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5

تويل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني اهتمام ًا بالتعليم والنهو�ض
بالعمل الرتبوي داخل اململكة وخارجها .وقد ن�صت �سيا�سة التعليم
يف اململكة ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء املوقر رقم  779يف
1389/9/17،16هـ يف الباب ال�سابع على «ن�شر الثقافة الإ�سالمية
بكافة الو�سائل يف �أي بلد كان ،والإ�سهام يف ن�شر العلم واملعرفة
بني الدول والأمم وال�شعوب ب�إيجاد منح درا�سية يحددها املجل�س
الأعلى للتعليم يف املراحل التعليمية باململكة ،وتزويد بع�ض الدول
باملدر�سني»
وانطالق ًا من هذا التوجيه الكرمي؛ ي�أتي دعم الدول ال�شقيقة
وال�صديقة بالبعثات التعليمية منوذج ًا من �شواهد هذا االهتمام؛
فتقوم وزارة التعليم امتثا ًال لهذه التوجيهات و�أدا ًء لر�سالتها
الرتبوية والتعليمية بتنفيذ العديد من الربامج التعليمة يف اخلارج
ب�إيفاد املعلمني لبع�ض الدول ال�شقيقة وال�صديقة مبوجب االتفاق
مع هذه الدول.
وحتر�ص وزارة التعليم على �أن يقدم املعلمون املوفدون �أدا ًء
متميز ًا يعك�س ال�سمعة احل�سنة للمملكة والدور القيادي للمجتمعات
العربية والإ�سالمية ،ولإفادة املجتمعات يف هذه الدول خا�صة يف
جمال الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية ،وكذلك املجاالت الأخرى
للأعمال التي ميكن �أن ي�شارك فيه املعلم املوفد.
وعلى مدى �أكرث من �أربعني عام ًا امتدت جهود اململكة يف تقدمي
الدعم التعليمي للعديد من الدول حول العامل ابتدا ًء بدعم جمهورية
غانا بعدد من املعلمني املوفدين يف القرن الهجري املا�ضي؛ ثم
توالت برامج الدعم لعدد من الدول مثل :جمهورية املالديف،
6

واجلمهورية الإندوني�سية ،وجمهورية كينيا ،وغريها من الدول التي
توالت قرارات املقام ال�سامي بالتوجيه لإيفاد معلمني لتلك الدول.
االرتباط التنظيمي:
ترتبط برامج التعاون التعليمي مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
بالإدارة العامة للمدار�س ال�سعودية يف اخلارج ،وتعد �أحد �أن�شطة
الإدارة جنب ًا �إلى جنب مع الإ�شراف على الأكادمييات واملدار�س
ال�سعودية يف اخلارج.
الر�ؤية:
ن�شر اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية يف دول العامل.
الر�سالة:
تقدمي برامج و�أن�شطة تعليمية يف اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية
والعلوم الأخرى؛ يقوم بها معلمون �سعوديون يوفدون لتلك الدول.
الأهداف:
»دعم اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية يف املجال التعليمي من
خالل الأن�شطة والربامج الرتبوية.
»�إبراز الدور الريادي للمملكة ور�سالتها التعليمية.
»دعم العملية التعليمية يف دول الإيفاد.
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»ن�شر تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى.
»تبادل اخلربات والتجارب التعليمية.
جماالت التعاون التعليمي:
»�إيفاد املعلمني املتخ�ص�صني.
»تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات �أخرى.
»برامج التدريب والتنمية املهنية.
»امل�شاركة يف �إعداد وتطوير املناهج واملقررات الدرا�سية.
»�إقامة اللقاءات والندوات.
»امل�شاركة يف �إن�شاء املراكز التعليمية واملدار�س.
»دعم الدول باملناهج الدرا�سية وامل�ستلزمات التعليمية.
»�إعداد الربامج التعليمية امل�ساندة.

الدول امل�ستفيدة:
م

الدول امل�ستفيدة

عدد
�أع�ضاء
البعثة

1
2
3
4
5
6
٧
٨
٩
١٠
١١

مملكة البحرين
جمهورية املالديف
جمهورية النيجر
جمهورية بوركينافا�سو
جمهورية �إندوني�سيا
جمهورية غانا
جمهورية القمر املتحدة

211
33
14
14
٩
5
4

جمهورية جيبوتي
جمهورية �أ�سرتاليا
جمهورية ال�سنغال
جمهورية هوجن كوجن

٢
٢
٢
١

-

٢٩٧

-

املجموع
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امللحوظات

7

املوفدون يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة

مملكة البحرين
عدد �أع�ضاء البعثة
()٢١١
املالديف
عدد �أع�ضاء البعثة
()٣٣

اندوني�سيا
عدد �أع�ضاء البعثة
()9

هوجن كوجن
عدد �أع�ضاء البعثة
()١

�أ�سرتاليا
عدد �أع�ضاء البعثة
()٢

8

القمر املتحدة
عدد �أع�ضاء البعثة
()٤
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�إجمايل عدد املوفدين
297

بوركينا فا�سو
عدد �أع�ضاء البعثة
()١٤
ال�سنغال
عدد �أع�ضاء البعثة
()٢
غانا
عدد �أع�ضاء البعثة
()٥

جيبوتي
عدد �أع�ضاء البعثة
()2
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النيجر
عدد �أع�ضاء البعثة
()١٤

9

تخ�ص�صات املوفدين للدول ال�شقيقة وال�صديقة
العدد
مملكة البحرين

جمهورية املالديف

جمهورية النيجر

جمهورية بوركينافا�سو

جمهورية �إندوني�سيا

جمهورية غانا

جمهورية القمر
املتحدة

جمهورية جيبوتي

جمهورية �أ�سرتاليا

جمهورية ال�سنغال

جمهورية هوجن كوجن

املجموع

الرتبية الإ�سالمية

26

-

8

7

3

4

-

-

1

2

-

51

اللغة العربية

24

33

6

7

6

1

4

2

1

-

1

85

االجتماعيات

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

ال�صفوف الأولية

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

اللغة الإجنليزية

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

احلا�سب الآيل

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

الريا�ضيات

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

الأحياء

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

الكيمياء

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

الفيزياء

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

�صعوبات تعلم

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

موظف �إداري

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

التخ�ص�ص *

املجموع

10
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12
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التقارير ال�سنوية لعمل البعثات التعليمية
للمعلمني املوفدين للدول ال�شقيقة وال�صديقة
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13

البعثة التعليمية يف مملكة البحرين
مقدمة:
يعود تاريخ �إن�شاء البعثة التعليمية يف مملكة البحرين لعام 1395هـ
ب�صدور موافقة اململكة العربية ال�سعودية على افتتاح مكتب تعليمي
�سعودي يف مملكة البحرين .وبذلك بد�أ �إيفاد املعلمني ال�سعوديني
وامل�شرفني الرتبويني الذين يتم اختيارهم وفق معايري و�آليات
دقيقة .وتتابعت �أعمال البعثة وازداد عدد املوفدين لي�صل يف العام
احلايل �إلى ( )211معل ًما موفدً ا .وقد قام مكتب البعثة التعليمية
ب�إن�شاء بوابة للبعثة التعليمية تعمل على خدمة املوفدين من مقر
عملهم �أو من �أي مكان يكونون فيه ،وتلبية كافة احتياجاتهم،
وح�صر منجزاتهم وتقدمي برامج التطوير املهني و�إيجاد قاعدة
بيانات �إلكرتونية واال�ستغناء عن النماذج الورقية.
ويجري التن�سيق بني وزارة التعليم ال�سعودية واجلهة امل�ستفيدة يف
البلد امل�ضيف لت�سهيل عمل املوفدين وتقدمي الدعم وامل�ساندة لهم،
والإ�شراف على عملهم ومتابعة �أدائهم و�إعداد التقارير والتو�صيات
الالزمة.
وتتكون البعثة التعليمية يف مملكة البحرين من ثالث فئات على
النحو الآتي:

 .2امل�شرفون الرتبويني :ويقومون بالعمل الإ�شرايف يف وزارة
الرتبية والتعليم البحرينية يف عدد من التخ�ص�صات وذلك يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية الآتية:
»�إدارة الإ�شراف الرتبوي مبدينة عي�سى التابعة لوكالة الإ�شراف
الرتبوي واملناهج يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.
» �إدارة املناهج مبدينة املنامة التابعة لوكالة الإ�شراف الرتبوي
واملناهج يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.
»�إدارة التخطيط وامل�شاريع الرتبوية مبدينة عي�سى ،امل�س�ؤولة
عن �إعداد ومراجعة اخلطط وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات يف
وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.
 .3املعلمون يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم البحرينية:
ويقومون بالتدري�س يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم البحرينية
وف ًقا لتخ�ص�صاتهم العلمية.

 .1الإدارة العامة للبعثة :وتتولى الإ�شراف العام على عمل
امل�شرفني الرتبويني واملعلمني املوفدين ومتابعة �أعمالهم والتن�سيق
لذلك مع اجلهات ذات العالقة يف وزارة التعليم ال�سعودية ووزارة
الرتبية والتعليم البحرينية ،كما تقوم بتنفيذ العديد من الربامج
التدريبية واللقاءات الر�سمية واملنا�سبات الوطنية بالتن�سيق مع
�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني وامللحقية الثقافية يف مملكة
البحرين .كما تتولى �إدارة البعثة ر�صد احتياج املعلمني وامل�شرفني
الرتبويني وفق التخ�ص�صات املطلوبة ،والرفع بذلك للإدارة العامة
للمدار�س ال�سعودية يف اخلارج
14
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�أهم الإجنازات وامل�شاركات الإ�ضافية للبعثة:
»تقدمي برامج التطوير املهني لأع�ضاء البعثة التعليمية،
والتن�سيق لذلك مع �إدارة التدريب لتخ�صي�ص الربامج
املنا�سبة.
»�إقامة املنا�سبات الوطنية بامل�شاركة مع �سفارة خادم احلرمني
ال�شريفني وامللحقية الثقافية يف مملكة البحرين.
»�إعداد دليل املوفدين ال�سعوديني يف مملكة البحرين ،وهو دليل
يو�ضح الأنظمة و�ضوابط الإيفاد وواجبات املوفد وحقوقه.
»�إعداد دليل لال�سرتاتيجيات وطرق التدري�س مبملكة البحرين،
وهو دليل يو�ضح معايري الأداء للمعلم يف مملكة البحرين
ومناذج من حت�ضري الدرو�س ومراجع (التنمية الذاتية)
للموفد ال�سعودي.
»�إ�صدار كتيب تعريفي عن مكتب البعثة التعليمية.
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البعثة التعليمية يف جمهورية املالديف
مقدمة:
بد�أ عمل البعثة التعليمية يف املالديف يف عام 1399هـ ب�إيفاد
( )4معلمني للتدري�س يف معهد الدرا�سات الإ�سالمية بجمهورية
املالديف ،ويف عام 1437هـ متت زيادة �أع�ضاء البعثة ب�إيفاد ()30
معل ًما يف تخ�ص�ص اللغة العربية ،كما مت جتهيز مكتب للبعثة
التعليمية وتكليف م�شرف متفرغ لإدارة �ش�ؤون البعثة ،كما �صدرت
التوجيهات الكرمية بتزويد وزارة التعليم يف جمهورية املالديف
مبقررات اللغة العربية جلميع مراحل التعليم العام ،عالوة على
التو�سع يف زيادة املنح الدرا�سية التي تقدمها اململكة لت�صل �إلى
ّ
( )300منحة �سنوي ًا.

16

امل�ؤ�س�سات التعليميةالتي يعملون بها املوفدون:
 1.اجلامعة الوطنية
2.جامعة املالديف الإ�سالمية
3.املدر�سة العربية
4.مركز القر�آن الكرمي
5.جامعة املالديف الوطنية
6.مدر�سة غازي
7.مدر�سة rahdnaksI
8.مدر�سة ahtnavamurahD
9.مدر�سة املجيدية
0.مدر�سة idneheR
1.مدر�سة حميي الدين
2.مدر�سة نوراين
3.املعهد الوطني للتعليم
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البعثة التعليمية يف جمهورية بوركينافا�سو
تتكون البعثة التعليمية يف جمهورية بوركينافا�سو من ()14
معل ًما موفدً ا ُي�شرف عليهم �أحد املعلمني ،ويقومون بالتدري�س يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية الآتية:
1.مدار�س املركزية لتعليم اللغة العربية والفرن�سية التابعة
للجمعية الإ�سالمية يف .Ouagadougou
2.معهد عبداهلل بن م�سعود يف .Ouagadougou
3.معهد ابن تيمية الرئي�سي يف .Ouagadougou
4.معهد ابن تيمية يف .Ouaga 2000
5.معهد �آورميا للتعليم العربي والفرن�سي.
6.معهد النور للتعليم والرتبية الإ�سالمية يف .Ouagadougou
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البعثة التعليمية يف جمهورية النيجر
تتكون البعثة التعليمية يف النيجر من ( )14معل ًما موفدً ا يف
تخ�ص�صي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية ،يعملون يف خم�سة
معاهد بجمهورية النيجر:
1.معهد القا�سم البيهقي.
2.املعهد اخلام�س.
3.معهد  Koubiaالإعدادي.
4.مركز الأمري �سلطان الثقايف يف .Niamey
5.جامعة الوفاق.
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البعثة التعليمية يف جمهورية �إندوني�سيا
مقدمة:
يف �إطار التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �إندوني�سيا،
تُوفد وزارة التعليم ال�سعودية معلمني يف تخ�ص�صات الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية للعمل يف املعاهد واجلامعات الإندوني�سية
خدمة للدين الإ�سالمي واللغة العربية .وت�شرف �أكادميية احلرمني
ال�سعودية يف جاكرتا على املعلمني املوفدين يف املعاهد واجلامعات،
حيث يقدم الزمالء جهودًا ملمو�سة يف التوا�صل مع املجتمع املحلي
ونقل ال�صورة امل�شرقة للمملكة العربية ال�سعودية.
امل�ؤ�س�سات التعليميةالتي يعملون بها املوفدون:
1.معهد الإر�شاد الإ�سالمي يف Salatiga

2.معهد اللغات يف Jakarta

3.جامعة معهد الراية يف Sukabumi

4.اجلامعة املحمدية يف Malang

5.اجلامعة الإ�سالمية احلكومية يف Medan

6.جامعة امل�سلمني يف Makassar
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البعثة التعليمية يف جمهورية غانا
تقوم البعثة التعليمية يف جمهورية غانا بتدري�س مواد العلوم
الإ�سالمية واللغة العربية ،كما ت�شارك يف تقدمي بع�ض الأن�شطة
والربامج التي ت�سهم يف حتقيق الأهداف املن�شودة .ومقر البعثة
التعلمية هو معهد الدرا�سات الإ�سالمية يف العا�صمة  Accraوهي
اجلهة امل�ستفيدة من عمل البعثة التعلمية بالدرجة الأولى.
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البعثة التعليمية يف جمهورية القمر املتحدة
مقدمة:
تتولى البعثة التعليمية يف جمهورية القمر املتحدة املك ّونة من ٤
معلمني ،تدري�س طالب التعليم العام والعمل على رفع م�ستوى
مهارات اللغة العربية لديهم ،وتدريب املعلمني و�إمدادهم
باخلربات الالزمة يف جمال تدري�س اللغة العربية .ويتم ذلك
بالتن�سيق والتوا�صل مع �إدارة التعليم العربي والإ�سالمي مبفو�ضية
التعليم يف البلد امل�ضيف.
امل�ؤ�س�سات التعليميةالتي يعملون بها املوفدون:
1.معهد رابطة العامل الإ�سالمي يف Moroni
2.معهد الإر�شاد الثانوي يف Moroni

3.معهد �أبي بكر ال�صديق يف Bandamadji
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البعثة التعليمية يف جمهورية جيبوتي
تقدم البعثة التعليمية يف جيبوتي جمموعة من الأن�شطة ال�صفية
وغري ال�صفية ،ويعمل �أع�ضا�ؤها يف جممع االحتاد الوطني لن�ساء
جيبوتي ،وهي مدر�سة جيبوتية خا�صة بالن�ساء يف املراحل الثالث
(االبتدائية واملتو�سطة والثانوية) يتجاوز عدد الطالبات فيها
( )300ويط ّبق فيها املنهج ال�سعودي .وتتكون البعثة من معلمني
اثنني يدر�سان اللغة العربية ،وي�شرف عليهم مدير املدر�سة يف
جيبوتي

22

تقرير البعثات التعليمية للمعلمين الموفدين للدول الشقيقة والصديقة  ١٤٤٠ / ١٤٣٩ -هـ

البعثة التعليمية يف جمهورية �أ�سرتاليا
يف ظل التعاون الدويل بني وزارة التعليم باململكة العربية ال�سعودية
ووزارة التعليم الأ�سرتالية ،تتولى البعثة التعليمية يف كلية الفي�صل
ب�سيدين تدري�س الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية و�إقامة الربامج
التدريبية والإثرائية .وهي مدر�سة �إ�سالمية خا�صة غري حكومية،
يتم الإ�شراف عليها ودعمها مالي ًا من قبل وزارة التعليم الأ�سرتالية،
وتتكون من املرحلتني االبتدائية وما قبل االبتدائية �إلى ال�صف
ال�ساد�س ،ومن املرحلة الثانوية من امل�ستوى ال�سابع وحتى امل�ستوى
الثاين ع�شر ،ويبلغ عدد طلبتها (.)2200
وتتكون البعثة من معلمني اثنني يف تخ�ص�صي الرتبية اال�سالمية
واللغة العربية.
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البعثة التعليمية يف جمهورية ال�سنغال
تتكون البعثة التعليمية يف جمهورية ال�سنغال من معلمني موفدين
للمعهد الإ�سالمي يف  Dakarلتدري�س العلوم الإ�سالمية.
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البعثة التعليمية يف جمهورية هوجن كوجن
بد�أ الإيفاد جلمهورية هوجن كوجن يف عام 1431هـ ب�إر�سال معلم
لتدري�س اللغة العربية يف كلية  ،Islamic Kasim Tuetوهي مدر�سة
حكومية للمرحلتني املتو�سطة والثانوية ،تقدم مواد القر�آن الكرمي
والرتبية الإ�سالمية واللغة العربية �ضمن مناهجها.
ويف العام احلايل مت جتهيز قاعة مبكتبة م�صغرة حتوي جمموعة
الكتب الأدبية ،والق�ص�ص الرتبوية ،ومت تد�شني احل�ساب الر�سمي
للبعثة على املن�صة الرقمية (.)Twitter
وتقوم البعثة بتعليم القر�آن الكرمي واللغة العربية لطالب الكلية
بالتعاون مع القن�صلية العامة للمملكة العربية ال�سعودية يف هوجن
كوجن وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية الر�سمية للم�شاركة يف تقدمي برامج
خا�صة باللغة العربية للمجتمع املحلي ،وتعتمد البعثة �سل�سلة
(العربية بني يديك) لتعليم اللغة العربية.
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إخراج وتصميم

0555421313

alwujud@outlook.sa

www.moe. gov. sa

معلومات التقرير وال�صور:
التن�سيق والإ�شراف علي الت�صميم :
�إ�شراف عام :

البعثات التعليمية يف الدول
د .حمد احلمود
امل�شرف يف الإدارة العامة للمدار�س ال�سعودية يف اخلارج
د .حممد ال�سديري
مدير عام املدار�س ال�سعودية يف اخلارج

لإلطالع على النسخة اإللكترونية
www.moe. gov. sa
التعليم العام > المدارس السعودية في الخارج
أو
المسح بكاميرا المحمول على الكود التالي :
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