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حافظت دولة قطر على ترتيبها في تقرير جودة التعليم العالمي الصادر عن 
المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، حيث تصدرت قطر المركز األول 

عربيا والرابع عالميا في تقريرها الدوري الذي صدر مؤخرا، وذلك بعد أن احتلت 
نفس المركز لسنوات عديدة ماضية، حيث أظهر التقرير تراجع ترتيب الكثير 

من الدول العربية في مجال جودة التعليم.
وجـاء باإلحـصائيات أن قطر تخصص 3.2 % من ناتجها القومي ونحو 12 % 

من إنفاقها الحكومي لإلنفاق على التعليم، أي نحو ستة مليارات دوالر سنويًا، 
وأن مجموع ما ستنفقه على التعليم حتى عام 2025 سيتخطى 41 مليار دوالر، 

حيث يعتبر التعليم أحد أهم عوامل تطور الدول، لذا تحرص كل دولة على 
تطوير منظومة التعليم لديها للوصول إلى أعلى جودة تعليمية وبحثية.

تخصص 3.2 % من ناتجها القومي لإلنفاق على التعليم.. مديرو مدارس:

قطر تتصدر األنظمة التعليمية الدوليةقطر تتصدر األنظمة التعليمية الدولية

»التعليم عن بعد« يحافظ »التعليم عن بعد« يحافظ 
على صحة الطالب والمعلمينعلى صحة الطالب والمعلمين

خطة للنهوض بمدارس خطة للنهوض بمدارس 
ذوي االحتياجات الخاصةذوي االحتياجات الخاصة إصدار خاص 

يصدر عن

دار
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لشركة  التنفيذي  الرئيس  القحطاني  فهد  السيد  أكد 

تخدم  »كروه«  مواصالت  شركة  أن  »كروه«  مواصالت 

خاصة  مدارس  و7  حكومية  مدرسة   250 من  أكثر 

باسطول حافالت يتكون من 2500 حافلة.

مؤسسة  تصدره  الذي  التعليم  ملحق  مع  حوار  في  وقال 

مقومات  بأحدث  الحافالت  تجهيز  سيتم  إنه   »$«
السالمة، وذلك من خالل كاميرات خارجية، باإلضافة إلى 

أي  اقتراب  عند  السائق  ستنبه  التي  االستشعار  أجهزة 

شخص من الحافلة.. وإلى نص الحوار:

{ أخبرنا عن الدور الذي تقوم به شركة مواصالت )كروه( 
بالنسبة لمنظومة النقل المدرسي ؟ 

التعليم  لوزارة  النقل  حلول  بتقديم  الشركة  تفتخر   -
والتعليم العالي من خالل أسطول مكون من 2500 حافلة، 

وتقدم   .2006 عام  منذ  والخاصة  العامة  المدارس  يخدم 

حكومية  مدرسة  من 260  ألكثر  حاليًا  خدماتها  الشركة 

و7 مدارس خاصة.

جميع  تجهيز  سيتم  المقبلة،  القليلة  األشهر  وخالل 

حافالت كروه المدرسية بأحدث مقومات السالمة كجزء 

من مشروع النقل المدرسي الذكي. حيث سيتم تطبيق 

ضوابط أمان إضافية لضمان سالمة الطالب بما في ذلك 

الكاميرات الخارجية على الحافالت التي ستغطي جميع 

النقاط العمياء للسائق، باإلضافة إلى أجهزة االستشعار 

التي ستنبه السائق عند اقتراب أي شخص من الحافلة.

الفوري  التتبع  خدمات  األخرى  الخصائص  وتشمل 

لتسجيل  الذكية  البطاقات  لقراءة  وأجهزة  للحافالت 

ركوب الطالب في الحافالت باإلضافة إلى تسجيل وصول 

ومغادرة الحافلة من محطات ركوب وإنزال الطالب. وفضاًل 

يمكنهم  جوال  تطبيق  األمور  ألولياء  سنقدم  ذلك،  عن 

المحطات  من  الطالب  ركوب  مواعيد  تحديد  خالله  من 

المخصصة، ورصد عملية تسجيل ركوب ونزول أطفالهم 

الخصائص  من  وغيرها  موقعهم،  وتتبع  الحافلة،  من 

إدارة  تزويد  سيتم  كما  الطالب.  سالمة  أجل  من  األخرى 

عمليات التشغيل بالشركة، والوزارة، وإدارات المدارس 

مراقبة  خالله  من  يمكنهم  مخصص  إلكتروني  بموقع 

وأعداد  االستخدام  وقياس  عام،  بشكل  الخدمات  جودة 

الحافالت  مواقع  تتبع  خالله  من  يمكنهم  كما  الركاب، 

بدء  منذ  الحافلة  سير  خط  على  واالطالع  مباشر  بشكل 

السائقين  وتوزيع  الحافالت،  مسارات  وتحديد  الرحلة، 

دقيقة  بيانات  وتقديم  الشكاوى،  ومعالجة  وإدارة  عليها، 

ألولياء األمور والطالب، ومراقبة سلوك السائق.

{ كم عدد الحافالت التي تخدم عملية النقل المدرسي 
كل  في  تواجدهم  المسموح  الطالب  عدد  وكم  ؟  للطالب 

حافلة؟

مخصصة  حافلة   2500 من  الحالي  أسطولنا  يتكون   -
وفقًا  خصيصًا  مصممة  حافالت  وهي  المدرسي.  للنقل 

ألعلى معايير الصناعة وقواعد وأنظمة السالمة المطلوبة. 

ثالث  على  تعمل  إطفاء  بأنظمة  مزودة  الحافالت  وجميع 

مراحل أساسية: الكشف عن الحريق واإلنذار واإلطفاء.

أعداد  واختالف  أحجامها  بتنوع  الحافالت  تتميز  كما 

و35   25 بسعة  حافالت  من  األسطول  ويتكون  المقاعد، 

بجائحة  الخاصة  االحترازية  للتدابير  ووفقًا  راكبا.  و41 

كوفيد- 19، تم تقليل سعة الحافالت حاليًا.

والمدارس  »كروه«  بين  التنسيق  عملية  تتم  كيف   }
فيما يختص بعملية النقل المدرسي وسالمة الطالب ؟

المدارس،  إدارات  مع  )كروه(  مواصالت  شركة  تنسق   -
يتعلق  فيما  الالزمة  واإلرشادات  المواد  جميع  نقدم  كما 

بمعايير التشغيل وقواعد وأنظمة السالمة، والتي تشمل 

أدوار ومسؤوليات جميع األطراف المعنية.

وتتولى المدارس مشاركة هذه اإلرشادات مع الطالب وفرق 

العمل في المدرسة ومع أولياء األمور حسب الضرورة. وفي 

باالشتراك  المدرسة  إدارة  تقوم  مخالفة،  أي  حدوث  حال 

مواصالت  لشركة  التابع  التشغيل  عمليات  فريق  مع 

والتأكد  الموقف  وتحليل  األسباب  في  بالتحقيق  )كروه( 
من اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

{ ما هي اإلجراءات االحترازية المتبعة في الحافالت 
المدرسية؟

الحافالت،  جميع  في  المقاعد  سعة  تقليل  تم   -

سالمة  لضمان  صارمة  وأنظمة  قواعد  تطبيق  ويتم 

لفحص  سائقونا  ويخضع  العمل.  وأفراد  الطالب 

تم  كما  العمل.  مناوبات  بدء  قبل  كورونا  فيروس 

وضع سائقي الحافالت المدرسية على رأس القائمة 

على  حاليًا  ونعمل  كوفيد- 19،  لقاح  على  للحصول 

األسبوع  بحلول  اللقاح  جميعًا  إعطائهم  من  االنتهاء 

األول من أبريل.

خالل  من  يوميًا  حافالتنا  أسطول  تعقيم  يتم  كما 

الصحة،  إدارة  قبل  من  ومدرب  مخصص  فريق 

قياس  يتم  كما  معتمدة،  تعقيم  مواد  واستخدام 

عمليات  وموظفي  السائقين  جميع  حرارة  درجة 

الخضراء  الحالة  من  والتأكد  يوميًا،  التشغيل 

لتطبيق احتراز، وااللتزام باالجراءات االحترازية سواء 

للسائقين أو الطالب.

وجدت  إن  االشتباه  حاالت  مع  التعامل  يتم  كيف   }
بين الطالب؟

عمليات  فريق  بإخطار  التعليم  وزارة  تقوم  أواًل،   -
التشغيل بالمدرسة في حال وجود أي حاالت مشتبه 

بها التخاذ اإلجراءات الفورية. ومن جانبنا، نعمل على 

فحص للسائقين الذين قاموا بعمليات النقل، كما 

وفقًا  صحيًا  وعزلهم  السكن.  في  زمالئهم  فحص  يتم 

لتوجيهات وزارة الصحة.

اختيار  أساسها  على  يتم  التي  المعايير  هي  ما   }
سائقي الحافالت المدرسية؟ 

وفقًا  المدرسية  الحافالت  سائقي  اختيار  يتم   -
بالسن  االعتبار  في  األخذ  ومنها  محددة،  لمعايير 

تدريبية  لدورات  يخضعون  كما  السابقة  والخبرات 

بالسالمة لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بأحدث أساليب 

وتقنيات القيادة المهنية.

الرئيس التنفيذي لشركة »مواصالت«.. فهد القحطاني: 

2500 حافلة تخدم جميع مدارس الدولة 

{ فهد القحطاني
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أشاد الخبير التربوي السيد مرشد 
الشعر بقرار وزارة التعليم والتعليم 

العالي بانتقال العملية التعليمية من 
نظام الدراسة المدمج إلى نظام التعليم 

عن بعد، مؤكدًا أن القرار جاء ليصب 
في صالح المحافظة على صحة أبنائنا 

الطالب وجميع األطقم التدريسية 
واإلدارية الذين نعتبرهم الثروة 

الوطنية التي عملت على تكوينها 
الوزارة خالل السنوات الماضية.

وقال الخبير التربوي خالل حديثه لملحق التعليم الذي 

يصدر عن مؤسسة »الوطن«، إن القرار جاء في الوقت 

المناسب ويتوافق مع رؤية الدولة في ضرورة المحافظة 

على التباعد االجتماعي للمحافظة على صحة جميع 

صحة  الحسبان  في  آخذة  القطري،  المجتمع  أفراد 

العدوى  نقل  عدم  على  والحرص  الطالب،  أسر  أفراد 

داخل المنازل، مشيدًا بجهود وزارة التعليم بالتعاون 

في  العاملين  جميع  تطعيم  في  الصحة  وزارة  مع 

المدارس للمحافظة على استمرار العملية التعليمية. 

جائحة  أزمة  بداية  في  نجحت  الوزارة  أن  وأوضح 

كورونا شهر مارس العام الماضي، في االنتقال السريع 

والناجح من عملية التعليم التقليدية إلى التعليم عن 

بعد، مما سهل على المدارس في الوقت الراهن العودة 

مرة أخرى لعملية التعليم عن بعد، وذلك لما تمتلكه 

المدارس بجميع مكوناتها من خبرة واسعة اكتسبتها 

خالل الفترة الماضية، كذلك برامج متطورة، الفتًا إلى 

الدراسة  في  الماضي  األحد  منذ  بدأت  المدارس  أن 

عن بعد من خالل الدروس المصورة ومتابعة الطالب 

وحل الواجبات وأخذ نسب الغياب من خالل الحضور 

اليومي.

وأشاد مرشد الشعر بما تمتلكه وزارة التعليم من بنية 

تحتية قوية ومتطورة من تكنولوجيا متطورة وأجهزة 

بجميع  السرعة  عالية  انترنت  وخطوط  حاسوب 

قد  كانت  التعليم  وزارة  أن  إلى  الفتًا  الدولة،  مدارس 

التعليم  نظام  إلى  التحول  في  سنوات  منذ  بدأت 

اإللكتروني، وذلك من خالل الحقيبة اإللكترونية التي 

لترشيد  الوطنية  والحملة  الطالب،  على  توزيعها  تم 

قطر  مجلس  مع  بالتعاون  إطالقها  تم  التي  الطباعة 

على  االعتماد  في  تساهم  التي  الخضراء،  للمباني 

النظام اإللكتروني بدياًل عن النظام الورقي.

قطر  بدولة  المدارس  أن  التربوي  الخبير  وأوضح 

عملية  استيعاب  في  الحالية  الفترة  خالل  نجحت 

التعليم عن بعد والتواصل الجيد مع الطالب والعمل 

خالل  من  التعلم،  مهارات  من  العديد  إكسابهم  على 

برنامج »التيمز« الذي تعتمد عليه وزارة التعليم في 

الدولة  مدارس  بجميع  الدراسة  أن  مؤكدًا  الدراسة، 

ستنتظم بها العملية التعليمية خالل فترة وجيزة ال 

تتعدى أياما معدودة، حيث يقوم المعلمون بالمدارس 

وأخذ  والتحليل  الشرح  عمليات  في  كبير  بجهد 

التغذية الراجعة، كما تم تحديد أهم طرق التواصل 

طرق  أو  التوقيتات  حيث  من  والمعلمين  الطالب  بين 

حل الواجبات أو التفاعل مع دروس المشاهدة، وذلك 

تساعد  جيدة  تعليمية  استراتيجية  وضع  خالل  من 

في االرتقاء بعملية التعليم عن بعد.

االختبارات 
إن  قال  المقبلة،  الفترة  خالل  االختبارات  نظام  وعن 

التقييم  وهما  للتقييمات  نظامين  وضعت  الوزارة 

عملية  في  الطالب  انتظام  إلى  يرمي  والذي  اليومي 

التعليم عن بعد والمتابعة المستمرة للمعلم لطالبه، 

يتم  التي  األسئلة  على  الطالب  اجابة  تكون  حيث 

وقت  من  ساعة   24 خالل  المعلم،  قبل  من  وضعها 

طرحها، دليال على متابعة الطالب لعملية التعلم، وفي 

حالة عدم اجابة الطالب على األسئلة يتم التواصل مع 

لدروسه  الطالب  متابعة  عدم  على  للتعرف  األمر  ولي 

وواجباته المدرسية.

كما أقرت الوزارة خالل بداية عملية التعليم عن بعد 

النوع الثاني من التقييم، وهو التقييم األسبوعي لطالب 

سبعة  وهي  عشر،  الحادي  إلى  األول  من  الصفوف 

تقييمات أسبوعية، وذلك حتى اختبارات نهاية العام 

التي سيتم إجراؤها داخل المدارس بنظام االختبارات 

قوية  احترازية  إجراءات  وفق  ستتم  والتي  التقليدية 

تساهم في المحافظة على صحة الطالب والمعلمين.

التقييم  عملية  أن  إلى  أشار  األسبوعي،  التقييم  وعن 

والمقالية  الموضوعية  األسئلة  من  عددا  ستتضمن 

تم  التي  للمعارف  الطالب  اكتساب  تختبر  التي 

على  ويتوجب  الواحدة،  للمادة  األسبوع  خالل  طرحها 

خالل  للمادة  األسبوعي  التقييم  عن  اإلجابة  الطالب 

على  األسبوعي  التقييم  طرح  تاريخ  من  واحد  أسبوع 

المنصة، كما يقوم المعلم بتصحيح اجابات الطالب 

عن التقييم األسبوعي ومنحه الدرجة على ادائه.

تذليل العقبات
التقنية  المشكالت  أن  الشعر  مرشد  السيد  وأكد 

التي واجهت العديد من الطلبة وأولياء األمور في بداية 

عملية التعليم عن بعد، قد انتهت باالنتقال للمنصة 

العديد  الوزارة  وفرت  كما   ،»Ms Teams« التعليمية 

من البدائل اإللكترونية منها روابط الدروس المصورة، 

وقناة وزارة التعليم على يوتيوب التي تتضمن الدروس 

المصورة، وكذلك إطالق قناتين تليفزيونيتين تقومان 

ببث الدروس في مواعيد محددة، لكل من لم يتمكن 

من االستماع إلى دروسه سواء من خالل نظام lms أو 

.teams مايكروسوفت

منسقي  جميع  طالبت  التعليم  وزارة  أن  إلى  وأشار 

موظفي  وكذلك  المدارس،  في  اإللكترونية  المشاريع 

إدارة المشاريع في الوزارة، بالتواجد يوميًا لحل جميع 

المشكالت التقنية التي يمكن أن تواجه الطالب وولي 

التجربة،  إلنجاح  استفساراتهم،  على  واإلجابة  األمر، 

مطالبًا أولياء األمور بضرورة دعم أبنائهم لعملية التعلم 

لتعويض  التعلم؛  عملية  لمواصلة  الطرق  بشتى 

األمور  أولياء  وضع  خالل  من  المدرسة  في  يفوتونه  ما 
خطة يومية ألبنائهم ليتمكنوا من التعلم، والتواصل 

والتواصل  النصائح،  على  للحصول  المدرسة  مع 

موقع  زيارة  أهمية  إلى  باإلضافة  أبنائهم  معلمّي  مع 

المدرسة على اإلنترنت بانتظام.

وأوضح ان وزارة التعليم نجحت خالل الفترة الماضية 

منقطعة  باحترافية  التعليمية  العملية  إدارة  في 

النظير، وحققت معادلة شديدة الصعوبة والتعقيد، 

واألطقم  الطالب  صحة  على  الحفاظ  خالل  من 

جهة،  من  الحكومية  بالمدارس  واإلدارية  التدريسية 

حصول  على  والحرص  التعليمية  العملية  واستمرار 

المنهج  من  المطلوب  المعرفي  العمق  على  الطالب 

الدراسي بكل مراحل التعليم حتى ال تحدث فجوة في 

المستوى األكاديمي للطالب.

وعن عملية التعليم المدمج الذي طبقته الوزارة خالل 

ولم  ناجحة  عملية  كانت  إنها  قال  الماضية،  الفترة 

العملية  أطراف  من  طرف  ألي  أضرار  أي  عن  تسفر 

التعليمية، ففي حين أوقفت العديد من الدول الدراسة 

ان  إال  كورونا »كوفيد- 19«،  جائحة  انتشار  بسبب 

وزارة التعليم بدولة قطر وبفضل ما تمتلكه من بنية 

أن  شديدة  ببراعة  استطاعت  حديثة،  تكنولوجية 

تقوم بالمزج بين التعليم عن بعد والتعليم التقليدي 

بحضور الطالب للمدارس، حيث قامت في هذا اإلطار 

شقين  على  تقوم  متقدمة  أكاديمية  خطة  بعمل 

المواد  تدريس  على  يقوم  األول:  الشق  أساسيين. 

بالمدرسة  للطالب  األدبية  أو  العلمية  سواء  الدراسية 

تقوم  أن  دون  الدراسي  المنهج  ضغط  على  والعمل 

على  ذلك  في  معتمدة  المناهج،  من  جزء  أي  بحذف 

خطط وإستراتيجيات تدريس حديثة وبراعة كبيرة 

خالل  الوزارة  عملت  والتي  التدريسية،  األطقم  من 

التعليمية  مهاراتهم  تنمية  على  الماضية  السنوات 

إلى  مشيرًا  المستمرة،  التدريبية  الدورات  خالل  من 

أن الوزارة تمتلك نخبة متميزة من األطقم التدريسة 

تعتبر األكثر خبرة بين دول الخليج العربي.

وضعتها  التي  الخطة  من  الثاني  الشق  أن  وأوضح 

الوزارة، يقوم على أن خصصت عملية التعليم عن بعد 

المعلمون  بها  يقوم  كان  التي  والتدريبات  للمراجعات 

أن  على  المعلمون  عمل  حيث  الدراسي،  الفصل  في 

عملية  خالل  للطالب  لصيقة  مراجعة  هناك  تكون 

التعليم عن بعد، كذلك المتابعة المستمرة مع ولي 

األمر، حيث قامت الوزارة خالل الفترة الماضية بعمل 

الئحة ضبط سلوكي لعملية التعليم عن بعد، مؤكدًا 

أن قطر كان لها السبق بين الدول العربية، في قيامها 

بتقنين عملية التعليم عن بعد، وإصدار الئحة خاصة 

بها شملت قوانين منظمة وعقوبات رادعة للطالب في 

قلب  في  األمر  ولي  بوضع  قامت  كما  تجاوز،  أي  حالة 

في  ومشاركته  أبنائه  لمتابعة  التعليمية  العملية 

الدروس، من خالل اسم مستخدم يستطيع من خالله 

االطالع على دروس أبنائه ودرجاتهم وتقييم المعلم لهم، 

وكذلك الحضور اليومي للدروس من عدمه.

بوضع  قامت  الدور  لهذا  واستكماال  الوزارة  أن  وبين 

المراحل  لجميع  التقييم  لعملية  متكاملة  سياسة 

الذي  المعرفي  العمق  على  والتعرف  التعليمية، 

على  المدارس  تعمل  كما  الطالب،  إليه  وصل 

الجميع  التزام  منها  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق 

اآلمن  التباعد  وتحقيق  والقفازات  الكمامات  بارتداء 

فحص  كذلك  مستمر،  بشكل  اليدين  وتعقيم 

المدرسية،  المباني  مداخل  عند  الحرارة  درجة 

من  أي  ظهور  حالة  في  الحضور  عدم  على  التأكيد 

أعراض فيروس كورونا أو ان يكون مخالطا ألي أحد 

من أسرته قد أصيب بالفيروس.

الخبير التربوي مرشد الشعر:

»التعليم عن بعد« يحافظ على صحة الطالب والمعلمين

خطط وإستراتيجيات تدريس حديثة ساهمت في 
نجاح التجربة

قطر كان لها السبق في إصدار الئحة تنظم 
عملية التعليم عن بعد

{ مرشد الشعر
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صالح بن عبدالله السليطي رئيس مجلس اإلدارة:

مدرسة الزيتون تطرح برنامجا تعليميا بمعايير عالمية 
مريم الجليطي

أكد رجل األعمال السيد صالح بن 
عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة 

مدرسة الزيتون الدولية على مواصلة 
تطوير المدرسة من خالل مواكبة 

األساليب التعليمية الحديثة والمحدثة 
التي من شأنها إنماء مستوى الطالب 

وإشباع رغبتهم في التعلم واالبتكار 
والتميز، الفتا أن مدرسة الزيتون 

نجحت في حجز مكانتها بين أفضل 
المدارس في دولة قطر خالل 7 سنوات 

من العمل المثمر.

برنامج أكاديمي مميز
تجاوز  قد  الحالي  الطلبة  عدد  أن  السليطي  أكد 

3000 طالب متوزعين على أفرع المدرسة الخمسة 
في منطقة الهالل والثمامة وعين خالد والخريطيات 

الذي  اإلقبال  حجم  على  يؤكد  ما  وهو  صالل،  وأم 

تشهده المدرسة. كما وضح أن تألق المدرسة خالل 

يرجع  قطر  في  تأسيسها  منذ  متواصلة  سنوات   7
تعليميا  نهجا  البداية  منذ  المؤسسة  اختيار  إلى 

الكوادر  مع  التعاقدات  خالل  من  انبثق  متجددا 

العلمية من مؤسسات ومنظمات تعليمية عالمية.

وأشار إلى أن البرنامج التعليمي الذي تقدمه مدرسة 

اتباع  موضحا  التعليم،  وزارة  من  معتمد  الزيتون 

بدعم  باألساس  تهتم  أساسية  لركائز  المدرسة 

أن  ولفت  الطالب  قدرات  وتنمية  الخاصة  المواهب 

بشكل  التعليمية  الكوادر  مع  تتعاقد  ال  المدرسة 

المعترف  العالمية  المعاهد  خالل  من  بل  مباشر 

مع  التعاقد  من  »بداية  قطر،  دولة  وفي  دوليا  بها 

بالكوادر  لتزويدنا  أستراليا  في  رياضي  معهد 

معهد  مع  التعاقد  تم  كما  الرياضية،  التدريبية 

لتزويدنا  بريطانيا  من  متخصص  انجليزية  لغة 

التعاقد  إلى  باإلضافة  الممتازة.  التعليمية  بالكوادر 

مع مؤسسة تختص بالقيادة وفن الخطابة لتدريب 

الخطاب  إلقاء  على  ومساعدتهم  المستقبل  قيادات 

كما  والقيادة،  التعبير  من  الطالب  تمكين  وبالتالي 

من  للطلبة  مختص  تعليمي  معهد  مع  تعاقدنا 

التعاقدات  هذه  ومازالت  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

مستمرة منذ التأسيس إلى اآلن«.

تجاوز صعوبات الجائحة
يشهدها  التي  االستثنائية  الظروف  عن  وبالحديث 

استطاعت  المدرسة  إن  السليطي  قال  العالم، 

تجاوز الصعوبات التي واجهتها في بداية الجائحة 

ومواكبة التغييرات، وأثمر التعليم عن بعد بالنجاح 

المتمثلة  التعليم  وزارة  إرشادات  بفضل  وذلك 

المدارس  تراخيص  إدارة  مدير  الغالي  حمد  في 

»ارتأيت  العالي.  والتعليم  التعليم  بوزارة  الخاصة 

في هذه الصعوبات فرصة لمواجهة التحدي واثبات 

تداركنا  التأقلم،  على  قادرة  الزيتون  مدرسة  أن 

تأقلم  ما  وسرعان  قياسي  وقت  في  الصعوبات 

التعليمي  الكادر  جهود  بفضل  والمؤسسة  الطالب 

لها  األسرة  ان  أيضا  دراية  على  ونحن  األسر،  ودعم 

دور كبير جدا ولوال جهودهم في مساندة أبنائهم لما 

نجح التعليم عن بعد بهذه السرعة«.

فنية  بجهات  االستعانة  تم  انه  كشف  كما 

بتدريب  الالزمة  التدريبات  كل  قدمت  خاصة 

عن  التعليم  تبني  كيفية  عن  التعليمي  الكادر 

تغطية  فتمت  والتحضر،  التأقلم  وكيفية  بعد 

المواد  لشرح  بالنسبة  أما  التقنية،  النواحي  كل 

يتمتعون  فالمدرسون  للطالب  المعلومة  وتوصيل 

بالكفاءة الالزمة.

الخطط المستقبلية للمدرسة:
التعليمية  المراحل  في  التوسعة  خطة  أن  أكد 

أولويات  من  هي  الثانوية  المرحلة  فتح  خالل  من 

السامية،  التعليم  برسالة  »أؤمن  حاليا:  المدرسة 

لتقديم  وسائل  ُنعتبر  خاصة  كمدرسة  ونحن 

إضافة في المجال التعليمي في قطر، واالنتقال إلى 

أمر  هو  ولكن  خطة  مجرد  ليس  الثانوية  المرحلة 

معينة  مراحل  على  يحدث  التطبيق  لكن  أساسي، 

ومدروسة بعناية فائقة لكن أؤكد أن مسألة االنتقال 

للمرحلة الثانوية هو أمر أكيد وقريب«. 

وأضاف أن مواصلة النظر في جودة التعليم ومواصلة 

مواكبة كل ما هو مفيد وجديد في القطاع هو ضمن 

عن  التعليم  في  االرتقاء  خاصة  الدائمة،  الخطط 

سوى  له  يكن  ولم  ممتازة  نتائج  حقق  الذي  بعد 

األسر  مشاركة  في  ساهم  كما  اإليجابي  التأثير 

وإدراكا  أقوى  تواصال  خلق  مما  والمدرسة  الطالب 

أعلى لمستوى الطالب.

وعبر السليطي عن فخره بمدى تقدم التعليم في 

في  بالتعليم  الرشيدة  القيادة  باهتمام  وأشاد  قطر 

مجال  تطوير  إلى  الدائم  السعي  خالل  من  الدولة 

والتعليم  التعليم  التعليم وعبر عن امتنانه لوزارة 

إلنجاح  والدعم  التسهيالت  كل  لتقديمها  العالي 

مسيرة التعليم في قطر. كما تقدم بالشكر لسمو 

للمتميزين  المتواصل  تشجيعه  على  البالد  أمير 

في المجال التعليمي واستقباله لهم هو أكبر دليل 

واستشهد  الدولة  في  مستوى  أعلى  من  دعم  على 

المفدى  البالد  أمير  سمو  بتكريم  ذلك  على 

االستثنائية  الظروف  رغم  علمًيا،  المتميزين 

سموه  اهتمام  مدى  يعكس  مما  كورونا  لجائحة 

رؤية  تحقيق  في  الكبير  ودورها  التعليم  بمنظومة 

قطر الوطنّية 2030.

7 سنوات تكللت 
بالنجاح والتألق 

التعليمي والتربوي

نواصل تعاقداتنا 
مع معاهد عالمية 

لتزويدنا بكادر 
تعليمي متميز

»ازدهار التعليم في قطر هو نتاج جهود وزارة التعليم وتوجيهات القيادة الرشيدة«

} تصوير: ياسر زكريا
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مدرسة الدوحة البريطانية – روضة الحمامة

الفرع الجديد بالقرب من مدينة لوسيل

قبل  من  البريطانية  الدوحة  مدارس  اعتماد  أعيد 

يناير 2020،  في    )CIS( الدولية  المدارس  مجلس 

كما تم اعتمادها من قبل مجلس اعتماد المدارس 

الوطنية في قطر ومجلس المدارس البريطانية في 

»متميزة«  كمدرسة  تصنيفها  وتم  األوسط  الشرق 

من قبل مجلس المدارس البريطانية في الخارج.

عالية  تطلعات  البريطانية  الدوحة  مدارس  لدى 

لجميع الطالب ونعتقد أن كل طفل أو شاب يجب 

مدارسنا،  من  قدرممكن  أكبر  على  يحصل  أن 

يمكنهم  المتعلمين  جميع  بأن  إيماننا  على  بناًء 

ويحتاجون ويريدون اإلنجاز، تفخر مدارس الدوحة 

المتمركز  المتميز  التعليم  بتقديمها  البريطانية 

حول الطالب. تدار مدارسنا بقيادة قوية وذات خبرة، 

المدارس  بيئة  من  المعرفة  من  ثروة  لديهم  ممن 

الدولية ونظام المدارس في المملكة المتحدة. نحن 

نشجع مناخ التوقعات العالية مركزين على أهمية 

النجاح األكاديمي الرفيع لجميع طالبنا. كما نعمل 

أيضًا على تطوير شخصية طالبنا للتأكد من أنهم 

مستعدون تمامًا للعالم األوسع.

تراعي  التي  المدارس  من  متناغمة  مجموعة  نحن 

المجتمع والقيم العائلية في صميم ما نقوم به، لن 

نقبل إال بتقديم األفضل ألطفالنا ونعتقد أن جميع 

طالبنا يستحقون بتساٍو تعليمًا متميزًا.

التسجيل في مدرسة الدوحة البريطانية الجديدة 

مرحلة  من  للطالب  اآلن  مفتوح  الحمامة  روضة  في 

الروضة إلى الصف التاسع بداية، يرجى التواصل 

مع قسم التسجيل لمزيد من التفاصيل.

• تعليم بمستوى عالمي منذ 1997
• مدرسون بريطانيون مؤهلون وذوو خبرة

• المنهج الوطني إلنجلترا من مرحلة الروضة حتى 
الصف 13

• أحدث المرافق والموارد
• منهج يعكس الطبيعة الديناميكية لمجتمعنا

• تعليم وتوجيه مهني شامل
• قاعات دراسية ومرافق حديثة وواسعة

• كافيتريا مجهزة بالكامل ومرافق لتناول الطعام
• بيئة مدرسية آمنة وصحية.

تصنف مدارس الدوحة البريطانية ضمن المدارس البريطانية الدولية الرائدة في 
المنطقة والعالم. وتوازي أفضل المدارس الدولية وأفضل المدارس المستقلة 

في المملكة المتحدة. نوفر منهجا تعليميا بريطانيا متميزا للطالب  من عمر 3 
إلى 18.

مدارس الدوحة البريطانية هي عائلة من المدارس تقدم خدماتها ألكثر من 2400 
طالب من أكثر من 90 جنسية مختلفة.

المدرسة بدأت في عين خالد عام 1997 ومن ثم انضمت إليها مدرستنا في الوكرة 
عام 2014. وستكون مدرسة الدوحة البريطانية روضة الحمامة أحدث مدارسنا، 

وسيتم افتتاحها في سبتمبر 2021 بمبنى عصري يضم مسبحًا داخليًا وصاالت 
رياضية متعددة األغراض ومالعب خارجية ومساحات خضراء ومسرحا عصريا 

مجهزا بأحدث التجهيزات. وتم تأثيث جميع الفصول الدراسية بأحدث التجهيزات 
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، مما يضمن استخدام المعلمين ألحدث بيئة 

تعليم وتعلم مبتكرة ممكنة.

مدرسة الدوحة 
البريطانية - منذ 1997

روضة الحمامة 
االفتتاح في 

سبتمبر 2021

التسجيل 

مــفــتـوح
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  تفضل باالنضمام إلى الفرع الجدید في أسرة مدراس الدوحة البریطانیة.
 تعد مدرسة الدوحة البریطانیة عالمة فارقة في مجتمع المدارس الدولیة في قطر

وقد صنفت بأنھا "مدرسة متمیزة" توازي أفضل المدارس الدولیة في جمیع أنحاء العالم
 (ھیئة المدارس البریطانیة في الخارج         - زیارة

 یقدم مدرسونا البریطانیون تعلیماً من الدرجة األولى لتمكین طالّبنا من االزدھار في بیئة
دینامیكیة وعالمیة

نرحب بطلبات االلتحاق بمدرستنا الحدیثة بقرب استاد لوسیل الشھیر

مدرسة الدوحة البریطانیة

االفتتاح
في سبتمبر 2021

تعلیم عالمي المستوى منذ سنة 1997

BSO .(2018

.

.

التسجیل مفتوح

التسجیل مفتوح

التسجیل
مفتوح

لسبتمبر 2021

روضة الحمامة



أبريل 82021
20212021

كلية أوريكس العالمية بالشراكة مع جامعة ليفربول جون مورس في قطر

من السنة التأسيسية إلى التخرج
مورس  جون  ليفربول  جامعة  مع  بالشراكة 

تمت المصادقة واعتماد كلية أوريكس العالمية 

بدولة  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  قبل  من 

قطر في عام 2019. تطرح الكلية مجموعة مميزة 

المعرفة  معايير  أعلى  توفر  التي  البرامج  من 

الطلب  يزداد  التي  المهارات  وأفضل  للطالب 

عليها في جميع أنحاء العالم وتحديدًا في دولة 

في  شاملة  معرفة  تقديم  على  تركز  كما  قطر. 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هذا 

وبدأت كلية أوريكس العالمية استقبال طلبات 

وفتحت   2020 مارس  في  وااللتحاق  التسجيل 

الدراسي  للفصل  للطلبة  التسجيل  باب  اآلن 

متميزة  برامج  أربعة  خالل  من   2021 سبتمبر 

يمكن للطالب إكمالها والتخرج منها في قطر.

لقد أكد الدكتور حميد المدفع، أحد مؤسسي 

العالمية،  أوريكس  كلية  إدارة  مجلس  ورئيس 

بتمكين  المتمثلة  بمهمتها  المؤسسة  التزام 

بين  التفاعالت  خالل  من  المعرفة  مستقبل 

أول  أنها  وأكد  واالبتكار،  والبحث  التعليم 

تركز  قطر  في  العالي  للتعليم  خاصة  مؤسسة 

على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

خبرة  ذي  فريق  وجود  خالل  من  خاص.  بشكل 

الدكتور  بقيادة  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

بثروة  يتمتع  الذي  أوشترلوني،  تشارلز  أنتوني 

مع  وتعاونهم  والمهنية،  األكاديمية  الخبرة  من 

يوفرها  التي  المعايير  لرفع  الكلية  مؤسسي 

قطاع التعليم العالي في دولة قطر.

العربية  الجزيرة  شارع  في  الكلية  مبنى  يقع 

مختبرات  بأحدث  والمجهز  المسيلة،  بمنطقة 

مختبر  في  األجهزة  أحدث  المدنية،  الهندسة 

دراسية  مساحات  لالبتكار،  مركز  الحاسوب، 

تصميم  تم  لقد  وكافيتريا.  مكتبة،  متعددة، 

المرافق لتقديم أفضل تجربة طالبية والحصول 

الموجه  المهني  للتعليم  نتائج  أفضل  على 

والمصادق عليه دوليًا. 

حول جامعة ليفربول 
جون مورس

تأسست  عاًما،   195 قبل  متواضعة  بداية  مع 

انجلترا  في  آنذاك  نوعها  من  األولى  الجامعة 

والتأثير  بالسلطة  يتمتعون  أشخاص  قبل  من 

وأهمية  للتعليم  التحويلية  اآلثار  أدركوا  والذين 

تعلم وطموح األفراد والمجتمعات.

إنشاء  والرائدة  الصغيرة  الحركة  هذه  أعقب 

ليفربول  وكلية  الفنون  ومدرسة  ليفربول  معهد 

البحرية، وتبع ذلك افتتاح مابيل مارش، حرم آي 

إم مارش الجامعي في مدينة ليفربول. وضعت 

هذه المنظمات مًعا أسس جامعة ليفربول جون 

وواصلت  وازدهرت  نمت  مؤسسة  وهي  مورس، 

توفير الفرص لمئات اآلالف من الطالب.

طالب  من 25000  أكثر  المؤسسة  تضم  اليوم، 

من أكثر من 100 دولة من جميع أنحاء العالم، 

وأكثر من 4500 موظف وأكثر من 250 برنامجا 

مورس  جون  ليفربول  جامعة  تعد  دراسيا. 

ديناميكية  وأكثرها  الجامعات  أكبر  من  واحدة 

وتقدًما في المملكة المتحدة.

أهم النقاط:
وكالة  من  إشادتين  على  تحصل  جامعة  أول   -

ضمان الجودة - المملكة المتحدة ) 2016(

)دليل  للهندسة  جامعة   20 أفضل  من   -
الجامعات الكامل 2019(

 University في  لألبحاث  الثالثة  المرتبة   -
Alliance Group  في 2014

-  95 ٪  من الخريجين انضموا لسوق العمل أو 
واصلوا تعليمهم الدراسي في غضون 6 أشهر من 

)DLHE 2016/2017( تخرجهم

المتحدة  المملكة  في  جامعة   50 أفضل   -
العالي  للتعليم  تايمز  جامعة  )تصنيفات 

العالمي 2020(.

* بقيادة الطالب: حقق »أسبوع األعمال الخيرية« نجاحا وتم جمع مبلغ قدر بـ4,889 رياال قطريا

* استضافة طالب كلية أوريكس العالمية ليوم تشجيعي ملهم 

* * مشاركةمشاركة  الموظفينالموظفين  والطلبةوالطلبة  فيفي  حملةحملة » »ازرعازرع  مليونمليون  شجرةشجرة« « دعمادعما  لالستدامةلالستدامة  
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اإلبراهيم  صالح  الدكتور  قال  اإلطار  هذا  وفي 

قطر  احتالل  إن  الثانوية  الدوحة  مدرسة  مدير 

لهذا الترتيب يأتي في إطار جهود الدولة في دعم 

القرن  بدايات  في  انطالقها  منذ  التعليم  عملية 

مرتفعة  ميزانيات  بتخصيص  وذلك  الماضي، 

في  األعلى  تعتبر  التعليم  منظومة  لتطوير 

الدعم  عملية  شملت  كذلك  العربية،  المنطقة 

مراحلها  بجميع  بالمدارس  العلمي  البحث 

ارتفاع  في  الوزارة  هدف  حقق  مما  الدراسية 

نسبة األبحاث المقدمة من مدارس الدولة.

البحث  عملية  صالح  الدكتور  واستعرض 

الماضية،  السنوات  خالل  قطر  بدولة  العلمي 

 ،2018/2017 الدراسي  العام  في  إنه  وقال 

المرحلة  من  وطالبة  طالبا  من 175  أكثر  شارك 

واألسبوع  النهائية  التصفيات  في  االبتدائية 

من  أكثر  فيها  قدموا  العلمي  للبحث  الوطني 

المرحلة  من  شارك  كما  علميا،  بحثا   60
قدموا  وطالبة،  طالبا   284 والثانوية  اإلعدادية 

المعرض  أن  إلى  الفتة  علميا،  بحثا   150 فيها 

واألبحاث  األفكار  لتبادل  علمية  منصة  يعتبر 

على  الضوء  إللقاء  والمعلمين  بالطالب  الخاصة 

المعلمين  من  كل  لدى  البحثية  االهتمامات 

والطالب.

النهائية  التصفيات  في  شارك  كما  وأضاف: 

المعرض،  بذات  اإلجرائي  البحث  لمسابقة 

نحو 411 معلمًا من 97 مدرسة وقدموا 363 بحثًا 

الوطنية  المسابقة  في  شارك  كما  إجرائيًا، 

المتسابقين  تؤهل  والتي  العلمي  للبحث 

العاشر  الوطني  المعرض  في  للمشاركة 

 218 من  طالب   1900 نحو  الطلبة  ألبحاث 

المراحل  مختلف  في  وخاصة  حكومية  مدرسة 

الدراسية وقدموا 900 بحث ومشروع ابتكاري. 

-2018 العلمي  البحث  معرض  ان  وأوضح 

من  كبيرة  مجموعة  فيه  تنافس   ،2019
من  بحثا   913 ترشيح  عنها  أسفر  األبحاث، 

بحثا   191 منها  الدراسية،  المراحل  جميع 

طالبا   537 بها  شارك  االبتدائية  المرحلة  من 

من  المشاركة  األبحاث  عدد  بلغ  بينما  وطالبة، 

 676 بها  شارك  بحثا،   349 اإلعدادية  المرحلة 

المتأهلة  األبحاث  عدد  بلغ  كما  وطالبة،  طالبا 

من المرحلة الثانوية 373 بحثًا، شارك بها 722 

طالبا وطالبة. 

باألكاديميين  الخاصة  األبحاث  صعيد  وعلى 

تم  إنه  الشعر  مرشد  التربوي  الخبير  قال 

للتربويين،  اإلجرائي  البحث  مسابقة  تنظيم 

النحو  على  توزعت  بحثا،   443 فيها  تنافس 

االبتدائية  المرحلة  من  بحثا   185 التالي: 

المرحلة  من  بحثا  و128  معلما،   230 بها  شارك 

اإلعدادية شارك بها 149 معلما، كما وصل عدد 

تقدم  بحثا،   130 إلى  الثانوية  المرحلة  أبحاث 

بها 149معلما، مشيرا إلى ان البحوث اإلجرائية 

عملية  في  الهامة  األدوات  أهم  إحدى  تعتبر 

التطوير المهني الذاتي للمعلم.

مدير  الكواري  عبدالله  السيد  قال  جانبه  من 

النظام  تصدر  إن  ثابت  بن  حسان  مدرسة 

في  األولى  المراتب  قطر  بدولة  التعليمي 

فراغ،  من  يأت  لم  الدولية  التقييمات  أغلبية 

على  القائمون  بذله  كبير  بجهد  جاء  وإنما 

التطوير  عملية  منذ  التعليمية  المنظومة 

المحدثة  والمناهج  الدولة  لمدارس  الشاملة 

تطبيقها  يتم  التي  التدريس  وإستراتيجيات 

في المدارس، الفتًا إلى أن عملية التطوير بدأت 

انعكاس  لها  وكان  ماضية،  عديدة  سنوات  منذ 

الجوائز  من  العديد  طالبنا  حصد  على  كبير 

كتب - محمد الجعبري 

حافظت دولة قطر على ترتيبها في تقرير جودة التعليم العالمي الصادر عن 
المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، حيث تصدرت قطر المركز األول 

عربيا والرابع عالميا في تقريرها الدوري الذي صدر مؤخرا، وذلك بعد أن احتلت 
نفس المركز لسنوات عديدة ماضية، حيث أظهر التقرير تراجع ترتيب الكثير 

من الدول العربية في مجال جودة التعليم.
وجـاء باإلحـصائيات أن قطر تخصص 3.2 % من ناتجها القومي ونحو 12 % 

من إنفاقها الحكومي لإلنفاق على التعليم، أي نحو ستة مليارات دوالر سنويًا، 
وأن مجموع ما ستنفقه على التعليم حتى عام 2025 سيتخطى 41 مليار دوالر، 

حيث يعتبر التعليم أحد أهم عوامل تطور الدول، لذا تحرص كل دولة على 
تطوير منظومة التعليم لديها للوصول إلى أعلى جودة تعليمية وبحثية.

تخصص 3.2 % من ناتجها القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لإلنفاق على التعليم.. مديرو مدارس:

قطر تتصدر األنظـــــــــــــــمة التعليمية الدولية

د.صالح اإلبراهيم: ميزانيات 
مرتفعة لتطوير التعليم 
هي األعلى في المنطقة 

العربية

مرشد الشعر: البحوث 
اإلجرائية أهم عمليات 

التطوير المهني 
الذاتي للمعلم 
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قوة  على  يدل  مما  المتميزة،  واإلقليمية  الدولية 

مخرجات العملية التعليمية بدولة قطر، حيث 

العديد  في  األولى  المراكز  على  الطالب  حصل 

متفوقين  فيها،  شاركوا  التي  المسابقات  من 

حيث  المشاركة،  الدول  من  العديد  على  بذلك 

ألكثر  المسابقات  تلك  في  المشاركات  وصلت 

من ثالثين دولة من جميع دول العالم.

وقال إن حصول طالب مدارس الدولة على العديد 

دليل  أكبر  لهو  األخيرة  الفترة  في  الجوائز  من 

كذلك  التعليمية،  العملية  مخرجات  قوة  على 

واألكاديمية  التعليمية  الخطط  قوة  على  يدل 

التي تقوم عليها وزارة التعليم والتعليم العالي، 

عام  كل  بداية  في  تأتي  والتي  األخيرة  الفترة 

الرؤية  بخالف  هذا  اختبار،  كل  وعقب  دراسي 

بالمدارس  اعتمادها  تم  التي  اإلستراتيجية 

الفكري  اإلبداع  دعم  على  تقوم  والتي  الحكومية، 

لخلق  العلمية  بالمواد  واالهتمام  الطالب  لدى 

كذلك  والمبدعين،  الباحثين  من  جديد  جيل 

العمل على تهيئتهم القتصاد المعرفة.

وأشار السيد صندح النعيمي مدير مدرسة علي 

التي  الجوائز  تلك  إلى  اإلعدادية  طالب  أبي  بن 

حيث  األخيرة،  الفترة  قطر  دولة  طالب  حصدها 

حصل وفد طالبي يمثل وزارة التعليم والتعليم 

في  مشاركته  اثناء  الثالث  المركز  على  العالي 

الدولية  ليجو«  »فيرست  الدولية  المسابقة 

أقيمت  والتي  البرمجة،  فئة   ،FLL للروبوت 

األميركية  ميشيجان  بوالية  ديترويت  بمدينة 

فوز  كذلك   ،2019 أبريل   27-24 من  الفترة  في 

طالب دولة قطر بـ٤ ميداليات ذهبية وفضيتين، 

واالبتكار،  للبحث  الدولي   )ITEX( معرض  في 

دولي  بحضور  ماليزيا  بجمهورية  أقيم  الذي 

المشاريع  بتحقيق  منوهًا  كبير،  وإقليمي 

قطر  بدولة  الحكومية  المدارس  من  المقدمة 

ذهبية  ميداليات  أربع  الثانوية  للمرحلة 

واحدة  المسابقة  هذه  تعد  حيث  وفضيتين، 

من أكبر المسابقات الدولية في مجال البحوث 

المشاركة  تعد  كما  العلمية،  واالبتكارات 

وأحدث  أهم  لعرض  مناسبة  فرصة  ألبنائنا 

األعمال  ورجال  المصنعين،  بحضور  االبتكارات 

ثم  ومن  لتبنيها  تمهيدًا  باالبتكارات  المهتمين 

تسويقها.

من جانبها قالت الخبيرة التربوية وفاء سويدان 

إن النظام التعليمي بدولة قطر يعتبر من أقوى 

من  للعديد  وذلك  الدولية،  التعليمية  النظم 

الماضية،  الفترة  طالبنا  حققها  التي  اإلنجازات 

على  طالبنا  حصول  اإلنجازات  هذه  ومن 

أولمبياد  منافسات  في  البرونزية  الميدالية 

المقام  عشر  الخامس  للناشئين  الدولي  العلوم 

بتسوانا  جمهورية  عاصمة  غابرون  بمدينة 

ديسمبر   11-2 من  الفترة  خالل  استمرت  والتي 

.2018

كما حصل الوفد الطالبي القطري المشارك في 

أقيمت  التي  للروبوت  العربية  فيرست  بطولة 

نتائج  على  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في 

مكون  بوفد  قطر  دولة  شاركت  حيث  مشرفة، 

وحصلت  ومشرفة،  مدربين  و4  طالبًا   22 من 

عديدة  جوائز  على  المشاركة  األربعة  الفرق 

وصلت ألربع جوائز.

من  النوعية  هذه  مثل  ان  على  وأكدت 

فريق  وإحراز  بالقوة،  تتسم  المسابقات 

هذه  في  متقدمة  لمراكز  الثانوي  طلبة  من 

المسابقات انما يدل على الجهد الذي يبذل في 

المدارس، مما أثمر هذا العطاء وهذا النجاح، 

وألبنائنا  التوفيق  من  المزيد  لهم  ونتمنى 

المسابقة  هذه  في  شاركوا  ممن  الطالب 

ان  إلى  الفتة  المسابقات،  من  غيرها  وفي 

وإستراتيجية  رؤية  وفق  تعمل  التعليم  وزارة 

الكوادر  تأهيل  ضرورة  على  تقوم  واضحة 

احتياجاته  من  الوطن  حاجة  لتلبي  الوطنية 

لتحقيق عملية التنمية المرجوة.

تخصص 3.2 % من ناتجها القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لإلنفاق على التعليم.. مديرو مدارس:

قطر تتصدر األنظـــــــــــــــمة التعليمية الدولية

عبدالله الكواري: حصول 
طالبنا على جوائز 

عالمية أكبر دليل على 
قوة التعليم القطري

وفاء سويدان: وزارة 
التعليم تعمل وفق 

استراتيجية تأهيل 
الكوادر الوطنية

صندح النعيمي: حصلنا 
على المسابقة الدولية 

»فيرست ليجو« 
FLL الدولية للروبوت

المدارس حققت 
ارتفاعا كبيرا في 

نسبة األبحاث 
العلمية المقدمة

تطوير شمل المناهج 
التعليمية المحدثة 

وإستراتيجيات التدريس 
في المدارس
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كتب- محمد الجعبري 

قامت وزارة التعليم والتعليم العالي 
بوضع خطة متكاملة للنهوض 

بالعملية التعليمية للطالب ذوي 
االحتياجات الخاصة، تشمل هذه الخطة 

التوسع في المدارس المتخصصة 
لتعليم هذه الفئة من الطالب لتشمل 

جميع المناطق الجغرافية بالدولة، 
حيث تعتزم الوزارة افتتاح عدد من 

مدارس الهداية لذوي االحتياجات 
الخاصة، والتي استهلتها الوزارة بافتتاح 

مجموعة من المدارس والروض 
المتخصصة في مجال طالب ذوي 

االحتياجات الخاصة االعوام السابقة. 

تابعة  مدرسة  بافتتاح  الوزارة  تقوم  حيث 

الخاصة  االحتياجات  لذوي  الهداية  لمدرسة 

العام  البنات  فئة  والثانوية  االعدادية  للمرحلة 

خالل  من  وذلك   ،2021/2020 القادم  األكاديمي 

الخطاب  بن  عمر  مدرسة  طلبة  جميع  ضم 

إلى  األول  الصف  »من  للبنين  االبتدائية  الثانية 

حنيفة  أبي  مدرسة  طلبة  مع  الرابع«  الصف 

المبنى  يكون  بحيث  للبنين،  النموذجية 

المدرسة  مقر  الخطاب  بن  عمر  لمدرسة  المفرغ 

الجديدة للمرحلة اإلعدادية والثانوية بنات.

تابعة  مدرسة  افتتاح  على  العمل  جاري  كذلك 

الخاصة  االحتياجات  لذوي  الهداية  لمدرسة 

المبنى  في  والبنات  للبنين  االبتدائية  للمرحلة 

للبنات  االبتدائية  الرفاع  مدرسة  لروضة  المفرغ 

حاليا  والمستخدم  الخريطيات،  منطقة  في 

وذلك  المشتركة،  الخدمات  الدارة  كمخزن 

والمناطق  الخريطيات  منطقة  أهل  لخدمة 

المجاورة.

مدارس  سلسلة  بافتتاح  الخطة  بدأت  حيث   
اضطراب  ذوي  لطلبة  المتخصصة  الهداية 

التوحد واإلعاقة الذهنية البسيطة- المتوسطة، 

من خالل افتتاح روضة الهداية لذوي االحتياجات 

الخاصة - روضة الحمام بتاريخ سبتمبر 2016، 

االحتياجات  لذوي  الهداية  وروضة  مدرسة  تلتها 

كما   ،2017 أغسطس  في  الثمامة   – الخاصة 

الهداية  مدرسة  افتتاح   2019 عام  في  جرى 

الصف  )من  للبنين  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

الهداية  ومدرسة  التاسع(،  الصف  إلى  الخامس 

 – والبنات  للبنين  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

منطقة الصخامة )روضة وابتدائي(.

التعليم  وزارة  تعتزم  التي  الخطة  تضم  كما 

تنفيذها على عدد من السنوات القادمة، التوسع 

من  االنتهاء  تم  وقد  الدمج،  مدارس  رقعة  في 

لتكون  مدرسة  وستين  ثمان  تأهيل  مشروع 

المدارس،  في  اإلعاقة  ذوي  طلبة  لدمج  مراكز 

يونيو  الماضي  الشهر  في  منه  االنتهاء  تم  حيث 

تحديث  التطوير  عملية  تشمل  كما   ،2020
من  الفئة  بهذه  الخاصة  الدراسية  المناهج 

خطط  إضافة  التحديث  عملية  تشمل  الطالب، 

حديثة،  تعليمية  ووسائل  جديدة  تدريسية 

كذلك تطوير المناهج التي يتم تدريسها ألحدث 

دول  بجميع  الخاصة  التربية  علم  إليه  وصل  ما 
القطرية  الصبغة  على  المحافظة  مع  العالم، 

التراث  تدريس  على  والحرص  المناهج  بجميع 

والتاريخ القطري لهذه الفئة من الطالب. 

مدارس  في  التوسع  إطار  وفي  الوزارة  تقوم  كما 

من  عدد  باستقطاب  الدمج،  ومدارس  الهداية 

التربية  مجال  في  والتعليمية  التربوية  الكفاءات 

الخاصة للعمل في المدارس الجديدة وتعويض 

تقوم  حيث  المتقاعدين،  المعلمين  شواغر 

الحالية  الفترة  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 

الكوادر  صفوف  في  الشواغر  سد  على  بالعمل 

من  الدولة،  مدارس  لجميع  واإلدارية  التدريسية 

التربية  كلية  لخريجي  التقديم  باب  فتح  خالل 

المحلية،  بالجامعات  المقاربة  والتخصصات 

كليات  لخريجي  التقدم  باب  فتح  كذلك 

للمقيمين  الخارجية  الجامعات  من  التربية 

أسبوع،  لمدة  تستمر  والتي  قطر،  دولة  داخل 

بإدارة  المقابالت  إجراء  فورًا  بعدها  يبدأ  حيث 

الموارد البشرية بالمبنى الجديد لوزارة التعليم 

العالي. والتعليم 

لذوي  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وتوفر 

االحتياجات الخاصة والموهوبين، عناية تربوية 

الخاصة  التربية  إدارة  إشراف  تحت  خاصة 

ورعاية الموهوبين، وفقا إلى االحتياجات الفردية 

وتعمل  متخصصة.  كوادر  وعبر  طالب،  لكل 

بفرص  تزويدهم  على  السياق  هذا  في  الوزارة 

وإمكانياتهم  قدراتهم  مع  تتماشى  متنوعة  تعليم 

بناء  في  الفعالة  للمساهمة  وتدفعهم  جهة،  من 

تقدم  كما  أخرى.  جهة  من  المجتمع  وتطوير 

ذوي  لطلبة  والنفسي  التربوي  التقييم  خدمات 

المدرسة  تحديد  بهدف  الخاصة  االحتياجات 

أفضل  توفير  ثم  ومن  احتياجاتهم،  تلبي  التي 

من  الطلبة  لفئة  التعليمية  والبدائل  الخدمات 

ذوي اإلعاقة باختالف أنواعها.

الخاصة  االحتياجات  ذوي  طلبة  إلحاق  ويتم 

الخدمات  نوع  حسب  العام  التعليم  بمدارس 

فهناك  الحالة،  ومستوى  لشدة  ووفقا  المقدمة 

المدارس التي تقدم خدمات الدعم، وهي جميع 

احتياجات  تدعم  التي  العام  التعليم  مدارس 

العالجية  الخطط  متابعة  خالل  من  الطلبة 

مستوى  على  سواء  والتسهيالت  والترتيبات 

األنشطة  أو  المدرسية  البيئة  أو  التقييم 

الدمج،  خدمات  تقدم  التي  والمدارس  الصيفية. 

ذوو  الطلبة  فيها  يدرس  حكومية  مدارس  وهي 

الذهنية،  واإلعاقة  التوحد  طيف  اضطراب 

والخدمات  والبرامج  المصادر  غرف  فيها  وتتوفر 

وتعزز  تخدمهم  التي  المتخصصة  والكوادر 

حسب  كل  واالستقاللية  األكاديمية  قدراتهم 

المدارس  جانب  إلى  الفردية.  خطته  أهداف 

الخدمات  بتقديم  معنية  وهي  المتخصصة 

المكثفة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، حيث 

تتكون هذه المدارس من سلسلة مدارس الهداية 

لذوي االحتياجات الخاصة المتخصصة للطلبة 

التوحد،  اضطراب  وذوي  الذهنية  اإلعاقة  ذوي 

فريق  عبر  المتكاملة  الخدمات  تقديم  ويتم 

متعدد التخصصات لتلبية جميع احتياجاتهم.

مصممة  مدارس  هي  السمعية:  التربية  مجمع 

لخدمة الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية لتوفير 

ومساعدتهم  لهم  المناسبة  التعليمية  الخدمات 

تخدمهم  التي  والمعارف  المهارات  اكتساب  على 

التربية  مدرسة  وهي  األكاديمية  الجوانب  في 

السمعية  التربية  ومدرسة  للبنات  السمعية 

للبنين.

رعاية الموهوبين
وضع  على  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  تعمل 

إطار لتحديد الموهبة ودعمها ورعايتها في مراحل 

باكتشاف  تقوم  حيث  المختلفة،  التعليم 

التطويرية  الخطط  وإعداد  الموهوبين  الطلبة 

على  والحرص  تطورها  ومتابعة  لِرعايتهم 

أحدث  وفق  خاصة  برامج  وتقديم  استمراريتها، 

ممارسات الرعاية واألدوات والمنهجيات الحديثة 

االستثنائية،  ومواهبهم  ُقدراتهم  تنمي  التي 

اكتشاف  في  األمور  وأولياء  المعلمين  ومساعدة 

مع  التنسيق  كذلك  الموهوبين،  الطلبة  ودعم 

مواهب  ترعى  برامج  لطرح  الصلة  ذات  الجهات 

الطلبة وتنميها وتضمن استمراريتها. 

افتتاح مدارس جديدة وتطوير المناهج

خطة للنهوض بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة

افتتاح ابتدائية وثانوية بسلسلة مدارس الهداية 
لذوي اضطراب التوحد واإلعاقة الذهنية

االنتهاء من مشروع تأهيل 68 مدرسة بمراكز دمج 
طلبة ذوي اإلعاقة 

خطة تربوية 
المناهج  تكييف  يتم  حيث  الفردية  التربوية  الخطة  خالل  من  تحدد  برامج  على  تعليمهم  يرتكز 

هذا  ويقدم  للطالب،  الفردية  التربوية  الخطة  في  المحددة  التربوية  األهداف  حسب  لهم  التعليمية 

والمصاحبة  األخرى  اإلعاقات  ذوي   – التوحد  اضطرابات   – ومتالزماتها  الذهنية  اإلعاقة  )لذوي  النوع 

النخفاض في القدرات اإلدراكية(، ويتم تقديم الخدمات التعليمية والخدمات المساندة لهم في غرف 

المصادر المهيأة لهذا الغرض في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة.

أو  تغيير  أي  حدوث  دون  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  في  المعتمد  العام  المنهاج  تقديم  يتم  كما 

الدراسي(  التأخر  التعلم–  )بطء  المختلفة  بأنواعها  التعلم  صعوبات  لطلبة  ويقدم  عليه،  تعديل 

اإلدراكي  الجانب  في  مشكالت  لديهم  يوجد  ال  والذين  اإلعاقة  ذوي  من  الطلبة  بعض  إلى  باإلضافة 

والمعرفي مثل: ذوي اإلعاقة السمعية )ضعف سمعي بسيط- متوسط – زارعي القوقعة(، ذوي اإلعاقة 

البصرية وذوي اإلعاقة الجسدية الحركية. ويقدم المنهاج العام في مدارس الدعم )الصفوف الدراسية 

- غرف المصادر( في جميع المدارس الحكومية.
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حرصت األكاديمية العربية الدولية على تبني أحدث البرامج األكاديمية العالمية وأفضلها جودة بما ينسجم مع فلسفة المدرسة 

ورؤيتها. وانسجاًما مع هذا التوجه، تم الحصول على االعتماد من منظمة البكالوريا الدولية لتطبيق برنامج الدبلوم للصفين الحادي 

عشر والثاني عشر، وبرنامج المرحلة المتوسطة للصفوف من السادس إلى العاشر، وبرنامج المرحلة االبتدائية من الروضة إلى 

الصف الخامس. باإلضافة لذلك فقد حصلت األكاديمية على االعتماد المدرسي الوطني لدولة قطر وعضوية مجلس المدارس 

.)CIS( الدولية

والبدنية،  والعاطفية  واالجتماعية  الذهنية  الجوانب،  جميع  من  الطالب  شخصية  تطوير  على  الدولية  البكالوريا  برنامج  يعمل 

ويساعده على مواجهة التحديات بتفاؤل وعقل منفتح، كما يساعده على تطوير وعيه واعتزازه بهويته مما يؤهله التخاذ قرارات 

المراحل  جميع  في  الدولية  البكالوريا  برنامج  ويركز  جمعاء.  اإلنسانية  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  في  والمشاركة  أخالقية 

المدرسية على تنمية مجموعة من المالمح لدى الطلبة. وكما ورد في فلسفة البكالوريا الدولية، فإن البرنامج يساعد الطلبة في 

سعيهم ليصبحوا متسائلين، ومطلعين، ومفكرين، ومتواصلين، وذوي مبادئ، ومنفتحي العقل، ومهتمين، ومجازفين، ومتوازنين، 

ومتأملين. 

تركز األكاديمية العربية الدولية على تمكين الطلبة من اللغتين العربية واإلنكليزية ابتداًء من الروضة نظًرا إلى أن السنوات المدرسية األولى هي األفضل للطفل لتعّلم اللغات. ويستمر التركيز على هاتين اللغتين خالل 

السنوات الالحقة من أجل تعّلمهما. كما يتاح المجال لهم لتعّلم اللغة الفرنسية كلغة ثالثة. ويتم في أحد مساري المرحلة االبتدائية تعليم المواد األساسية باللغة العربية، وتعليم اللغة اإلنكليزية بمستوى متقدم، كما 

يتم تعليم اللغة الفرنسية كلغة ثالثة. أما في المسار االبتدائي الثاني فيتم تعليم المواد األساسية باللغة اإلنكليزية، ويختار الطالب المستوى الذي سيتعلم فيه كاًل من اللغتين العربية والفرنسية. 

تؤمن األكاديمية بأن التكنولوجيا تساهم بشكل حيوي في توفير بيئة تعليمية/ تعّلمية ديناميكية وفاعلة، وأن المعرفة التكنولوجية والتعامل معها بمسؤولية تشّكل مفتاًحا مهًما لتحقيق النجاح األكاديمي والمهني 

لجميع الطلبة. وانطالًقا من ذلك، يتم توفير أحدث التجهيزات التكنولوجية بما في ذلك إنترنت عالي السرعة للطلبة والمعلمين لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والمجموعات ألغراض التعّلم والتعليم، كما يتم 

تدريب جميع أعضاء الهيئة التدريسية حول كيفية توظيف جميع جوانب التكنولوجيا وتكاملها في غرفة الصف بهدف توسيع تعلم الطلبة وإغنائهم. 

 تأسست األكاديمّية العربية الدولية في الدوحة – قطر عام 2016 بقناعة أّن تعليم أطفالنا هو خطوة جوهرية في بناء مستقبلهم أفراًدا ومساهمين فاعلين في مجتمعاتهم، ومؤثرين في مسيرة التقدم والتطور وطنًيا 
وإقليمًيا وعالمًيا. جاءت المبادرة لهذا المشروع بهدف المساهمة في مسيرة تطوير التعليم وتحقيق رؤية قطر 2030 التي تسعى إلى بناء نظام تعليمي يشجع التفكير التحليلي والنقدي وينّمي القدرة على اإلبداع واالبتكار. 

تمتلك األكاديمية من الميزات ما يجعلها تنفرد في العديد من المجاالت كالبرامج األكاديمية، والمرافق المدرسية، واألنشطة الداعمة للمنهاج، وتعليم اللغات.

رؤية حديثة مدعمة ببرامج تعليمية عالمية
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مدرسة نورد أنغليا الدولية - الخور:

تعليم استثنائي بمعايير عالمية

!!٢٠٢٢-٢٠٢١ التسجيل متاح اآلن٢٠٢٢-٢٠٢١ التسجيل متاح اآلن
2021-2022 ADMISSIONS NOW OPEN!2021-2022 ADMISSIONS NOW OPEN!

Contact Us Now!   4437 9600  |  admissions.naisak@nais.qa or Apply Online at  www.alkhor.nais.qa

جزء  هي  الخور   - العالمية  أنغليا  نورد  مدرسة 

تضم  التعليمية.  أنغليا  نورد  مدارس  عائلة  من 

73 مدرسة في 30 دولة، وتعتبر نايساك هي جزء 
تعليمًا  توفر  عالميًا  متصلة  شبكة  من  يتجزأ  ال 
أنحاء  جميع  في  طالب   68000 من  ألكثر  متميزًا 

العالم.

من  العديد  ظهور  في  كورونا  جائحة  تسببت 

من  الوقت  هذا  في  حيث  للمدارس.  التحديات 

قطر  في  المدارس  جميع  أغلقت  الماضي  العام 

توفير  على  تركز  أن  نايساك  على  وكان  أبوابها، 

لطالبنا.  كامل  بدوام  اإلنترنت  عبر  التعليم 

المستقبلية  نظرتنا  لنا  سمحت  الحظ،  ولحسن 

وتوفير  اإلنترنت  عبر  التعلم  إلى  االنتقال  بسهولة 

أنغليا  نورد  من  االفتراضية  المدرسة  تجربة 

لطالبنا.

الفصل  في  للتعلم  مكمل  االفتراضي  التعلم 

العديد  شعر  لذلك  عنه،  بدياًل  وليس  الدراسي 

هي  المباشرة«  »الدروس  بأن  األمور  أولياء  من 

األفضل، ومن المؤكد أن بث الدروس مباشرًة من 

ومع  قوية.  أداة  يكون  أن  يمكن  الدراسي  الفصل 

ذلك، فإن أي شخص اضطر للجلوس والنظر إلى 

شاشة الكمبيوتر لساعات سوف يفهم أن الدروس 

طريقة  أفضل  ليست  المستمرة  المباشرة 

إلى  الطلبة  يحتاج  اإلنترنت.  عبر  التعلم  لتقديم 

نقدم  نايساك  ففي  متكررة!  قصيرة  راحة  فترات 

فرصة  للطالب  توفر  التي  األنشطة  من  مزيجًا 

تعلمهم. في  استقاللية  أكثر  ليكونوا 

منصة  هي  لنا  المتاحة  القوية  األدوات  إحدى 

لـنورد  التابعة   »Global Classroom« التعلم 

المرحلة  من  للطالب  يمكن  حيث  للتعليم،  أنغليا 

بين  من  االختيار  عشر  الثالث  الصف  إلى  األولى 

المصممة  اإلنترنت  عبر  األنشطة  من  مجموعة 

وفقًا ألعمارهم واهتماماتهم. استمتع طلبة نايساك 

بشكل خاص باالنضمام إلى أنشطة الرفاهية في 

لدعم  المصممة  اليوغا  كجلسات  العالمي  الحرم 

للطلبة. والعقلية  البدنية  الصحة 

االفتراضية  المدرسة  تجربة  برنامج  استفاد  كما 

مدرسة  مع  الرائع  تعاوننا  قوة  من  بنا  الخاص 

ماساتشوستس  ومعهد  نيويورك  في  جوليارد 

المثال،  سبيل  على  بوسطن.  في  للتكنولوجيا 

مباشرة  عمل  بورش  نايساك  طالب  استمتع 

في  موسيقي  من  مباشرة  المسرحية  للفنون 

مدرسة جوليارد عندما يصبح السفر محتماًل مرة 

بالمحاضرين  الترحيب  إلى  نتطلع  فإننا  أخرى، 

كال  من  والمعلمين  األداء  وفناني  الضيوف 

بإمكاننا  اليزال  اليوم  ذلك  حتى  ولكن  المنظمين، 

من  لطالبنا  المثرية  األنشطة  من  الكثير  تقديم 

ذات  االفتراضية  المدرسة  تجربة  برنامج  خالل 

العالمي. المستوى 

في  للحضور  العودة  من  الطالب  يتمكن  عندما 

سيظل  األسبوع،  في  أيام  خمسة  المدرسة  مبنى 

التعليمية.  تجربتنا  من  جزءًا  االفتراضي  التعلم 

للمستقبل«  »جاهزة  المدارس  تكون  أن  يجب 

للغد،  طالبها  استعداد  ضمان  من  تتمكن  حتى 

المستقبل. كان  مهما 

المب إليزابيث 
المدرسة مديرة 
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اختبار أيلتس من المجلس الثقافي البريطاني

اآلن عبر الحاسوب للتأشيرات والهجرة البريطانية )UKVI( في قطر
أيلتس هو اختبار اللغة اإلنجليزية األكثر استخداًما 

والمملكة  ونيوزيلندا  وكندا  أستراليا  إلى  للهجرة 

من  أكثر  قبل  من  به  معترف  االمتحان  المتحدة. 

10,000 جامعة ومدرسة وأصحاب شركات وهيئات 
أستراليا  في  الجامعات  جميع  ذلك  في  بما  هجرة 

الرائدة  المؤسسات  من  والعديد  المتحدة  والمملكة 

في الواليات المتحدة األميركية.

يحتاجون  الذين  العالم  حول  الناس  أعداد  يتزايد 

االنتقال  أو  العمل  أو  للدراسة  اإلنجليزية  اللغة  إلى 

أمام  الباب  نفتح   ، أيلتس  خالل  من  الخارج.  إلى 

األشخاص  ماليين  لحياة  المتغيرة  الفرص  هذه 

الطموحين حول العالم.

أيلتس  تحسين  على  باستمرار  نعمل  نحن 

وأصحاب  لالختبار  المتقدمين  تجربة  لتحسين 

إجراؤها  يتم  التي  االختبارات  خالل  من  المصالح. 

بواسطة الكمبيوتر، يمكن للمرشحين إجراء اختبار 

العام،  التدريب  أو  األكاديمي    UKVI لـ  أيلتس 

لوحة  على  إجاباتهم  بطباعة  ببساطة  ويقومون 

الكمبيوتر  عبر  أيلتس  اختبار  يحل  لن  المفاتيح. 

الورقي  االختبار  محل   )UKVI( والهجرة للتأشيرات 

التواريخ  من  ومزيًدا  التسليم  في  خياًرا  يوفر  ولكنه 

المتاحة لالمتحان.

االختيار  إمكانية  اآلن  لالختبار  للمتقدمين  متاح 

المملكة  لتأشيرات   IELTS اختبار  ألخذ  والوقت 

الحصول  أيًضا  يمكنهم  يناسبهم.  الذي  المتحدة 

على نتائجهم بشكل أسرع، مع توفر النتائج عادًة ما 

بين ثالثة إلى خمسة أيام بعد االنتهاء من االختبار.

هو  كما  وهيكله  وتوقيته  االختبار  محتوى  يظل 

اختبار  يظل   ، ذلك  من  واألهم   ، الخيارين  كال  في 

معتمد.  أيلتس  ممتحن  مع  لوجه  وجهًا  المحادثة 

لـ  أيلتس  يأخذون  لالختبار  المتقدمون  أكان  سواء 

UKVI على الورق أو الكمبيوتر، فيمكنهم أن يكونوا 
اللغة  اختبار  لنفس  يخضعون  أنهم  من  ثقة  على 

اإلنجليزية الموثوق به.

نفس  على  لالختبار  المتقدمين  جميع  سيحصل 

الجوانب  جميع  وستتطابق  االختبار  تقرير  نموذج 

أو  الورق  على  إجراؤها  تم  سواء  لالختبار  األخرى 

الكمبيوتر. هذا يشمل:

 • العالمات   • األسئلة  أنواع   • المواعيد   • •المحتوى 
طريقة اختبار التحدث • الترتيبات األمنية.

خيار  يختارون  الذين  لالختبار  للمتقدمين  يمكن 

في  والهجرة  للتأشيرات  الكمبيوتر  عبر  أيلتس 

المملكة المتحدة الوصول إلى مواد الدعم لالستعداد 

ألخذ اختبار األيلتس على الكمبيوتر.

زيارة يرجى  اإلنترنت  عبر  االختبار  لحجز 

 8005501 على  بنا  االتصال  أو   www.takeielts.org
ألية استفسارات أخرى.
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»التعليم المدمج«... الواقع الجديد
مريم الجليطي

لم يكن التعليم المدمج ذائع الصيت 
كما هو اليوم، وعادة ما اعتبر مخصصا 
للدراسات العليا والمتقدمة، ولم يكن 

في أغلب الدول أسلوبا حتميا تتبناه 
المدارس والجامعات وحتى الروضات. 
لكن التغيير لم يقع من الشيء ولم 

يتقرر تبني التعليم المدمج في وضع 
عادي، فمنذ حوالي سنة شهد التعليم 

عن بعد نقلة نوعية بعدما تبنته 
العديد من دول العالم كحل مؤقت 
لمواصلة الدراسة دون تعطيل مع 

المحافظة على سالمة الطالب وإبقائه 
في المنزل في ظل انتشار جائحة 

كوفيد- 19.
كما  بالبيت  مرتبطا  دوما  يكن  لم  بعد  عن  التعلم 

والمتعلم  المعلم  بين  الفصل  فعملية  مشاع،  هو 

أو  كالمدرسة  عليها  المتعود  التعليمية  والبيئة 

الماضي  القرن  سبعينات  أواخر  من  بدأت  الجامعة 

والواجبات  الدراسية  والمواد  الكتب  إرسال  وشملت 

السنوات  مرور  مع  وتطورت  البريد  عبر  المدرسية 

اإلذاعية  الراديو  محطات  عبر  التعليم  لتشمل 

والتليفزيون الحقا. وحتى مع ظهور وانتشار االنترنت 

عبر  اإليميالت  تبادل  بعد  عن  التعلم  يتجاوز  لم 

البريد اإللكتروني ثم ساهم ظهور المواقع اإللكترونية 

تطور  حين  إلى  بعد  عن  التعلم  عملية  بتعزيز 

التكنولوجيا وظهور برامج ووسائل اتصال مباشرة.

لعل سبب اللجوء للتعليم عن بعد مؤخرا هو ذاته 

إلى  التعليمية  المؤسسات  من  العديد  دفع  الذي 

االنتقال للتعليم المدمج، فسالمة الطالب سواء كان 

في بداية سنواته التعليمية أو األخيرة هي األولوية 

عند  اعتبرت  التي  الجسدية  وسالمته  المطلقة. 

بأهمية  هي  جليا  أمرا  العالمية  الجائحة  انتشار 

صحته النفسية.

خاص  تعليمي  نظام  هو  المدمج  التعليم  نظام  إن 

التعليم  من  كل  خصائص  بين  المزج  فيه  يتم 

وضع  خالل  من  اإلنترنت  عبر  والتعلم  التقليدي 

التطبيق.  نجاح  تضمن  محكمة  استراتيجية 

أهمها، فهم التكنولوجيا التي سيستخدمها الطالب، 

خالل  من  والدروس  لألنشطة  بعناية  التخطيط 

ردود  تقديم  الفهم،  من  والتحقق  الّتعّلم  تعزيز 

المناقشة  على  الطالب  وتشجيع  إيجابية  فعل 

االستفادة  بين  المدمج  التعليم  يجمع  والمشاركة. 

المتاحة  االنترنت  ومزايا  للتكنولوجيا  القصوى 

فيتم  والتفاعلي  الحضوري  التقليدي  والتعليم 

توظيف جميع هذه الوسائل لخلق تجربة تعليمية 

متنوعة ال تقل كفاءة عن المتعود عليها دون الحاجة 

لذهاب الطلبة للمدارس أو الجامعات بصفة دورية.

امتزاجه  أو  توفيقه  المدمج  التعليم  يميز  ما  وأهم 

من  أصبح  فحين  والواقعي،  االفتراضي  العالم  بين 

الحديثة  التكنولوجيا  عن  التخلي  اليوم  الصعب 

من  تقدمه  لما  نظرا  عام؛  بشكٍل  التعلم  ووسائل 

التعليم،  أهمها  األصعدة،  كافة  على  تسهيالٍت 

التي  المستقرة  غير  الفترة  هذه  خالل  خاصة 

اء جائحة كوفيد- 19. 
َّ

يعيشها العالم جر

إقصاء  هو  بعد  عن  التعليم  أن  البعض  يعتقد 

للطالب وفي حين أن العزلة ربما تحمي الطالب من 

األطفال  فإن  النفسي  الصعيد  على  لكن  الجائحة 

بعض  ونقل  التواصل  إلى  بحاجة  البالغين  وحتى 

ولهذا  أصدقائهم،  أو  معلميهم  إلى  مشاعرهم  من 

تعليمية  ومؤسسات  مدارس  عدة  اتجهت  السبب 

توفيقا  ما  نوع  يتواجد  بحيث  المدمج  التعليم  إلى 

بين الدراسة عن بعد والدراسة التقليدية.

والجدير بالذكر أن ما تعرض إليه األطفال إثر ظهور 

يعد  حياتهم  تفاصيل  أغلب  واكتساحها  الجائحة 

مع  يتناقل  قد  أمر  دراسات  لعدة  وفقا  وهو  صدمة 

تناقل األجيال الحقا، لذلك من المهم جدا مشاركة 

ال  التي  االنتقالية  المرحلة  هذه  أبناءها  األسر 

تنحصر فقط في التركيز على مستواهم الدراسي 

والدعم  التشجيع  خالل  من  النفسي  تأقلمهم  بل 

المتواصل.

ثابت،  وغير  متغيرا  التعليم  مصير  اليزال  وبينما 

اآلخر  والبعض  بعد  عن  للتعليم  البعض  يتجه 

للتعليم المدمج، في حين اليزال آخرون محافظين 

هذه  تواجد  لكن  التقليدي،  الصفي  التعليم  على 

وال  والتفاؤل  الراحة  على  يبعث  أمر  هو  االختيارات 

مع  التأقلم  على  اإلنسان  بقدرة  االستهانة  يمكن 

أصعب الظروف.
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تطبيق المهارات والمعارف في مدرسة هاملتون الدولية

التي  التحديات  أكبر  أحد  عن  الوالدين  سألت  إذا 

يواجهونها، ستسمع غالًبا أنه من الصعب التحدث 

»ماذا  طفلك،  سألت  مرة  كم  وفهمهم.  األطفال  مع 

إما  اإلجابة  وكانت  اليوم؟«  المدرسة  في  تعلمت 

منهًجا  األمر  يتطلب  لذلك  شيء«.  أو »ال  أعرف«  »ال 
خاًصا يتم اتباعه من قبل خبراء القطاع التعليمي 

لتحفيز الطالب في سن ما قبل المراهقة والمراهقة. 

نعي في مدرسة هاملتون الدولية أهمية ذلك، حيث 

على  األطفال  تشجع  تعليمية  بيئة  لخلق  نسعى 

معالجة التحديات بإيجابية، ونحثهم على الشعور 

بالسعادة عند الحضور إلى المدرسة كل يوم.

»يتكون طاقم التعليم لدينا من محترفين مدربين 
وذوي خبرة عريقة في المملكة المتحدة، فضاًل عن 

وآسيا،  أوروبا،  في  واسعة  عالمية  لخبرة  امتالكهم 

وأميركا الشمالية، والشرق األوسط والتي يجلبونها 

بشغف إلى الفصل الدراسي« تيري سينيور، مدير 

مدرسة هاملتون الدولية.

الحديثة  بمرافقنا  نتميز  حين  تيري: »في  وأضاف 

الذي  التعليم  جودة  أن  إال  المدرسية،  ومساحاتنا 

نقدمه هي ما يميز مدرسة هاملتون الدولية. يلتزم 

تجربة  بتقديم  لدينا  االستثنائي  العمل  طاقم 

تعليمية ممتازة يومًيا وفي كل فصل«.

مدرسة  يميز  ما  هي  نقدمه  الذي  التعليم  »جودة 
تيري   - المدارس«  من  غيرها  عن  الدولية  هاملتون 

سينيور، مدير مدرسة هاملتون الدولية

يواجه الطالب تحدًيا كبيًرا في فهم معنى النجاح. 

في  النجاح  أسس  بأن  هاملتون  مدرسة  في  نؤمن 

الحياة العصرية هي في قدرة الطالب على مواجهة 

التحديات بطرق إبداعية، وهي قدرة تتطلب مهارات 

الشامل  التعلم  يعد  والمثابرة.  النقدي  التفكير 

اساسيات  من  التعاون  على  تعتمد  بيئة  ضمن 

إطالق مكنونات طالب مبدعين ومستقلي التفكير.

اللغات مهمة
تعد اللغات جزًءا أساسًيا من المناهج الدراسية في 

التي  العناصر  أحد  وهي  الدولية،  هاملتون  مدرسة 

تجعل المدرسة مكاًنا مثالًيا للتعلم.

اللغة  هي  المدرسة  في  لغة التدريس  أن  حين  في 

اللغة  تعلم  فرصة  المدرسة  توفر  اإلنجليزية، 

التعليم  وزارة  إرشادات  مع  يتماشى  بما  العربية 

باللغة  الناطقين  ولغير  للعرب،  العالي  والتعليم 

في  األخرى  اللغوية  الخيارات  تشمل  العربية. 

إمكانية  مع  واإلسبانية،  الفرنسية  حالًيا  المدرسة 

المجتمع  لمتطلبات  وفًقا  اللغات  من  المزيد  إضافة 

المدرسي.

العربية  اللغة  تكون  أن  المساران  هذان  يضمن 

يومية  دروسا  يشمل  وهذا  الدراسي.  المنهج  ضمن 

عن  فضاًل  العربية،  باللغة  للناطقين  بالعربية 

اسبوعيًا  مّرات  ثالث  اإلسالمية  التربية  فصول 

بشكل  المدرسة  تشارك  كما  المسلمين.  لطالبنا 

من  واالسالمية  العربية  الهوية  تعزيز  في  مستمر 

ومن  الكريم،  القرآن  مسابقة  في  المشاركة  خالل 

واالحتفال  الفضيل  رمضان  شهر  أنشطة  خالل 

التي  الدروس  عن  فضاًل  ذلك  المجتمعي،  باإلفطار 

نوفرها والمرتبطة بقيم اإلسالم والهوية القطرية.

وقال تيري: »نؤمن بأن تعلم لغة مختلفة يمكن أن 

يفتح آفاقا جديدة للطالب، ليس فقط كمهارة، ولكن 

تعلم اللغة يعزز أيًضا من قدرة الطفل على التعلم. 

بغاية  أمًرا  المعاصر  عالمنا  في  اللغات  تعتبر 

األهمية، يمكن أن يساعد كذلك على إحداث تغيير 

في حياة الطالب وحياة اآلخرين«.

منهج السنوات المتوسطة الدولية
السنوات  منهج  المتوسطة  المدرسة  تقدم 

المتوسطة الدولية )IMYC(، وهو منهج دولي مليء 

منهج  يركز  المفاهيم.  على  ويركز  بالتحديات 

التفكير  مهارات  على  الدولية  المتوسطة  السنوات 

على  قائمة  دراسية  مناهج  ضمن  والنقدي  اإلبداعي 

التفاعل  مهارات  تطوير  بهدف  وذلك  الموضوعات 

والمشاركة أثناء عملية التعلم. 

وأضاف تيري: »يسمح برنامج السنوات المتوسطة 

موضوع  بتحديد  بنا  الخاص   )IMYC( الدولية 

طالب. ما يوفر هيكاًل  محدد وأهداف شخصية لكل 

لديهم،  والتعلم  المعرفة  مهارات  تطوير  في  واضًحا 

المادة  بربط  لدينا  التعليم  لطاقم  يسمح  ومما 

بالسياق الثقافي لمدرستنا«.

 )IMYC( ويمّكن منهج السنوات المتوسطة الدولية

خاصة  ودروس  وحدات  تطوير  من  المدرسين 

المختلفة.  طالبنا  واهتمامات  خلفيات  تناسب 

دروًسا  المتوسطة  السنوات  منهج  ويتضمن 

اإلنجليزية،  واللغة  الرياضيات  أساسيات  في 

عن  فضاًل  وأهدافنا،  الدولية  المعايير  تتبع  والتي 

وزارة  قبل  من  المطلوبة  الموضوعات  مع  انسجامها 

التعليم والتعليم العالي.

إحدى نقاط االختالف بين منهج السنوات المتوسطة 

في  االعدادية  المرحلة  ومنهج   )IMYC( الدولية 

مع  سياقًيا  األخير  ترابط  هي  المتحدة  المملكة 

يتبنى  الدولي.  السياق  عن  وابتعاده  حصرًيا  أوروبا 

أجزاء   )IMYC( الدولية  المتوسطة  السنوات  منهج 

لمالءمة  تكييفه  مع  االعدادية  المرحلة  منهج  من 

احتياجات الطالب. ومن خالل دمج المنهج األميركي 

نوفر  والبحث،  االستقصائي  العمل  على  القائم 

خالل  من  للتعلم  الطالب  يتحدى  مميًزا  منهًجا 

تحفيزهم على تطبيق ما يتعلمونه.

هاملتون  مدرسة  في  التعليمية  العروض  تضمن 

الدولية تحضير الطالب فكرًيا وعاطفًيا للنجاح في 

على  وبمساعدتهم  العالمي،  المجتمع  وفي  قطر 

إتقان دورهم كقادة الغد.



التسجيل مفتوح | من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف التاسع (السنة 10).

يمكن للعائالت االستفادة من خصم  ٪20 للعام الدراسي 2021-2022*

نحن ملتزمون بتطوير روح التميز والريادة 
لدى طالبنا، من خالل منحهم منهًجا دولًيا 

مبتكًرا ومتوازًنا، مبني على المعايير العالمية 
المتبعة في الواليات المتحدة.

+974 3329 6569  /  +974 4492 4343

The Hamilton International School, Mesaimeer, Doha
admissions@this.qa

www.hamiltoninternationalschool.qa

إثارة
الشغف

تعزيز الخيال
واالبتكار

ثقافة غامرة
من التوقعات العالية

غرس ثقافة
التعاون

تنمية مهارات
التواصل 

إدراك
ا�مكانات

اكتشاف
االهداف

45,000
Students

7,000 48
Schools

13
Countries

15
Curricula

جزء من مجموعة شراكة المدارس الدولية، وهي مجموعة عالمية تضم 48 مدرسة. فرص عالمية للطالب 
من مجموعة ”شراكة 

المدارس الدولية“

تنمية روح التميز والريادة 

التعليم ا�فضل
لطفلك

التعلم المميز هو محور
كل ما نقوم به

حرم مدرسي ومرافق على 
مستوى عالمي

تعليم ممتاز
للغة العربية

والقبول بالتسجيل  المتعلقة  أسئلتك  جميع  على  ل³جابة  اليوم  معنا  تواصل 

د
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@تطبق الشروط واµحكام
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مستعد للتحدي؟

هو بناء عالم يكون فيه تعليمهدفنا في  RTechSTEAM
مثيرًا بحيث يمكن طالبنا من الحصول على الجوائز العالمية.

اشترك اآلن لتشارك في ثورة التعليم كمتدرب أو كمدرب.  

 أكبر مسابقة للروبوتات في
العالم اآلن في قطر   

 متاح للطالب من جميع األعمار !

 RTECH تقدم               MAKEX

 أكثر من 
٦٠

دولة 
 أكثر من 
٢٠،٠٠٠
فريق   أكثر من  

١٠،٠٠٠
متسابق 

 أكثر من
٣٠٠

فعالية 

تحديات الروبوت
”أطلق العنان إلبداعك“

اشترك اآلن 
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makexqatar
info@makexqatar.com

+٩٧٤٤٧٧٩٩٦١٧١

www.makexqatar.com

الشريك المعتمد
والموزع 


