تجارب عربية ملهمة

عية في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتم 
في مجال التعليم

األستاذ حارث بن علي العسيري
خبير تربوي وقيادي في مجال العمل المجتمعي

المملكة العربية السعودية



بسم هللا الرحمن الرحيم



لى نشهد اليوم بالعديد من المطالبات الداعية تعزيز حرص الفرد ع
 التفاعل والمشاركة فيما يدور أو يجري في محيطه أو مجتمعه من
ة ظروف وأحداث وتغيرات، من خالل التركيز على بناء الشخصي
الطالبية وضرورة أن يكون الطالب ملماً إلماماً كامالً بمحاور 

وهو بحق  المسؤولية االجتماعية بصورة تطبيقية وليست نظرية فقط
يمثل تحدي جميع شركاء المنظومة التعليمية

تحدي األجيال



ي ثمة تراجع ملحوظ للدور االجتماعي ف
ه ب علي ا ترت ة، م ة التعليمي  المنظوم

ة غياب اإلحساس بالمسؤولية االجتما عي
لب لوكية س اهر س ي مظ ا ف ر جلي ية ويظه

مثل

الوضع الراهن

الحفاظ 
على المال 

العام

االلتزام 
باألخالقيات

تفعيل 
المناهج

المحافظة 
على البنية 

التحتية  التأثير في
الشارع 
والحي

 التأثير في
البيت



سة يعزي البعض أسباب هذا التراجع إلى وجود معوقات تعيق المدر
عن أداء دورها في تنمية اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية؛ مثل

عتشخيص الواق

قاة كثرة األعباء المل
على المعلم

كثرة المقررات 
ق المسببة في إرها
الطالب والمعلم

ازدحام اليوم 
الدراسي 

ية بالحصص النظر



مدرسة التركيز على بناء صحي للمجتمع وابتعاث الدور االجتماعي لل
مامومساعدتها على استعادة دورها االجتماعي والتربوي من خالل االهت

المطالبات

يب تعليم األسال
السلوكية 
االجتماعية

االهتمام  
باألنشطة 
المدرسية 
الجماعية

الحرص على  
أال يكون 
المنهج 

الدراسي 
العلمي فقط

ترسيخ 
االعتزاز 
بالهوية 
الوطنية 
والعربية



ممارسات عبر محطات من تجربتي في التعليم سنتطرق إلى العديد من ال
وما تم مواجهته من تحديات كانت الوقود في تحقيق النجاحات

ية التجربة العمل



ر من بدأت مسيرة التعليم منذ أكث
 الرهناءثالثين عاما من مدرسة 

ررنا االبتدائية في قرية ساحرة م
خالل عام كامل بتجربة كانت 

مليئة بالشغف والحماس

ةالبداية القروي



عدنا محملين بالشوق لمكة 
ق الحبيبة مع مدرسة عمر الفارو

طاقة االبتدائية ونحن محملين بال
 اإليجابية من البيئة القروية

لمواجهة التحديات ولمدة عامين

ةالعودة للمدين
 تعدد األطياف

جنسية 76
زية البيئة المرك

لمكة المكرمة

الحنين لهدوء 
القرية



ثر من كانت العودة للقرية ضرورة لصقل التجربة التعلمية ولمدة أك
للنقل عامين في مدرسة الحسينية االبتدائية بعد التقدم بطلب خاص

ةالشوق للقري



كان لزاما مواجهة قرار ترك القرية في ظل حاجة مدراس مكة للكوادر 
تدائيةالتعليمية فكان التنقل بين مدرستي ابن القيم وصالح الدين االب

نةالتنقل في المدي

ي تطوير العمل الكشف
لمدة ستة اعوام

ي تكثيف االرشاد الطالب
لمدة خمسة اعوام



 حطت رحالنا في مدرسة
من  منى االبتدائية ألكثر
ثالثة عشر عاما

اتاالستقرار والثب



نشر ثقافة  من خالل التجربة السابقة التي مررنا خاللها بنقاط تحول في تطوير
عام المسؤولية المجتمعية لدى الطالب وأولياءهم وزمالئنا والمجتمع بشكل

ابرز المنعطفات

االرشاد الطالبي

ةرعاية الحاالت الطالبي•
مساعدة المطلقات •

واالرامل

االعمال التطوعية

ة المساهمة في نشر ثقاف•
التطوع

يةاحتضان الفرق التطوع•

االهتمام بالحاالت الخاص

رعاية الموهبين•
المساعدة في دمج ذوي •

اإلعاقة







ة مبادرات مبتكرة للمسؤوليّ 
مالمجتمعيّة في مجال التعلي

رئيسة مركز المرأة  وخبيرة تربوية :نجوى باللطيّف .د      
للمسؤولية المجتمعية 
الجمهورية التونسية



ت استجابة المؤسسات التعليميّة لتطبيقا
المسؤولية المجتمعيّة



المقّدمة

لدان رفاهية العيش الذي حققته جّل الب ولم يكن مستوى الرقي •
ترن هذا سباب جغرافية بحتة إنّما اقألالغربيّة بمحض الصدفة أو 

لمجاالت العلمية المتطّورة في جميع ا كتشافاتالتقّدم خاّصة باإل
دورها  الشركات لتجني األرباح دون تفعيل ووما كانت المؤّسسات 

مجتمعيّة في المجتمع وفق معايير المسؤوليّة ال نسانياإلفي العمل 
أ دوب،هذا المصطلح الذي ظهر مع بدايات  القرن التاسع عشر 

نّته االجتماعي ثّم تب وينتشر تدريجيا في المجال االقتصادي 
أو من  المؤسسات التعليميّة سواء ذلك على مستوى البحث العلمي

.مجتمعيّا  المسؤولةالتطبيقات  وخالل الممارسات 



كو عّدة منها بلدي تونس يش ووبما أّن التعليم في البلدان العربية 
تطلّبات يواجه مشاكل متنّوعة تستدعي حلوال تستجيب لم ونقائص 

صي في بحكم تخصّ  ارتايتالواقع وتساير المتغيّرات العالمية ،فقد 
ؤولية مجال المسؤولية المجتمعية نشر ثقافة الوعي بتطبيقات المس

ريبية المجتمعية لدى النشء في مجال التعليم وذلك بإحداث برامج تد
سة تتمحور حول المسؤولية المجتمعية في التعليم أتبعتها بدرا

ؤولية استجابة المؤسسات التعليمية لتطبيقات المس:  بعنونتها 
المجتمعية 



:اإلشكالية المركزيّة

ي تطبيقات المسؤولية المجتمعية ف وأّي أثر  تحققه معايير •
التطبيقي ؟ والمؤسسات التعليمية على المستوى النظري 

عية هذا السؤال المركزي يتفّرع عنه مجموعة من اإلشكاليات الفر•
:حصرتها في ما يلي 



:اإلشكاليّات الفرعيّة 

لية فيم تتمثل احتياجات المؤسسات التعليمية لبرامج المسؤو•
المجتمعية؟

لنشء ؟كيف يمكن نشر الفهم الواعي للمسؤوليّة لمجتمعيّة لدى ا•

 وا ما أثر ممارسات المسؤوليّة المجتمعيّة على الطالب نفسيّ •
سلوكيّا  ؟

المسؤوليّة  إلى أّي حّد تستجيب المؤّسسات التعليميّة لتطبيقات•
المجتمعيّة ؟



جال أهداف تطبيقات المسؤولية المجتمعية في م
التعليم 

أساسا  ترسيخ وعي الفرد بثقافة المسؤولية المجتمعية  المرتبط•
ومدى  معيّنة  نحو المجتمع والمحيط البيئي سلوكات وبممارسات 

.تأثيره في تحديد مجرى األحداث المقبلة

الواجبات  وتنمية الشعور لدى الطالب بالحقوق •

 تجاه ذاته وأسرته وأصدقائه والجماعات التي دورالفردتفعيل •
.ينتمي إليها ووطنه ومجتمعه ودينه 



مجال  أهميّة تطبيقات المسؤولية المجتمعية في
التعليم

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وفق ممارسات•
مسؤولة

مجتمعيا  وتحسين مستوى الطالب معرفيا •

ذاكرة ترسيخ مفهوم المسؤوليّة المجتمعيّة وتطبيقاتها  في ال•
الجماعيّة 

تدام ة ذات عالقة باالقتصاد الشامل والمستنمية عقلية تشاركيّ •



ي مجال أهميّة تطبيقات المسؤوليّة المجتمعيّة ف
التعليم

ا المؤسسات التربوية تحقيق وإرساء شراكة بين المجتمع المدني •
ألهداف التنمية المستدامة  

لبيئيةاستغالل المساحات الخضراء داخل المؤسسات التربوية للتنمية ا•

.  القضاء التام على الجوع في الوسط المدرسي•

ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهية في جميع •
   لمستوياتا

 



انفتاح وأصالة :المسؤولية الدينيّة 
–



يةالمشاريع الصغرى بالمؤسسات التربو
نجم عن آلية ربط برامج التغذية المدرسية باإلنتاج الزراعي •

المحلي فوائد اقتصادية مباشرة يمكن أن تنعكس

ال على المجتمع ككل فضالً عن انعكاساتها المباشرة على أطف•
ربط برامج التغذية المدرسية انكما . المدارس

اعد بقطاعات اإلنتاج الزراعي على المستوى المحلي يمكن أن تس•
 ً في استقرار واستدامة البرامج وتوفر فرصا

تقديم وجبات صحية أفضل ألطفال المدارس•



اآلثار
جإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرارات المتعلقة ببرام•

التغذية المدرسية وإدارة الموارد الموجهة إليه•

يساعد الربط مع الزراعة المحلية في تحسين نوعية الغذاء  •
)األغذية البيولوجية (المدرسي 

نوع أكبر يمكن أن تكون المشتريات المحلية أيضاً فرصة لتوفير ت•
.من األطعمة، بما في ذلك األطعمة الطازجة 



في المجال االجتماعي



:سلّم وقال صلى هللا عليه 
“يوقّر كبيرنا وليس منّا من لم يرحم صغيرنا “  



انتصارا  االسالميةغرس الوعي بالدفاع عن مقدساتنا 
للقدس الشريف 



المسؤولية القانونيّة
2013-2012مواطنة  وبرنامج شباب 

التربية على المواطنة

الواجبات والوعي بالحقوق 

 وريعية انجاز مشروع مشاركة الشباب التونسي في االنتخابات  التش
داخل المؤسسات التربوية 18بداية من سن 2014الرئاسيّة لسنة 



تنمية الحّس الوطني لدى الشباب



الخاتمة
: تحقيق النتائج اآلتية الىُوفقنا من خالل هذه التجارب 

الدينية  ونشر المعلومات التاريخية -
السامية  االخالقيةوغرسا للمبادئ  لالنانينةتغيير القناعات نبذا -
والممارسات الواعية المسؤولبناء القدرات وفق تطبيقات العمل -
التشجيع على المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع المدني-

قوله تعالى في سورة النجم بهوخير ما نختم 
َوأَن لَّْيَس ِلْإلِنَساِن إِالَّ َما َسعَٰى (39)  َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرٰى   (40)  ثُمَّ   

– يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْألَْوفَٰى   (41)  َوأَنَّ إِلَٰى َربَِّك اْلُمنتََهٰى   (42)



شكرا جزيال على المتابعة
نجوى باللطيّف .د





المسؤولية المجتمعية في التعليم  
قصص ( وأدواره المؤثرة وقت األزمات 

نجاح

المملكة العربية السعودية



 

المجتمعية المسوؤليةكما ان الشدائد تُظهر الرجال فأن األزمات تبرز قوة 

لدى مؤسسات وأفراد المجتمع 

وألن التعليم من المؤسسات الهامة ولكونه وسيلة فعالة 

لكل بيت  إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية،في 

حمد بن محمد آل الشيخ جميع قطاعات الوزارة. فقد وجه معالي وزير التعليم د

بفروسبوضع جميع إمكاناتها البشرية والفنية والعينية أمام اللجنة المعنية 

في جميع المجاالت لجائحةلكورونا، ودعم الجهات ذات العالقة للتصدي 

مقدمة



جهود وزارة التعليم
قصص نجاح

سخرت وزارة التعليم كوادرها البشرية من المتطوعين 

والمتطوعات

للمساهمة في تفعيل الخطط الوقائية للتصدي لجائحة كورونا



ا

التعليم الجامعي

12401

كشافة التعليم

3367

التعليم العام

31800

عدد الساعات التطوعية

3032001

الكليات الصحية

9526 اعداد المتطوعين



سلمت الوزارة وجهزت العديد من المباني الجامعية والمدرسية ومنشآت
.األنشطة الطالبية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة

مبنى للعزل الصحي(  58
مستشفيات جامعية(  10

مركز صحي جامعي(  11

التعليم العام

.مبنى مدرسي(  3,445
.بيت طالب(  37
.مركز تدريب كشفي(  43

عيادة صحية مدرسية(  512

يالتعليم الجامع

المباني



962
 حافلة
ةكبير

النقل التعليمي

30

 حافلة ذوي
اإلعاقة

531

سائق

18

 حافلة
امتعه

6500

دمستفي

15

مدينة

ل تسخير اسطول النقل التعليمي لنق
العائدين من الخارج الى دور الضيافة

سيارة للجهات المستفيدة 1700ساهمت إدارة التعليم بتسليم 





وزارة 
الصحة

•             
إيصال االودية للمنازل •

671  المستفيدين           2196المشاركين•

وزارة 
الصحة

المشاركة في حمالت التبرع•
  2352لمستفيدينا                  3384 المشاركين•

وزارة 
التجارة

توزيع أدوات صحية   معقمات وكمامات•
1972المشاركين        78990توزيعه  ماتماجمالي •



وزارة 
الشؤون 
اإلسالمية

في المساجد األحترازية اإلجراتالمساهمة في تطبيق •
713عدد المساجد      4102عدد المشاركين    •

وزارة 
الصحة

المساهمة في الفحص البصري للعمالة•
5000المستفيدين       23المشاركين  •

رجال 
األمن

معايدة رجال األمن •
1481عدد المستفيدين     258المشاركين •



ن كما سخرت الوزارة كافة جهود فريقها التدريبي إلقامة العديد م
الدورات 

لمواجهة الجائحة التدربيةالبرامج 



سيات العمل التطوعيساأ) البرنامج التدريبي األول:

.منصة سماء التدريبية االفتراضية : مقر التدريب •:

.مباشر: نوع التدريب•

.دورة 20: عدد الدورات المقدمة •

متطوع ومتطوعة من منسوبي  12000:إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج •

التعليم

.

.



البرنامج التدريبي الثاني اساسيات العمل التطوعي

.ة منصة سماء التدريبية االفتراضي: مقر التدريب •

.مسجل: نوع التدريب •

.مستمر: عدد البرامج التدريبية المقدمة •

متطوع ومتطوعة من  10000: المستهدف •

منسوبي التعليم وكافة فئات المجتمع



ليمالبرنامج التدريبي الثالث التثقيف الصحي لمتطوعي التع

.منصة سماء التدريبية االفتراضية : مقر التدريب

.مسجل: نوع التدريب•

.مستمر: عدد البرامج التدريبية المقدمة •

.متطوع ومتطوعة 10000: المستهدف•



ط
الت

م 
علي

الت
ت 

را
اد

مب
ة 

عي
و

اجمالي عدد المبادرات•
141في التعليم العام•

اجمالي عدد المبادرات •
64بالتعليم الجامعي•







 

 

6من  1الصفحة   

 

 الملتقى التربوي للمسؤولية المجتمعية

 في مجال التعليم
 

 نحو تعظيم أثر الممارسات المسؤولة

 في مجال التعليم

 م 2021 مايو 22

 

 ورقة عمل بعنوان :

 مبادرات مبتكرة في المسؤولية المجتمعية

 في مجال التعليم

 

 التدريب على المشرف العامإعداد وتقديم 

 في برنامج التنمية واالبتكار

 الحميد الكندري  عبد

 



 

 

6من  2الصفحة   

 مقدمة:

أن    التعليم يمكن  ما  أهم  لطالبه  المعلم  يقدم  حيث  والعظيمة،  والرفيعة  السامية  المهن  من 
على  تهم  تربي  أو العلم النافع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم،    سواء من يحصلوا عليه في حياتهم،  

كما  بهم ثقافة حب الوطن والفداء والتضحية من أجله،  اكسإألخالقية السامية، و القيم اإلنسانية وا
ويغرس في قلوبهم مبادئ الصدق واألمانة والوفاء واإلخالص؛ أي أن  ،  يعلمهم معنى العّزة والكرامة

ا متكامالا قادراا على صنع وطن أفضل وأجمل  .المعلم يبني جيالا صاعدا
 

رسالته على أكمل وجه، وحتى يسير باألجيال واألوطان إلى التقدم والرقي،  وحتى يحقق المعلم  
ومتمكن من المهارات األكاديمية والحياتية الداعمة المطلوبة    يجب عليه أن يكون متمكناا في علمه،

ا في عمله، مقتدراا على    للتعلم وفق التغيرات المستمرة التي تطرأ على التعليم محليا وعالميا  مخلصا
بحيث يصبح قادر على التأقلم والمنافسة    ، المتعلمين  لمشكالت وإزالة العثرات التي تعترض طريق  حل ا

ومواجهة التحديات وبالتالي ينقل ما هو عليه إلى المتعلمين وجعلهم قادرين على التأثر والتأثير في 
 مجتمعاتهم بما يحقق االستدامة والرقي . 

 

 سبحانه وتعالى حيث قال  ،مكانة عظيمة ومنزلة كريمة بين الناس  لمعلمجعل اإلسالم ل  وقد
النبي صلى هللا وقد قال    (1)"قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ والَّذِيْنَ ال يَعْلَمُوْنَ: "-في كتابه الكريم

ْهَل  َكَتُه َوأَ ئِ نَّ هللَا َوَمالَ وَن عليه وسلم: "إِ َصلُّ يُ ى الُحوَت لَ َة ِفي ُجْحِرَها َوَحتَّ ْملَ ى النَّ ََرِضيَن َحتَّ َمَواِت َواألْ السَّ
" رَ َخيْ اِس الْ ِم النَّ ى ُمَعلِّ أفضل من المعلمين،    -عليهم السالم–فال يوجد معلم خير بعد األنبياء   (2)َعلَ

أجل بناء مستقبل أفضل لألجيال واألوطان، فما ارتفع وطن إال برفعة مكانة معلميه،    فهم من يعمل من
 .األرذلين  وطٌن معلميه إال وأصبح في وما ذلَّ 

 
 ____________________ 

 9اآلية الزمر: سورة  -1
 حديث صحيح رواه الترمذي -2



 

 

6من  3الصفحة   

 :برنامج التنمية واالبتكار

اجتمع  فقد  للمعلم تجاه مجتمعه  الكبير والمهم  للدور  الكويتية  المعلمين    وإيمانا من جمعية 
الشبكة    وهم أعضاء في  – (2)مع فريق التدريب    (1)أعضاء من مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية  

واإلبداع   للموهبة  ريثنكرز  مؤسسة  في  وأعضاء  االجتماعية  للمسؤولية  حجر   -اإلقليمية  لوضع 
األساس للمشروع ، حيث تم تناول األهداف المستقبلية التي يسعى البرنامج لتحقيقها وتتمثل باالرتقاء  

مية مدروسة ونماذج بمستوى المعلم الكويتي على المستويات المحلية والعالمية من خالل منظومة قي
 ابتكارية معتمدة . 

 

 :أوال: محاور مشروع برنامج التنمية واالبتكار

 الدورات التدريبية : المحور األول :

 نوعين رئيسيين: وتنقسم الدورات والبرامج التدريبية إلى 
 :  وتهدف إلى زيادة الوعي والثقافة عن طريق برامج عدة منها  أوال: الدورات التوعوية:

بهدف زيادة السلوك المسؤول الملتزم عند المعلمين والذي   :CSRالمسؤولية المجتمعية  برنامج    -1
 مستدام. ينتج عنه نجاح عملي 

 

بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون ان يعرض  : وتعرف  التنمية المستدامة  برنامج    -2
 واالتفاقية العالمية واألهداف السبعة عشر.  -للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع حاجتها  

اإلنمائية لدولة الكويت  ويهدف إلى التعرف على ركائز الخطة  برنامج رؤية دولة الكويت :  -3
 وأهم االستراتيجيات الخاصة بهذه الخطة والمشاريع ونسبة إنجازها.  2035

 ____________________ 
 أعضاء مجلس اإلدارة ) حمد الهولي + نشمية الشريعان + خيال اإلبراهيم + هبة السعد ( -1
 عبدالحميد الكندري + أسماء األنصاري ()  –دولة الكويت  –موجهي علوم في وزارة التربية  -2

 



 

 

6من  4الصفحة   

 
تعزيز مهارات المعلم الكويتي وتوجيهها على النحو الذي  وتهدف إلى   : الدورات المهارية: ثانيا 

 يساهم في تحقيق رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة وذلك من خالل : 
بحيث يتم تحويل األفكار اإلبداعية إلى ممارسات مفيدة لخدمة المجتمع  :  تصميم المبادرات -1

 الدول.  وإحداث الفارق في بالدنا مما يجعل لها مكانة مميزة بين
وهي العملية التي تهدف إلى تحويل األفكار اإلبداعية إلى ممارسات ومتابعة هذه : االبتكار -2

الممارسات من خالل تطبيق أحدث النماذج االبتكارية ومعالجة الخلل فيها إن وجد لضمان  
 استمراريتها. 

 
 : األنشطة والفعاليات : الثانيالمحور 

 إقامة العديد من األنشطة والفعاليات المتنوعة من خالل الشراكات المحلية والدولية: 
عرض آخر اإلصدارات والدراسات والتجارب  بهدف  :  المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج   -1

الهدف الرابع من خطة التنمية وهو التعليم الجيد في ركن خاص في مكتبة جمعية  الدولية لتحقيق  
 المعلمين الطالع المعلمين والتربويين المهتمين. 

يتوافر فيها كل ما يخص من مهارات القرن الحادي والعشرين واالبتكار  :  إنشاء مكتبة مختصة  -2
 . واستشراف المستقبل والذكاء الصناعي 

لعمل نشاط توعوي وحملة للكشف عن السكر والتبرع  : الكويتي ووزارة الصحة الكويتية  بنك الدم -3
 بالدم ، لتحقيق ركيزة رعاية صحية عالية الجودة. 

والتي حازت على ثناء مكتب األمم المتحدة في الكويت في اليوم :  agrivage  فعالية تسمدها  -4
  فائض  والمتعلمين على أحدث الطرق واألساليب في تدويرالعالمي للبيئة وتهدف إلى تدريب المعلمين  

من أجل بناء دولة   صديق للبيئة وتفعيلها للمدارس  عضوي   يله إلى سمادحو الطعام والمخلفات وت
 . خضراء وتحقيق ركيزة بيئة معيشية مستدامة



 

 

6من  5الصفحة   

 

 : المنصة اإللكترونية : الثالثالمحور 

 إنشاء وتصميم منصة إلكترونية بالشراكة مع همم بنك العمل التطوعي من أجل: 

إنشاء منصة رقمية لقياس األثر من البرنامج عن طريق إشراك المنتسبين في :  قياس األثر  -1
وتسويقها واالشتراك  وحفظ حقوقها  تهم المجتمعية وإبداعاتهم واحتضانها  امبادر   وإبراز  البرنامج بعرض

 للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وركائز خطة التنمية لدولة الكويت   في المحافل الدولية
ألفضل عمل تطوعي على مستوى الوطن العربي وحصلت الكويت على  :  مسابقة همم التطوعية  -2

 البرونزية على مستوى الوطن العربي. الجائزة 
 
 

 :األثر على التعليم: ثانيا

 

 : قبل جائحة كوروناأوال: 
إلى نقل ما تم  :  المدارس  -1 الرئيسي  التدريب  تدريبها من قبل فريق  التي تم  العمل  عملت فرق 

وذلك   التعليمية  والمناطق  المحافظات  بمختلف  المدارس  إلى  عليه  الميدان تدريبهم  لتوعية 
المستدامة والمسؤولية المجتمعية وركائز خطة التنمية  بالمصطلحات التي تعتبر مبهمة مثل التنمية  

، وتوضيحها وجعلها مصطلحات معروفة ومفهومة والتأكيد على أنها تكون دارجة بين  لدولة الكويت
 المعلمين والمتعلمين. 

تدريب الميدان على إعداد وإقامة المبادرات المجتمعية ورصدها من خالل المسابقات  :  المبادرات  -2
المنصة   الدولة، ورفعها في  التطوعي والورش والملتقيات على مستوى  العمل  اإللكترونية في بنك 

 )همم( . 
 
 
 
 
 



 

 

6من  6الصفحة   

 : أثناء جائحة كورونا: ثانيا 
التوعوية  :  اإلعالم  -1 والبوستات  الفيديوات  نشر  في  بفعالية  تطوعي ساهم  إعالمي  فريق  إنشاء 

 الوقاية ..الخ(.  –التباعد االجتماعي  –  19والتشجيعية )معلومات عن فيروس كوفيد
فرق  :  التطوع  -2 المدارس  إنشاء  في  األمن  لحراس  الغذائية  المواد  لتوزيع  عمل تطوعية خاصة 

والمتعلمين خارج الدولة )الطالب الدارسين في الخارج( ، والمحتاجين خالل األزمة من العاملين في 
 القطاع الحر والخاص وليس لهم مخصصات مالية ثابتة. 

 دولية مثل : االشتراك في المحافل والملتقيات ال: الملتقيات الدولية  -3
 مخيم الشباب األردني للريادة المجتمعية )قناديل ريادية(  -
 ملتقى القطار العربي للعمل التطوعي  -
 المؤتمر الدولي لالبتكار  -

إقامة مجموعة من الملتقيات الرقمية التي احتوت على العديد من تمكين  :  الملتقيات الرقمية   -4
 والتعليم عن بعد ودمج التعليم. المعلم الكويتي لمهارات التعلم 

 تم قياس أثر الملتقيات الرقمية من خالل مسابقتين : قياس األثر -5
-   : همم  الجائزة بنك  على  الكويت  العربي وحصلت  الوطن  مستوى  على  تطوعي  عمل  ألفضل 

 البرونزية . 
المعلم بتطبيق ما  مسابقة التنمية واالبتكار األولى )درس ابتكاري( يقوم فيه  جمعية المعلمين :   -

 تعلمه خالل الدورات والبرامج الرقمية في تعليم الطلبة. 
 

 :وختاما

يؤمن القائمون على برنامج التنمية واالبتكار بأن المعلم ليس فقط تعليم داخل الفصل الدراسي،   
 دور مجتمعي وقيمي وبجهوده تتحقق االستدامة .  وإنما له 

 

 وشكرا لكم





معايير ومرجعيات عالمية في
تطبيقات المسؤولية المجتمعية  

والتنمية المستدامة في المؤسسات التعليمية

تدريب 

الدكتورة حياة يوسف مالوي



يا في مع التطور السريع لتطبيق التنمية المستدامة عالم
، المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني
وما صاحب ذلك من اعتماد أجندة األمم المتحدة للتنمية 

،من دول العالم قاطبة بعد النجاحات 2030المستدامة 
 2015العديدة التي تحققت خالل تنفيذ أهداف األلفية 



ألكثر وكذلك تبني العديد من دول العالم بما فيها الدول ا
تأثيرا مواءمة خططها اإلستراتيجية مع أهداف األمم 

، األمر الذي جعل 2030المتحدة للتنمية المستدامة 
 الدول بمؤسساتها تتسابق لتبني هذه األهداف في

نتجاتها سياساتها وخططها واستراتيجياتها ، وكذلك في م
ية هذه الممارسات بأبعاد أخالق تبطتاروخدماتها، حتى 

ات ولم تكن مؤسس. وبمرجعيات عالمية مهنية معتبرة 
.التعليم العالي ببعيدة عن هذا المشهد



 في هذا الطرح سأقدم بعض الممارسات والتطبيقات
ات المهنية ذات المرجعيات العالمية  المعززة لتطبيق
سات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مؤس

.اليالتعليم ، سواء التعليم العام منها أو التعليم الع



لية كذلك ، سيتم التعريف ببعض المنظمات الدو
معية المساندة لتعزيز تطبيقات المسؤولية المجت

تعليمية والتنمية المستدامة اإلستدامة في المؤسسات ال
).تعليم عالي/ تعليم عام( 



تقديم 

،  تم اختيار هذه التطبيقات والمنظمات كنماذج
ة المجتمعية لفاعليتها في تعزيز تطبيقات المسؤولي

يةوالتنمية المستدامة في المؤسسات التعليم



Education for Social Responsibility 
(ESR)مبادرة التعليم من أجل المسؤولية المجتمعية



 ( ESR(المجتمعيةتعد مبادرة التعليم من أجل المسؤولية•

ية في إطاًرا مهنيا أطلقته األمم المتحدة من أجل تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمع•
مدارس التعليم العام

ة، من حيث  يحفز هذا اإلطار المهني المدارس على تبني قيم المسؤولية المجتمعي.•
المعرفة الرفاهية والحقوق والمسؤوليات والسلوكيات الذكية و: خالل ست عناصر هي

.والفرص

تحديات ونتيجة لذلك ، سيصبح الطالب أفراًدا أكثر فاعلية ورحمة ، ومستعدين ل •
القيادة والمسؤولية خالل وجودهم في المدرسة وكذلك خارج أسوار المدرسة

دامة تطوير المدرسة ، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر ترابًطا واست ESRويدعم إطار . •
.  ومعززة ممارساتها لتطبيقات المسؤولية المجتمعية



وكذلك إرشادات  ، ESRويتم تزويد المدارس األعضاء بإرشادات حول إطار عمل •
مكتوبة ومقدمة كجزء من برنامج التدريب  ESRحول كيفية تقديم ورش عمل تطوير 

ت والتطوير ، وكذلك دعوتهم للمشاركة في ندوات ومؤتمرات متخصصة في مجاال
.المسؤولية المجتمعية 

حدد تقديم  ندوات  وتنظيم مؤتمرات وفي المؤتمر السنوي يوضح الموضوعات وت•
رامج الممارسات الجيدة ودراسة الحاالت وتبادل الخبرات ومناقشة العناصر الست لب

التدريب والتطوير داخل المدارس

.والعضوية متاحة لجميع المدارس من كل دول العالم  -•



هو  ، UNAIبرنامج األمم المتحدة للـتأثير األكاديمي ، المعروف أيًضا باسمه المختصر  -•
م المتحدة مبادرة لألمم المتحدة لمواءمة مؤسسات التعليم العالي والمنح الدراسية والبحث مع األم

.ومع بعضها البعض

لق يهدف األثر األكاديمي إلى خ: "وكما قال األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون -•
دفوعة وهي م. حركة عالمية للعقول للترويج لثقافة جديدة للمسؤولية االجتماعية الفكرية

فرصة حرية االستفسار والرأي والكالم ، و: ومن بينها . بااللتزام ببعض المبادئ األساسية
".تعليمية للجميع ، والمواطنة العالمية ، واالستدامة ، والحوار

كيز عالوة على ذلك ، يهدف هذا البرنامج إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التر -•
.على العالقة المتبادلة بين التعليم والتنمية المستدامة



من قبل األمين العام  2010نوفمبر  18تم إطالق المبادرة رسميًا في 
.  كلألمم المتحدة بان كي مون في مقر األمم المتحدة في مدينة نيويور
 وبهذه المناسبة ، أوضح الغرض من برنامج األمم المتحدة للتأثير

:األكاديمي

حلول  من خالل تبادل األفكار عبر الحدود والتخصصات ، يمكننا إيجاد"
مناخ ليس فتغير ال. للمشاكل المترابطة التي تسبب الكثير من المعاناة

علق الفقر ال يت. مجرد تهديد بيئي ؛ إنه مرتبط ارتباًطا وثيقًا بالفقر
ي يؤثر األمن الغذائ. بالوظائف فحسب ، بل إنه المتعلقة باألمن الغذائي

اح األطفال هم مفت. تؤثر الصحة على أجيال من األطفال. على الصحة
"هاتويمكن أن يؤدي التعليم إلى التقدم على كل هذه الجب. مستقبلنا



ن الطالب ، أنشأ برنامج األمم المتحدة لألثر األكاديمي شبكة نابضة بالحياة ومتنوعة م
التعليم واألكاديميين والعلماء والباحثين ومراكز الفكر ومؤسسات التعليم العالي و

مؤسسة عضو في أكثر من  1400هناك أكثر من   .المستمر والجمعيات التعليمية
مليون شخص في قطاعي التعليم والبحث حول  25دولة تصل إلى أكثر من  147

  .العالم يمثلون تنوًعا عالميًا من المناطق وثروة موضوعية من التخصصات

عمل يعد عمل هذه المؤسسات أمًرا حيويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ت
وفر األثر ي  .نواجههاكحاضنات ألفكار وحلول جديدة للعديد من التحديات العالمية التي 

سّخر األكاديمي لألمم المتحدة رابًطا متكامًال مع أصحاب المصلحة هؤالء لضمان أن ي
المجتمع الدولي طاقة وابتكار الشباب ومجتمع البحث في خدمة اإلنسانية



يمي مبادئ برنامج األمم المتحدة للتأثير األكاد
العشرة



1  التزام بمعالجة قضايا الفقر من خالل التعليم -معالجة الفقر  .  
2  لعالمالتزام ببناء القدرات في أنظمة التعليم العالي في جميع أنحاء ا -بناء القدرات.  
3  ر عن الجنس التزام بتوفير الفرص التعليمية لجميع الناس بغض النظ -التعليم للجميع

 .أو العرق أو الدين أو العرق
4  التزام بتشجيع المواطنة العالمية من خالل التعليم -المواطنة العالمية.  
5 مهارات االلتزام بإتاحة الفرصة لكل فرد مهتم الكتساب ال -الوصول إلى التعليم العالي

  .والمعرفة الالزمة لمواصلة التعليم العالي



6  تعبيرااللتزام بحقوق اإلنسان ومن بينها حرية االستعالم والرأي وال -حقوق اإلنسان. 

7  التعصب " نبذ"التزام بتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات ، و  -الحوار بين الثقافات
 .من خالل التعليم

8  التزام بتعزيز السالم وحل النزاعات من خالل التعليم -السالم وحل النزاعات.  

9 و .التزام بتعزيز االستدامة من خالل التعليم -االستدامة   

10 ميثاق األمم  



شرةمبادئ برنامج األمم المتحدة للتأثير األكاديمي الع

االلتزام 
بحقوق 

اإلنسان ومن 
بينها حرية 
االستعالم 
والرأي 
.والتعبير

االلتزام 
بالمبادئ 

المتأصلة في 
ميثاق األمم 
المتحدة كقيم 
يسعى التعليم 
إلى تعزيزها 
والمساعدة 
 في تحقيقها

 

اللتزام ا
بتوفير 
الفرص 
التعليمية 

لجميع الناس 
بغض النظر 
عن الجنس 
أو العرق أو 

الدين أو 
العرق

االلتزام 
بإتاحة 

الفرصة لكل 
فرد مهتم 
الكتساب 
المهارات 
والمعرفة 
الالزمة 
لمواصلة 

 التعليم العالي
؛

التزام ببناء 
القدرات في 
أنظمة التعليم 
العالي في 

جميع أنحاء 
العالم ؛

1122334455



شرةمبادئ برنامج األمم المتحدة للتأثير األكاديمي الع

االلتزام 
بتعزيز السالم 

وحل 
النزاعات من 
خالل التعليم

االلتزام 
بتشجيع 
المواطنة 

العالمية من 
خالل التعليم

 

االلتزام 
بمعالجة 

 قضايا الفقر
من خالل 
التعليم 

االلتزام 
بتعزيز 

االستدامة من 
خالل التعليم 

التزام بتعزيز 
الحوار 

والتفاهم بين 
الثقافات ، و 

"  نبذ"
التعصب من 
خالل التعليم

1122334455



Higher Education Sustainability Initiative (HESI) 
مبادرة استدامة التعليم العالي

شراكة بين إدارة الشؤون  ،) (HESIمبادرة استدامة التعليم العالي •
متحدة االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ، واليونسكو ، واألمم ال

م اإلداري للبيئة ، ومبادرة اإلتفاق العالمي لألمم المتحدة بشأن التعلي
وموئل األمم ،) (UNUوجامعة األمم المتحدة  ،) (PRMEالمسؤول 

) .اليونيتار(المتحدة، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 



Higher Education Sustainability Initiative (HESI) 
تلتزم . ةيجوز لجميع مؤسسات التعليم العالي االنضمام إلى هذه المبادرة بحري

:بما يلي HESIمؤسسات التعليم العالي التابعة لـ 

-، تعليم التنمية المستدامة في جميع تخصصات الدراسة

-، تشجيع البحث ونشر المعرفة بالتنمية المستدامة

-الحرم الجامعي األخضر ودعم جهود االستدامة المحلية ، و

-االنخراط وتبادل المعلومات مع الشبكات الدولية



The International Association of 
Universities

االتحاد الدولي للجامعات



اإلتحاد الدولي للجامعات ، الذي تم إنشاؤه تحت  -•
، هو منظمة قائمة  1950رعاية اليونسكو في عام 

.مي على العضوية تخدم مجتمع التعليم العالي العال

عن الدور الرئيسي  IAU، تدافع  1993منذ عام  -•
.  ة المستدامةالذي يلعبه التعليم العالي في تحقيق التنمي



 2030لدعم جدول أعمال  IAUتوفر إجراءات -•
للتنمية المستدامة، من خالل تبني إطاًرا 
ي للجامعات لتطوير التعاون بينها في السع

ادة لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف مساعدة ق
هيم ومبادئ التعليم العالي الراغبين في ترسيخ مفا

يجي التنمية المستدامة في التخطيط االسترات
.والعمل األكاديمي والتنظيمي



الهدف•
و إليه االتحاد الدولي للجامعات ه يسعی الذیإن الهدف الرئيسي 

 العالیعلم الجامعات والمؤسسات المماثلة للت بينللتعاون  مرکزإنشاء 
  .الدولی المستوی علی



. 

المهام
، والتفاهم المتبادل؛األکاديمية والحرية، االستقاللية· 
؛الحقيقة اکتشاف إلی تؤدی التیحق متابعة العلوم والدارسات · 
لمختلفة؛عن اآلراء ا للتعبيرملجأ  وتوفير واالقتصادی السياسیالحصانة من التدخل · 
؛األخالقية بالقيماالرتقاء · 
؛الفکرية للحياة کدعائمالجامعات والمعاهد،  بمسؤوليات الوعی· 
 لتنميةوا، والعدالة، الحريةلالرتقاء بمبادئ  اجتماعية کمؤسسةالخاصة  بمهامک الوعی· 

؛اإلنسانية للکرامةالمستدامة 
 فی فکریالاالتجاه نحو االزدهار، وتقبّل النقد البناء، واالستقالل  فیالتزام الجامعات · 

.الحقيقة اکتشاف



  الدوريات•
من مزايا العضوية فی االتحاد الدولی للجامعات اإلفادة من 

:التی يصدرها، وهی کما يلی الدوريات
سياسة التعليم العالی· 
مجلة التعليم العالی· 
النشرات والکتيبات الدولية للجامعات· 
قائمة الجامعات العالمية· 
دليل التعليم العالی فی أفريقيا· 
م٢٠٠١قاعدة بيانات التعليم العالی العالمی عام · 
نشرة االتحاد اإلعالمية· 



  عدد األعضاء
دولة،  ١٢٧بلغ عدد األعضاء فی االتحاد الدولی للجامعات فی الوقت الحاضر 

.منظمة وطنية جامعية ١٩منظمة جامعية دولية، و ١٢معهدا تدريبيا، و ۶۵٧و



لعالي جمعية النهوض باالستدامة في التعليم ا



AASHE تأسست. هي الجمعية الرائدة للنهوض باالستدامة في التعليم العالي 
AASHE  والية أمريكية ،  48عضو في  900، وتتألف من أكثر من  2005في عام

دولة 20مقاطعات كندية و  9وإقليم أمريكي واحد ، و 

-  يُعّرفAASHE  االستدامة بطريقة شاملة ، تشمل الصحة والبيئية ، والعدالة
.  االجتماعية ، وسبل العيش اآلمنة ، وعالم أفضل لجميع األجيال

- ئة كما تدعم النهوض باالستدامة في التعليم العالي من خالل تمكين أعضاء هي
تغيير فعالين  التدريس في التعليم العالي واإلداريين والموظفين والطالب ليكونوا قادة

.  ومحركات لالبتكار المستدام



• مهمتنا

• .إلهام وتحفيز التعليم العالي لقيادة التحول العالمي في مجال االستدامة

• رؤيتنا

• التعليم العالي ليكون أساًسا لعالم مزدهر ومنصف وصحي  AASHEسيقود 
.بيئيًا



• قيمنا

• .الشفافية والتعاون واألمل واإلشراف واالبتكار والشجاعة والمساءلة والتنوع والمساواة والشمول

• السياسات واإلرشادات

• االستدامة بطريقة شاملة ،  .نحن ملتزمون بنمذجة االستدامة عبر عملياتنا وأنشطتنا وتحقيق 
الصحة البشرية والبيئية ، والعدالة االجتماعية ، وسبل العيش اآلمنة ، وعالم أفضل لجميع    تشمل 

.األجيال

• نقوم بتنفيذ هذا االلتزام من خالل الممارسات المستدامة للمؤسسة  التي تعالج اآلثار البيئية  
واالجتماعية واالقتصادية 



• أهدافنا اإلستراتيجية

• تمكين األعضاء ليكونوا قادة تحوليين من أجل االستدامة من خالل توفير الموارد التي ال     :1الهدف 
غنى عنها والتطوير المهني المتميز

• تحفيز عمل االستدامة واالبتكار من خالل     :2الهدف  STARS

• تسريع مساهمات التعليم العالي في االستدامة العالمية من خالل زيادة التوعية واالتصاالت     :3الهدف 
والدعوة

• تعزيز القدرة التنظيمية والمرونة    :4الهدف 



association for the advancement of 
sustainability in higher education

جمعية النهوض باالستدامة في التعليم العالي



االستدامة  AASHEيُعّرف 
بطريقة شاملة ، تشمل 

الصحة والبيئية ، والعدالة 
االجتماعية ، وسبل العيش 
اآلمنة ، وعالم أفضل لجميع 

. األجيال

AASHE  هي الجمعية
الرائدة للنهوض باالستدامة 

 تأسست. في التعليم العالي
AASHE  2005في عام  ،

 900وتتألف من أكثر من 
والية أمريكية  48عضو في 

 9، وإقليم أمريكي واحد ، و 
دولة 20مقاطعات كندية و 

 
كما تدعم النهوض 

باالستدامة في التعليم 
العالي من خالل تمكين 

أعضاء هيئة التدريس في 
التعليم العالي واإلداريين 

والموظفين والطالب 
ن ليكونوا قادة تغيير فعالي
ومحركات لالبتكار 

. المستدام

112233



United Nations University
Institute for the Advanced Study of 

Sustainability



-UNUمعهد جامعة األمم المتحدة للدراسات المتقدمة لالستدامة-•
IAS)  (هو معهد بحوث وتدريس رائد مقره في طوكيو ، اليابان .

، من  وتتمثل مهمته في دفع الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة -•
ركز خالل البحوث الموجهة نحو السياسات وتنمية القدرات التي ت

.  على االستدامة وأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية



تمع يخدم معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة المج -•
الدولي من خالل المساهمات المبتكرة في صنع السياسات 

 والمناقشات رفيعة المستوى ، ومعالجة القضايا ذات األولوية
.لمنظومة األمم المتحدة

ات المجتمع: تنقسم أنشطة المعهد إلى ثالثة مجاالت مواضيعية -•
غير المستدامة ، ورأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي ، والت

.العالمي والمرونة



يات يطبق معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة منهج•
ي وتطوير حلول بحثية متقدمة وأساليب مبتكرة لتحدي التفكير التقليد

إبداعية للقضايا الناشئة ذات االهتمام العالمي في هذه 
رة من تجمع أبحاث المعهد والتعليم والتدريب بين الخب .المجاالت

ة مجموعة واسعة من المجاالت المتعلقة باالستدامة ، وإشراك شبك
عالمية من العلماء والمؤسسات الشريكة



International sustainable campus network

شبكة الحرم الجامعي الدولي المستدام
ات في توفير منتدى دولي لدعم مؤسس ISCNتتمثل مهمة •

ضل التعليم العالي في تبادل المعلومات واألفكار وأف
مة الممارسات لتحقيق عمليات الحرم الجامعي المستدا

.ودمج االستدامة في البحث والتدريس 





International sustainable campus network

شبكة الحرم الجامعي الدولي المستدام

يم في توفير منتدى دولي لدعم مؤسسات التعل ISCNتتمثل مهمة •
حقيق العالي في تبادل المعلومات واألفكار وأفضل الممارسات لت

عمليات الحرم الجامعي المستدامة ،ودمج االستدامة في البحث 
.والتدريس 

قارات ٦دولة و  30جامعة في اكثر من  ٩٠أكثر من •









 26000المواصفة القياسية للمسؤوليةالمجتمعيةايزو
/  مالمعززة للتنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العا

التعليم العالي

ميالدي  2004في عام ISOأسست المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  •
يما مجموعة عمل، لتقوم بإعداد مواصفة قياسية دولية، تقدم التوجيه ف

 يالمجتمعيةفيختص بالمسؤولية المجتمعية المعززة للمسؤولية 
ولقد صدرت النسخة  ، ISO SR 26000المؤسسات، سميت بمواصفة  

عليم الت/ تطبيقها في مؤسسات التعليم العام ويمكن.م 2010األولى عام
.العالي



ماذا يقصد بالمسؤولية المجتمعية 
دامة وفقا للمواصفة القياسية وعالقتها بالتنمية المست

وتطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي



ثار عن اآل)مؤسسة تعليم عام / مؤسسة تعليم عالي(مسؤولية المنشأة•
خالل  المترتبة على قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة ، من

:سلوك يتسم بالشفافية واألخالقية ، وبذلك يتحقق

األخذ في االعتبار توقعات 
أصحاب المصلحة

المساهمة  في التنمية المستدامة 
والصحة ورفاهية المجتمع

1122

يدمج هذا السلوك في جميع نشاطات 
)  الخدمات،العمليات(وممارسات المنشأة 

وأن تعمل على تبني ذلك ضمن مجال 
.تأثيرها

امتثال  للقوانين واألنظمة السارية وبما 
يتفق مع المعايير الدولية للسلوك 

3344



نموذج شامل للمواصفة القياسية
26000ايزو 

وعالقتها بالتنمية المستدامة





تقارير المسؤولية المجتمعية
االستدامة في مؤسسات التعليم العالي 

التعليم العام  



عليم العام الت/ تعبر بشكل مباشر عن عزم حقيقي لدى مؤسسات التعليم العالي
ية المستدامة، لرغبة في الوفاء بالتزاماتها المجتمعية المختلفة والمساهمة في التنم

و تحسينه، لإلستدامةو ذلك من خالل تقييم أدائها المجتمعي المعزز 
ية كلما كانت تقرير اإلستدامة مطابق للنماذج الواردة في المبادرات الدول -•

:ومن هذه األطر أو النماذج . كلما كسب أهمية و مصداقية أكبر

التقرير المتكامل 
Integrated Report

المبادرة العالمية للتقارير
   GRI

1122

تقارير المسؤولية المجتمعية وفقا 
العالمي لألمم المتحدة اإلتفاقلمبادرة 

33
المبادرة العالمية للتقارير

   GRI
11



 عاليربط استراتيجيات مؤسسات التعليم ال
التعليم العام بأهداف األمم المتحدة للتنمية 

2030المستدامة





برنامج األمم المتحدة
لالتفاق العالمي 



هذه المبادرة يمكن لمؤسسات 
التعليم العالي / التعليم العام

.االنضمام لها

جعل االتفاق العالمي ومبادئه 
العشرة جزءا من استراتيجية 
المؤسسات ، ومنها مؤسسات 

.التعليم العام/ التعليم العالي

1122

إن االتفاق العالمي هو عبارة عن مبادرة طوعية لتعزيز مواطنة 
:ينالمؤسسات وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خالل تحقيق هدف



تركز مبادئها 
العشرة على 
أربع مرتكزات

حقوق  
اإلنسان

حقوق 
العمال البيئة

الشفافية 
والنزاهة



مؤسسة إعتماد معايير المسؤولية المجتمعية
–بريطانيا  -  

  )CSR Accreditation) 



 -ة مؤسسة اعتماد معايير المسؤولية المجتمعي •
المؤسسة  (CSR Accreditation( –بريطانيا 

ات األولى والوحيدة في بريطانيا إلصدار شهاد
ومية اعتماد المسؤولية المجتمعية للقطاعات الحك

.  والخاصة وغير الربحية



العالي  لهذه المؤسسة برنامج اعتماد خاص بمؤسسات التعليم
:والتعليم العام ، ينقسم إلى مجالين

 معيار خاص لقياس كفاءة تطبيقات هذه المؤسسات/ 1
.التعليمية للمسؤولية المجتمعية

قياس لديها معيار خاص بمؤسسات التعليم العام معني ب / 2
.العائد االجتماعي



قياس أثر تطبيق 
ة المسؤولية المجتمعي

وأهداف التنمية 
المستدامة في 

مؤسسات التعليم 
العالي والعام بأدوات 

.مهنية معتبرة

تبني المسؤولية 
المجتمعية والتنمية 
المستدامة من قبل 

مؤسسات التعليم والعام  
يستلزم التعرف على 
أفضل الممارسات 

وتحقيق شراكات وطنية 
.ودولية 

إن تطبيق المسؤولية 
المجتمعية والتنمية 

المستدامة في مؤسسات 
التعليم العالي والعام ، 
وفق المفاهيم الجديدة 

يستلزم وجود 
استراتيجية شاملة 

تساهم في أن تكون هذه 
الممارسات والتطبيقات 

.مؤسسية 

ربط تطبيق المسؤولية 
المجتمعية والتنمية 

المستدامة في 
مؤسسات التعليم 

العالي والعام بأدوات 
.ومعايير مهنية عالمية

الخالصة
2233 1144


