
خالد م�صلح العَماري

2018م





خالد م�صلح العَماري



رقم الإيداع ) 556( 
2017م

بدار الكتب الوطنية

الطبعة الأوىل 2018م

حق�ق الطبع حمف�ظة للم�ؤلف

الكتيب

املوؤلف :

خــالد م�صــلح العــماري

الت�صميم والإخراج الفني :

�صيف اهلل �صــالح اخلــري

مراجعة لغ�ية
عبداملجيد العماري 



الـمو�صــــــــــــوعرقم ال�صفحة

املقدمة7

الف�صل الأول - الن�صاأة والتكوين9

 اوًل: الن�صاأة والتاأ�صي�س11

ثانيًا: تكوين  املجموعات املكتبية والوثائق الر�صيفية 13

ثالثَا:اأهداف املركز 14

رابعًا: املهام والخت�صا�صات  التي يقوم بها املركز14

خام�صًا:البناء التنظيمي للإدارة العامة ملركز التوثيق الرتبوي17

�صاد�صا:منهجية التوثيق باملركز23

�صابعًا :النظام الفني للوثائق باملركز 26

الف�صل الثاين - التطوير والإجناز27

اأوًل:اأوعية املعلومات  التي مت جمعها وحفظها يف املركز29

ثانيًا:اإ�صدارات املركز37

ثالثًا:العلقات مع املراكز املماثلة39

رابعًا:تطوير قدرات املوظفني40

خام�صًا:اخلدمات التي يقدمها املركز41

�صاد�صًا:البيانات الإح�صائية لأوعية املعلومات املحفوظة يف املركز43

�صابعًا:امل�صاريع امل�صتقبلية للمركز45

ملحق وثائقي48

الفهـــــــــــــر�س



َّا ال ُنضِيعُ َأجْرَ مَنْ َأحْسَنَ عَمَال « 30 الكهف » إِن



    املقدمة :
تلك  ورقــي  تقدم  درجــة  وتقا�س   ، والأمم  ال�صعوب  ذاكــرة  التوثيق        
الأمم  وال�صعوب مبدى اهتمامها بجمع وحفظ الرتاث الأر�صيفي لها ؛ كونه 
ميثل الذاكرة احلية التي تر�صد وتوثق مراحل تطور املجتمعات يف كافة  

املجالت عرب مراحله املختلفة.
    والتوثيق الرتبوي هو احد فروع التوثيق العام ويخت�س بجمع و الوثائق 

واملراجع والت�صريعات املتعلقة بال�صاأن الرتبوي والتعليمي وحفظها.
  ويف ميننا احلبيب   ظل  التوثيق الرتبوي لفرتة طويلة مهمًل ومل يعط له 
الهتمام الذي ي�صتحقه من حيث اإيجاد كيان وثائقي مب�صتوى اإدارة عامة 
الوثائق  وحفظ  بجمع  ؛ليخت�س  ال�صابقة  الــوزارة   هياكل  �صمن  اكرث  اأو 
وتبني   ، وحديثا  قدميا  اليمن  يف  والتعليم  للرتبية  تورخ  التي  الرتبوية 

مراحل تطور م�صرية النظام الرتبوي والتعليمي .
      وظل الو�صع كما هو لفرتة طويلة حتى منت�صف  عام 2008م  حيث مت 
التوثيق  مركز  هو  الرتبوي   بالتوثيق  متخ�ص�س  مركز  بتاأ�صي�س  البدء 
الرتبوي ليكون الذاكرة احلية لوزارة الرتبية والتعليم التي تر�صد وتوثق  
مراحل تطور م�صرية النظام الرتبوي والتعليمي يف اليمن  قدميًا وحديثًا 
، عرب مراحله املختلفة من خلل  جمع  اأوعية املعلومات املختلفةوحفظها 
)كتب ، وثائق ، �صيديهات، مقتنيات تاريخية( من قطاعات الوزارة ومكاتب 
الرتبية والتعليم باملحافظات واملوؤ�ص�صات و الأفراد داخل وخارج الوزارة .

كبريًة  جهوداً  بذلت    ) )2008-2018م  املا�صية  ال�صنوات  الع�صر  وخلل 
وحقق  املركز  تاأ�صي�س  عناء  جت�صم  الذى  للمركز  الإداري  الطاقم  قبل  من 
جناحات كبرية  يف هذا املجال .. اإلاأن  كثري من النا�س ليدرك اأهمية  هذا 
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املركز، اأوالدور الذي يقوم به ،و  اأهدافه؟ واملهام التي يقوم بها؟واخلدمات 
التي يقدمها للمرتددين عليه ب�صكل يومي ؟

مبركز  للتعريف  الكتيب  هــذا  اإعــداد  من  لبــد  كــان  ذلــك  اأجــل  من   
واإن�صطته  بها  يقوم  التي  املهام   ، ،اهدافه  ن�صاأته   ( الرتبوي  التوثيق 

املختلفة، اإجنازاته....اإلخ (.
 وقد مت تق�صيم هذا الكتيب  على النحو التايل  :

املركز  تاأ�صي�س  مراحل  يتناول   :) والتكوين  )الن�صاأة  الأول  الف�صل 
وتكوينه ، والأهداف التي  ي�صعى املركز لتحقيقها ، واملهام والخت�صا�صات 
املركز  يف  اإدارة  كل  ،واخت�صا�صات  له  التنظيمي  والبناء   ، بها  يقوم  التي 
التوثيق  املعلومات ،ومنهجية  اأوعية  املتبعة يف عملية جمع   واخلطوات  

باملركز .
حدثت  التي  التطورات  (تناول  ..والجنــاز  التطور   ( الثاين  الف�صل 
يف املركز والجنازات التي حققها  خلل الع�صر ال�صنوات املا�صية املتمثلة 
اإىل ت�صليط  املعلومات  وكميتهاواأماكن حفظها،بالإ�صافة  اأوعية  يف جمع 
ال�صوء على الن�صطة والفعاليات التي نفذها املركز خلل الفرتة املا�صية 
والتطرق اإىل اأهم امل�صاريع امل�صتقبلية للمركز وال�صعوبات التي يواجهها.  
والقرارات  الوثائق  لكافة  وثائقي  ملحق  اإعــداد  مت  الكتيب   نهاية  ويف 

املتعلقة باملركز و  تاأ�صي�صه.
اجلهد  هذا  لخراج  معي  تعاون  من  كل  ا�صكر  اأن  اأن�صى  ل  اخلتام  ويف 
املتوا�صع ،كما اأرجو اأن يكون هذا العمل خال�صًا هلل �صبحانه وتعاىل...واأن 

ي�صتفيد منه الباحثون واملهتمون يف هذا املجال

خـــالد م�صـــلح العـــّماري
�صنعاء

9 / 3 /2018م



الن�صـــاأة والتكــ�ين

الف�صــــل الأول
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:الن�صاأة التاأ�صي�س : اأوًلً
يف  والتعليم   الرتبية  وزارة  عانت       
وثائقها  ت�صتت  مــن  املا�صية  الــفــرتة 
�صعوبة  اإىل  اأدى  ؛ما  منها  جزء  و�صياع 
احلـــ�ـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات كــامــلــة 
و�صحيحة عن تاريخ الرتبية والتعليم 
مناهجها،  اأنظمتها،  ).ت�صريعاتها،   :
قياداتها... الخ (، نتيجة لعدم الهتمام 
طوال  احلفظ  اأماكن  وتعدد  بالتوثيق 

تلك الفرتة  املا�صية بالإ�صافة اإىل عدم تخ�صي�س جهة بحد ذاتها تعنى بعملية 
جمع وحفظ الوثائق الرتبوية التي تر�صد مراحل تطور م�صرية النظام الرتبوي 
والتعليمي، بحيث تكون تلك اجلهة هي الذاكرة احلية للوزارة  التي تتوافر فيها 
القرار..  ومتخذو  واملهتمون  الباحثون  اإليها  يحتاج  التي  املعلومات  م�صادر  كافة 
ل�صيما واأن معظم الدول العربية اأوجدت لهذا اجلانب التوثيقي )مراكز، مكتبات، 
متاحف تربوية( يناط بها حفظ كافة الوثائق والت�صريعات وال�صري الذاتية مع 
ال�صور لكافة القيادات الرتبوية املتعاقبة  بالإ�صافة اإىل املناهج الدرا�صية ومناذج 
ونتيجة  لأخــرى،  فرتة  من  الرتبية  جمال  يف  امل�صتخدمة  وال�صهادات  للوثائق 
لذلك وما للتوثيق من اأهمية كبرية كونه ذاكرة ال�صعوب، اأدركت قيادة الوزارة 
ال�صلم اجلويف وزير الرتبية والتعليم، والأ�صتاذ  ممثلة بالأ�صتاذ الدكتور/ عبد 
اإيجاد  ب�صرورة  اآنذاك(   ( الوزير  نائب  حبتور  بن  �صالح  العزيز  عبد  الدكتور/ 
؛  املعلومات  م�صادر  لكافة  والإلكرتوين  الورقي  بالتوثيق  تخت�س  اإدارية  وحدة 
فقررت يف منت�صف عام )2008م(  البدء بتاأ�صي�س وجتهيز مركز التوثيق الرتبوي 
ليكون هو الذاكرة احلية للوزارة التي تر�صد وتوثق كل ما يتعلق بال�صاأن الرتبوي 

والتعليمي يف اليمن مبراحله املختلفة.
املهمة   هذه  اإليه  اأُوكلت  من  قبل  من  وجيزة  فرتة  يف  املركز  جتهيز  مت  وقد 
ومب�صاعدة الطاقم الإداري الذي مت اختياره للم�صاهمة يف هذه املهمة الوطنية 
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واحد  وقت  يف  اجتاهني  يف  العمل   بهذا  لتكليفنا  الأوىل  الوهلة  منذ  عملنا  حيث 
هما : 

متابعة   : الأول  ـــاه  الجت  
ومتابعة   املركز،  مبنى  ا�صتلم 

جتهيزه وتاأثيثه. 
القيام   : ــاين  ــث ال الجتــــاه 
ـــة  ـــاف ـــــظ ك ـــــف بــــجــــمــــع وح
والكتب  والوثائق  الت�صريعات 
والــ�ــصــور .. الــخ الــتــي تــوؤرخ 
اليمن  يف  والتعليم  للرتبية 

عرب مراحله املختلفة،بال�صافة اىل و�صع الأطر والت�صريعات القانونية لإن�صاء 
املركز ر�صميًا ) انظر امللحق الوثائقي اخر الكتيب (

)2008م(  لعام   )  495  ( رقــم  ـــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  ــرار  ق �صدر  ثــم  ومــن 
باإن�صاءاملركزر�صميًا  وتعيني مديراً عامًا له.
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ثانيًا :تك�ين املجم�عات املكتبية وال�ثائق الإر�صيفية  :
من  كمية  بجمع  التاأ�صي�س  عملية  اثناء  للمركز  الإداري  الطاقم  قام       
اأوعية املعلومات املتنوعة )كتب ، وثائق، ر�صائل علمية ، ...الخ ( من عدة 

م�صادر داخل وخارج الوزارة  اأهمها :-
مكتبا الوزير والنائب .. 1
قطاعات الوزارة اأهمها املكتب الفني .. 2
بع�س الإدارات العامة .. 3
بع�س ال�صخ�صيات الرتبوية يف الوزارة وبع�س املحافظات .. 4

م�صادر اأخرى :
املركز الع�صكري للوثائق .. 1
وزارة ال�صوؤون القانونية .   . 2
دائرة التوجيه املعنوي .. 3
وزارة الثقافة .. 4
جامعة�صنعاء . 5
 جامعة عدن  .. 6
مركز الدرا�صات والبحوث اليمني )فرع عدن ( .. 7
مركز البحوث والتطوير الرتبوي)فرعي �صنعا، وعدن( .           . 8
مطابع الكتاب املدر�صي .. 9

خمازن  وزارة الرتبية والتعليم .. 10
وزارة التعليم العايل .                      . 11

املهتمةبهذا  وال�صخ�صيات  والــدوائــر  اجلهات  من  العديد  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صاأن وقد مثلت هذه الأ وعية نواة لإن�صاء الأر�صيف الوثائقي  واملكتبة 

الرتبوية يف املركز .
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ثالثًا:اأهداف املركز :
الدرا�صية . 1 واملناهج  والت�صريعات  وامل�صادر  املراجع  كافة  وحفظ  جمع 

يف  والتعليمي  الرتبوي  النظام  م�صرية  تبني  التي  الرتبوية  والوثائق 
اليمن قدميًا وحديثًا.

العمل على تكوين ذاكرة حية للوزارة  تتوافر فيها م�صادر املعلومات . 2
القرار  ملتخذي  اللزمة  )الإلكرتونية(  والآلية  املطبوعة  الرتبوية 

وغريهم.
والباحثني . 3 والتعليم،  الرتبية  ملنت�صبي  اخلــدمــات  كافة  تقدمي 

واملهتمني بال�صاأن الرتبوي، وتزويدهم باملعلومات التي تخدم اأبحاثهم 
ودرا�صاتهم.

رابعًا:املهام والخت�صا�صات التي يق�م بها املركز :
جمع وتلقي كافة الوثائق الرتبوية التي حتظى باأهمية تاريخية، اأو . 1

اإدارية ،اأو ما �صابهها حلفظها ،وتنظيم عملية ال�صتفادة منها.
التعامل . 2 وت�صهيل  واإدارتها..وتنظيم  بالوزارة  املركزية  املكتبة  اإن�صاء 

مع حمتوياتها.
والتعليمية . 3 الرتبوية  والدرا�صات  والدوريات  للكتب  امل�صتمر  القتناء 

وغريها.
جمع وحفظ املناهج الدرا�صية اليمنية )القدمية واحلديثة(.. 4
البحث عن اأي وثائق ،اأو خمطوطات ،اأو موؤلفات تربوية لدى الأفراد . 5

اأو املوؤ�ص�صات التي �صرتفد املركز باأي معلومات تربوية قيمة.
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واأجهزتها . 6 الوزارة  عن  ال�صادرة  والدوريات  الإ�صدارات  كافة  وحفظ  جمع 
يف  والتعليمي  الرتبوي  املجال  يف  العاملة  الدولية  والهيئات   واملنظمات 

اليمن.
جمع وحفظ اأدبيات ووثائق الفعاليات واملوؤمترات والندوات الداخلية . 7

والتعليمية  الرتبوية  بالعملية  املرتبطة  اخلارجية  وامل�صاركات 
ووثائق امل�صاريع الداعمة للتعليم يف اليمن.

والوثائق . 8 واملــراجــع  امل�صادر  لتلك  منا�صب  ت�صنيف  نظام  اإعـــداد 
وفهر�صتها بح�صب موا�صيعها وحمتوياتها.

يف . 9 املحفوظة  الرتبوية  للوثائق  معلومات  قاعدة  اإن�صاء  على  العمل 
املركز بالتن�صيق مع الإدارات  املخت�صة بالوزارة.

والتقنيات . 10 الو�صائل  با�صتخدام  واأر�صفتها  واملراجع  الوثائق  حفظ 
)الإلكرتونية( احلديثة. 

�صبكة . 11 خلل  من  والدولية  العربية  البيانات  بقواعد  املركز  ربط 
الإنرتنت وموقع املركز الإلكرتوين.

وت�صجيل . 12 الذاتية،  �صريتهم  لتوثيق  القدامى  الرتبويني  مع  التوا�صل 
مراحل عملهم يف احلقل الرتبوي والتعليمي بال�صوت وال�صورة.

واحل�صارية . 13 التاريخية  اجلوانب  يت�صمن  حي؛  تربوي  متحف  اإقامة 
لبلدنا يف املجال الرتبوي والتعليمي.

املحلي . 14 امل�صتوى  على  الوطنية  واملكتبات  التوثيق  مراكز  مع  التن�صيق 
الأر�صفة  جمال  يف  واملعلومات  اخلربات  لتبادل  والــدويل  والإقليمي 

والتوثيق.
العمل على اإن�صاء فروع للمركز يف مكاتب الرتبية باملحافظات بح�صب . 15

ما تقت�صيه حاجة العمل.



16

اإعداد الدرا�صات والبحوث املتعلقة باأن�صطة املركز ومتابعة اإ�صدارها.. 16
ن�صر الوعي باأهمية الوثائق واحلفاظ عليها، من خلل اإقامة الندوات . 17

الرتبية  ومكاتب  والأجهزة  الــوزارة  ملوظفي  التدريبية   ــدورات  وال
التابعة لها.

امل�صاركة يف الندوات واملوؤمترات واملعار�س الإقليمية والدولية املتعلقة . 18
باأن�صطة املركز واخت�صا�صاته.  
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 خام�صًا:البناء التنظيمي 
للإدارة العامة ملركز الت�ثيق الرتب�ي

اأوًل : مدير عام املركز.
ثانيًا : اإدارة ال�صكرتارية واملتابعة والتن�صيق وتتبعها الأق�صام الآتية :

• ق�صم املتابعة والتن�صيق.	
• ق�صم التوعية والبحوث والن�صر.	
• ق�صم خدمات املركز.	
• ق�صم ال�صكرتارية واحلفظ.	

وتخت�س باملهام الآتية :
القيام بت�صجيل املذكرات الواردة وال�صادرة من  املركز واإليه.. 1
طباعة املذكرات واملرا�صلت والتقارير اخلا�صة باملركز. . 2
حفظ واأر�صفة  �صور الر�صائل ال�صادرة عن املركز مع اأولياتها.. 3
4 . ، اليومية  ال�صحف   ( الإعلمية  ــدارات  ــص الإ� وتوثيق  ر�صد 

ق�صم
املكتبة 

الإلكرتونية
ق�صم

الإنرتنت
ق�صم

الدعم الفني
ق�صم

ال�صيانة 
والرتميم

ق�صم
العر�س

ق�صم
جمع وتلقي 

الوثائق

ق�صم
الإعداد الفني 

للوثائق

ق�صم
احلفظ 

والتداول 
والتحليل
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الإ�صدارات الرتبوية ( واأر�صفتها اأوًل باأول.
القيام مبتابعة متطلبات املركز لدى اجلهات املعنية والعمل على . 5

توفري كافة اخلدمات الأ�صا�صية للمركز  واحتياجاته. 
ومتابعة . 6 املركز  باأن�صطة  املتعلقة  والبحوث  الدرا�صات  ــداد  اإع

طباعتها و اإ�صدارها ون�صرها.
الرتبوي . 7 النظام  تطور  ملراحل  ومرئي  �صمعي  توثيق  اإيــجــاد 

هذا  يف  القدامى  الرتبية  رجال  واإ�صهامات  اليمن  يف  والتعليمي 
املجال. 

ومكاتب . 8 بــالــوزارة  املوظفني  �صفوف  يف  الوثائقي  الوعي  ن�صر 
الندوات  اإقــامــة  خــلل  من  واملــديــريــات  باملحافظات  الرتبية 

والدورات التدريبية لهم.
التن�صيق مع اجلهات ذات العلقة ملتابعة جمع وترحيل الوثائق . 9

والكتب واملراجع املتعلقة بال�صاأن الرتبوي.
القيام باأي مهام اأخرى تكلف بها الإدارة يف نطاق اخت�صا�صاتها.. 10

املركزية  املكتبة  اإدارة   : ثالثًا 
وتتبعها الأق�صام الآتية :

• ق�صم القتناء والتزويد. 	
• ق�صم املكتبة الإلكرتونية.	
• ق�صم خدمات امل�صتفيدين.	
• ق�صم الت�صنيف والفهر�صة	

وتخت�س باملهام الآتية : 
مبختلف . 1 املكتبة  تــزويــد 

اأوعية املعلومات من الكتب واملراجع والإ�صدارات املتعلقة بال�صاأن 
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الرتبوي والتعليمي.
توفري املناهج الدرا�صية )القدمية واحلديثة( والأدلة الرتبوية . 2

والر�صائل العلمية الرتبوية وترتيبها وتنظيمها وفق الإجراءات 
الفنية املتبعة. 

املختلفة . 3 املعلومات  اأوعية  من  �صنويًا  املكتبة  احتياجات  حتديد 
احتياجات  تلبية  �صاأنها  من  والتي  املكتبة  اإليها  تفتقر  التي 
اإىل  ورفعها  والعلمية  التعليمية  التطورات  ومواكبة  مرتاديها 

قيادة الوزارة لقتنائها. 
من . 4 والتعليمي  الرتبوي  ال�صاأن  يف  جديد  هو  ما  لكل  وتتبع  ر�صد 

تزويد  ومتابعة  وموؤلفات  ودوريــات  علمية  ور�صائل  درا�صات 
مكتبة املركز بها.

اأوعية . 5 ل�صراء  اليمن   يف  املقامة  للكتاب  الدولية  املعار�س  زيارة 
املعلومات اجلديدة.

اإىل . 6 ــواردة  ال املعلومات  اأوعية  كافة  وفهر�صة  بت�صنيف   القيام 
والإلكرتونية  اليدوية  والفهار�س  ـــة  الأدل واإعـــداد  املكتبة 

والبطائق الإر�صادية لها.
ترتيب الكتب واإعادتها اإىل الرفوف املخ�ص�صة لها.. 7
على . 8 للح�صول  للم�صتفيدين  والت�صهيلت  اخلدمات  كافة  تقدمي 

اأوعية املعلومات املختلفة. 
بال�صاأن . 9 واملهتمون  الباحثون  يحتاجها  التي  املراجع  ت�صوير 

الرتبوي بح�صب القواعد املنظمة لذلك .
املهتمة . 10 الن�صر  ،ودور  العامة  املكتبات  مع  وثيقة  علقات  اإقامة 

بعمل الوزارة ،وتبادل اخلربات والإ�صدارات معها.
القيام باأي مهام اأخرى تكلف بها الإدارة يف نطاق اخت�صا�صاتها.. 11
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رابعًا : اإدارة ال�ثائق واملحف�ظات 
وتتبعها الأق�صام الآتية :

• ق�صم جمع وتلقي  الوثائق.	
• ق�صم الإعداد الفني للوثائق.	
• ق�صم احلفظ و التحليل.	

وتخت�س باملهام الآتية :
جــمــع وتــلــقــي الــوثــائــق . 1

تثبت  التي  املهمة  الرتبوية 
�صواهد تاريخية اأو اإدارية اأو ما �صابهها، والقيام برتقيمها،وت�صجيل 

بياناتها،وحفظها،وتنظيم عملية الطلع عليها.
جمع كافة وثائق واأدبيات املوؤمترات والندوات واللقاءات والور�س . 2

الرتبوية يف الداخل وامل�صاركات اخلارجية وحفظها.
با�صتخدام . 3 والأدلـــة  الفهار�س  واإعـــداد  الوثائق  تلك  ت�صنيف 

ت�صمن  التي  احلديثة  التقنيات 
�صرعة الرجوع اإليها ب�صهولة.

اأو . 4 وثــــائــــق،  اأي  ـــن  ع ــث  ــح ــب ال
لــدى  ــات  ــف ــوؤل م اأو  ــات  ــوط ــط خم
املركز  لرفد  املوؤ�ص�صات  اأو  الأفراد 
تربوية  تــاريــخــيــة  مبــعــلــومــات 

مهمة وتهيئتها للم�صتفيدين.
ــق الـــقـــوانـــني والــلــوائــح . 5 ــي ــوث ت

واأي  والتــفــاقــيــات  والـــقـــرارات 
ـــرى  اأخ وثـــائـــق  اأو  تــ�ــصــريــعــات 
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متعلقة باأعمال الوزارة وقطاعاتها وموؤ�ص�صاتها املختلفة. 
مع . 6 واحلالية  ال�صابقة  الـــوزارة  لقيادات  الذاتية  ال�صري  جمع 

�صورهم.
القيام باأي مهام اأخرى تكلف بها الإدارة يف نطاق اخت�صا�صاتها.. 7

الــتــ�ثــيــق  اإدارة   : ــًا  خــامــ�ــص
الأق�صام  وتتبعها  ــكــرتوين  الإل

الآتية : 
• ق�صم الإنرتنت.	
• ق�صم الأر�صفة الإلكرتونية. 	
• ق�صم الدعم الفني.	

وتخت�س باملهام الآتية :
ـــــراف عـــلـــى املـــوقـــع . 1 ـــــص الإ�

والربيد الإلكرتوين للمركز.
العربية . 2 والرتبوية  العلمية  واملراكز  املكتبات  باأهم  املركز  ربط 

والعاملية عرب النرتنت.
با�صتخدام . 3 ،وت�صويرها  واأر�صفتها  واملــراجــع  الوثائق  حفظ  

والتقنيات  الو�صائل  اأحدث 
)الإلكرتونية( احلديثة. 

قاعدة . 4 اإن�صاء  على  العمل 
الرتبوية   للوثائق  بيانات  
الإدارات  مــع  بالتن�صيق 

املخت�صة بالوزارة.
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اإيجاد طرق فنية للح�صول على املعلومات املوجودة باملركز عرب . 5
ال�صبكة الإلكرتونية. 

الأر�صفة . 6 اأعمال  يف  املركز  يحتاجها  التي  الآلية  الربامج  اإعداد 
جهات  اأي  اأو  بالوزارة  املخت�صة  اجلهات  مع  بالتن�صيق  واحلفظ  

اأخرى ميكن احل�صول على هذه الربامج منها.
لأجهزة . 7 ال�صيانة  واإجــراء  املركز  لإدارات  الفني  الدعم  تقدمي 

ومعدات املركز.
القيام باأي مهام اأخرى تكلف بها الإدارة يف نطاق اخت�صا�صاتها.. 8

�صاد�صًا : اإدارة املتحف الرتب�ي وتتبعها الأق�صام الآتية :
• ق�صم الإعداد والتنظيم.	
• ق�صم العر�س.	
• ق�صم ال�صيانة والرتميم.	

وتخت�س باملهام الآتية :
الــرتبــوي . 1 املتحف  جتهيز 

و�صائل  بكافة  ــده   ــزوي وت
العر�س اللزمة لذلك.

الوثائق . 2 من  مناذج  عر�س 
تر�صد  التي  التعليمية  والو�صائل  وال�صور  والأختام  وال�صهادات 

مراحل  تطور النظام الرتبوي والتعليمي مبراحله املختلفة.
اإعداد ُنَبْذ تعريفية وتاريخية عن املعرو�صات )الوثائق، ال�صور . 3

التاريخية،...الخ(.
�صيانة الوثائق والكتب  وترميمها وجتليدها.. 4
ال�صرتاك يف املعار�س الرتبوية والوثائقية التي تقام على امل�صتوى . 5

املحلي والدويل.
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�صاد�صا:منهجيةالت�ثيق باملركز
 1-اجلمع والتلقي والتزويد

ـــع  :يـــقـــوم  املــركــز بجمع  ـــم اأ-اجل
حتديد  مت  التي  املعلومات  اأوعــيــة 

يحتاج  مو�صوعاتهام�صبقًا،والتي 
كتب،   ( يف  واملتمثلة  املركز  اإليها  

تاريخية(   �صيديهات،،مقتنيات  وثائق، 
عن طريق امل�صوحات الوثائقية التي يقوم بها موظفو املركز من 

ومكاتب  وقطاعاتها  بالوزارة  العامة  الإدارات  اإىل  امليداين  النزول  خلل 
الرتبية باملحافظات اأو اإىل جهات اأخرى اأو اإىل  الأفراد على مدار ال�صنة.                       

ــدارات مع  ــص ــادل ال� ــب ــداءوت ب :اله
املراكز واملكتبات املماثلة.. 

ج: ايداع ن�صخ  من ا�صدارات الوزارة 
واملنظمات العاملة يف جمال التعليم.

د: ال�صراء .ويحدث نادراً نظراً ًلعدم 
توفر مبالغ مالية لذلك. 

 2-الفرزوالت�صنيف 
والفهر�صة .

اأوعية  ت�صليم  و  وال�صور  الوثائق  عن  الكتب  ف�صل  يتم  حيث   : الفرز   -1  
 - تاريخية  كتب   - تربوية  كتب   - علمية  )ر�صائل  التالية  املعلومات 
بدورها  تقوم  بحيث  املركز  مكتبة  اإىل  ــخ(  -...ال دوريــات   - اإح�صائيات 

بالإجراءات الآتية:
• ت�صجيل اأوعية املعلومات  يدويًا يف ال�صجل اخلا�س باملكتبة.	



24

• ت�صنيفها بالت�صنيف املعتمد باملكتبة.	
• الت�صنيف 	 رقم   - )العنوان  املعلومات  اأوعية  لبيانات  الآيل  الإدخال 

الربنامج  اإىل  الخ(   ... الطبعة  عام   - النا�صر   - )املوؤلفون(  املوؤلف   -
اخلا�س باملكتبة.

• طباعة اللوا�صق الورقية اخلا�صة بكل وعاء من الربنامج اللكرتوين 	
الت�صنيف  رقم   - العنوان   - العام  الرقم   - )امل�صل�صل  تت�صمن  بحيث 
الكتب  وختم  وال�صاقها.  والعنوان(  املوؤلف  ل�صم  الأوىل  احلروف   -

باملكتبة  اخلا�صة  باخلتومات 
)ختم امللكية ، وختم الرتقيم (

• اخلا�س 	 الورقي  الدليل  اإ�صدار 
ــة  ــي الأوع �ــصــم  بــعــد  باملكتبة 
الدليل  وحتديث  اإليه  اجلديدة  
اأوًل  الوزارة  مبوقع  الإلكرتوين 

باأول.
لإدارة  الــورقــيــة  الــوثــائــق  ت�صلم  كما 

الوثائق واملحفوظات يف املركز بحيث تقوم هذه الإدارة بالإجراءات الآتية 
فح�س الوثائق وتقييمها.أ. 
�صيتم ب.  التي  الوثائق  ت�صجيل 

حفظها يف �صجل خا�س بذلك.
وفهر�صتها ج.  الوثائق  ت�صنيف 

الأر�صيفية  الــوحــدة  بح�صب 
وحتديد  اإلــيــهــا   تنتمي  الــتــي 
فيه  حفظها   �صيتم  الذي  امللف 

بح�صب نوعها وتاريخها. 
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لت�صويرها د.  الإلكرتوين  التوثيق  اإدارة  اإىل  امللف  اأو  الوثائق  ت�صليم 
اإلكرتونيًا با�صتخدام املا�صحات ال�صوئية  واأر�صفتها يف احلا�صب بح�صب 

املجموعة الر�صيفية اأو امللف الذي تنتمي اإليه.
والتحليل(  ه.  احلفظ  )ق�صم  الوثائق  اإدارة  اإىل  )الوثيقة(  امللف  اإعادة 

حلفظها يف امللف املخ�ص�س لها واإدخالها يف قوائم احل�صر التف�صيلية 
اخلا�صة بامللف لت�صهيل عملية الرجوع اإليها. 

التوثيق و.  اإدارة  يف  فتحفظ  الإلكرتونية  الوثائق  اأو  ال�صيديهات 
الإلكرتوين بح�صب امللفات املعدة لها.

حفظ املقتنيات التاريخية )�صور ، جم�صمات ، وثائق و�صائل تعليمية ز. 
قدمية اأوحديثة...اإلخ( يف املتحف الرتبوي.

3- تهيئة الأوعية واإتاحتها للإطلع :
منها أ.  للم�صتفيدين  وتقدميها  املحفوظة  والكتب  الوثائق  تهيئة 

لتحليلها، ودرا�صتها وا�صتنباط املعلومات منها حيث واأن املركز  يتيح  
للباحثني ومنت�صبي الوزارة الطلع على الوثائق  واملراجع الرتبوية 
املحفوظة فيه دون اأي حتفظ على اأي وثائق كونها وثائق تربوية ...

 يطلب من الباحث �صورة من البطاقة اجلامعية اأو مذكرة  ر�صمية من ب. 
خا�صة   ا�صتمارة  بتعبئة  يقوم  ثم  ،ومن  البحث  على  امل�صرفة  اجلهة 
املركز  يف  حفظها  ليتم  يريدها  التي  واملعلومات  عنه  مبعلومات 
جهاز  يف  اليل  البحث  اأو  والدلــة  الفهار�س  للباحث  يقدم  ثم  ومن 
اأون�صخها  الكمبيوتر  ملعرفة املعلومات التي يريدها ،و ت�صويرها له  

الكرتونيًا .
اأما القطاعات والدارات العامة بالوزارة فيتم تعبئة منوذج خا�س ج.   

بطلب املعلومات من املركز توقع من اجلهة الطالبة للمعلومات ويحال 
من مدير عام املركز للدارة املخت�صةيف املركز لتزويدهم بها.
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�صابعًاً:النظام الفني لل�ثائق باملركز : 
ت�صنف الكتب واملراجع بنظام ديوي الع�صري وفقًا للنظام الإلكرتوين . 1

اخلا�س باملكتبة.
واملو�صوعي . 2 الزمني  للت�صنيف  وفقًا  والفنية  الإدارية  الوثائق  ت�صنف 

واجلغرايف للوثائق.
حيث تنق�صم الوثائق املحفوظة يف املركز اإىل الآتي :

الد�صتور . 1 مثل  البلد  ب�صوؤون  املتعلقة  )الــقــرارات  العامة  الــقــرارت 
والن�صيد الوطني والقوانني العامة  ، ت�صكيلت احلكومات ...اإلخ(.

والأنظمة . 2 الت�صريعات  كافة  وهي   : الرتبوية  التنظيمية  القرارت 
املتعلقة بالرتبية والتعليم وقطاعاتها واأجهزتها والإدارات التابعة لها 

نواب . 3  ، ــوزراء  ال  ( ــة  الإداري للقيادات  بالتعيينات  اخلا�صة  القرارات 
الرتبية  ومديرومكاتب  الأجهزة  وروؤ�صاء  ــوزارة  ال وكلء   ، ــوزراء  ال

باملحافظات ، ومدراء العموم وامل�صت�صارون يف الوزارة ...الخ.
واخلطط . 4 والور�س  الندوات  وثائق  على  وحتتوي   : الرتبوية  امللفات 

والإح�صائيات وحما�صر اجتماعات اللجان واملجال�س الرتبوية...الخ. 
ووثائق وقطاعاتها واأجهزتها والإدارات التابعة لها.

التي . 5 القدمية  الوثائق  كافة  وهي  )التاريخية(  الرتبوية  الوثائق 
الرتبوية  الأنظمة  من  عدد  تطور  مراحل  ر�صد  خللها  من  ميكن 
تاريخيًا وتتبعها عرب املراحل الزمنية املختلفة اأو تو�صح تاريخ املعامل 

الرتبوية التاريخية ويندرج حتتها امللفات الآتية :
• مراحل تطورالتعليم يف اليمن.	
• معاهد املعلمني.	
• المتحانات.	
• اأعداد وطباعة املناهج ... اإلخ .	
• معامل و�صخ�صيات تربوية.	
• كادر املعلم...الخ	



التطــ�ير والإجنــاز

الف�صــــل الثـــاين
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اأوًل:  اأوعية املعل�مات التي مت 
جمعها وحفظها يف املركز 

 1- الكتب والر�صائل العلمية املحف�ظة يف)املكتبة املركزية( :
متخ�ص�صة  مــكــتــبــة  وهــــي 
والتعليمي  ــوي  ــرتب ال بــالــ�ــصــاأن 
احتياجات  تاأ�صي�صهالتغطي  مت  
معدي املواد الدرا�صية واملوجهني 
والباحثني ، ل�صيما  واأن الوزارة 
اإىل  تفتقر  طويلة   لفرتة  ظلت 
داخــل  تــربــويــة  مكتبة  وجـــود 
عند  روعــــي  الــــوزارة.لــــذلــــك 

مكتبة  تكون  اأن  املكتبة  تاأ�صي�س 
على   حتتوى  حيث  فقط  الرتبوية  واملراجع  الكتب  جمع  مت  لذلك  ؛  تربوية 
والدوريات  والدرا�صات  والإح�صائيات  الرتبوية،  الكتب  من  عنوانًا   )6343(

التدريبية  ــــة  والأدل الــرتبــويــة، 
والكتب  الــــوزارة  عــن  الــ�ــصــادرة 
واللقاءات  باملوؤمترات  اخلا�صة  
حوايل   اإىل  بالإ�صافة  الرتبوية 
)606( ر�صالة  علمية )ماج�صتري، 
ر�صالة   )252( منها  دكـــتـــوراه( 
بــالــ�ــصــاأن  تخت�س  الــكــرتونــيــة 
مت  ــد  وق والتعليمي،  الــرتبــوي 
الربنامج  اإىل  بياناتها  اإدخـــال 
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الكتب  عن  البحث  خلله  من  ميكن  ــذي  وال باملكتبة  اخلا�س  الإلــكــرتوين 
املدخلة با�صم املوؤلف اأو ا�صم الكتاب...الخ. وطباعة التقارير  والفهار�س .

اإنزال كافة عناوين حمتويات املكتبة يف املوقع الر�صمي للوزارة    و مت 
يف الأنرتنت و�صفحة املركز على الفي�س بوك) مركز التوثيق الرتبوي - 
اليمن ( لت�صهيل عملية الطلع على حمتويات املكتبة من قبل  الباحثني  

واملهتمني...علمًا بانه يتم حتديث هذه املعلومات اأوًل باأول.
ً 2- ال�ثـائـق واملحف�ظات :

من  كمية  على   ) واملحفوظات  الوثائق  )اإدارة  املركز  اأر�صيف  يحتوى 
يف  املتمثلة  الـــوزارة  لأعمال  املنظمة  والت�صريعات  والقوانني  الوثائق 
)ت�صريعات تنظيمية، لوائح اإدارية تربوية ، �صادرة بقرارات جمهورية،  

ــرارات  ق ـــوزراء،  ال رئا�صة  قـــرارات  اأو 
الإادارية  القيادات  بتعيينات   وزارية 
 ، وزراء  نـــواب   ، )وزراء  ـــوزارة  ـــال ب
عــمــوم..الــخ(  ـــدراء  م  ، م�صت�صارين 
وثائق   ، ،اإتفاقيات  الآن   -1962 للفرتة 
منذ   )  ... ــرى  اأخ وتاريخية  تربوية 
قيام الثورة اليمنية 26 �صبتمرب 1962م 
ما  فــرتة  لت�صمل  1963م  اأكتوبر   14  ،

قبل الوحدة وما بعدها اىل الن التي تقدر بـ )53( مرت طويل من الوثائق 
تقريبًا.

ــاءات والــور�ــس  ــق ــل بــالإ�ــصــافــة اإىل وثــائــق واأدبـــيـــات املـــوؤمتـــرات وال
الدولية  وامل�صاريع  املنظمات  ووثائق  اخلارجية،  الرتبوية،وامل�صاركات 
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وحما�صر  وتــقــاريــر،  ــات  ــص ،ودرا� ،وخــطــط  اليمن  يف  للتعليم  الداعمة 
اجـــتـــمـــاعـــات ،ووثـــــائـــــق خــا�ــصــة 
الأ�صئلة....  بالمتحانات..ومناذج 
اإلخ حيث مت جمعها وحفظها يف املركز 

تقدر بـ )17( مرت طويل تقريبًا.
3- الأر�صفة والت�ثيق الإلكرتوين 
الوثائق  باهمية  املركز  من  ادراكا 
التلف  من  عليها  املحافظة  و�صرورة  
قبل  من  ال�صتخدام  جراء  ال�صياع  اأو 

م�صاحة  ل�صيق  ونظراً   ، باملعلومات  تزويدهم  لطلب  املركز  على  املرتددين 
املــركــز ، فــقــد �ــصــرع  املــركــز يف 
الإلكرتوين   والتوثيق  الر�صفة 
بح�صب  الإمكانيات املتاحة له ، من 
خلل ت�صوير الأر�صدة الوثائقية 
املهمة ون�صخها واأر�صفتها اإلكرتونيا 
حيث  ال�صوئية  املا�صحات  بوا�صطة 
ال�صادرة  القوانني  ا�صتهداف  مت 
ــرارات  وق )جمهورية،  بــقــرارات 

جمل�س الوزراء( والقرارات واللوائح الوزارية املنظمة لإعمال الوزارة منذ 
بالإ�صافة  الآن  -اىل  1963م  اأكتوبر   14 وثورة   1962 �صبتمرب   26 ثورة  قيام 
احلقل  مبنت�صبي  اخلا�صة  والتعيينات  احلكومات  ت�صكيل  ــرارات  ق اإىل 
للفرتة  عموم..الخ(  مدراء   ، م�صت�صارين   ، وزراء  نواب  )وزراء،  الرتبوي 
على  وتوزيعها  �صيديهات  يف  ون�صخها   بياناتها   اإدخــال  ومت  2017م   -1962
اأر�صفة   مت  كما  واملحافظات،  الوزارة  بديوان  والقطاعات  العامة   الإدارات 
التاريخية الكرتونيًا  الوثائق الرتبوية وال�صجلت وال�صور   جمموعة من 
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)كمرحلة اأوىل(. 
ــوزارة  ال موقع  يف  اإنزالها  و�صيتم  
على  املركز  و�صفحة  النرتنت  عرب 

الفي�س بوك ليتم ال�صتفادة منها. 
مع  بالتن�صيق  قــام   املركز  اأن  كما 
الإدارة العامة لنظم املعلومات باإعداد 
بال�صري  خــا�ــس  ــرتوين  ــك اإل بــرنــامــج 
بيانات  اإدخـــال  مت  قــد  و   ، الــذاتــيــة 

 14 �صبتمرب،   26 اليمنية  الثورة  قيام  منذ  الرتبوية  ــة  الإداري القيادات 
اأكتوبر حتى الآن .

بال�صافة اإىل اأن املركز قام بالتن�صيق  مع الدارة العامة لنظم املعلومات 
لت�صميم برنامج الكرتوين حلفظ الوثائق الرتبوية وايجاد قاعدة بيانات  
لها وقد مت اعداد الربنامج ومت تركيبه واإجراء التجارب  ومن ثم �صيتم 

تدريب املوظفني  عليه.
    بالإ�صافة اإىل اأن املركز قام باإعداد قوائم 
من  املركز  اأر�صيف  يحتويه  مبا  تف�صيلية  ح�صر 
واتفاقيات  ــرارات  ق من  فيه  حمفوظة  وثائق 
بيانات  كافة  اإدخــال  ومت  وغريها  وقوانني... 
عرب  اإنزالها  �صيتم  والتي  اإلكرتونيًا  الوثائق 
من  عليها  الطــلع  عملية  لت�صهيل  الإنرتنت 

قبل الباحثني واملهتمني ومنت�صبي الوزارة. 
ملجموعة  الكرتونيًة  بالأر�صفة  البدء  مت  و 
تربوية  ومعامل  ل�صخ�صيات  القدمية  ال�صور  من 

با�صتخدام املا�صحات ال�صوئية )Scanner( لتكوين بنك لل�صور يف املركز.
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ٍ 4-املتحف الرتب�ي :
توثيق  اإىل  املتحف   ــذا  ه يهدف       
ــوي يف  ــرتب ـــرتاث ال ــــراز مــعــامل ال واإب
ـــاذج  ـــن خــــلل عـــر�ـــس من ــن م ــم ــي ال
والو�صائل  واملج�صمات  الوثائق  مــن 
تبني  التي  وال�صور  املدر�صية  واملقاعد 
يف  والتعليم  الرتبية  تطور  مراحل 
الرتبوي  املتحف  يحتوى  حيث  اليمن 
الأق�صام  يف  تربوية  مقتنيات  على 

الآتية  :
التاريخية  وال�صور  الوثائق  ق�صم   -1

ويحتوى على املقتنيات الآتية :
• يعود 	 العثماين  العهد  مــن  وثيقة 

خا�صة  1898م  ــام  ع اإىل  تاريخها 
اأثــنــاء  �صنعاء  يف  ــس  ــدار� م بفتح 
على  بــا�ــصــا  حت�صني  حلمي  ـــة  ولي

اليمن )وتعد اأقدم وثيقة يف املركز(.
• عامًا( 	 �صبعون  )عمره  تاريخي  وثائقي  �صجل 

يحتوى على النتيجة النهائية لمتحانات طلب 
لفرتة  ب�صنعاء  املعلمني  ومعهد  الثانوية  املدر�صة 

ما قبل قيام الثورة عام 1361هـ املوافق 1942م قبل 
قيام الثورة بع�صرين عامًا.

• قيام 	 منذ  الـــوزارة  لأعــمــال  املنظمة  الهياكل 
)يف  اأكتوبر   14  ، �صبتمرب   26 اليمنية  الــثــورة 
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الوحدة ويف ظل  ، واملحافظات اجلنوبية( قبل  ال�صمالية  املحافظات 
دولة الوحدة.

• القدمي 	 ال�صري  اخلتم  ومنها  للوزارة   القدمية  الأختام  من  منــاذج 
اخلا�س بالوزارة.

•  �صجلت ووثائق قدمية.	
• مناذج من ال�صهادات وال�صتمارات وبطائق التقدم القدمية والوثائق 	

كانت  والتي  الإمتحانية...الخ 
ت�صتخدم قبل الوحدة وبعدها.

• ــة امــتــحــانــات 	 ــل ــئ ــص منـــــاذج  مـــن اأ�
النجاح  ونتائج  العامة  ال�صهادات 
ثانوية(   ، اإعــداديــة   ، )ابتدائية 
ــابــقــة تـــعـــود لــفــرتة  ــــــوام �ــص لأع

الثمانينيات من القرن املا�صي.
•   مناذج من القوانني والقرارات واللوائح املنظمة للعملية الرتبوية يف 	

اليمن من بعد قيام الثورة اليمنية 26 �صبتمرب ، 14 اأكتوبر اإىل الآن.
• للفرتة 	 ــوزارة  ال على  تعاقبوا  الذين  ــوزراء  ال و�صور  باأ�صماء  لوحة 

فرتة  مــع  2014م(   -1962(
عملهم.

• ــواب 	 ــور ن ــص لــوحــة بــاأ�ــصــمــاء و�
والــتــعــلــيــم  ــة  ــي ــرتب ال وزراء 
ــا  لـــلـــفـــرتة)1962م -  ــه ــلئ ووك
يف  عملهم  فــرتة  مــع  1990م( 
ال�صمالية،  )املحافظات  من  كل 

مدر�صة جبل حديد بعدن
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واملحافظات اجلنوبية ( قبل الوحدة.
• للفرتة 	 ووكلئها   والتعليم  الرتبية  وزراء  نواب  و�صور  باأ�صماء  لوحة 

)1990م - 2017م(.مع فرتة عملهم يف ظل دولة 
الوحدة.

• لوحة باأ�صماء و�صور وكلء القطاعات ووزارة 	
الرتبية وروؤ�صاء الأجهزة التابعة للوزارة  من 
 - )1990م  للفرتة  اليمنية  الوحدة  قيام  بعد 

2017م( مع فرتة عملهم.
• موجودة 	 كانت  التي  القدمية  للمدار�س  �صور 

قيام  قبل  واجلنوبية  ال�صمالية  املحافظات  يف 
الثورة اليمنية 26 �صبتمرب و14 اأكتوبر املجيدتني وهي )مدر�صة اأبناء 
امل�صائخ وال�صلطني بعدن- املدر�صة العلمية ب�صنعاء -  مدر�صة الأيتام 
ب�صنعاء- مدر�صة ال�صيلة بعدن - كلية عدن للبنني - كلية عدن للبنات 
- كلية بلقي�س بعدن - املدر�صة الحمدية بـتعز - املدر�صة املح�صنية 

بغيل  الو�صطي  املدر�صة   - بلحج 
مع  اإلخ(   ... بح�صرموت  باوزير 
املدار�س  تلك  عن  تاريخية  ملحة 
اإىل  بالإ�صافة  افتتاحها  وتاريخ 

�صور ملعامل تربوية اأخرى.
والو�صائل  الدرا�صية  الكتب  ق�صم   -2    
املقتنيات  على  ويــحــتــوى  التعليمية، 

الآتية:
• للكتابة 	 واملعلمات  الكتاتيب  يف  ي�صتخدم  كان  الذي  اخل�صبي  اللوح 

عليه من قبل التلميذ.
• من 	 كل  يف  تدر�س  كانت  التي  القدمية  الدرا�صية  املناهج  من  مناذج 
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اليمنية )املناهج امل�صرية  الثورة  �صنعاء وعدن ملرحلة ما بعد قيام 
- املناهج العراقية (.

• ــيــة 	 منـــــاذج لــلــمــقــاعــد املــدر�ــص
القدمية واحلديثة.

• اليمن 	 يف  تاأليفه  مت  كتاب  اأول 
وطباعته  )�ــصــابــقــًا(  ال�صمايل 
الــرتبــيــة  وزارة  مــطــبــعــة  يف 
)تاريخ  1972م   عــام  العراقية 
اخلام�س  لل�صف  القدمي(  اليمن 

البتدائي.
• املدار�س 	 على  مقررة  وكانت  اليمن  يف  اأعــدت  التي  اليمنية  املناهج 

الوحدة  قيام  قبل   ) واجلنوبية  ال�صمالية  املحافظات  يف   ( اليمنية 
اليمنية.

• مناذج من اإ�صدارات الوزارة واملج�صمات  والو�صائل التعليمية.	

لوحة ال�صرف لكل من �صاهم باإهداء املركز وثائق اأو كتب قيمة اأثناء تاأ�صي�س املركز
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ثانيًا:اإ�صدارات املركز :
حلقة  طويلة  لفرتة  ظل  الرتبوي  التوثيق  بــاأن  �صبق  فيما  حتدثنا 
التوثيق الرتبوي ككيان جديد  اإن�صاء مركز  الوزارة  حتى مت  مفقودة يف 
داخل الوزارة... وقد كان الكثري من النا�س ل يدرك اأهمية اإن�صائه وماهي 

املهام التي �صيقوم بها، وبالتايل فاإنه كان لبد من التعريف به ومهامه.
ما  التحدث فيه عن  اإعداد  )برو�صور( مت  من خلل 
اإن�صاء  قبل  و�صياع  اإهمال  من  الرتبوية   الوثائق  عانته 
املركز ، بالإ�صافة اإىل الأهداف التي من اأجلها مت اإن�صاء 
الوثائقية  والأر�ــصــدة   ، بها  يقوم  التي  واملهام  املركز، 
بها  يقوم  التي  الأخــرى  فيه....والأن�صطة  املحفوظة 

املركز... وقد مت توزيعه يف بداية عام 2009م.
التي  الوفاء(  )لوحة  وت�صميم  اإعداد  اإىل  بالإ�صافة 
على  تعاقبوا  الذين  الــوزراء  واأ�صماء  �صور  على  حتتوى 

الوزارة لفرتة ما قبل الوحدة وما بعدها وفرتة عمل كل واحد منهم ،ومت 
توزيعها على مكتب الوزير، وبع�س القطاعات ،ويتم حتديثها اأول باأول.

كما قام املركز باإ�صدار كتاب بعنوان » وزراء الرتبية والتعليم يف اليمن 
من 62-2009م » والذي يعد الإ�صدار الأول للمركز ونظراً للإقبال املتزايد  

تاريخي  �صجل  كــونــه  ــاح  جن مــن  حققه  ــا  ومل عليه 
الطبعة  بــاإعــداد  املــركــز  قــام  فقد  علمي  ومــرجــع 

الفرتة  لت�صمل  ومزيدة  منقحة  كطبعة  الثانية  
�صهر  يف  وتوزيعها  طباعتها  ومت   1962-2013م  من 
من  اإلكرتونية  ن�صخة  واإنـــزال   ، 2013م   مار�س 
يف  الــوزارة  موقع  يف  الكتاب  من  الثانية  الطبعة 

النرتنت...و�صفحة املركز على الفي�س بوك.
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للأنظمة  ــــوؤرخ  ي ــاب  ــت ك اإعـــــداد  مت  كــمــا 
يف  التعليمية  وال�صلمل  الإداريـــة   والهياكل 

العديد من  الــوزارة 1962-2013م.كــمــا توجد 
اإذا  للطباعة  جاهزة  والفهار�س  الإ�صدارات 

توفرت الإمكانيات لذلك.
ـــدارات   ــن هـــذه الإ�ـــص ــدف م ــه ـــان ال وك
،والــبــدء  ــوزارة  ــل ل وثــائــقــي  �صجل  ــاد  ــج اإي
يف  والتعليم  الــرتبــيــة  ــخ  ــاري ت بتوثيق 

علمي  مرجع  الإ�صدارات  هذه  متثل  ،كما  اليمن 
واملهتمني....كون  الباحثني  و  الــوزارة  ملنت�صبي 
لطلب   املركز   على  يرتددون  كانوا  منهم  البع�س 
معلومات �صحيحة عن الوزارة  وهياكلها الإدارية.
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ثالثًا:العلقات مع املراكز املماثلة :
ن�صج املركز علقات ثنائية  مع بع�س املركز املماثلة يف اليمن حيث مت التوقيع 

ثنائي  تعاون  اإقامة  اتفاقية  على 
للمعلومات  الــوطــنــي  ــز  ــرك امل ــني  ب
بتاريخ  الرتبوي  التوثيق  ومركز 
على  التوقيع  مت  كما  2010/11/6م 
مع  ثنائي  تــعــاون  اإقــامــة  اتفاقية 
بتاريخ  للوثائق  الوطني  واملــركــز 
اإىل  ــــة  ــــاف ــــص ــــالإ� 2013/12/10م،ب
تعاون  اإقامة  اتفاقية  على  التوقيع 

للوثائق  الع�صكري  املركز  مع  ثنائي 
على  التفاقيات  هذه  عملت  ،وقد  2014/3/5م  بتاريخ  املعنوي  التوجيه  بدائرة 
اخلربات  تبادل  اىل  بالإ�صافة  له  املماثلة  واملراكز  املركز  بني  العلقة  تعزيز 

واملعلومات والوثائق .
و�صيوقع مركز التوثيق الرتبوي يف الأيام القليلة القادمة عدد من الإتفاقيات 

لإقامة علقات ثنائية بينه وبني عدد من 
املراكز املماثلة له يف هذا املجال.

على  ــا  اأم الداخلي  امل�صتوى  على  هــذا 
علقات  اإقامة  مت  فقد  اخلارجي  امل�صتوى 
الوثائق  ملكتبة  العامة  الإدارة  مع  ثنائية 
والتعليم  الرتبية  بوازرة  التعليم  ومتحف 
يف جمهورية م�صر العربية ،وكذلك املركز 

الوطني للوثائق يف جمهورية اجلزائر؛ حيث 
يتم تبادل الإ�صدارات  بني مركز التوثيق الرتبوي و تلك املراكز. 
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رابعًا:تط�ير قدرات امل�ظفني :
عمل املركز على تطوير مهارات املوظفني يف جمال جمع  الوثائق وطرق 
ت�صنيفها وحفظها  فعقد دورة تدريبية ملوظفي املركز يف الفرتة من )1-

)2009م(  عـــام  اأغــ�ــصــطــ�ــس   )17
ــز الــعــ�ــصــكــري لــلــوثــائــق  ــرك ــامل ب
بدائرة التوجيه املعنوي مت فيها 
الأر�صفة  اأ�صاليب  على  تدريبهم 

احلديثة واآلية فرز الوثائق.
يف  املركز  موظفي  اإحلاق  ومت 
الدورات التدريبية التي نظمتها 
 ، الكمبيوتر  ــال  جم يف  الــــوزارة 

مهارات  لإك�صابهم  اإلــخ   .. الإدارة 
جديدة.

كما يتم كل عام تنظيم دورات تن�صيطية للموظفني  داخل املركز عن 
املعلومات  اأوعية  حفظ  اأ�صاليب 
املختلفة وطرق ت�صنيفها  يتخلل 
الـــدورات  تنفيذ عــدد من  هــذه 
املكتبات  بع�س  اإىل  الـــزيـــارات 
ـــز املــمــاثــلــة  ـــراك ــف وامل ــاح ــت وامل
هذا  يف  جتاربهم  من  لل�صتفادة 

املجال.
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خام�صًا:اخلدمات التي يقدمها املركز :
• تزويد متخذي القرار ومنت�صبي 	

والأجهزة  والقطاعات  الــوزارة 
والدارات  لـــلـــوزارة   التابعة 
املطلوبة  باملعلومات   الــعــامــة  

لأعمالهم.
• واملهتمون 	 الباحثون  تــزويــد   

وطــــلب اجلــامــعــات  وطــالــبــي 
املعلومة الذين يرتددون  علىاملركز  ب�صكل يومي  بالوثائق واملعلومات 
التي تخدم اأبحاثهم من خلل  اإتاحة الطلع على اأوعية املعلومات   
اإلكرتونية ( حيث  ، ن�صخ  ، وثائق ورقية  املحفوظة يف املركز) كتب 

يقدم املركز العديد من اخلدمات البحثية  ومن اأهمها ما يلى : 
• خدمات الإتاحة والطلع.	
• خدمات الإعارة الداخلية واخلارجية.	
• خدمات املراجع والببليوجرافيا.	
• خدمات التك�صيف وال�صتخل�س.	
• خدمات الت�صوير والن�صخ الإلكرتوين.	
• خدمات الإحاطة اجلارية لكل ماهو جديد يف املركز.	

الــدرا�ــصــات  ــلب  ط مــن  ــدد  ع املــركــز  على  يــرتدد  اأنــه  اإىل  بالإ�صافة       
�صنعاءومن  بجامعة  الرتبية  كلية  من  دكــتــوراه(   ، العليا)ماج�صتري 
من  ن�صخة  ـــداع  لإي الــوطــن  خــارج  اإىل  للدرا�صة  املبتعثني  الــرتبــويــني 

الطروحات العلمية ويقوم املركز بخدمتهم من خلل الأتي :
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توثيق الأطروحات العلمية )ماج�صتري، دكتوراه( التي  ح�صلوا عليها . 1
حيث يتم ا�صتلم ن�صخه )ورقية / الكرتونية( من كل ر�صالة .

باملركز . 2 الــوزارة  مكتبة  يف  حفظها 
ل�صتكمال  بذلك  ا�صتلم  ــذ  واخ
بذلك  اخلا�صة  املعاملة  اإجــراءات 
خدمات  بتقدمي  املركز  يقوم  كما 

اإ�صافية اأخرى تتمثل يف التي  :
• ق�صم 	 وطالبات  طلب  ا�صتقبال 

بكلية  املعلومات  وعلم  املكتبات 
جتربة  على  لطلعهم  الآداب 
اأ�صاليب  على  وتدريبهم  املركز 
ــة الــكــتــب  ــص ــر� ــه تــ�ــصــنــيــف وف

والوثائق يدويًا، واإلكرتونيَا. 
• ـــًة وفــهــار�ــس حمدثة 	 اأدل ـــزال  اإن

واأن�صطته  املركز  حمتويات   عن 
يف  بـــــــاأول  اأوًل  وحتـــديـــثـــهـــا 
ـــرتوين لــلــوزارة  ـــك املــوقــع الإل
اخلا�صة  بوك  الفي�س  و�صفحة 

على  ــلع  الط عملية  باملركز.؛لت�صهيل 
حمتويات املركز من قبل اجلمهور.
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يف  املحف�ظة  املعل�مات  لأوعية  الإح�صائية  �صاد�صًا:البيانات 
املركز  :

)اإح�صائية ت��صح اأوعية املعل�مات املحف�ظة يف املركز(

ملحظاتالعدداملحتوىم

606 ر�صالةالر�صائل العلمية )ماج�صتري ، دكتوراه(1

الكتب والإح�صائيات واملراجع والدوريات واملناهج 2
6343الدرا�صية

71مرت طويلالوثائق املحفوظة يف املركز3

3000 زائرعدد الزائرين للمركز منذ اإن�صائه4

عدد الباحثني امل�صتفيدين من خدمات 5
1000 باحث وباحثةاملركزخلل الع�صر ال�صنوات املا�صية

50 منوذج و500 �صورة مقتنيات  املتحف الرتبوي6
و�صجل و�صهادة

)اإح�صائية ت��صح كمية ال�ثائق املحف�ظة يف اأر�صيف املركز(

الوثائق 
واملحفوظات باملرت 

الطويل العام
الإجمايل20092010201120122013201420152016

الوثائق 
15 7 مرتواملحفوظات

19 6 مرت3 مرتمرت
مرت

 10
71 مرت 6 مرت5 مرتمرت

طويل
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)اإح�صائية ت��صح كمية الكتب والر�صائل التي مت جمعها على م�صت�ى كل عام على حده(

اأوعية املعلومات /
الإجمايل20092010201120122013201420152016العام

1311821423253451011606الر�صائل العلمية

الكتب / تربوية 
1534707776817261420603934تعليمية

الدوريات
36935511595683250501134)تربوية – عامة(

املناهج الدرا�صية 
35690----48813928)قدمية – حديثة (

الإجمايل العام لأوعية 
املعلومات املوجودة يف 

مكتبة الوزارة
2522138310619441217750856343

)اإح�صائية ت��صح الإجماليات والن�صبة املئ�ية ملا مت جمعه(

الن�صبةالإجمايلالبيــــــــــــــــــــــان

الكتب واملراجع  واملناهج التي مت جمعها من قبل الطاقم الإداري باملركز 
94.50 %6343منذ ن�صئه املركز يف منت�صف عام 2008 - الن

5.50 %336الكتب التي مت �صرفها من خمازن الوزارة اأو �صرائها

ال�صعوبات التي يواجهها املركز :
1- �صيق املبنى احلايل للمركز .

2- عدم وجود  نفقات ت�صغيلية �صنوية او�صهرية للمركز.
املكتبات  مع  التوا�صل  لت�صهيل  باملركز  خا�س  نت  خط  وجود  عدم   -3

وتكوين مكتبة اأار�صيف الكرتوين للمركز .
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�صابعًا:امل�صاريع امل�صتقبلية للمركز:

     عمل املركز خلل الع�صر ال�صنوات املا�صية على  حتقيق الهداف التي مت 
اإن�صاء املركز من اأجلها و املتمثلة يف  جمع الوثائق الرتبوية ،واإيجاد ذاكرة 
حية للوزارة ،ومرجعًا علميًا للباحثني  واملهتمني ، و�صجل وثائقي للوزارة 
وتزويد  متخذي القرار ومنت�صبي الوزارة والباحثني واملهتمني  باملعلومات 

لوبة لهم . املٍطٍٍ
    ولدى املركز م�صاريع م�صتقبلية لتطوير اأعماله ..  تتمثل يف التي: 

1.ايجاد  مكتبة الكرتونية ومكتبة �صمعب�صرية اإىل جانب املكتبة الورقية.
والو�صائل  باملج�صمات  تزويده  يتم  بحيث  الرتبوي  املتحف  2.تطوير 
ا�صوة  اليمن  يف  الرتبوي  الرث  معامل  تربز  التي  واملقتنيات  والجهزة 

باملتاحف الرتبوية يف بع�س الدول العربية.
واإدخال  ال�صنوية  امل�صوحات  خلل  من  الوثائق  وحفظ  جمع  3.ا�صتكمال 
يعد  اإلكرتوين  لربنامج  وفقًا  الكرتونيًا  املهمة  الوثائقية  الأر�صدة  كافة 

لذلك وربطها ب�صبكة املعلومات الرتبوية بحيث تكون متاحه للجميع .
لتكون  اإدارة  مب�صتوى  املحافظات  بقية  يف  للمركز  فروع  فتح  4.ا�صتكمال 

تلك الإدارات همزة و�صل بني املركز ومكاتب الرتبية يف املحافظات .
لتنمية  وخارجيا  داخليا  وتدريبهم  املوظفني  كفاءة  رفع  على  5.العمل 

قدارتهم ومهارتهم يف جمال اأعمالهم .
املحافظة  و�صرورة  الرتبوية  الوثائق  باأهمية  الوعى  ن�صر  على  6.العمل 
اإقامة  عليها يف �صفوف املوظفني يف الرتبية والتعليم والطلب من خلل 

املحا�صرات والندوات واإعداد املطبوعات اللزمة لذلك .
7.درا�صة الوثائق وحتليلها ون�صرها لل�صتفادة منها.
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ونظراً ملا حققه املركز من جناحات يف احلفاظ على الذاكرة الرتبوية 
واملتحف  املعنوي  التوجيه  دائرة  قبل  من  املركز  موظفي  تكرمي  مت  فقد 
حفل  يف  املركز  وملوظفي  للمركز  التقديرية  وال�صهادات  بالدروع  احلربي 
اأقيم  يف املتحف احلربي مبنا�صبة يوم املخطوط العربي بتاريخ 2017/4/4م.

• مت منح املركز العديد من �صهادات التقدير من قبل العديد من 	
اجلهات احلكومية ومنها املركز الوطني للوثائق .

• من 	 عــدد  قبل  من  �صكر  ور�صائل  تقدير  �صهادات  املركز  تلقى 
ال�صخ�صيات الرتبوية والباحثني واملهتمني الذين ا�صتفادومنه .

موظفوا املركز اأثناء تكرميهم يف املتحف احلربي يوم 2017/4/4م



ملحـــق وثـــائقي
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�صدر للموؤلف :

نبذة عن املوؤلف :  

خــالد م�صــلح العــّماري
 khaledal766@gmail.com

- من مواليد : قرية �صوادة 
مديرية ال�صدة - حمافظة اإب عام 1970م

الوظائف التي �صغلها :
- مدير عام مركز التوثيق الرتبوي.

- مت تكليفه بتاأ�صي�س وجتهيز مركز التوثيق 
الرتبوي يف 5/20/ 2008م.

مبكتب  والتوثيق  ال�صكرتارية  اإدارة  مدير   -
 - 2000م   ( والتعليم  الرتبية  وزير  نائب 

2008م(.
التوجيه  بقطاع  ال�صكرتارية  اإدارة  مدير    -

والتقومي الرتبوي ) 1995م -1999م (.
لقطاع  الوزارة  وكيل  مكتب  �صكرتري   -

التوجيه والتقومي الرتبوي ) 90 - 1995م(.
امل�صاعد  الوزارة  وكيل  ملكتب  �صكرتري   -

لل�صوؤون الفنية )  89 - 1990م(.
امل�صاعد  الوزارة  وكيل  مبكتب  موظف   -

لل�صوؤون املالية والإدارية ) 87 - 1989م(.
الأر�صيفات  من  عدد  تنظيم  يف  �صارك   -

اخلا�صة لبع�س اجلهات والدوائر احلكومية.
الأر�صفة  جمال  يف  الدورات  من  عدد  ح�صر   -

والتوثيق يف عدد من الدول العربية.
املوؤلفات والأبحاث :

- ال�صكرتارية والتوثيق بالدوائر احلكومية اليمنية 
: الواقع واآفاق التطوير عام 2007م ) كتاب (.

- وزراء الرتبيــــة والتعـــليم فـي اليمــن مــن
) 1962م - 2009م ( )كتاب(.

- الأر�صفة والتوثيق الإلكرتوين )كتاب(.
- وزراء الرتبيــــة والتعـــليم فـي اليمــن مــن

) 1962م - 2012م ( )كتاب( طبعة منقحة ومزيدة.
التنظيم الإداري لوزراء الرتبية والتعليم   -

يف اليمن ) 62 - 2015م( )كتاب(.
- معامل و�صخ�صيات تربوية )حتت الطبع(.


