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 مقدمة

يتطور البشر خالل الزمن في خطى متسارعة، واحتياجات الحياة البيئية تتغير عبر فترات زمنية 

دول العالم لمواكبة العصر الجديد حفاظاً على البيئة في طفراته العلمية  قصيرة لذلك تسعى جميع

والمبادارات التي يقدمها أصحاب االيادي البيضاء للمجتمع كوسيلة للتعبيرعن انتمائهم له. 

وخصوصاً القطاع الخاص الذي أصبح يبادر في تطوير العلوم والتكنلوجيا ليكون المجتمع شريكاً 

 .عٍ بكل مجاالت التنمية المستدامةيل وافي التنمية وخلق ج

 

بيئتنا العمانية تتميز بجمالها وتنوع تضاريسها والمحافظة عليها أمر ال يقبل الجدال في ظل وجود 

مؤثرات تهدد سالمتها. كما حث النطق السامي لحضرة جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

ا الحدود السياسية للدول، ثبت ذلك غير مرة، "إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية ال تحده

وعليه فان على اإلنسان أينما كان، أن يساهم في الحفاظ على البيئة، وأن يتصالح معها، وأن 

يتعامل معها بعقالنية، وأن ينتبة للمسببات الكثيرة للتلوث، سواء طبيعية وبيلوجية، أو صناعية 

، أن تحد من التكاثر العشوائي وتحافظ على ما تبقى  وكيميائية وفيزيائية، وعلى كثير من الشعوب

 ".لها من مراع ومياه، بعيدا عن مؤثرات التصحر والجفاف
  1990-6-3 والتنمية للبيئة العالمي المؤتمر بمناسبةالسلطان قابوس  الجاللة صاحب خطاب

ومن حرص مجموعة نماء ضمن المسؤولية االجتماعية التي تتبعها سياسة المجموعة لالهتمام 

وزيادة الوعي في مجاالت الطاقة من خالل تخفيض نسبة االنبعاثات الكربونية بالجانب البيئي 

 المتجددة واالستدامة البيئية للجيل الحالي.

 

عديد من االمشاركين بمجاالت الطاقة الحظنا اهتمام ال 2017من خالل برنامج سفراء نماء 

وتحافظ على سالمتها وتقلل  المتجددة والحرص على ابتكار مشاريع ذات طابع مستدام تخدم البيئة 

من أستهالك الطاقة ، واحتياجهم لمنصة تساعدهم لالنطالق بإبداعهم واألهم من ذلك استمرارية 

لضمان ديمومتها لتطبق على تراب هذا  مشاريعهم لجذب مستثمر يتبنى او يحتضن هذه المشاريع

الوطن الغالي الذي يستحق منا الكثير واحتياج الشباب الكثير من المعرفة إلشراكهم في المؤتمرات 

الخليجية والمحلية لكسب المزيد من الخبرات بهذا المجال، وكانت دائرة االنتشار للبرنامج والسمعة 

ت االستفادة كبيرة لفئات عمرية مختلفة  متوزعة التي حظي بها البرنامج واسعة جدا حيث كان

 على جميع محافظات وواليات السلطنة.

 

لتحقيق كل التوصيات والمطالب التي طرحت من المهتمين  تكنلوجيا التعليم التفاعليتسعى شركة 

الذي سيحقق كل أهداف برنامج "سفراء نماء وتقليل االنبعاثات بمجال االستدامة والطاقة المتجددة 

" التي توفر البيئة المالئمة للشباب الطموح الحداث نقلة نوعية في مجال االستدامة والطاقة 2018

على المستوى المحلي والخليجي من خالل التعاون مع جميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين 

 بتدريب المشاركين تقوم الشركة سمعتمدة حيث المهتمين بهذا المجال وفق المعايير والشروط ال



                                       

 

 

بمتابعة الفرق المتأهلة لمرحلة في مجال البيئة والحفاظ عليها و لعمل مشاريع تخص البيئة و 

الختام القابلة للتنفيذ والمؤهلة لالستثمار لحين تحقيق هدف تطبيقها على أرض الواقع، كما نهدف 

 ونسمع أصداء النجاحات التي تسعى لها مجموعة نماء.لتوسيع دائرة االنتشار للبرنامج خليجياً 

 

 

 برنامج سفراء نماء

برنامج سفراء نماء يعتبر من أهم البرامج التحفيزية التي تنظمها مجموعة نماء والذي  يستهدف 

مجموعة كبيرة من طالب مؤسسات التعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة لتعريفهم 

ومهارات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وادارة المخلفات ، ونشر ذلك بين وتدريبهم بمعارف 

أقرانهم وفي المجتمع من خالل مهمتهم كسفراء نماء لخدمة الوطن على صعيد الحاضر أو 

 المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المجتمع المحلي بالتنمية المستدامة ومجاالتها وتعزيز القيم والعادات 

أفراد المجتمع حول مفهوم التنمية المستدامة. وإكساب الطالب المهارات السلوكية الالزمة  لدى

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعديل بعض الممارسات التي تستنزف مجاالت التنمية. وكما 

 تهدف إلى تشجيع الطلبة على العمل الجماعي.

 

 العام الهدف 

 التنمية المستدامة. ميةخلق جيل واعٍ بأه

 تقليل نسبة االنبعاثات والتعريف بها .

 

 األهداف الخاصة 

  ومجاالتها. المستدامة بالتنمية المحلي المجتمع تعريف -

 تعريف المجتمع باالنبعاثات الكربونية وأسبابها. -

 منصة انطالق لمشاريع مستدامه متنوعه. -

 . طابع مستدام الالزمة لعمل مشاريع ذات المهارات المشاركين  إكساب -

  المستدامة. التنمية تتعارض مع مفهوم التي الممارسات بعض تغيير -

 من السلوكيات والحد المستدامة التنمية ثقافة لنشر الجماعي العمل على الطلبة تشجيع -

 مرغوبة. الغير

 التركيز على ترشيد أستهالك الكهرباء في المؤسسات . -



                                       

 

 

 

 

 

 الفئة المستهدفة

 (7،8،9الصف  )الب المدارس من ط -

 التعليمية( بالمحافظات التدريب مراكز في الدورات )عقد                  

 الكليات ومعاهد التدريب : -

                     ) عقد دورات تدريبية في كل من جامعة السلطان قابوس، الكليات التطبيقية،                    

نية والمهنية(.الجامعات والكليات الخاصة، الكليات التق                                

 

 الجهات المتعاونة 

 وزارة التربية والتعليم -

 وزارة التعليم العالي -

 وزارة القوى العاملة -

 القطاع الخاص -

 مستشارين ومهتمين في مجاالت االستدامة. -

 

 المحاور 

 المستدامة التنمية : أوال

 المستدامة التنمية مفهوم - 

 المستدامة التنمية أهداف  -

 المستدامة التنمية مجاالت  -

 

 الهدف ؟

 الوعي بأهمية التنمية المستدامة.

 تطبيق مفهوم التنمية المستدامة.

 

 ماذا يتوقع من المشاركين؟

 الخروج بمشاريع في التنمية المستدامة وامكانية االستثمار بها لتطبيقها.



                                       

 

 

 

 ترشيد استهالك الكهرباء : ثانيا

 الكهرباء ونقل توليد محطات -

 وتحدياتها النظيفة الكهرباء -

 ترشيد استهالك الكهرباء  -

 

 ؟الهدف

 نشر ثقافة ترشيد االستهالك األمثل.

 توعية المشاركين اتجاه سلوكيات اإلسراف والتبذير الخاطئة في التعامل مع مصادر الطاقة.

 

 ماذا يتوقع من المشاركين؟

 تطبيق سياسة ترشيد الكهرباء.

 االستهالك .المعرفة الحقيقية بكيفية حساب 

 

 ثالثا: الطاقة المتجددة.

 مفهوم الطاقة المتجددة .

 مميزات وفوائد استخدام الطاقة المتجددة.

 مشاريع في الطاقة المتجددة.

 

 ؟الهدف

 وعي المشاركين بأهمية الطاقة المتجددة واستعماالتها.

 تعريف المشاركين على المشاريع العمانية والدولية في طاقه المتجددة 

 

 يتوقع من المشاركين؟ ماذا

 تقديم مشاريع في مجال الطاقة المتجددة. -

 

 رابعا: اإلنبعاثات الكربونية.

 مفهموم االنبعاثات الكربونية

 أسباب االنبعاثات .

 



                                       

 

 

 

 الهدف؟ 

 وعي المشاركين بأهمية تقليل اإلنبعاثات الكربونية.

 ما هي الطرق المناسبة للتقليل من اإلنبعاثات.

 

 المشلركين؟ماذا يتوقع من 

 إيجاد حلول ومشاريع للتقليل من اإلنبعاثات الكربونية.

 

 

 آلية التنفيذ 

 المدارس 

 اختيار مركز تدريبي في كل محافظة لتنفيذ البرنامج -

 تحديد عدد المدارس المشاركة. -

 ومشرف(. ينترشيح ممثلين من كل مدرسه )طالب -

 واحدةصباحا وحتى الساعة ال تاسعةساعات )من الساعة ال 4إقامة الورشة التدريبية لمدة  -

 مساء( لجميع المشاركين.

بعد الحصول على التدريب بثالث أسابيع يقوم  الطالب بتسليم توصيف للمشروع ويتم  -

اختيار أفضل المشاريع المتأهلة لمرحلة التنفيذ من كل محافظة وذلك للتنافس على مستوى 

 السلطنة.

 يجب أن تنفذ على أرض الواقع.المشاريع المتأهلة على مستوى السلطنة  -

 

 الكليات 

 .اختيار مركز تدريبي في كل محافظة لتنفيذ البرنامج -

 على كل كليه تسجيل قوائم المشاركين. -

 الثالثة صباحا وحتى الساعة  تاسعةساعات )من الساعة ال 6إقامة الورشة التدريبية لمدة  -

 مساء( لجميع المشاركين.

أسابيع يقوم  الطالب بتسليم توصيف للمشروع ويتم بعد الحصول على التدريب بثالث  -

اختيار أفضل المشاريع المتأهلة لمرحلة التنفيذ من كل محافظة وذلك للتنافس على مستوى 

 السلطنة.

 المشاريع المتأهلة على مستوى السلطنة يجب أن تنفذ على أرض الواقع. -

 

 



                                       

 

 

 (2018)جديد سفراء نماء 

 

 التكريم  

 المدارس: 

 المركز األول 

 المركز الثاني 

 المركز الثالث 

 

 

 الكليات 

 المركز األول -

 المركز الثاني -

 المركز الثالث -

 

 

  2018سير برنامج سفراء نماء 

 االعالن عن البرنامج 

بعد التواصل مع جميع   ابريلسيتم االعالن عن برنامج "سفراء نماء" وإطالق المنصة في شهر 

الفعلية ألنطالق برنامج  الموافقةوأخذ ربية والتعليم والقوى العاملة مؤسسات التعليم العالي والت

 . 2018سفراء نماء 

 تدريب المشاركين 

لتأكد من لمنسقين في مناطق السلطنة وذلك سيقوم فريق العمل بالتواصل مع جميع المشرفين وال

 .لفريق العمل ببدء التدريب ااستعدادجاهزية الفرق المشاركة والتسجيل وذلك 

 

 

 



                                       

 

 

 تقديم المشاريع 

سيقوم الطالب بتسليم مشاريع من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة 

 أسابيع من التدريب في كل كلية . 3وذلك بعد المشاركة وفقا للشروط التي تم طرحها. 

 

 اختيار افضل المشاريع 

 سيتم  اختيار أفضل المشاريع للتأهل لمرحلة التنفيذ  من المدارس والكليات. 

 

 مرحلة التنفيذ 

اعطاء المشاركين فترة زمنية لمرحلة التنفيذ  ال تقل عن خمسة اشهر )من شهر مايو وحتى نهاية 

 شهرسبتمبر(.

 

  المرحلة النهائية 

 فريق للمرحلة النهائية . 25تأهل 

 

 مرحلة التقييم والمتابعة 

 سيقوم فريق العمل بمتابعة جميع الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية.

 

 معرض المشاريع 

سوف يكون هناك معرض يضم المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية ليكون نافذة لسفراء نماء 

 في السلطنة وإيصال افكارهم المشرقة. للوصول لسوق االستثمار

 

 

 



                                       

 

 

 التقييم 

آلية تقييم المشاريع ستكون وفق ضوابط مدروسة من قبل اللجنة المحكمة للبرنامج  وذلك الختيار 

 على مستوى السلطنة بتصنيف تم ذكره اعاله . أفضل المشاريع

 

 إعالن النتائج 

 فل النهائي وإعالن النتائج.هي المرحلة االخيرة من البرنامج التي سوف يقام فيها الح

 

 

 

  م2018المخرجات المتوقعة لعام 

: ُدفعة من الشباب الواعي بمجاالت البيئة المستدامة للمحافظة على البيئة وترشيد الكهرباء 1المخرج

 ليكونوا خير سفراء للوطن في مجال البيئة.

 المستثمرين.: مشاريع قابلة للتنفيذ الستمرار تطبيقها وتمويلها من قبل 2المخرج

 مشروع على االقل من المشاريع المقدمة من قبل المشاركين. 20:  استمرار  3المخرج

 وقابل للقياس . ظ: ترشيد أستهالك الكهرباء في المدارس بشكل كبير وملحو4المخرج

 


