م
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الركن
اليوم  /التاريخ
 21/2/2019أصدقاء الكتاب هيَّا نقرأ معًا

قرية األلوان

المسرح

الفعالية

المنفذون
عفراء النعيمية
مريم الجابرية

التربية بالقراءة
ورش جماعية

فاطمة حسين
الفنانة دليلة الحارثية

مسابقات ترفيهيه

المذيعين

مسرحية (الفزاعة)

فرقة الرستاق

مسابقة أسئلة العرض المسرحي

المذيعين

علم التحنيط

المخترع هالل السيابي
مركز مواهب

القرية العلمية
تحدي العلوم
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22/2/2019

أصدقاء الكتاب ما عنواني يا فنجاني؟
قرية األلوان

ورشة فن اعادة التدوير

مهند العاقوص
بيت البنات
محافظة البريمي

ورشة فن الماندال
الفنانة دليلة الحارثية
المسرح

محاضرة توعوية (راقي
بأخالقي)
مسرحية (الخطة)
مسابقة أسئلة العرض
المسرحي

وزارة التنمية االجتماعية
فرقة الطموح المسرحية
المذيعين

علوم (االلكترونيات)

المخترع هالل السيابي

القرية العلمية
مركز مواهب
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23/2/2019

4

24/2/2019

تحدي الفلك
أصدقاء الكتاب فاكهة األناشيد

قرية األلوان

مهند العاقوص

جسمي أمانة

خديجة المحروقية

ورشة جماعية

الفنانة دليلة الحارثية
جمعية المرأة العمانية

ورشة فن الكوالج

(محافظة البريمي)

الفنانة دليلة الحارثية

المسرح

القرية العلمية

ورشة مشغوالت ورقية
مسابقات ترفيهيه

المذيعين

مسرحية (فرقة مسرح
الشرق)

البريمي (ضيف شرف)

مسابقة أسئلة العرض
المسرحي
علوم (جغرافيا الصخور)

المذيعين
المخترع هالل السيابي

تحدي الروبوتات

مركز مواهب

أصدقاء الكتاب حكاية أنا وماه
راقي بأخالقي

ابتهاج أحمد
وزارة التنمية اإلجتماعية

قرية األلوان

المسرح

تلوين باأللوان الخشبية

الفنانة عواطف الفزارية

ورشة رسم على الفخار

الفنانة سامية الغريبي
(محافظة البريمي)

ورشة رسم على الكرتون

الفنانة دليلة الحارثية

مسرحية غربة كتاب  +مواهب
طالبية متنوعة (اإلنشاد +
اإللقاء  +العزف)

(المدارس المتحدة – فرع
المنى)

مسابقات ثقافية واجتماعية
مسرحية (صانع الفرح)

القرية العلمية
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25/2/2019

المذيعين
مدرسة كعب بن زيد للتعليم
االساسي

مسابقة أسئلة العرض
المسرحي

المذيعين

علوم (كيمياء)

المخترع هالل السيابي

أصدقاء الكتاب ورشة القراءة التفاعلية

د .وفاء المزغني

اتخيل وأكتب
بدرية البدري
أنا أستطيع

استضافة مختصين في مجال
اإلعاقة السمعية.
استضافة أحد الشخصيات
المؤثرة من ذوي االعاقة
السمعية

تطبيق االختبارات االكاديمية
لتشخيص ذوي االعاقة السمعية

مدرسة االمل للصم
ومدارس الدمج السمعي

تعلم االبجدية االصبعية
تطبيق عملي للغة االشارة.
الورشة اإلشارية :تعليم لغة
اإلشارة
(كلمات – حروف)

ورشة في لغة االشارة )6-4(-
مساءاً

ورشة قرائية بلغة اإلشارة

قرية األلوان

ضيف الشرف (محافظة
البريمي)

تلوين

د.وفاء الشامسي وميثاء
المنذري
الفنانة دليلة الحارثية

كيف أصنع كتابي

مركز جمعة الماجد للثقافة
والتراث
الفانة دليلة الحارثية

المسرح
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26/2/2019

ورشة رسم اشكال هندسية
فعالية (احمد وسارة في عالم
اإلحصاء)

المركز االحصائي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية

مسابقة أسئلة العرض المسرحي المذيعين
ميثاء المنذري
أصدقاء الكتاب قصص وحكايات
(مكتبة هيا نقرأ)
أبي اقرأ لي

أحمد الراشدي

أنا أستطيع

Data Science
علم البيانات

شركة األفاق لالستشارات
اإلحصائية

استضافة أحد الشخصيات
المؤثرة ذوي االعاقة العقلية

مدرسة التربية الفكرية
ومدارس الدمج العقلي

تطبيق االختبارات االكاديمية في
تشخيص ذوي اإلعاقة
انشطة اثرائية لطالب ذوي
االعاقة العقلية
ألعاب تعليمية
قرية األلوان

عمان تاريخ وحضارة

ثريا الرحبية
جمعية األطفال أوال
الفنانة دليلة الحارثية

ورشة صناعة الزهور

المسرح

رسم شخصيات كرتونية
أوبريت /كتابي جليسي و
مسرحية  /انتو صح

مواهب طالبية في الشعر
واإلنشاد
مسابقات طالبية يقدمها 4طالب

مريم القمشوعية
محافظة البريمي
مدرسة العذيبة للتعليم
األساسي
المديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافظة مسقط
مدرسة األمل للصم
مدرسة التربية الفكرية
معهد عمر بن الخطاب
للمكفوفين
المذيعين

فقرة (الطفل الموهوب) وتشمل
الرسم والقراءة والتمثيل
والشعر

فرقة مسرح الدن للثقافة
والفن

مسرحية (لقمة عيش)

المذيعين

مسابقة أسئلة العرض المسرحي
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27/2/2019

أصدقاء الكتاب ورشة الكتابة لألطفال

أنا أستطيع

مختبر المرح
استضافة مختصين في مجال
اضطرابات طيف التوحد
واضطرابات النطق والتخاطب.
استعراض إجراءات التشخيص
المتبعة في برنامج الدمج الكلي
لذوي اضطراب طيف التوحد.

د.وفاء المزغني
مطر السناني

مشرفي التربية الخاصة
بدائرة برامج التربية
الخاصة

تقديم االستشارة والخدمات
المساندة ألسر الطالب ذوي
اضطرابات النطق والتخاطب
وضعاف السمع وزارعي
القوقعة والمجتمع المحلى
وتوعيتهم.
تنفيذ مجموعة من برامج
التدريب النطقي
تنفيذ مجموعة من التمارين
النمائية
الذاكرة ،االنتباه ،اإلدراك
قرية األلوان

التلوين باأللوان الشمعية
الفنانة دليلة الحارثية
ورشة رسم على الكرتون
حقوق الطفل (محاضرة واسئلة
ثقافية)
عرض مايم  +ألعاب السيرك

المسرح

اللجنة العمانية لحقوق
االنسان
فرقة زويا لتنظيم الحفالت

مسابقة أسئلة عامة
المذيعين
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28/2/2019

أصدقاء الكتاب اكتب معي

أنا أستطيع

استضافة مختصين في مجال
برنامج صعوبات التعلم.
تطبيق مقاييس واختبارات
التشخيصية المبدئية في برنامج
صعوبات التعلم
انشطة تعليمية في مجال
صعوبات القراءة والحساب

قرية األلوان

تنفيذ مجموعة من التمارين
النمائية (الذاكرة ،االنتباه،
اإلدراك -مسابقات تعليمية في
مجال القراءة والرياضيات
التلوين باأللوان الخشبية
ورشة رسم على االوراق
السحرية

المسرح

د .وفاء الشامسية

مشرفي صعوبات التعلم
بدائرة برامج التربية
الخاصة

الفنانة عواطف الفزارية
الفنانة دليلة الحارثية

مدرسة عائشة الراسبية
مسرحية العرائس /اللغة
للتعليم األساسي
العربية
ومواهب طالبية متنوعة وتقديم المديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافظة مسقط
المواهب الطالبية
في الشعر واإللقاء واإلنشاد

مسابقة سؤال وجواب
مسرحية (أخوة الكبريت)

المذيعين

فرقة الطموح المسرحية
مسابقة أسئلة العرض المسرحي
المذيعين
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1/3/2019

أصدقاء الكتاب كيف يفكر الروبوت؟

محمد الرئيسي وزيد اللواتي

قرية األلوان

ورشة رسم على الصحون
الورقية

الفنانة دليلة الحارثية

المسرح

مسابقات ثقافية وترفيهية

المذيعين

مسرحية (الريشة)
فرقة الصحوة المسرحية
مسابقة أسئلة العرض
المسرحي
التاجر الصغير

2/3/2019 10
أصدقاء الكتاب

المذيعين
الحسين البحري
(مكتبة العلياء العامة)
مكتبة األطفال العامة

قرية األلوان

مارثون القراءة
مشغوالت ورقية

المسرح

ورش جماعية
مسابقات واسئلة عن معرض
الكتاب  +الختام

أعضاء اللجنة /
الدكتور حمود بن خلفان الحارثي

الفنانة دليلة الحارثية
المذيعين

وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج (رئيس اللجنة)
الدكتور عامر بن محمد بن عامر العيسري

نائب رئيس اللجنة

سعود بن بدر بن هالل البحري

عضو

نجمة بنت مرهون بن سيف الرحبية

عضو

دالل بنت يوسف بن مبارك البوسعيدية

عضو

عبدالعزيز بن مصبح بن سيف الراشدي

عضو

علي بن سيف بن ناصر الدرعي
هالل بن سالم بن عامر السيابي

عضو
عضو

دليلة بنت هالل بن سعيد الحارثية

عضو

سعيد بن سالم شنون بني علي

عضو

إعداد البرنامج/
سعود بن بدر بن هالل البحري
د .عامر بن محمد بن عامر العيسري

