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وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.. عمر النعمة:وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.. عمر النعمة:

بذلنا جهودا كبيرة الستمرار الدراسة برغم جائحة »كورونا«بذلنا جهودا كبيرة الستمرار الدراسة برغم جائحة »كورونا«
أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل 

الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، 
على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة 

التعليم والتعليم العالي في دعم 
العملية التعليمية بالمدارس ورياض 

األطفال الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة 
تقوم بدور مهم في دعم المدارس 

الخاصة واإلشراف عليها ومراقبتها، مما 
ساهم في استمرار العملية التعليمية 

أثناء جائحة كورونا، والحفاظ على صحة 
الطالب واألطقم التدريسية واإلدارية، 

وذلك من خالل تطبيق اإلجراءات 
االحترازية التي أقرتها أجهزة الدولة 

المعنية.
وأشار النعمة في تصريحات لـ »ملحق 

التعليم« الذي تصدره مؤسسة 
»الوطن«، إلى أن الوزارة قامت 

بمتابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية 
الخاصة بجائحة كورونا من خالل فريق 

متكامل من استشاري المدارس الخاصة 
بالتعاون مع إدارة الصحة والسالمة 

بالوزارة وبإشراف من وزارة الصحة 
العامة، إلى جانب االستعانة بفريق 
كبير من المتطوعين بالتنسيق مع 

وزارة الصحة العامة وجامعة قطر في 
الفصل الدراسي األول ثم الرواد للعمل 

التطوعي الذي يعمل تحت مظلة 
جمعية الكشافة والمرشدات القطرية 
في الفصل الدراسي الثاني، الفتًا إلى 

أن هذه الفرق عملت على متابعة تطبيق 
المدارس ورياض األطفال الخاصة لكافة 

اإلجراءات االحترازية والوقائية ضد كورونا، 
كما عملت على أن تكون األطقم 

التدريسية واإلدارية بالمدارس الخاصة 
ضمن القوائم األولى في أخذ لقاح 
فيروس كورونا وهو ما تم بالفعل..
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وأشـار النعمة يف ترصيحات لــ »ملحق 

مؤسسـة  تصـدره  الـذي  التعليـم« 

»الوطـن«، إىل أن الوزارة قامـت بمتابعة 

تطبيـق اإلجـراءات االحرتازيـة الخاصة 

فريـق  خـال  مـن  كورونـا  بجائحـة 

املـدارس  استشـاري  مـن  متكامـل 

الصحـة  إدارة  بالتعـاون مـع  الخاصـة 

مـن  وبـإرشاف  بالـوزارة  والسـامة 

جانـب  إىل  العامـة،  الصحـة  وزارة 

االسـتعانة بفريـق كبـر مـن املتطوعني 

العامـة  الصحـة  وزارة  مـع  بالتنسـيق 

الـدرايس  الفصـل  يف  قطـر  وجامعـة 

األول ثـم الـرواد للعمـل التطوعـي الذي 

يعمـل تحـت مظلـة جمعيـة الكشـافة 

واملرشـدات القطريـة يف الفصل الدرايس 

الثانـي، الفتـاً إىل أن هـذه الفـرق عملت 

عـى متابعـة تطبيـق املـدارس ورياض 

اإلجـراءات  لكافـة  الخاصـة  األطفـال 

كورونـا،  ضـد  والوقائيـة  االحرتازيـة 

األطقـم  تكـون  أن  عـى  عملـت  كمـا 

التدريسـية واإلدارية باملـدارس الخاصة 

لقـاح  أخـذ  يف  األوىل  القوائـم  ضمـن 

فـروس كورونـا وهو مـا تـم بالفعل... 

الحـوار: نـص  وإىل 

* هل تستعرض لنا جهود 
وزارة التعليم يف دعم املدارس 

الخاصة خال الفرتة املاضية ؟

- تبـذل وزارة التعليـم والتعليـم العـايل 

جهودا كبـرة يف دعم العمليـة التعليمية 

باملـدارس وريـاض األطفـال الخاصـة، 

حيـث تقـوم الـوزارة بدور مهـم يف دعم 

عليهـا  واإلرشاف  الخاصـة  املـدارس 

اسـتمرار  يف  سـاهم  ممـا  ومراقبتهـا، 

جائحـة  أثنـاء  التعليميـة  العمليـة 

كورونـا، والحفـاظ عـى صحـة الطاب 

وذلـك  واإلداريـة،  التدريسـية  واألطقـم 

من خـال تطبيق اإلجـراءات االحرتازية 

التـي أقرتهـا أجهـزة الدولـة املعنية.

إداراتهـا  خـال  مـن  الـوزارة  وتعمـل 

متابعـة  يف  الخاصـة  باملـدارس  املعنيـة 

تطبيـق اإلجـراءات االحرتازيـة الخاصة 

فريـق  خـال  مـن  كورونـا  بجائحـة 

املـدارس  استشـاري  مـن  متكامـل 

الصحـة  إدارة  بالتعـاون مـع  الخاصـة 

والسـامة بالوزارة وبـإرشاف من وزارة 

إىل جانـب االسـتعانة  العامـة،  الصحـة 

بفريـق كبـر مـن املتطوعني بالتنسـيق 

وجامعـة  العامـة  الصحـة  وزارة  مـع 

قطـر يف الفصل الـدرايس األول ثم الرواد 

تحـت  يعمـل  الـذي  التطوعـي  للعمـل 

واملرشـدات  الكشـافة  جمعيـة  مظلـة 

الثانـي،  الـدرايس  الفصـل  يف  القطريـة 

حيـث عملـت تلـك الفـرق عـى متابعة 

األطفـال  وريـاض  املـدارس  تطبيـق 

الخاصـة لكافـة اإلجـراءات االحرتازيـة 

عملـت  كمـا  كورونـا،  ضـد  والوقائيـة 

التدريسـية  األطقـم  تكـون  أن  عـى 

ضمـن  الخاصـة  باملـدارس  واإلداريـة 

فـروس  لقـاح  أخـذ  يف  األوىل  القوائـم 

بالفعـل. تـم  مـا  وهـو  كورونـا 

كبـر  بـدور  الـوزارة  قامـت  كذلـك 

العمليـة  اسـتمرار  عـى  اإلرشاف  يف 

التعليميـة بالفصـل الـدرايس الثاني من 

خـال تطبيـق املـدارس لعمليـة التعليم 

عـن بعـد، وذلـك للحفـاظ عـى حصول 

الطاب عى املهـارات املعرفيـة املطلوبة 

مـن تدريـس املناهـج الدراسـية، كذلك 

التحقـق مـن تطبيـق جميـع اإلجراءات 

أو  الدراسـة  أثنـاء  سـواء  االحرتازيـة 

االختبـارات.

* كم يبلغ عدد املدارس 
الخاصة العاملة يف قطر؟ وهل 

توجد نية للتوسع يف املدارس 
الخاصة ؟

- بالطبع تعمـل وزارة التعليـم والتعليم 

العـايل عى التوسـع يف املـدارس الخاصة 

والدوليـة العاملـة بدولـة قطـر، وذلـك 

لطـرح العديـد مـن الخيـارات التعليمية 

املتنوعـة أمـام الطـاب وأوليـاء األمور، 

فقـد بلغ عـدد طلبـة املـدارس الخاصة 

طالـب  آالف   210 مـن  أكثـر  الدولـة  يف 

مدرسـة   325 يف  يدرسـون  وطالبـة 

وروضـة أطفال خاصـة، وذلـك يتواكب 

مع اسـرتاتيجية وزارة التعليـم والتعليم 

أكـدت وزارة التعليم عى حرصها الشـديد 

واهتمامهـا بـآراء أولياء أمـور الطاب يف 

جميـع املـدارس الخاصـة والدوليـة التي 

تعمـل بدولة قطـر، مشـرة إىل أن الوزارة 

ال تدخـر جهـداً يف التجاوب بـكل إيجابية 

أي  األمـور يف حالـة وجـود  أوليـاء  مـع 

شـكوى، حيث تتحرك الـوزارة بالتحقيق 

املـدارس  مـن  تحـدث  تجـاوزات  أي  يف 

تجـاه الطـاب أو يف حالة وجـود تقصر، 

مؤكـدة أن الطالـب هـو محـور العمليـة 

التعليمـة سـواء يف التعليـم الحكومـي أو 

. ص لخا ا

ويف هـذا السـياق أكد السـيد فهـد الغانم 

االستشـاري األكاديمـي بمكتـب الوكيـل 

املسـاعد لشـؤون التعليم الخـاص بوزارة 

املـدارس  أن  العـايل  والتعليـم  التعليـم 

وريـاض األطفـال الخاصـة حريصة عى 

تقديم مناهـج ومصادر تعليميـة تتوافق 

مـع قيـم املجتمـع القطـري، مشـرا إىل 

بـأي  الخـاص  التعليـم  قطـاع  ترحيـب 

ماحظـة تـرد مـن أوليـاء األمـور، الذين 

العمليـة  أساسـيا مـن  يعتـرون جـزءا 

والرتبويـة. التعليميـة 

ملراجعـة  اإلرشـادية  القواعـد  إن  وقـال 

املصـادر التعليميـة يف املـدارس وريـاض 

دليـل  بمثابـة  ُتعـد  الخاصـة  األطفـال 

والقاعـدة  املـدارس  لهـذه  إرشـادي 

األساسـية التـي تبنـى عليهـا مناهجها 

أن  وأوضـح  التعليميـة.  ومصادرهـا 

أي تعديـل أو تغيـر يف املناهـج البـد أن 

تقـدم  أن  عـى  القواعـد.  لهـذه  يسـتند 

زمنيـة  وفـرتة  نمـاذج  وفـق  الطلبـات 

املراجعـة  لجـان  أن  مبينـاً  محـددة، 

الداخليـة يف املـدارس تتألـف مـن أمـني 

العربيـة  اللغـة  يف  ومختصـني  مكتبـة 

آخريـن.  وأعضـاء  اإلسـامية  والرتبيـة 

بـني  مبـارش  تنسـيق  هنـاك  ويكـون 

الداخليـة  املراجعـة  ولجـان  املـدارس 

التابعة إلدارة شـؤون املدارس الخاصة يف 

عمليـة املراجعـة. مشـرا يف الوقـت ذاته، 

إىل أن اإلدارة وعـر مستشـاريها راجعـت 

كتابـا   560 مـن  أكثـر   2019 العـام  يف 

ومصـدرا تعليميـا، بينمـا قفز هـذا الرقم 

 .2020 العـام  يف  كتابـا   1948 إىل 

كمـا بـني أن هـذه العمليـة تتـم بشـكل 

سـنوي خـال العـام الـدرايس، فالعملية 

التغـرات  وتواكـب  مسـتمرة  التعليميـة 

مـن خـال التعديـات والتنقيحـات التي 

التعلـم،  املناهـج ومصـادر  تجـرى عـى 

منوهـا إىل حـرص قطـاع شـؤون التعليم 

الخاص عـى أخـذ املاحظات مـن جميع 

أطـراف العمليـة التعليمية، سـواء أولياء 

األمـور، أو املـدارس باإلضافـة إىل اللجان 

الداخليـة. وأشـاد بتواصـل أوليـاء األمور 

واملاحظـات التـي يقدمونها عـن املناهج 

أو  الخاصـة  املـدارس  شـؤون  إدارة  إىل 

عـى  مؤكـدا  مبـارش،  بشـكل  املـدارس 

أهميـة هـذه املاحظـات وأخذهـا بعـني 

االعتبـار حيـث إن رأي املجتمـع يف غايـة 

األهميـة.

ونـوه الغانـم خـال اللقـاء، إىل الـروط 

املصـادر  العتمـاد  تحديدهـا  تـم  التـي 

التعليميـة، ورضورة توافقهـا مـع قيـم 

والديـن  القطـري  املجتمـع  وعـادات 

اإلسـامي، وخلوهـا ممـا يثـر خافـات 

املجتمـع،  يف  األفـراد  بـني  ونزاعـات 

ومراعـاة املعايـر املطلوبـة يف اسـتخدام 

الصـور التوضيحية والخرائط. وأشـار إىل 

أنـه عنـد رفـض أي مصـدر تعليمـي من 

قبـل اإلدارة، يتم توضيح أسـباب الرفض 

للمدرسـة. 

وكانـت وزارة التعليـم والتعليم العايل عر 

قطـاع شـؤون التعليـم الخـاص أصدرت 

ملراجعـة  اإلرشـادية  القواعـد  وثيقـة 

املصـادر التعليمية األساسـية واملسـاندة 

يف املـدارس وريـاض األطفـال الخاصـة، 

والضوابـط  الـروط  تتضّمـن  والتـي 

التعليميـة  املصـادر  بمراجعـة  املتعلقـة 

* اجرى الحوار - محمد الجعبري

أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة 

المساعد لشؤون التعليم الخاص، على الجهود 

الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والتعليم العالي 

في دعم العملية التعليمية بالمدارس ورياض 

األطفال الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم 

بدور مهم في دعم المدارس الخاصة واإلشراف 

عليها ومراقبتها، مما ساهم في استمرار العملية 

التعليمية أثناء جائحة كورونا، والحفاظ على صحة 

الطالب واألطقم التدريسية واإلدارية، وذلك من 

خالل تطبيق اإلجراءات االحترازية التي أقرتها أجهزة 

الدولة المعنية.

وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.. عمر النعمة:وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.. عمر النعمة:

الحفاظ على صحة الطالب وأطقم المـــــــــــــــــــدارس أولوية للوزارةالحفاظ على صحة الطالب وأطقم المـــــــــــــــــــدارس أولوية للوزارة

أسر الطالب جزء من العملية التعليمية.. فــــــــــهــــــــــــــد الغانم:  الوزارة ترحب بمالحظات أولياء األمورأسر الطالب جزء من العملية التعليمية.. فــــــــــهــــــــــــــد الغانم:  الوزارة ترحب بمالحظات أولياء األمور
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تتضمـن  التـي   ،2017-2022 العـايل 

تحقيـق عدة أهـداف اسـرتاتيجية ضمن 

خمسـة محاور، يقوم املحـور األول عى 

االلتحـاق الـذي يركـز عـى توفر فرص 

متسـاوية لالتحـاق بالتعليـم يف الدولة 

للطبـة بشـكل عـام وذوي االحتياجـات 

الخاصـة بشـكل خـاص، مـن مرحلـة 

يف  سـواء  الثانويـة،  وحتـى  الروضـة 

املـدارس الخاصـة أو الحكوميـة.

ويف إطـار التوسـع يف قاعـدة االلتحـاق 

الخاصـة  األطفـال  وريـاض  باملـدارس 

الرتخيـص  سـنويا  يتـم  قطـر،  بدولـة 

الفتتـاح مـدارس جديدة لتقـدم مناهج 

إىل  إضافـة  متنوعـة  دراسـية  ومـواد 

التـي  الدراسـية  األنشـطة  العديـد مـن 

تسـتجيب إىل تطلعات الطـاب وذويهم. 

الدولـة  يف  الخاصـة  املـدارس  وتشـمل 

ومـدارس  وعامليـة  دوليـة  مـدارس 

تعليميـا  منهجـا   30 تقـدم  جاليـات، 

. مختلفـا

وإىل جانـب ذلـك، يعمـل قطـاع شـؤون 

التعليـم الخـاص عـى مراجعـة دوريـة 

للسياسـات واللوائـح املنظمـة للعمليـة 

يلبـي  بمـا  وتحديثهـا  التعليميـة 

يف  املتزايـدة  التعليميـة  االحتياجـات 

الدولة، وأن املشـاريع مسـتمرة لتواكب 

وبمـا  وتوجهاتهـا  الدولـة  تطلعـات 

املجتمـع. رشائـح  كافـة  يخـدم 

* وماذا عن املواد اإللزامية ؟ 
ودور الوزارة يف الحفاظ عى 

هوية الطاب الدارسني يف 
املدارس الخاصة والدولية ؟ 

تـويل  الـوزارة  أن  فيـه  - ممـا ال شـك 

مـواد الهويـة »اللغة العربيـة - التاريخ 

القطـري - الرتبية اإلسـامية« اهتماما 

بالغـا وخاصـا، وذلـك يأتي مـن خال 

املحـور الرابع مـن اسـرتاتيجية وزارة 

التعليـم والتعليـم العـايل وهـو املحـور 

والقيـم  باملواطنـة  يختـص  الـذي 

القطري. للشـعب  واإلسـامية  العربية 

ففـي الوقـت الـذي يلتحـق ما نسـبته 

أكثر مـن %30 مـن الطلبـة القطريني 

باملـدارس الخاصـة، فإن هـذه املدارس 

الجنسـيات النفتاح  تسـتوعب عرات 

دولـة قطـر عـى العالـم ووجـود أكثر 

مـن 85 جنسـية يعيشـون عليها، ومن 

اسـرتاتيجية  تتضمـن  أن  الطبيعـي 

الـوزارة التأكيـد عـى االعتـزاز بالقيم 

واحـرتام  القطـري  والـرتاث  الوطنيـة 

األخرى. والثقافـات  الشـعوب  كافـة 

والتعليـم  التعليـم  وزارة  أخـذت  وقـد 

الهويـة  زرع  عاتقهـا  عـى  العـايل 

الوطنيـة والعربيـة واإلسـامية داخـل 

نفـوس الطـاب العرب الذين يدرسـون 

الخاصـة والدوليـة، وذلـك  املـدارس  يف 

وتقييـم  تدريـس  إلزاميـة  خـال  مـن 

الـوزارة  أقرتهـا  التـي  الهويـة  مـواد 

اللغـة  وهـي  املاضيـة،  الفـرتة  خـال 

وتاريـخ  اإلسـامية  والرتبيـة  العربيـة 

عـى  إلزاميـة  مـواد  فهـي  قطـر، 

الثانـي  وحتـى  األول  مـن  الصفـوف 

مرحلـة  إضافـة  تمـت  كمـا  عـر، 

التمهيـدي والروضـة بـدءا مـن العـام 

املقبـل. الـدرايس 

اإلطـار  تعميـم  مؤخـراً  أصدرنـا  وقـد 

املدرسـية  والرحـات  لألنشـطة  العـام 

يف املـدارس وريـاض األطفـال الخاصة، 

إلزاميـة واختياريـة،  أنشـطة  وتشـمل 

مؤكـدا أن هذه األنشـطة تحقـق نتائج 

وأهـداف اسـرتاتيجية الـوزارة وخاصة 

املواطنـة  قيـم  بتعزيـز  املتعلقـة 

واالعتـزاز بالثقافـة املحليـة إىل جانـب 

احـرتام الشـعوب والثقافـات األخـرى، 

كمـا شـملت إلزاميـة تطبيق األنشـطة 

ذات العاقة بالهويـة الوطنية واملحددة 

مـن   20% نسـبة  عـن  تقـل  ال  بمـا 

األخـرى  املدرسـية  األنشـطة  مجمـوع 

الثقافيـة،  االجتماعيـة،  )العلميـة، 

ضمـن  ومـن  الكشـفية(،  الفنيـة، 

املناسـبات  منهـا  اإللزاميـة  األنشـطة 

اإلسـامية واملناسـبات الوطنيـة، كمـا 

ذات  األنشـطة  مـن  عـدد  اقـرتاح  تـم 

الدولـة  وتوجهـات  العامليـة  األهميـة 

الحـرص  ال  املثـال  سـبيل  عـى  ومنهـا 

اليـوم  األميـة،  ملحـو  العاملـي  )اليـوم 

الخاصـة،  العاملـي لـذوي االحتياجـات 

اليـوم العاملـي للعمـال، اليـوم العاملـي 

للمعلـم(  العاملـي  اليـوم  للمتحـف، 

الهامـة  العامليـة  األيـام  مـن  وغرهـا 

املـدارس  عـى  الواجـب  مـن  والتـي 

بهـا.  الطلبـة  أبنائنـا  توعيـة 

التعليم في  االستثمار 
* ما هي جهود وزارة التعليم 

يف زيادة رقعة املدارس 
املستثمرين  الخاصة ودعم 
يف مجال املدارس والتعليم 

الخاص بشكل عام ؟

يف  االسـتثمارية  للفـرص  بالنسـبة   -

قطـاع التعليـم يف الدولة، فيوجـد إقبال 

كبـر من رجـال األعمـال واملسـتثمرين 

القطريـني لاسـتثمار يف مجـال التعليم 

الخاصـة  املـدارس  وافتتـاح  الخـاص 

املناهـج  جميـع  لتشـمل  والدوليـة 

سـنويا  الـوزارة  فتتلقـى  الدوليـة، 

مـدارس  افتتـاح  طلبـات  مـن  العديـد 

مختلفـة،  دوليـة  بمناهـج  جديـدة 

حيـث يخضـع هـذا العـدد للعديـد مـن 

التـي وضعتهـا  واملعايـر  االشـرتاطات 

وزارة التعليـم، وتتـوىل إدارة تراخيـص 

املـدارس الخاصـة بحـث تلـك الطلبات 

واشـرتاطات  رؤيـة  مـع  يتوافـق  بمـا 

عليهـا.  املوافقـة  ثـم  ومـن  الـوزارة 

ومـن املقـرر أن تعلـن اإلدارة املختصـة 

قريبـا عن املـدارس الجديـدة التي تمت 

املوافقـة عليهـا للعـام الـدرايس املقبـل 

.2021/2022

التعليـم  وزارة  أولويـات  فإحـدى 

اسـرتاتيجيتها  ضمـن  العـايل  والتعليـم 

الدعـم  توجيـه  هـو   ،2017-2022

املـدارس  لكافـة  أنواعـه  بمختلـف 

وريـاض األطفـال الخاصـة، وتشـجيع 

واسـتقطاب املسـتثمرين لكي يتوجهوا 

الخـاص  التعليـم  يف قطـاع  لاسـتثمار 

كونه أحـد أهم القطاعات التي تسـاهم 

بشـكل ملمـوس يف تحقيق اسـرتاتيجية 

أن  كمـا  والتدريـب،  التعليـم  قطـاع 

هنـاك توجهـا حاليـا مـن املسـتثمرين 

الفتتـاح مـدارس يتزايـد الطلـب عليها 

التكلفـة  منخفضـة  مـدارس  ومنهـا 

الطلبـة  مـن  أكـر  عـدد  السـتقطاب 

اسـتقطاب  أو  الجاليـات،  كمـدارس 

عامليـة. مـدارس 

وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.. عمر النعمة:وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.. عمر النعمة:

الحفاظ على صحة الطالب وأطقم المـــــــــــــــــــدارس أولوية للوزارةالحفاظ على صحة الطالب وأطقم المـــــــــــــــــــدارس أولوية للوزارة

أسر الطالب جزء من العملية التعليمية.. فــــــــــهــــــــــــــد الغانم:  الوزارة ترحب بمالحظات أولياء األمورأسر الطالب جزء من العملية التعليمية.. فــــــــــهــــــــــــــد الغانم:  الوزارة ترحب بمالحظات أولياء األمور

اعتمادهـا،  وإجـراءات  منهـا  والتحقـق 

بمـا يتوافق مـع القيـم الدينيـة، واملبادئ 

والتقاليـد  والعـادات  الوطنيـة والعربيـة، 

االجتماعيـة يف دولـة قطـر.

وأكدت إدارة شـؤون املـدارس الخاصة أن 

عـى املـدارس وريـاض األطفـال الخاصة 

أو  تعديـل  أي  إجـراء  يف  رغبتهـا  عنـد 

تعليمـي،  مصـدر  ألي  تغيـر  أو  إضافـة 

رسـمي،  بطلـب  اإلدارة  موافـاة  رضورة 

للحصـول عـى املوافقـات الازمـة، وذلك 

وفقا ملـا ييل: مراجعـة املصـادر التعليمية 

املدرجـة لاعتمـاد بعنايـة ودقـة، والتأكد 

واإلشـارة  املخالفـات.  مـن  خلّوهـا  مـن 

املصـدر  يف  ُوجـدْت(  )إن  املخالفـة  إىل 

التعليمـي، وبيـان اآلليـة التـي سـتتبعها 

التخلـص  لكيفيـة  الروضـة  أو  املدرسـة 

منهـا: »شـطب، إخفـاء، تغيـر«، وتقديم 

خطـاب »تعهد« بإتمـام عمليـة املراجعة. 

كمـا أوضحت أن هـذا اإلجراء يتم بشـكل 

سـنوي خـال العـام الـدرايس، اسـتعدادا 

للعـام الدرايس الـذي يليه وذلـك قبل فرتة 

كافيـة، مشـرة إىل أنـه ال تقـوم املدرسـة 

املدرجـة  املصـادر  بتطبيـق  الروضـة  أو 

الـدرايس  العـام  بدايـة  يف  إالَّ  لاعتمـاد 

الجديـد.

اإلدارة خمسـة رشوط رئيسـية  وحـددت 

العتمـاد املصـادر التعليميـة تمثلـت يف أن 

األساسـية  التعليميـة  املصـادر  تتوافـق 

واملبـادئ  الدينيـة  القيـم  مـع  واملسـاندة 

يف  والثقافيـة  واالجتماعيـة  السياسـية 

دولـة قطـر. وأن تخلـو جميـع املصـادر 

مـن  واملسـاندة  األساسـية  التعليميـة 

تثـر خافـات ونزاعـات  أي موضوعـات 

بـني األفـراد يف املجتمـع. وحـذف كل مـا 

يتنـاىف مـع تعاليـم الدين اإلسـامي وقيم 

املختـارة  املصـادر  يف  القطـري  املجتمـع 

ة مـن قبـل املدرسـة أو الروضـة،  أو املُعـدَّ

مـع مراعـاة مناسـبة الصـور والرسـوم 

التوضيحيـة للقيـم اإلسـامية، والعـادات 

القطريـة.  والتقاليـد 

وبينـت إدارة شـؤون املـدارس الخاصة أن 

هـذه الوثيقـُة ُتَعدُّ أساًسـا ألهـم الروط 

والضوابـط التـي ينبغـي عى املؤسسـات 

إغفـال  دون  إليهـا،  االسـتناد  التعليميـة 

القضايـا املتعلقـة بالكفايـات واملهـارات 

املطلوبـة لـدى الطلبـة يف عرصنـا الراهن، 

مـع رضورة الرتكيـز عى أولويـة الحفاظ 

عـى قيمنـا اإلسـامية وثقافتنـا العربية 

األصيلـة، وضمـان حصول جميـع الطلبة 

وتعزيـز  التعليـم،  مسـتويات  أعـى  عـى 

مهـارات التعلّـم املسـتمر لديهـم، وكيفية 

ُمثـى يف  بطريقـة  القيـم  اسـتلهام هـذه 

مختلـف  ويف  التعليميـة،  املراحـل  جميـع 

عنـارص املنهج الـدرايس املنبثـق من رؤية 

دولـة  يف  العـايل  والتعليـم  التعليـم  وزارة 

. قطر

* هناك تنسيق مباشر بين 
المدارس ولجان المراجعة 

التابعة للوزارة 

* راجعنا في العام 2019 
أكثر من 560 كتابا ومصدرا 

تعليميا

* من أهداف 
استراتيجية 

الوزارة تعزيز قيم 
المواطنة واحترام 

الثقافات األخرى

* فريق متكامل 
بجانب 

متطوعين 
يقومون 

بزيارات تفقدية 
للمدارس

* 210 آالف طالب 
يدرسون في 325 

مدرسة وروضة 
أطفال

* أخذنا على 

عاتقنا زرع 
الهوية الوطنية 

والعربية 
بنفوس الطالب
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الفتتـاح  ترخيـص  عـى  الحصـول  رشوط  وعـن 

مدرسـة جديـدة، قـال الغـايل إن هناك اشـرتاطات 

يجـب توافرهـا يف املتقدم وهـي: أال يكـون املتقدم 

يعمـل يف وزارة التعليـم والتعليـم العـايل أو الجهات 

التابعـة لها، أال يقـل عمر املتقدم عـن 21 عاماً، أن 

يكون محمود السـرة حسـن السـمعة، وأن يكون 

متمتعـاً باألهليـة املدنيـة الكاملة.

يف  توفرهـا  يجـب  التـي  لاشـرتاطات  وبالنسـبة 

مبنـى  يتوفـر  أن  رضورة  فهـي  املـدريس،  املبنـى 

مـدريس وفق معايـر وزارة التعليـم والتعليم العايل 

باإلضافـة إىل موافقـة الجهـات املختصـة بالدولـة 

الجهـات  مـن  غرهـا  أو  املدنـي  الدفـاع  سـواء 

املرفـة عـى هـذا املوضوع، الفتـًا إىل أنـه ال يوجد 

عـى  الحصـول  ومتطلبـات  رشوط  لتعديـل  نيـة 

موافقـة الفتتـاح مـدارس خاصـة ودوليـة.

وعـن تحديـد آليـة التسـجيل باملـدارس الخاصـة، 

قـال إن املعنـي بهـذا املوضـوع هي املدرسـة حيث 

يشـرتط أن يتـم اإلعـان عنهـا، مـع مراعـاة عدم 

مخالفتهـا اللوائـح والقوانـني الخاصة بالتسـجيل 

املعتمـدة لـدى الـوزارة، وأضـاف: كمـا يحّدد سـن 

القبول يف جميع املراحل الدراسـية حسـب الجداول 

املُرفقـة مـع التعميـم، علًمـا بـأن هـذه األعمـار 

ُتحـّدد الحـد األعـى والحـد األدنـى للعمـر الزمني 

الطلبة. لقبـول 

يف  الخاصـة  املـدارس  عـدد  أن  إىل  الغـايل  وأشـار 

وروضـة،  مدرسـة   325 يتجـاوز  قطـر  دولـة 

30 منهًجـا تعليميًّـا مختلًفـا، ممـا يوفـر  ُتقـدِّم 

خيارات واسـعة أمـام أولياء األمـور، داعًيـا أولياء 

األمـور إىل االسـتفادة مـن الخدمـات اإللكرتونيـة 

لقطـاع التعليـم الخـاص، ضمـن بوابـة خدمـات 

الجمهـور يف املوقـع اإللكرتونـي للـوزارة، وقـال: 

بإمـكان أوليـاء أمـور الطلبـة الدخـول إىل البوابـة 

تخـص  معلومـات  عـى  والحصـول  لاسرتشـاد 

املـدارس وريـاض األطفـال الخاصة، وأضـاف: إن 

الـوزارة تعمـل دائًما عـى تطوير املوقـع وتحديثه 

بصـورة مسـتمرة، بما فيهـا البيانـات واملعلومات 

التي سيسـتفيد منهـا أوليـاء األمـور، فيما يخص 

املـدارس الخاصة، كمـا أن املـدارس الخاصة لديها 

توّضـح  أساسـية،  إلكرتونيـة وصفحـات  مواقـع 

فيهـا السياسـة التعليميـة للمدرسـة، ويسـتطيع 

ويل األمر االسـتفادة منها ملعرفة الخطـة التعليمية 

والتنظيمية للمدرسـة، وقائمة الرسـوم الدراسـية 

واملنهـج املعتمـد واملراحـل املرخصـة واالعتمادات 

الدوليـة والتقويـم املـدريس واالختبـارات وأرقـام 

التواصـل وأنشـطة املدرسـة املختلفة حسـب نوع 

املدرسـة: وطنيـة أو دوليـة أو جاليـة، وغرهـا.

وبـنيَّ الغـايل أن إدارة تراخيـص املـدارس الخاصـة 

أعطـت األولويـة إلنشـاء قاعـدة بيانـات لجميـع 

وهـي  الخاصـة،  األطفـال  وريـاض  املـدارس 

متاحـة يف موقـع وزارة التعليـم والتعليـم العـايل، 

موضًحـا فيها اسـم املدرسـة أو الروضـة، واملنهج 

السـنوية  الدراسـية  والرسـوم  املعتمـد  الـدرايس 

والشـواغر  املدرسـة  عـن  أساسـية  ومعلومـات 

والطاقة االسـتيعابية واالعتماد املدريس والقسـائم 

بـني  املقارنـة  إمكانيـة  إىل  باإلضافـة  التعليميـة، 

مدرسـة وأخـرى، وقـال: كمـا يسـتطيع ويل األمر 

مـن خـال موقـع الـوزارة الحصـول عـى قائمـة 

بأسـماء تلك املـدارس وريـاض األطفـال الخاصة، 

تحتـوي عـى تصنيفـات عديـدة، ويمكـن البحـث 

مـن خالهـا عـن طريـق اسـم املدرسـة واملنهـج 

املدرسـة  ملوقـع  الجغرافيـة  واملنطقـة  الـدرايس 

واملسـتوى التعليمي والرسـوم الدراسـية السـنوية 

التواصـل. وبيانـات 

وفيمـا يتعلـق بالقسـائم التعليميـة أشـار مديـر 

قائمـة  أن  إىل  الخاصـة  املـدارس  تراخيـص  إدارة 

املـدارس ضمـن نظـام القسـائم التعليميـة للعـام 

مـدارس   107 تبلـغ   )2020/2021( األكاديمـي 

وريـاض أطفـال خاصـة، مؤكـًدا أن كل الطـاب 

الخاصـة  املـدارس  الذيـن يدرسـون يف  القطريـني 

يتمتعـون  الوطنـي،  االعتمـاد  عـى  الحاصلـة 

بالقسـائم التعليميـة التـي تتمثـل يف مبلـغ مـايل 

تمنحـه الدولة لتغطية جزء من الرسـوم الدراسـية 

أو كلهـا، موضًحـا أن إجراءات القسـيمة التعليمية 

الخاصـة  املـدارس  جميـع  مخاطبـة  ـن  تتضمَّ

بإعـداد  التعليميـة  القسـائم  نظـام  يف  املشـاركة 

الفواتـر )القسـائم التعليمية( مـع بداية كل فصل 

درايس، مـن خـال تواصـل املـدارس مـع أوليـاء 

األمـور، لتوفر املسـتندات املطلوبة، وهـي: )إفادة 

ملـن يهمـه األمـر لـألم واألب تفيـد بعـدم تقـايض 

بـدل تعليم + شـهادة ميـاد الطالـب(، وإرفاقها يف 

النظـام، ويتـم مراجعتها مـن قبـل إدارة تراخيص 

املـدارس الخاصـة، واعتمادهـا مـن السـيد املدير، 

وتحويلهـا لـإدارة املاليـة، ليتم الـرصف، وقال: إن 

كل ذلـك ال يسـتدعي حضـور ويل األمـر إىل الوزارة، 

بـل تكـون عاقتـه مبـارشة مع املدرسـة.

وحـول آخـر مسـتجدات طلبـات ترخيص إنشـاء 

مـدارس جديـدة للعام الـدرايس املقبل لفت السـيد 

حمـد محمد الغـايل مديـر إدارة تراخيـص املدارس 

الخاصـة إىل أن عـدد الطلبات التـي تقّدمت الفتتاح 

منشـأة تعليميـة خاصة جديـدة للعـام األكاديمي 

ويجـري  طلًبـا،   )38( إىل  وصـل   )2021/2022(

أن  العمـل عـى اسـتكمالها إجراءاتهـا، موضًحـا 

الطلبـات املُقّدمـة كانـت 21 طلًبا الفتتاح منشـأة 

تعليميـة للمنهـج الريطاني، و11 منشـأة للمنهج 

األمركـي، و3 منشـآت للمنهج الهنـدي، باإلضافة 

إىل طلبـني ملنهـج وفـق املعايـر الوطنيـة، وطلـب 

واحـد للمنهـج التونيس.

وكانـت وزارة التعليـم قـد أعلنـت عـن فتـح بـاب 

وريـاض  باملـدارس  للطـاب  املبّكـر  التسـجيل 

األطفـال الخاصـة، اعتبـاراً مـن أول شـهر مارس 

الجاري، وحتـى نهاية يوم الخميـس املوافق الرابع 

عـر مـن أكتوبـر 2021، أمـا الطلبـة القادمـون 

مـن خـارج الدولة فسـوف يتم تسـجيلهم يف موعد 

ال يتجـاوز نهاية شـهر يناير 2022، عـى أن ُتحدِّد 

املدرسـة آليـة التسـجيل املناسـبة فيها، ويشـرتط 

أن يتـم اإلعـان عنها، مـع مراعاة عـدم مخالفتها 

اللوائـح والقوانـني الخاصـة بالتسـجيل املعتمـدة 

لـدى الـوزارة، كما حـددت الـوزارة سـن القبول يف 

جميـع املراحل الدراسـية حسـب الجـداول املُرفقة 

مـع التعميـم، علًما بـأن هـذه األعمار ُتحـّدد الحد 

األعى والحـد األدنى للعمـر الزمني لقبـول الطلبة.

العـايل ممثلـة يف  التعليـم والتعليـم  ودعـت وزارة 

قطـاع شـؤون التعليـم الخـاص أوليـاء األمـور إىل 

التأكـد مـن النظـام التعليمـي الـذي سـيختارونه 

ألبنائهـم، حيـث تحـّدد النظـم التعليميـة املختلفة 

مجموعـة مـن املتطلبـات املتعلقـة بقبـول الطلبة 

أسـماء  مسـتخدمة  الدراسـية،  املراحـل  ضمـن 

مختلفـة ملراحـل عمريـة معينـة. 

وأوضحـت الـوزارة أنـه تم وضـع دليل االسـتعانة 

بجـدول معادلـة أنظمـة التعليـم الدوليـة الـوارد 

يف »الدليـل اإلرشـادي لتسـجيل الطلبـة باملـدارس 

الخاصـة يف دولـة قطـر«، حيـث ُيَعدُّ عمـر الطالب 

د الرئيـيس الذي يسـتخدم يف تحديد املسـتوى  املُحـدِّ

قبـول  التـي سـيتم  الدراسـية  واملرحلـة  الصفـي 

الطالـب فيهـا، مؤكـدة يف الوقـت ذاتـه أنـه ينبغي 

مسـؤولية  كونهـا   – األمـر  وويل  املدرسـة  عـى 

أنظمـة  معادلـة  جـدول  إىل  الرجـوع   – مشـرتكة 

التعليـم الدولية لتحديد املسـتوى الـدرايس للطالب 

وعرضـه عـى ويل األمـر؛ مـع العلم أن كل مدرسـة 

لهـا سياسـة القبـول الخاصـة بها.

مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة.. حمد الغالي:

م 30 منهجًا تعليميًا
ِّ
قد

ُ
325 مدرسة خاصة ت

أكد السيد حمد محمد الغالي مدير إدارة 
التعليم  بوزارة  الخاصة  المدارس  تراخيص 

التسجيل  باب  فتح  تم  أنه  العالي،  التعليم 
األكاديمي )2022-2021(  للعام  المبكر 
في المدارس ورياض األطفال الخاصة 
في بداية شهر مارس للعام 2021 م، 

الموافق  الخميس  يوم  نهاية  حتى  وتستمر 
الرابع عشر من أكتوبر 2021، أما الطلبة 

القادمون من خارج الدولة فسوف يتم 
شهر  نهاية  يتجاوز  ال  موعد  في  تسجيلهم 

يناير 2022.

وأشار خالل حوار مع ملحق التعليم الذي 
تصدره جريدة $، إلى أن أهم المناهج 
التي تعمل الوزارة على التوسع فيها نظرًا 

التالي:  النحو  على  عليها  الشديد  لإلقبال 
المنهج  الفلبيني،  المنهج  الهندي،  المنهج 

الوطني، كما أن الوزارة تعمل خالل 
إجراءات  استكمال  على  الحالية  الفترة 

مدارس  الفتتاح  المتقدمين  المستثمرين 
خاصة للعام الجديد 2022/2021، الفتًا إلى 

القادم  للعام  المتقدمين  الطلبات  عدد  أن 
)2021-2022( بلغ 38 طلبا فقط. 

* غلق باب 
التسجيل المبكر 
للعام األكاديمي 
الجديد منتصف 

أكتوبر 2021

* إغالق التسجيل 

للطلبة القادمين 

من خارج الدولة 

يناير 2022
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مدارس الدوحة البريطانية - روضة الحمامة

فرع جديد إلحدى أفضل المدارس البريطانية عالميًا
مـدارس الدوحـة الريطانيـة )DBS( هي مجموعة 

 1997 عـام  الدوحـة  يف  تأسسـت  املـدارس  مـن 

عـام  يف  الوكـرة  فـرع  عـر  توسـعت  ثـم  ومـن 

مـن  الـدويل  االعتمـاد  عـى  حائـزة  وهـي   ،2014
واعتمـاد   )CIS( الدوليـة  املـدارس  مجلـس  قبـل 

املـدارس الريطانيـة يف الخـارج )BSO( واعتمـاد 

األوسـط  الـرق  يف  الريطانيـة  املـدارس  مجلـس 

لدولـة  الوطنـي  املـدريس  واالعتمـاد   )BSME(
قطـر )QNSA(، هـذا وقـد تـم تصنيـف مدارسـنا 

الريطانيـة  املـدارس  ملجلـس  األخـرة  الزيـارة  يف 
يف الخـارج )BSO( بأنهـا »متميـزة« وهـو أعـى 

تصنيـف متـاح.

التعليم المتميز في المرحلة 
الثانوية )التمهيد للجامعة(

توفر مـدارس الدوحة الريطانية الخيـارات األكثر 

 )Sixth Form( تنوعـاً للمرحلة الثانوية يف قطـر

 AS, A مـع أربعة مسـارات فريدة للدراسـة هـي

Level, BTEC باإلضافـة إىل البكالوريـا الدولية 
)IB( ونفخـر بأننـا مـن بـني أعـى املـدارس عى 
مسـتوى العالـم من حيـث النتائـج إذ تمكن 92٪ 

مـن طابنـا مـن اجتيـاز امتحانـات AS بنجـاح 

يف العـام املـايض، وهـو أعـى بكثر من املتوسـط 
العاملـي. كمـا يتمكـن ٪100 مـن طـاب مـدارس 

يف  للجامعـات  التقـدم  مـن  الريطانيـة  الدوحـة 

معظمهـم  حصـول  مـع  العالـم،  أنحـاء  جميـع 

عـى أماكـن يف أفضـل جامعـات مجموعة راسـل 

)Russell Group( املرموقـة يف اململكـة املتحدة. 
جامعـة  مـع  قويـة  روابـط  أيضـاً  لدينـا  كمـا 

أولسـرت الريطانيـة وسـيتي يونيفرسـتي كوليدج 

)CUC( يف قطـر.
لقـد التحـق خريجـو مـدارس الدوحـة الريطانية 

أفضـل  مـن  مجموعـة  يف  ودرسـوا  السـابقون 

جامعـة  يف  الهندسـة  تشـمل:  التـي  الجامعـات 

ماكجيـل يف كندا، والـذكاء االصطناعـي يف جامعة 

معهـد  يف  والطـب  املتحـدة،  باململكـة  مانشسـرت 

يف  نوتنغهـام  وجامعـة  السـويد  يف  كارولينسـكا 

اململكـة املتحـدة، واألعمـال والتسـويق يف جامعـة 

ملبـورن، وهـذا عـى سـبيل املثـال ال الحـرص.

افتتاح فرع جديد في 2021
اسـتجابة للطلـب املتزايـد للتسـجيل يف فرعـي عني 

خالـد والوكـرة، تعمـل مـدارس الدوحـة الريطانية 

عـى توسـيع نطـاق عملها من خـال افتتـاح فرع 

تقـع  التـي  الحمامـة،  روضـة  منطقـة  يف  جديـد 

بالقرب من مدينة لوسـيل الشـهرة. حيث سـيقدم 

الفـرع الجديـد نفـس املنهـج الوطنـي الريطانـي 

املتميـز وسـيقبل الفتيـات والفتيـان الذيـن ترتاوح 

أعمارهـم بـني 3 و18 عامـاً.

الجديـد  للفـرع  العـرصي  املبنـى  سـيحتوي 

متعـددة  رياضيـة  وقاعـة  داخـيل،  مسـبح  عـى 

االسـتخدامات، وملعـب خارجي محاط بمسـاحات 

خـراء طبيعيـة، ومـرح حديـث مجهـز تجهيزاً 

كاماً، كما سـيتم تزويـد جميع الفصول الدراسـية 

بأحـدث وسـائل وتجهيـزات تكنولوجيـا املعلومات 

األكثـر  البيئـة  إىل  املعلمـني  وصـول  يضمـن  بمـا 

ابتـكاراً للتدريـس والتعلـم.

الدوحـة  مـدارس  التـزام  الجديـد  فرعنـا  »يعـزز 
املتميـزة  الريطانيـة  املناهـج  بتقديـم  الريطانيـة 

يف قطـر، واسـتمرارنا يف ترسـيخ هدفنـا األسـايس 
بتوفـر تعليـم مـن الدرجـة األوىل، وتمكـني الطاب 

مـن االزدهـار يف بيئـة عامليـة ديناميكيـة«.

تري ماكجواير - مدير التعليمتري ماكجواير - مدير التعليم

التعليم خالل جائحة كوفيد 19
طـوال فـرتة انتشـار جائحـة كوفيـد 19، عملـت 

كلـل  بـا  املدرسـة  يف  واملعلمـون  العليـا  اإلدارة 

لضمـان اسـتمرار الطـاب يف تلقـي تعليـم وتعلـم 

التعليـم  وزارة  لتوجيهـات  وفقـاً  الجـودة.  عـايل 

والتعليـم العـايل، اعتمدت املدرسـة نمـوذج التعليم 

املدمـج الـذي يدمج بـني التعليـم االفـرتايض )عن 

بعـد( والتعليـم الحضـوري )يف املدرسـة(.

كفـاءة  مـدى  عـى  األمـور  أوليـاء  أثنـى  وقـد 

للتعامـل  الريطانيـة  الدوحـة  مـدارس  واسـتعداد 

مـع تحديـات جائحة كوفيـد 19. إذ تم إنشـاء بيئة 

التعليـم االفرتاضيـة املتكاملة للمدرسـة وتشـغيلها 

الحصـص  بـث  وتـم  لألزمـة،  األول  اليـوم  مـن 

الدراسـية مبـارش ة عـر منصـة )Zoom( لضمان 

الفعليـة  للبيئـة  االفـرتايض  التعلـم  بيئـة  محاكـة 

داخـل املدرسـة. كمـا نفخـر بـأن مـدارس الدوحة 

الريطانيـة نفـذت إجـراءات احتياطيـة صارمـة يف 

مجـال الصحـة والسـامة، ممـا أدى إىل انخفـاض 

عـدد اإلصابـات املسـجلة ضمن مدارسـنا.

عضـو  هـي  الريطانيـة  الدوحـة  عضـو مـدارس  هـي  الريطانيـة  الدوحـة  مـدارس 

مؤسـس يف مجموعـة أرتـان لاستشـارات مؤسـس يف مجموعـة أرتـان لاستشـارات 

وهـي  وهـي (،   ،)ACESACES( التعليميـة  )والخدمـات  التعليميـة  والخدمـات 

مجموعـة تعليميـة خاصـة تمتلـك وتديـر مجموعـة تعليميـة خاصـة تمتلـك وتديـر 

العديـد مـن املؤسسـات التعليميـة يف قطـر العديـد مـن املؤسسـات التعليميـة يف قطـر 

بهدف تعزيـز االبتـكار والتميـز األكاديمي.بهدف تعزيـز االبتـكار والتميـز األكاديمي.
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العامـري مديـر  أحمـد  راشـد  السـيد  أكـد 

بـوزارة  الخاصـة  املـدارس  شـؤون  إدارة 

التعليـم والتعليـم العـايل، أن وزارة التعليـم 

حريصـة عـى صحـة الطـاب والعاملني يف 

املـدارس الخاصة انطاقاً من مسـؤولياتها، 

حيـث جرى تشـكيل خليـة عمل تقـوم عى 

متابعـة التـزام املـدارس وريـاض األطفـال 

اشـرتاطات  وفـق  االحرتازيـة  باإلجـراءات 

الصحـة والسـامة، كمـا يجـرى التنسـيق 

الصحـة  ووزارة  الخاصـة  املـدارس  بـني 

حـاالت  أي  وجـود  عـن  الفـوري  لإبـاغ 

اشـتباه إصابـة بفـروس كورونـا »كوفيـد 

.»19

وقال مديـر إدارة شـؤون املـدارس الخاصة 

خـال حوار شـامل مع ملحـق التعليـم، أن 

الـوزارة خصصـت خطا سـاخنا السـتقبال 

شـكاوى واستفسـارات أولياء األمور، حيث 

يتـم التعامل مع تلك الشـكاوى بـكل جدية، 

زيـارات  خـال  مـن  التحقيقـات  وإجـراء 

يقـوم بها مسـؤولو الـوزارة للمـدارس، ويف 

يتـم  التأكـد مـن وقـوع مخالفـات  حالـة 

تحديـد الجـزاء املناسـب حسـب طبيعة كل 

مخالفـة وعـدد مـرات تكرارهـا كمـا جرى 

الحـال يف ١٠ إىل ١٣ مدرسـة وروضة أطفال 

خـال الفـرتة املاضية.

الخاصـة  املـدارس  شـؤون  إدارة  إن  وقـال 

لديهـا 32 أخصائيا يقومـون بزيارات دورية 

تطبيـق  مـن  للتأكـد  الخاصـة  للمـدارس 

جميع اإلجراءات االحرتازيـة، كذلك اإلرشاف 

كذلـك  التعليميـة،  العمليـة  انتظـام  عـى 

اإلرشاف عـى إجـراءات األمـن والسـامة يف 

جميـع مرافـق املـدارس، وتفعيـل الهيـكل 

التنظيمـي، والتوظيف والتدريب، واسـتعداد 

السـتقبال  والتدريسـية  اإلداريـة  الهيئـة 

الطالـب، مشـراً إىل ان الـوزارة تـرف عى 

تطبيـق مناهـج الهويـة الوطنيـة وتعزيـز 

وغـرس  الوطـن  إىل  واالنتمـاء  مقوماتهـا 

قيـم الوالء لـدى النـشء الجديـد.. وإىل نص 

الحـوار:

* كيف حافظت إدارة شؤون 
املدارس الخاصة عى صحة 

الطاب باملدارس الخاصة خال 
جائحة كورونا؟

املـدارس  بـني  التنسـيق  جـرى  البدايـة  يف 

وزارة  وبـني  الخاصـة  األطفـال  وريـاض 

العامـة مـن خـال فتـح قنـوات  الصحـة 

تواصـل مبـارشة مـع وزارة الصحـة لإباغ 

الفـوري عـن أيـة حـاالت إصابـة فعلية أو 

حتـى مشـتبه بهـا وتحديـد مسـؤول يف كل 

مدرسـة ملتابعة الصحة والسـامة وإرسـال 

بيانـات األشـخاص املصابـني واملخالطـني.

جـرى إصـدار تعليمـات إىل جميـع املدارس 

وريـاض األطفـال الخاصة تتعلـق برورة 

توفـر االشـرتاطات االحرتازيـة للحـد مـن 

تـم  التـي   ١٩  – كوفيـد  فـروس  انتشـار 

تحديدها مسـبقا، كمـا جرى تكويـن خلية 

عمـل تركـز عـى متابعـة التـزام املـدارس 

االحرتازيـة  باإلجـراءات  األطفـال  وريـاض 

وفـق اشـرتاطات الصحة والسـامة، وجمع 

اإلحصاءات الازمة بشـكل يومـي وتحليلها 

إىل  للتوصـل  العليـا  الجهـات  إىل  لرفعهـا 

بنسـب  تتعلـق  التـي  القـرارات  أنسـب 

حضـور الطـاب يف املـدارس وفقـا للحاالت 

الصحـة. وبالتنسـيق مـع وزارة 

* هل تتم متابعة شكاوى أولياء 
األمور يف حالة تقصر املدارس يف 

اإلجراءات االحرتازية ؟

سـاخن  خـط  تخصيـص  جـرى  بالفعـل.. 

أوليـاء  واستفسـارات  شـكاوى  السـتقبال 

األمور وذلـك تيسـرا عليهم، ويتـم التحقق 

وفقـا  معهـا  والتعامـل  الشـكاوى  مـن 

وغلقهـا  حلهـا  مـن  والتأكـد  لطبيعتهـا، 

وإبـاغ أوليـاء األمـور أصحـاب الشـكاوى 

التحقيقـات. أسـفرت عنـه  بنتائـج مـا 

* ما هي طرق التعامل مع تلك 
الشكاوى؟

يتـم التعامـل مـع جميـع الشـكاوى بعـد 

اسـتقبالها بشـكل فـوري ويجـرى تحديـد 

طـرق التعامل معهـا وفقـا لطبيعتها وعدد 
عمليـات  تبـدأ  وبالتـايل  تكرارهـا،  مـرات 
الزيـارات  إجـراءات  خـال  مـن  التحقـق 
مسـتندات  وتحليـل  املبـارشة،  واملاحظـة 
املـدارس وريـاض األطفـال املشـكو بحقها 
وكذلـك إجـراء املقابـات مـع إداراتهـا، ويف 
بعـض األحيـان يتـم ذلـك مـن خـال لجان 

التدخـل الفـوري إذا تطلـب األمـر.
ويف حالـة التأكـد من وقـوع مخالفـات يتم 
تحديـد الجـزاء املناسـب حسـب طبيعة كل 
مخالفـة وعـدد مـرات تكرارهـا كمـا جرى 
الحـال يف ١٠ إىل ١٣ مدرسـة وروضة أطفال.

* كم عدد الشكاوى التي تلقتها 
اإلدارة يف هذا الجانب؟

تلقـت اإلدارة خـال الفـرتة املاضيـة حوايل 
٤٥ شـكوى واستفسـارا، وقـد تنوعـت تلك 
الشـكاوى بـني العديـد مـن الجوانـب، وقد 
كامـل،  بشـكل  حلهـا  عـى  اإلدارة  عملـت 
حيـث يجـري التعامـل مـع املدارس بشـكل 
مبـارش من أخصائـي إدارة شـؤون املدارس 
كمـا  الشـكاوى،  مـن  والتحقـق  الخاصـة 
أوليـاء  مـع  بالتواصـل  األخصائـي  يقـوم 
األمـور أصحـاب تلـك الشـكاوى، إلطاعهم 
عـى اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا يف هـذا 

الجانـب.

* هل يوجد إرشاف كامل من 
الوزارة عى اإلجراءات االحرتازية 

باملدارس الخاصة؟

بالتأكيـد.. حيـث جـرى عقـد العديـد مـن 
املـدارس  مـع  واالجتماعـات  اللقـاءات 
وريـاض األطفـال الخاصة للتأكـد من وعي 
االشـرتاطات  إجـراءات  بتفعيـل  إداراتهـا 
االحرتازيـة، ولتوفـر االستشـارات الازمـة 
للتأكـد مـن ساسـة تطبيقهـا، ومـن ثـم 
جرى إجـراء العديد مـن الزيـارات التفقدية 
املـدارس  التـزام  مـن  للتأكـد  والدوريـة 
بتطبيـق االشـرتاطات االحرتازيـة وتوجيـه 
رضورة  مـن  قلـق  بهـا  التـي  املـدارس 
تصحيح وضعهـا، ومواجهتهـا عند الحاجة 
بالجـزاءات املتعلقـة باملخالفـات التي جرى 

. ماحظتهـا
كذلـك يتـم التنسـيق بشـكل كامـل ويومي 
األطفـال  وريـاض  املـدارس  كافـة  مـع 
بكافـة  التزامهـم  مـن  للتأكـد  الخاصـة 
شـؤون  إدارة  عـن  الصـادرة  التعليمـات 
الخاصـة، ومراجعـة سياسـاتهم  املـدارس 

ذلـك. إىل  الحاجـة  دعـت  إذا  وخطتهـم 

* كم عدد أخصائيي املدارس 
الخاصة ؟

لـدى إدارة شـؤون املدارس الخاصـة بوزارة 
التعليـم أكثر مـن 32 أخصائيا مـن الكوادر 
انتقاؤهـم  يتـم  الذيـن  املحرتفـة  البريـة 
جميـع  عـى  وتدريبهـم  شـديدة  بعنايـة 
األمـور اإلداريـة واألكاديميـة، حيث تحرص 
اإلدارة عـى حصـول كوادرهـا عـى جميـع 

الـدورات املؤهلـة يف هـذا الجانـب.
بشـكل  بـاإلرشاف  أخصائـي  كل  يقـوم 
كامـل عى املـدارس التابعـة له، كمـا يقوم 
بزيـارات ميدانيـة إىل تلـك املـدارس للتعرف 
عـى مسـتجدات العمليـة التعليميـة، كذلك 
التأكـد مـن قيـام املدرسـة بتطبيـق جميع 
السياسـات التـي تصـدر مـن وزارة التعليم 

والتعليـم العـايل.

* وما هي اختصاصات عملهم يف 
متابعة املدارس ؟

ترتكـز اختصاصـات أخصائي إدارة شـؤون 
اإلرشاف  عمليتـي  يف  الخاصـة  املـدارس 
واملتابعـة، وذلـك للتحقـق من عـدة جوانب 
ومؤرشات تضمـن جودة وكفـاءة الخدمات 
التعليميـة التـي تقدمهـا املـدارس ورياض 
األطفال الخاصـة ومطابقة تلـك املدارس ملا 
ُرخصـت له، ومنها عى سـبيل املثـال وليس 
الحـرص: جوانـب تتعلق باألمن والسـامة يف 
جميـع مرافـق املـدارس وريـاض األطفال، 
والخطـط،  بالسياسـات  تتعلـق  وجوانـب 
وجوانـب دعـم الطـاب بمختلـف فئاتهـم، 
ورعايتهـم،  املتعلمـني  تنميـة  جوانـب 
التنظيمـي،  الهيـكل  تفعيـل  وجوانـب 

اسـتعداد  وجوانـب  والتدريـب،  والتوظيـف 

السـتقبال  والتدريسـية  اإلداريـة  الهيئـة 

رؤى  تفعيـل  تقيـس  وجوانـب  الطالـب، 

ورسـاالت املـدارس، وجوانـب رفـع جـودة 

املـدارس وريـاض األطفـال يف تطبيـق املواد 

إلـخ. الثـاث....  اإللزاميـة 

كذلـك ترتكز وظيفـة األخصائيـني يف اعتماد 

وريـاض  للمـدارس  التعليميـة  املصـادر 

األطفـال وذلـك قبـل اسـتخدامها، وكذلـك 

للمـدارس  التعليميـة  الخطـط  اعتمـاد 

وريـاض األطفـال الجديـدة، وأيضـا اعتماد 

تعديـل الخطط التعليمية للمـدارس القائمة 

القائمـة  الظـروف  طبيعـة  حسـب  وهـذا 

املحيطـة بهـا، ومـن ثـم التأكـد مـن التزام 

األمثـل. بالشـكل  املـدارس وتطبيقهـا 

وظيفـة  ترتكـز  أخـرى  ناحيـة  مـن 

األنشـطة  خطـط  اعتمـاد  يف  األخصائيـني 

اعتمادهـا  لدليـل  وفقـا  وذلـك  والرحـات، 

الـذي تم إصـداره لجميـع املـدارس ورياض 

األطفال.

وكمـا سـبق اإلشـارة أيضـا ترتكـز وظيفة 

شـكاوى  اسـتقبال  يف  األخصائيـني 

واملوظفـني  األمـور  أوليـاء  واستفسـارات 

باملـدارس الخاصـة والتعامـل معها حسـب 

املشـورات  وتقديـم  شـكوى  كل  طبيعـة 

الحـال  وبطبيعـة  وأيضـا  لهـم،  الازمـة 

املختلفـة. املـدارس  إلدارات 

وأخرا تطوير املمارسـات املتعلقـة بمراقبة 

الخاصـة  األطفـال  وريـاض  املـدارس 

التعليميـة واسـتحداث  بمختلـف أنظمتهـا 

أدوات خاصـة بمتابعـة ومراقبـة املـدارس، 

الازمـة. التقاريـر  واسـتصدار 

* ما هي مناهج الهوية التي يتم 
تطبيقها يف املدارس الدولية ؟

تعتـر الهويـة الوطنيـة مـن أهـم أولويات 

وزارة التعليـم والتعليم العـايل، للحفاظ عى 

مجتمـع متاحـم يعتـز بهويتـه وانتمائـه، 

وذلـك للمسـاهمة يف وللحفـاظ عـى هوية 

املواطنـني، وتماسـك املجتمـع القطـري.

ويف هـذا اإلطار تهتـم إدارة شـؤون املدارس 

الخاصـة بنـر الوعـي الثقـايف، والحفـاظ 

عـى الهويـة الوطنيـة وتعزيـز مقوماتهـا، 

الوطـن  إىل  باالنتمـاء  الشـعور  وتعزيـز 

وغـرس قيـم الوالء لـدى املواطنـني، والفخر 

بإنجـازات ومكاسـب دولتهـم، مـن خـال 

مـن  مبتكـرة،  وبرامـج  مبـادرات  تنفيـذ 

شـأنها ترسـيخ الحس بالواجب، واملساهمة 

يف تلبيـة أهـم احتياجات املجتمـع القطري.

حيـث قامت إدارة شـؤون املـدارس الخاصة 

بإعـداد مـروع لتعزيـز الهويـة الوطنيـة 

ويرتكـز  القطـري،  واملـوروث  والقيـم 

هـذا املـروع عـى األنشـطة والفعاليـات 

واملسـابقات التـي تعمل عـى بنـاء مواطن 

وغـرس  الوطنيـة،  بهويتـه  يعتـز  قـدوة 

وتعزيـز الهويـة الوطنية بالتكامـل الرتبوي 

واألرسة  التعليمـي  املجتمـع  أفـراد  لـدى 

بأسـاليب جـادة، واالهتمام باللغـة العربية 

كوسـيلة أساسـية لتعزيـز القيـم الوطنية.

* هل يوجد مدارس يف دولة قطر 
ال تطبق تلك املناهج ؟ وما هي 

األسباب؟

جميع املـدارس الخاصة وريـاض األطفال 

الهويـة  تعزيـز  أنشـطة  خطـط  تطبـق 

شـؤون  إدارة  تضـع  حيـث  الوطنيـة؛ 

املـدارس خطـة متابعـة سـنوية للمدارس 

الخاصـة وعى أسـاس هذه الخطـة يقوم 

بزيـارات  املتخصصـون  االستشـاريون 

ملراقبـة  الخاصـة  للمـدارس  ميدانيـة 

ومتابعـة أداء املـدارس وتوجيـه املعلمـني 

وفـق  املناسـبة  التعليميـة  للممارسـات 

العـايل  والتعليـم  التعليـم  وزارة  معايـر 

األكاديميـة  السياسـة  تطبيـق  ومـدى 

للمعلمـني  الصفـي  الحضـور  وكذلـك 

ومتابعـة تطبيـق خطـط أنشـطة تعزيـز 

الخاصـة،  املـدارس  يف  الوطنيـة  الهويـة 

وبدورهـا تقـوم إدارات املـدارس الخاصة 

بتحسـني أسـاليب واسـرتاتيجيات تدريس 

باسـتمرار تبعـاً للتوجيهـات واملاحظات.

* إذا جاز لكم تقييم املدارس 
الخاصة بدولة قطر من حيث 

كيف  التعليمية..  الخطط 
املناهج  حيث  تقيمونها من 

واملخرجات؟

تخضـع  الخاصـة  املـدارس  الواقـع  يف 

لجـان  قبـل  مـن  والتدقيـق  للمراجعـة 

خاصـة بالخطـط التعليميـة وفـق معاير 

دقيقـة يجـب أن تشـتمل عليهـا الخطـة 

للمـدارس  فاملخرجـات  لـذا  التعليميـة، 

املسـتويات  ذات  معايـر  وفـق  الخاصـة 

العليـا للخطـة التعليميـة املعتمـدة، ومما 

ال شـك فيـه فقـد حـدث تطـور ملمـوس 

الخطـط  عـى  السـابق  العـام  خـال 

املـدارس،  تقدمهـا  التـي  التعليميـة 

والتقييـم  للتنفيـذ  قابليتهـا  حيـث  مـن 

املختلفـة. األداء  بمـؤرشات 

* كيف تتم عملية متابعة 
رياض األطفال باملدارس 

الخاصة؟

الخاصـة  املـدارس  شـؤون  إدارة  تقـوم 

بإعـداد وتحديـث أدوات ملتابعـة املـدارس 

اسـتمارة  وعمـل  األطفـال  وريـاض 

كل  تتبـع  املدرسـة  أن  مـن  للتحقـق 

التعاميـم والتعليمات والقـرارات الصادرة 

العـايل. والتعليـم  التعليـم  وزارة  عـن 

* ما هي أهم اإلجراءات 
الروضات  تطبقها  التي  الصحية 

حتى من قبل جائحة كورونا ؟

وزارة  مـن  مرخصـة  عيـادة  توفـر   •

لصحـة ا

وزارة  مـن  مرخصـة  ممرضـة  توفـر   •

لصحـة ا

أولية • توفر حقيبة إسعافات 

• تدريب األطفال عى خطة اإلخاء

صالحـة  حريـق  طفايـات  توفـر   •

م ا سـتخد لا

• تجديد رخص الدفاع املدني.

مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم.. راشد العامري:

إشراف كامل من وزارة التعليم على المدارس الخاصة

* نشرف على تفعيل 
الهيكل التنظيمي 

والتوظيف والتدريب

* يتم التحقيق في 
شكاوى أولياء 

األمور وإبالغهم 
بالنتائج

* توقيع 
عقوبات على 

13 مدرسة 
لعدم االلتزام 

بالتعليمات

* »32« أخصائيا 
يقومون 

بزيارات دورية 
للمدارس 

الخاصة

* زيارات تفقدية للمدارس 

للتأكد من تطبيق اإلجراءات 
االحترازية
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مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية.. خالد السعدي:

200 مركز تعليمي وتدريبي تعمل بالسوق القطري

* ال يعلم الكثر من تخصصات إدارة 
مراكز الخدمات التعليمية.. هل تقدم لنا 

يف نقاط محددة تخصصات اإلدارة؟

تقـوم إدارة املراكـز التعليمية بالعديد مـن الخدمات 

يأتـي عى رأسـها إصـدار وتجديـد ترخيـص املراكز 

التعليميـة والتدريبيـة، العمـل عـى متابعـة عمـل 

املراكـز التعليميـة والتدريبيـة إداريـاً وفنيـاً، كذلـك 

املوافقـة عـى إذن نـر إعان خـاص بتلـك املراكز، 

واملوافقـة عـى تغير مالـك املركـز أو إضافة وحذف 

رشيـك باملركـز املعنـي، هـذا باالضافـة إىل املوافقة 

عى إضافـة وحذف مديـر أو موظفني بتلـك املراكز.

كمـا تختـص اإلدارة بتغيـر مقـر واسـم أو نشـاط 

املركـز سـواء كان تعليميـا أو تدريبيـا، كمـا يكون 

من ضمـن اختصاصـات عمـل اإلدارة إلغـاء املركز، 

كمـا لدينـا فـرق وكـوادر مؤهلـة ملراقبـة املراكـز 

التعليميـة والتدريبيـة من خـال الزيـارات امليدانية، 

والتدريبيـة  التعليميـة  املراكـز  مخالفـات  وضبـط 

إزالتها. عـى  والعمـل 

* هل تذكر لنا عدد املراكز التي تم 
ترخيصها خال الفرتة املاضية ؟

قمنـا خال الفـرتة املاضية بمنح 25 مركـزا تعليميا 

وتدريبيـا رخصـاً للعمـل، وذلـك ما بني مركـز جديد 

كذلـك تجديـد الرتخيـص التعليمـي، وهـذا تـم بعد 

تحقيـق جميـع الروط وتقديـم جميع املسـتندات 

املطلوبـة مـن اإلدارة، حيـث تسـعى اإلدارة أال تكون 

عائقـا أمـام سياسـة الـوزارة يف التوسـع باملركـز 

بجميـع أنواعهـا ممـا يعمـل عـى تحقيـق رؤيـة 

وزارة التعليـم بطرح العديـد من الخيـارات والتنوع 

يف خدماتهـا لـكل الراغبني يف الحصـول عى خدمات 

املراكـز سـواء تعليميـة أو تدريبية.

*  كم بلغ عدد طلبات الحصول عى 
تراخيص مراكز؟ وكم العدد الذي تم 

رفضه؟ وملاذا؟

تقـدم العديد مـن املواطنني للحصول عـى تراخيص 

مراكـز تعليميـة وتدريبيـة، حيـث تـراوح العـدد ما 

بـني 30 و35 طلبـا، كمـا ان اإلدارة منفتحـة عـى 

الجميـع وتعمل عـى تذليل جميع املعوقـات الفتتاح 

املراكـز التـي تقـدم خدماتهـا لجميـع سـكان دولة 

قطـر سـواء مواطنني أو مقيمـني، فالعائـق الوحيد 

الفتتـاح مراكـز هو عـدم اسـتكمال املتقـدم ألوراق 

الحصـول عـى تراخيـص، وال يتـم رفـض أي طلب 

والـروط  واألوراق  اإلجـراءات  جميـع  مسـتكمل 

بالـوزارة. الخاصة 

ومـن أهـم تلـك املتطلبـات رضورة الحصـول عـى 

العديـد مـن موافقـات العديـد مـن جهـات الدولـة 

وهـم: وزارة الداخلية، وزارة الصحـة، وزارة التجارة 

هـذه  كل  اسـتيفاء  مـن  البـد  كذلـك  والصناعـة، 

املتطلبـات والـروط، وتقـوم اإلدارة بمعاينة مبنى 

مقـر املركـز والتأكـد مـن أهليتـه لتقديـم خدماته 

سـواء تعليميـة أو تدريبيـة، مع اسـتكمال إجراءات 

دفـع الرسـوم إلصـدار الرتخيـص التعليمـي.

* كم عدد مراكز الخدمات التعليمية 
املوجودة بدولة قطر؟ وما هي 

تخصصاتها ؟

وتشـجع  تحفـز  اإلدارة  أن  سـابقاً  قلنـا  كمـا 

املسـتثمرين ورجال األعمـال القطريني عـى افتتاح 

متطلبـات  يلبـي  بمـا  وتدريبيـة  تعليميـة  مراكـز 

السـوق املحـيل وخطـط الدولـة يف التوسـع بالرقعة 

العمرانيـة والسـكنية وعملية التنمية الشـاملة التي 

تجـرى بجميع ربـوع الوطن، وقـد بلغ عـدد املراكز 

الحاصلـة عـى ترخيص عمل حتـى الفـرتة الحالية 

أكثـر مـن 300 مركـز تعليمـي وتدريبـي مـا بـني 

مراكـز نشـطة وغـر نشـطة وبـني موقـوف مؤقتاً 

بطلـب مـن مالـك املركـز، وبـني مـن لـم يسـتكمل 

إجـراءات الرتخيـص وتجديـد الرتخيـص.

وقـد تنوعت مجاالت عمـل تلك املراكـز يف العديد من 

التدريـب اإلداري، تعليـم »دروس  األنشـطة وهـي: 

تقويـة«، تعليـم لغـات، التدريب الرتبوي، الحاسـب 

اآليل، الفنـون البرصيـة، الرياضـة الذهنيـة، تعليـم 

ذوي االحتياجـات الخاصـة.

* وما هي إجراءات الحصول عى 
ترخيص مركز تعليمي؟

يتـم تقديـم طلب عـى النظـام اإللكرتونـي الخاص 

عـى موقـع اإلدارة، ويتـم توفـر متطلبات حسـب 

القانـون رقم 18 لسـنة 2015 والقـرار الوزاري رقم 

10 لسـنة 2017، وإجـراءات إدارة مراكـز الخدمات 

طريـق  عـن  ذلـك  ويتـم  والتدريبيـة،  التعليميـة 

املراسـات اإللكرتونيـة بـني مقـدم الطلـب واللجان 

بـاإلدارة. املختصة 

* كيف حافظت الوزارة عى رواد املراكز 
التعليمية من جائحة كورونا؟ وما هي 
اإلجراءات التي أصدرتها للمراكز يف هذا 

الجانب؟

منـذ بدايـة جائحـة كورونا قبـل عام عملـت اإلدارة 

عـى اتخـاذ جميـع اإلجـراءات للحفاظ عـى صحة 

وذلـك  عليهـا،  واملرتدديـن  املراكـز  بتلـك  العاملـني 

اتخـاذ  بـرورة  تعميمـات  إرسـال  خـال  مـن 

اإلجـراءات االحرتازيـة يف كافـة املراكـز، التأكـد من 

تطبيـق كافـة اإلجـراءات االحرتازيـة الصـادرة من 

الجهـات املختصـة يف الدولـة، كما تقـوم مجموعات 

إىل  مفاجـأة  ميدانيـة  زيـارات  بعمـل  االداروة  مـن 

املراكـز التعليميـة والتدريبيـة الخاصـة للتأكـد من 

وتصويـر  توثيـق  كذلـك  اإلجـراءات،  تلـك  تطبيـق 

التعليميـة  املراكـز  كافـة اإلجـراءات االحرتازيـة يف 

والتدريبيـة وتسـجيل املاحظـات بصورة مسـتمرة 

لتجنيـب املتدربـني واملتعلمني أخطـار الجائحة، هذا 

باإلضافـة إىل االتصـال بالقائمـني عـى هـذه املراكز 

التعليميـة والتدريبيـة بشـكل مسـتمر عـن طريـق 

املوقـع االلكرتونـي لـإدارة.

* وما هي عقوبات الوزارة ضد 
املراكز التي تمارس أعماال بعيدة عن 

الخصوصية  الدروس  مثل  الرتاخيص.. 
وما إىل ذلك؟

ليكـن يف علـم الجميع أن مـن اختصاصات اإلدارة 

وحسـب القانـون منح تراخيـص ملراكـز تعليمية 

لتقديـم الخدمـات التعليميـة )دروس التقويـة(، 

وهـذا حسـب القانـون، ممـا يجعـل تلـك املراكز 

تقوم بـدور مهم يف إطار دعـم العمليـة التعليمية 

وصقـل مواهـب الطـاب األكاديمية.

فهنـك  املرخصـة،  غـر  للمراكـز  بالنسـبة  أمـا 

حسـب  اإلدارة  بهـا  تقـوم  صارمـة  إجـراءات 

نـص القانـون ويتـم اتخـاذ اإلجـراءات اإلداريـة 

والقانونيـة مـع أي مركـز يقـدم خدمـات خارج 

الرتخيـص املمنـوح لـه مـن قبـل وزارة التعليـم 

والعمـل  املخالفـات  ارتـكاب  إثبـات  بعـد  وذلـك 

عـى توثيقهـا، ويتـم تحويـل هـذه املخالفات إىل 

الازمـة  اإلجـراءات  التخـاذ  املختصـة  الجهـات 

وتطبيـق العقوبـات الـواردة يف القانـون والقـرار 

املذكوريـن. الـوزاري 

* ما هي معاير الوزارة الختيار 
أفضل الكفاءات للعمل يف هذه املراكز؟

والخـرات  والشـهادات  املؤهـات  تدقيـق  يتـم 

حسـب نشـاط كل مركز تعليمـي وتدريبـي. كما 

يتـم تدقيق تعيـني املدير وفـق إجـراءات ومعاير 

والقـرار  القانـون  يف  واردة  ورشوط  محـددة 

يف  العمـل  جـودة  لضمـان  املذكوريـن،  الـوزاري 

والتدريبيـة. التعليميـة  املراكـز  هـذه 

املراكز..  * بالنسبة لرسوم تلك 
هل يتم تحديدها من قبل املركز أم 

الوزارة؟ بالتشاور مع 

التعليميـة  املراكـز  يف  الرسـوم  تحديـد  يتـم 

واإلدارة،  املركـز  بـني  مـا  بالتعـاون  والتدريبيـة 

التعليمـي  النشـاط  حسـب  الرسـوم  وتختلـف 

والتدريبـي. كمـا تختلـف مـن مرحلـة إىل أخـرى 

والتخصـي(،  والثانـوي  واإلعـدادي  )االبتدائـي 

الفئـة  حسـب  الرسـوم  تلـك  تختلـف  حيـث 

مركـز  كل  يف  املقدمـة  والخدمـة  املسـتهدفة 

تعليمـي وتدريبـي، وحسـب مسـتوى تجهيـزات 

حـدة. عـى  مركـز  كل  وإمكانـات 

* هل تذكر لنا خطط إدارة املراكز 
الفرتة  خال  والتدريبية  التعليمية 

املقبلة ؟ من حيث التوسع يف املراكز 
الرتاخيص؟ كذلك  أو تعديل معاير 
استحداث أنواع جديدة من املراكز 

القطري؟ العمل  تخدم سوق 

يتـم  سـوف  الخطـط  مـن  مجموعـة  توجـد 

الظـروف  وفـق  القادمـة  الفـرتة  يف  تطبيقهـا 

املائمـة مثـل: تطبيـق مـروع تصنيـف املراكـز 

القادمـة،  الفـرتة  يف  والتدريبيـة  التعليميـة 

ومـن خـال هـذا التصنيـف سـوف يتـم تحليـل 

الراجعـة سـوف  التغذيـة  البيانـات، وبنـاء عـى 

يتـم اسـتخدام مجموعـة من املعايـر واإلجراءات 

يف  العمـل  تطويـر  شـأنها  مـن  التـي  الجديـدة 

املراكـز التعليميـة والتدريبيـة بمـا يخـدم سـوق 

القطـري. العمـل 

التعليـم  وزارة  وإسـرتاتيجية  رؤيـة  وحسـب 

بإعـداد الكـوادر الوطنية لخدمـة عمليـة التنمية 

املقبلـة  الفـرتة  خـال  سـنقوم  الدولـة،  ورؤيـة 

بالعمـل عى اسـتحداث أنـواع جديدة مـن املراكز 

التخصصـات  بعـض  ظهـور  حالـة  يف  وذلـك 

خطـة  وعمـل  دراسـتها  يتـم  حيـث  الجديـدة، 

متكاملـة ورفعهـا للجهـات املعنيـة للبـت فيهـا 

ترخيصهـا. إجـراءات  وإصـدار 

* كلمة أخرة عن إدارة املراكز 
الفرتة  خال  وجهودها  التعليمية 

املاضية؟

تقـوم اإلدارة ببـذل جهد كبـر بعمل تـوازن نحو 

الحفـاظ عـى صحـة جمهـور ومصلحـة املراكز 

التعليميـة والتدريبية وسـامة الطـاب واملتعلمني 

واملتدربـني. حيـث يمكـن االسـتفادة مـن طـرق 

تعريـض  دون  الخدمـات  هـذه  لتقديـم  آمنـة 

تقديـم  مثـل  صحيـة  أخطـار  ألي  املسـتفيدين 

خدمـات التعليـم والتدريـب عـن ُبعـد.

مثـل  املبـارش  والتعليـم  التدريـب  محدوديـة 

جلسـات التعليـم الفرديـة بشـكل محـدود جـداً 

العليـا. الجهـات  توجيهـات  حسـب 

التعليمية  الخدمات  * ماذا عن مراكز 
الخاصة. كم  لذوي االحتياجات 

عددها؟

الخاصـة  االحتياجـات  لـذوي  مركـزا   20 يوجـد 

العـايل.  والتعليـم  التعليـم  وزارة  مـن  مرخصـة 

إجـراءات  طـور  يف  عديـدة  طلبـات  وتوجـد 

. لرتخيـص ا

* وما هي الخدمات التي تقدمها؟

تقـدم  العليـا  اللجنـة  مـن  التوجيهـات  ظـل  يف 

هـذه املراكـز حاليـاً خدمـات الجلسـات الفرديـة 

تقـدم  حيـث  وظروفهـا،  الفئـة  هـذه  لطبيعـة 

وذوي  اإلعاقـة  ذوي  مـن  الطـاب  إىل  خدماتهـا 

الخاصـة. االحتياجـات 

* وهل تقدم خدمات عاجية 
وتأهيلية؟

تعليميـة  خدمـات  فقـط  املراكـز  هـذه  تقـدم 

املهـارات  عـى  لتدريبهـم  الطـاب  إىل  وتأهيليـة 

الحياتيـة، وال تقـدم الخدمـات العاجيـة. ويتـم 

تقديـم الخدمـات التعليميـة والتأهيليـة بخطـني 

الحياتيـة  املهـارات  تنميـة  حيـث  متوازيـني 

بقـدر  والرسـمية  الدراسـية  املناهـج  وتعليـم 

الطـاب  املراكـز  هـذه  مـن  ويسـتفيد  اإلمـكان. 

ذوو اإلعاقـة وذوو االحتياجـات الخاصـة، ومنهم 

مـن يسـتكمل دراسـته يف املـدارس العاديـة عـن 

طريـق سياسـة الدمـج املطبقـة يف وزارة التعليم 

العـايل. والتعليـم 

أكد السيد خالد علي السعدي – مدير إدارة مراكز 
الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم 
العالي، أن اإلدارة تشرف على إصدار وتجديد 

تراخيص المراكز التعليمية، كذلك العمل على 
متابعة عمل المراكز من خالل التدريبات اإلدارية 
والفنية التي تقدمها، كما نقوم بإلغاء المركز 

في حالة ارتكاب أي مخالفة، حيث نقوم بشكل 
دوري بمراقبة المراكز التعليمية والتدريبية من 

خالل الزيارات الميدانية، وضبط مخالفات المراكز 
التعليمية والتدريبية والعمل على إزالتها.

وأضاف مدير إدارة الخدمات التعليمية خالل 
حواره مع ملحق التعليم، أن الوزارة رخصت 

الفترة الماضية 25 مركزا تعليميا وتدريبيا ما 
بين مركز جديد وتجديد الترخيص التعليمي، 

كما تلقينا ما بين 30 و35 طلبا، مشيرًا في هذا 
الجانب إلى أن اإلدارة منفتحة على الجميع 

وتعمل على تذليل جميع المعوقات الفتتاح 
المراكز التي تقدم خدماتها لجميع سكان دولة 

قطر، مؤكدًا أن العائق الوحيد الفتتاح المراكز 
هو عدم استكمال المتقدم ألوراق الحصول 

على تراخيص، وال يتم رفض أي طلب مستكمل 
جميع اإلجراءات واألوراق والشروط الخاصة 

بالوزارة.
وعن تطبيق إجراءات جائحة كورونا بالمراكز 
التعليمية خالل الفترة الماضية، قال السيد 

خالد السعدي، انه ومنذ بداية جائحة كورونا قبل 
عام عملت اإلدارة على اتخاذ جميع اإلجراءات 

للحفاظ على صحة العاملين بتلك المراكز 
والمترددين عليها، وذلك من خالل إرسال 

تعميمات بضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية في 
كافة المراكز، كما قامت فرق من اإلدارة بعمل 

جوالت وزيارات تفقدية لتلك المراكز للتأكد من 
تطبيق القانون وااللتزام باإلجراءات االحترازية.

ونوه بأن الوزارة توقع عقوبات رادعة على 
المراكز التي تمارس أعماال بعيدة عن 

التراخيص، حيث يتم تحويل هذه المخالفات 
إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة 
وتطبيق العقوبات الواردة في القانون والقرار 

الوزاري المذكورين، كما يتم تدقيق جميع 
مؤهالت وشهادات العاملين في تلك المراكز 

للتأكد من أهليتهم لتقديم الخدمات التعليمية 
والتدريبية المنوط بها المركز، كما يتم تدقيق 

تعيين المدير وفق إجراءات ومعايير محددة 
وشروط واردة في القانون.. وإلى نص الحوار:

*  تلقينا ما بين 30 و35 طلبا 
و»التعليم« منفتحة على 

الجميع

* 25 مركزا تعليميا وتدريبيا 
ما بين جديد وتجديد 

ترخيص

*  عدم استكمال 
األوراق 

المطلوبة هو 
العائق الوحيد 
الفتتاح المركز

*  نعمل على 
تذليل جميع 

المعوقات 
الفتتاح مراكز 

جديدة
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صالح بن عبدالله السليطي رئيس مجلس اإلدارة:

مدرسة الزيتون تدعم مواهب الطالب وقدراتهم الخاصة 

كتبت - مريم الجليطي

أكد رجل األعمال السيد صالح بن 
عبداهلل 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

أكـد السـليطي أن عـدد الطلبـة الحـايل قـد تجـاوز 
املدرسـة  أفـرع  عـى  متوزعـني  طالـب   3000
الخمسـة يف منطقـة الهـال والثمامـة وعـني خالـد 
والخريطيـات وأم صـال، وهـو ما يؤكـد عى حجم 
اإلقبـال الـذي تشـهده املدرسـة. كما وضـح أن تألق 
املدرسـة خـال 7 سـنوات متواصلة منذ تأسيسـها 
يف قطـر يرجـع إىل اختيـار املؤسسـة منـذ البدايـة 
نهجـا تعليميـا متجـددا انبثـق من خـال التعاقدات 
مـع الكـوادر العلميـة مـن مؤسسـات ومنظمـات 

عاملية. تعليميـة 
تقدمـه  الـذي  التعليمـي  الرنامـج  أن  إىل  وأشـار 
التعليـم،  وزارة  مـن  معتمـد  الزيتـون  مدرسـة 
تهتـم  أساسـية  لركائـز  املدرسـة  اتبـاع  موضحـا 
باألسـاس بدعـم املواهـب الخاصـة وتنميـة قدرات 
الطالـب ولفـت أن املدرسـة ال تتعاقـد مـع الكـوادر 
التعليميـة بشـكل مبـارش بـل مـن خـال املعاهـد 
العامليـة املعـرتف بهـا دوليـا ويف دولة قطـر، »بداية 
مـن التعاقـد مع معهد ريـايض يف أسـرتاليا لتزويدنا 
التعاقـد  تـم  كمـا  الرياضيـة،  التدريبيـة  بالكـوادر 
مـع معهـد لغـة انجليزيـة متخصص مـن بريطانيا 
باإلضافـة  التعليميـة املمتـازة.  لتزويدنـا بالكـوادر 
إىل التعاقـد مـع مؤسسـة تختـص بالقيـادة وفـن 
الخطابـة لتدريـب قيـادات املسـتقبل ومسـاعدتهم 
عـى إلقـاء الخطـاب وبالتـايل تمكـني الطالـب مـن 
التعبـر والقيـادة، كمـا تعاقدنـا مع معهـد تعليمي 
الخاصـة  االحتياجـات  ذوي  مـن  للطلبـة  مختـص 
ومازالـت هـذه التعاقـدات مسـتمرة منذ التأسـيس 

اآلن«. إىل 
تجاوز صعوبات الجائحة

وبالحديـث عن الظروف االسـتثنائية التي يشـهدها 
اسـتطاعت  املدرسـة  إن  السـليطي  قـال  العالـم، 
بدايـة  يف  واجهتهـا  التـي  الصعوبـات  تجـاوز 
الجائحـة ومواكبـة التغيـرات، وأثمـر التعليـم عـن 
بعـد بالنجـاح وذلك بفضـل إرشـادات وزارة التعليم 
تراخيـص  إدارة  مديـر  الغـايل  حمـد  يف  املتمثلـة 
املـدارس الخاصـة بـوزارة التعليـم والتعليـم العايل. 
ملواجهـة  فرصـة  الصعوبـات  هـذه  يف  »ارتأيـت 
قـادرة  الزيتـون  مدرسـة  أن  واثبـات  التحـدي 
عـى التأقلـم، تداركنـا الصعوبـات يف وقـت قيـايس 
بفضـل  واملؤسسـة  الطـاب  تأقلـم  مـا  ورسعـان 

جهـود الـكادر التعليمـي ودعـم األرس، ونحـن عـى 
درايـة أيضـا ان األرسة لهـا دور كبـر جـدا ولـوال 
جهودهـم يف مسـاندة أبنائهـم ملـا نجـح التعليم عن 

بعـد بهـذه الرعـة«.
فنيـة  بجهـات  االسـتعانة  تـم  انـه  كشـف  كمـا 
بتدريـب  الازمـة  التدريبـات  كل  قدمـت  خاصـة 
الـكادر التعليمـي عـن كيفيـة تبنـي التعليـم عـن 
تغطيـة  فتمـت  والتحـر،  التأقلـم  وكيفيـة  بعـد 
كل النواحـي التقنيـة، أمـا بالنسـبة لـرح املـواد 
وتوصيـل املعلومـة للطالـب فاملدرسـون يتمتعـون 

الازمـة. بالكفـاءة 
الخطط المستقبلية للمدرسة:

أكـد أن خطـة التوسـعة يف املراحـل التعليميـة مـن 
خـال فتـح املرحلـة الثانويـة هـي مـن أولويـات 

املدرسـة حاليـا: »أؤمـن برسـالة التعليم السـامية، 
لتقديـم  وسـائل  ُنعتـر  خاصـة  كمدرسـة  ونحـن 
إضافـة يف املجـال التعليمـي يف قطـر، واالنتقـال إىل 
املرحلـة الثانويـة ليـس مجـرد خطة ولكـن هو أمر 
أسـايس، لكـن التطبيـق يحدث عـى مراحـل معينة 
مسـألة  أن  أؤكـد  لكـن  فائقـة  بعنايـة  ومدروسـة 
االنتقـال للمرحلـة الثانوية هـو أمر أكيـد وقريب«. 
التعليـم  جـودة  يف  النظـر  مواصلـة  أن  وأضـاف 
يف  وجديـد  مفيـد  هـو  مـا  كل  مواكبـة  ومواصلـة 
خاصـة  الدائمـة،  الخطـط  ضمـن  هـو  القطـاع 
االرتقـاء يف التعليـم عـن بعـد الـذي حقـق نتائـج 
ممتـازة ولـم يكـن له سـوى التأثـر اإليجابـي كما 
سـاهم يف مشـاركة األرس الطـاب واملدرسـة ممـا 
خلـق تواصـا أقـوى وإدراكا أعى ملسـتوى الطاب.

وعـر السـليطي عن فخـره بمـدى تقـدم التعليم يف 
قطر وأشـاد باهتمـام القيـادة الرشـيدة بالتعليم يف 
الدولـة مـن خـال السـعي الدائـم إىل تطويـر مجال 
التعليـم وعر عـن امتنانه لـوزارة التعليـم والتعليم 
إلنجـاح  والدعـم  التسـهيات  كل  لتقديمهـا  العـايل 
مسـرة التعليـم يف قطر. كما تقدم بالشـكر لسـمو 
أمـر البـاد عـى تشـجيعه املتواصـل للمتميزين يف 
املجـال التعليمـي واسـتقباله لهـم هـو أكـر دليـل 
عـى دعـم مـن أعـى مسـتوى يف الدولة واستشـهد 
عى ذلك بتكريم سـمو أمـر الباد املفـدى املتميزين 
علمًيـا، رغـم الظروف االسـتثنائية لجائحـة كورونا 
بمنظومـة  سـموه  اهتمـام  مـدى  يعكـس  ممـا 
قطـر  رؤيـة  تحقيـق  يف  الكبـر  ودورهـا  التعليـم 

الوطنّيـة 2030.

»ازدهار التعليم في قطر هو نتاج جهود وزارة التعليم وتوجيهات القيادة الرشيدة«
* تصوير: يارس زكريا

*7 سنوات تكللت 
بالنجاح والتألق 

التعليمي والتربوي

* نواصل تعاقداتنا 
مع معاهد عالمية 

لتزويدنا بكادر 
تعليمي متميز
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نشـاط مكثـف قامـت بـه اللجنـة اللجنـة الوطنيـة 

القطريـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم عى املسـتويني 

املحـيل واإلقليمـي والـدويل، خـال الفـرتة املاضيـة، 

وذلـك مـن منطلـق مسـؤولياتها الكبرة التـي تطلع 

بهـا اللجنـة، حيـث كثفـت اللجنـة مـن عملهـا عى 

كمـا  واإلقليميـة،  املحليـة  التعليـم  قضايـا  دعـم 

سـاهمت يف نقـل التجـارب التعليميـة بدولـة قطـر 

للعالـم الخارجـي للتعـرف عـى النهضـة التعليميـة 

التـي تشـهدها دولـة قطـر، كذلـك االسـتفادة مـن 

الخارجيـة. والثقافيـة  التعليميـة  التجـارب 

وبخطـى ثابتـة مضـت اللجنـة الوطنيـة القطريـة، 

قدمـاً نحـو تحقيـق أهدافها بقيـادة الدكتـوة حمدة 

الليـل  التـي تصـل  للجنـة  العـام  األمـني  السـليطي 

بالنهـار يف إعـاء كلمـة دولـة قطـر إقليميـاً ودوليـاً 

وإثبـات دورهـا الكبر يف مجال الرتبيـة والثقافة وكل 

القضايـا التي تهتـم باملجتمعـات اإلنسـانية والعمل 

عـى رفعـة وطنهـا، مسـتمدة دافعيتهـا مـن رؤيـة 

القيـادة الرشـيدة التـي جعلـت دولـة قطـر محطـة 

دوليـة مهمـة يف جميـع القضايـا التي تدعم السـام 

العاملـي وتعمـل عـى بنـاء اإلنسـان ودعـم قضايـا 

التعليـم والتبـادل الثقـايف مـع جميـع دول العالـم، 

حيـث كان نـر الثقافـة العربيـة واإلسـامية عـى 

بحضارتنـا  العالـم  لتعريـف  اللجنـة  أولويـات  رأس 

العظيمـة الضاربـة يف عمـق التاريـخ.

ففـي مجـال بنـاء الكـوادر الوطنيـة واالرتقـاء بهـا 

لدفعهـا للمناصـب العليـا دوليـاً وإقليميـاً، نظمـت 

اللجنـة الوطنيـة القطريـة للرتبية والثقافـة والعلوم 

املوظفـني  لرنامـج  االفـرتايض  التعريفـي  اللقـاء 

املهنيـني »JPO«، بالتعـاون مـع منظمـة اليونسـكو 

يف باريـس، وذلـك يف إطـار اتفاقيـة تعـاون برنامـج 

املوظفـني املهنيـني »JPO«، الـذي وقعـت عليـه دولة 

قطـر مـع منظمة اليونسـكو خـال العـام املنرصم، 

املسـتدامة  التنميـة  خطـة  دعـم  إىل  يهـدف  والـذي 

الشـباب مـن  للمهنيـني  الفرصـة  2030م، وإتاحـة 

أصحـاب املؤهـات األكاديميـة للحصول عـى تدريب 

مهنـي أثناء العمل تحـت إرشاف أصحـاب الكفاءات، 

وكذلـك عى خـرة عمليـة يف مجـاالت عمـل منظمة 

والثقافـة  الرتبيـة  أهمهـا  مـن  والتـي  اليونسـكو 

والعلـوم االجتماعية واإلنسـانية والعاقـات الدولية.

 يعـد برنامـج املوظفـني املهنيـني املبتدئـني فرصـة 

رائعـة للشـباب القطـري لاندمـاج يف عمـل األمـم 

املتحـدة واكتسـاب الخـرة ضمـن بيئة عمـل دولية، 

مؤسسـة  مسـؤويل  مـن  عـدد  الرنامـج  يف  شـارك 

قطـر وبعـض املؤسسـات القطريـة املرموقـة، حيث 

شـمل الرنامج عـرض تجـارب املوظفـني القطريني 

املشـاركة  تلـك  خـال  جـاء  بالرنامـج،  املُلتحقـني 

السـيد حمـد النعيمـي مـن اللجنـة األوملبيـة، والذي 

والعاقـات  أفريقيـا  قطـاع  يف  عملـه  عـن  تحـدث 

املوظفـني  برنامـج  إىل  »انضممـت  فقـال:  العامـة، 

ملـدة   2019 أكتوبـر   2 بتاريـخ  املبتدئـني  املهنيـني 

عامـني. 

وأضـاف: »لقـد تـم تكليفـي بمهـام مختلفـة عـى 

»األولويـة  بقطـاع  املاضيـة  القليلـة  األشـهر  مـدى 

لألمـم  التابـع  الخارجيـة«  والعاقـات  ألفريقيـا 

املتحـدة، وتـرتاوح بني تنسـيق العاقات مـع وكاالت 

إىل  الدوليـة،  الحكوميـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم 

املتحـدة  األمـم  وكاالت  مختلـف  أنشـطة  مراقبـة 

واملنظمـات الحكوميـة الدوليـة؛ من أجل رصد سـبل 

تعزيـز العاقـات لضمـان أفضـل واليـة لليونسـكو 

ممكنـة«. بصـورة 

مشاركة إفريقية
محيطهـا  يف  املشـاركات  عـى  اللجنـة  تقـف  لـم 

القـارات  إىل  مشـاركتها  امتـدت  ولكـن  االقليمـي، 

املجـاورة لدعم قضايـا الدول الفقرة، حيث شـاركت 

الدكتـورة حمـدة حسـن السـليطي – األمـني العـام 

للجنـة الوطنيـة يف أعمـال اجتمـاع اللجـان الوطنية 

حـول أولويـة أفريقيـا والتحضـر ألسـبوع أفريقيا، 

حيـث اسـتعرضت الدكتـورة حمدة السـليطي جهود 

مؤسسـة التعليـم فـوق الجميـع )EAA( )مؤسسـة 

مـوزا  الّشـيخة  الّسـمّو  صاحبـة  أسسـتها  عامليـة 

بنت نـارص يف عـام 2012(، التـي تسـاهم يف التنمية 

البريـة واالجتماعيـة واالقتصادية مـن خال توفر 

التعليـم الجيـد، باإلضافـة إىل مسـاهمتها يف تلبيـة 

احتياجـات األطفـال والنسـاء والشـباب املترريـن 

مـن الفقـر والـرصاع والكـوارث وتمكينهـم مـن أن 

مبينـة  مجتمعاتهـم،  يف  فاعلـني  أعضـاء  يصبحـوا 

أن هـذه املؤسسـة تختـص بتوفـر جـودة التعليـم 

للوصـول إىل الفئـات األكثر تهميًشـا، مثلمـا اعترت 

أن الراكـة والتعـاون همـا السـبيل الوحيد لحشـد 

مـن  واالسـتثمار  وااللتـزام  االهتمـام  مـن  املزيـد 

الحكومـات والقطـاع الخـاّص واملؤسسـات واألفراد. 

وقالـت الدكتـورة السـليطي: إن مشـاريع مؤسسـة 

التعليـم فـوق الجميـع غطـت مـا يقـارب 57 دولة، 

مـن بينهـا دول إفريقية، حيث تم تنفيـذ أكثر من 95 

مروًعـا، الفتـة إىل أن عدد املشـاريع الجاريـة حالًيا 

يقـدر بأكثـر مـن 27 مروًعـا يف إفريقيـا، توزعـت 

عـى 9 دول )جزر القمـر وإثيوبيا ومدغشـقر وكينيا 

وتنزانيـا  والصومـال  السـودان  وجنـوب  وروانـدا 

وأوغنـدا( باسـتثمارات ماليـة كبـرة، كمـا بلغ عدد 

املشـاريع العاملـة 41 مروعـا، وبلغ عـدد األطفال 

خـارج املـدارس 2,035,792.

األمن السيبراني 
البيانـات  وحمايـة  السـيراني  األمـن  مجـال  ويف 

الشـخصية لجميـع أفـراد املجتمـع، شـاركت اللجنة 

الوطنيـة القطرية للرتبية والثقافـة والعلوم يف أعمال 

اجتمـاع خـراء القـدرات العربيـة يف مجـال حمايـة 

والـذي  السـيراني،  واألمـن  الشـخصية  البيانـات 

عقـد افرتاضيـاً عـر منصـة زوم مـن مقـر املنظمة 

العربيـة بتونـس؛ بهدف دراسـة واقع البـاد العربية 

واألمـن  الشـخصية،  البيانـات  حمايـة  مجـال  يف 

السـيراني، واملشـاكل والتحديات املوجودة، والتدابر 

والتريعـات التـي تتخذهـا الـدول العربيـة يف هـذا 

. ن لشأ ا

حيـث أكـدت الدكتـورة حمـدة حسـن السـليطي - 

األمـني العـام للجنـة الوطنيـة، خـال كلمتهـا التـي 

مجـال  يف  التوسـع  أن  عـى  االجتمـاع،  يف  ألقتهـا 

شـتى  يف  واسـتخداماتها  املعلومـات  تكنولوجيـا 

املجـاالت يسـتلزم الحاجـة امللحـة إىل نظـام األمـن 

السـيراني، وهـو نظـام يحتـاج ألفـراد مؤهلـني يف 

مجـال التخصـص، لديهـم القـدرة واملهـارة الفنيـة 

يف تتبـع جميـع التقنيـات الحديثـة يف منـع وإحباط 

أن  إىل  مشـرة  والقرصنـة،  االلكرتونيـة  التهديـدات 

بنـاء قـدرات األفـراد يف هـذا املجـال يبدأ مـع مرحلة 

الطفولـة، حيـث ينبغـي تحذيـر األبنـاء مـن الغرباء 

مراقبتهـم بصفـة  وأهميـة  اإلنرتنـت،  عـى شـبكة 

دائمـة يف دخولهـم عـى الشـبكة، كمـا أشـارت إىل 

أن دولـة قطـر كانـت سـباقة يف إصـدار التريعـات 

الشـخصية  البيانـات  خصوصيـة  لحمايـة  الازمـة 

لألفـراد.

دعم تحالف الحضارات
يف  الثقافـة  عاصمـة  الدوحـة  فعاليـات  إطـار  ويف 

الوطنيـة  اللجنـة  اإلسـامي2021، نظمـت  العالـم 

عـن  ورشـا  والعلـوم  والثقافـة  للرتبيـة  القطريـة 

»مبـادرة األمـم املتحـدة لتحالف الحضـارات والدور 

الـذي تقـوم به دولـة قطـر لتحقيق وتعزيـز أهداف 

التحالـف«، بالتعـاون مـع اللجنة القطريـة لتحالف 

وتـم  املرئـي.  االتصـال  تقنيـة  عـر  الحضـارات، 

تنفيذهـا يف عدد مـن املدارس املنتسـبة لليونسـكو، 

العامليـة  للشـبكة  التابعـة  التعلـم  ومـدارس مـدن 

لليونسـكو )مدرسـة الشـحانية اإلعداديـة الثانوية 

للبنني، ومدرسـة الشـمال الثانوية للبنني، ومدرسـة 

الخـور الثانويـة للبنـات(.

وألقـت الدكتـورة حمـدة السـليطي - األمـني العام 

للجنـة كلمـة، ذكـرت فيهـا أن هـذه الـورش تهدف 

فيمـا  الحـوار  وتعزيـز  للتواصـل  شـبكات  لخلـق 

ومواجهـة  العاملـي،  السـلم  وتعزيـز  الطلبـة،  بـني 

التحديـات التـي تواجـه املجتمع الدويل عـى اختاف 

ألوانـه ومعتقداتـه وتعـزز الحـوار فيما بـني الطلبة 

واملعلمني، وتنمـي مهارات املتلقي للحـوار والتفاعل 

بموضوعـات تحالـف الحضـارات املختلفـة، وغرس 

مفاهيـم ومضامـني تحالـف الحضـارات بمجاالته 

)التعليـم، الشـباب، الهجـرة، اإلعام(.

وأشـارت إىل مسـاهمات اللجنـة الوطنيـة القطرية 

يف تشـجيع الحـوار مـن خـال الجلسـات الحوارية 

لليونسـكو،  املنتسـبة  املـدارس  لرامـج  املتضمنـة 

وتعزيـز االحـرتام املتبـادل مـن خـال برامـج عمل 

املنظمة وتعزيز ثقافة السـام، واإلسـهام يف التنمية 

املسـتدامة، الفتة إىل أن قطر أولت اهتماماً بمسـائل 

التعليـم، ومكافحـة التطرف، والحفـاظ عى حقوق 

اإلنسـان، وحرصـت عى االهتمـام بالتنـوع الثقايف، 

اسـتثمرت  والحضـارات، حيـث  الثقافـات  وحـوار 

الدوليـة الحكوميـة  اللجنـة  الدوحـة عضويتهـا يف 

التعبـر  أشـكال  تنـوع  التفاقيـة حمايـة وتعزيـز 

اسـتضافت  فقـد  اليونسـكو،  منظمـة  يف  الثقـايف 

الدولـة العديـد مـن املؤتمـرات والنـدوات وامللتقيات 

حـول الحوار بـني الثقافـات والحضـارات واألديان، 

الثقايف. التنـوع  ومهرجانـات 

التعريف بالتراث القطري 
وتزامنـاً مـع االحتفـال بالدوحـة عاصمـة الثقافة يف 

العالـم اإلسـامي، خـال الفـرتة املاضيـة، شـاركت 

اللجنـة الوطنيـة القطريـة للرتبيـة والثقافـة والعلوم 

اإلقليمـي  اليونسـكو  ومكتـب  قطـر،  ومتاحـف 

أهمهـا  بتنظيـم فعاليـات مختلفـة، مـن  بالدوحـة، 

زيـارة موقـع الزبـارة للـرتاث العاملـي؛ وذلـك لتعزيـز 
أهميـة الـرتاث الوطنـي والعاملـي، مـن خال تسـليط 
الضـوء عـى موقع الزبـارة املـدرج عى قائمـة الرتاث 

 . ملي لعا ا
تضمنـت الزيـارة جولة بمركـز الزوار بقلعـة الزبارة، 
واملعـرض املؤقت للمقتنيـات األثرية والتـي تم العثور 
عليهـا باملوقـع، ومـن ثـم توجـه الفريـق الزائـر إىل 
أطـال موقـع الزبـارة األثـري، وقـام فريـق متاحف 
قطـر برح مـروع تطويـر موقـع الزبـارة للرتاث 

العاملـي ليكون وجهـة سـياحية للـرتاث الثقايف. 
النقـوش الصخريـة يف  إىل  الفريـق  ومـن ثـم توجـه 
»بـاع«، إحـدى األماكـن التـي تـم العثـور بهـا عـى 
النقـوش الصخريـة التـي تنتـر عـى طول سـاحل 

قطر.  دولـة 
اختتمـت الجولـة بزيـارة قريـة عـني محمـد، والتـي 
تـم مؤخـراً توقيـع اتفاقيـة بـني متاحـف قطـر مع 
»رشكـة قريـة عـني محمـد«؛ إلعـادة وتأهيـل قريـة 
»عـني محمـد« الرتاثيـة، حيـث سـيتم الحفـاظ عى 
القريـة والطابـع الرتاثـي والتقليـدي للمبانـي بهـا، 
وذلـك يف إطـار التـزام متاحـف قطـر بإعـادة إحيـاء 
الـرتاث القطـري، تأكيـداً عـى أهميـة املُحافظـة عى 

تاريـخ قطـر وتراثهـا األصيـل.

مشاركات دولية 
كمـا شـاركت اللجنـة يف املؤتمـر العاملـي لليونسـكو 
الـذي  املسـتدامة  التنميـة  أجـل  التعليـم مـن  حـول 
عقـد خـال الفـرتة املاضيـة، حيـث مثـل دولـة قطر 
باملؤتمـر كل من سـعادة الدكتـور إبراهيـم بن صالح 
العـايل،  والتعليـم  التعليـم  وزارة  وكيـل   – النعيمـي 
والدكتـورة/ حمدة حسـن السـليطي – األمـني العام 
للجنـة الوطنيـة القطرية للرتبيـة والثقافـة والعلوم، 
وعـدد مـن قيـادات الـوزارة، وممثلـني مـن جامعـة 
قطـر، وجامعـة حمـد بـن خليفـة، وممثـيل املدارس 

املنتسـبة لليونسـكو.
وقـال الدكتـور إبراهيـم النعيمـي يف كلمتـه باملؤتمر: 
»إيمانـاً من دولـة قطر بـأن التعليم من أجـل التنمية 
املسـتدامة هـو تعليـم مـن أجـل مسـتقبل مـرق 
للجميـع، فقـد تم تشـكيل لجنـة عليا ضمـت جميع 
والتنمـوي  الرتبـوي  بالشـأن  الصلـة  ذات  األطـراف 
التعليـم  بـني  والتكامـل  الرتابـط  لتأمـني  بالدولـة 
رؤيـة  حـددت  كذلـك  املسـتدامة،  التنميـة  وأهـداف 
قطـر الوطنيـة 2030 االتجاهـات العامة للمسـتقبل 
ووضعـت التغـر املناخـي ضمـن غاياتها املسـتهدفة 

لتحقيـق التنميـة البيئيـة«. 
وأشـار د. النعيمي يف حديثه إىل جهـود ومبادرات دولة 
قطـر يف التصـدي لظاهرة التغر املناخـي وتداعياته يف 
العديـد مـن املجـاالت والقطاعـات، ومنها عى سـبيل 
املثـال ال الحـرص مبـادرة »زراعـة مليـون شـجرة« 
والتـي حرصت الوزارة عـى أن تكون الفئة الرئيسـية 
الفاعلـة يف دعمهـا هـم طلبة املـدارس، كمـا عر عن 
فخـره بتنظيـم أول بطولة لـكأس العالم لكـرة القدم 
محايـدة للكربـون يف العـام املقبـل »2022«، حيث تم 
إطـاق مـروع »ترشـيد 22« والـذي يهـدف إىل رفع 
مسـتوى الوعـي يف املـدارس حـول أهميـة الحفـاظ 
عـى الطاقـة مـن خـال اسـتغال تأثـر كـرة القدم 
كوسـيلة فعالـة يف الوصـول إىل الشـباب، وقـد حقـق 
املـروع انخفاضاً ملحوظـًا يف االنبعاثـات الكربونية 
نتيجـة تبنـي املـدارس املشـاركة للتقنيـات الحديثـة 

املسـاهمة يف توفـر اسـتهاك الطاقة.

أظهرت للعالم جهود دولة قطر في جميع القضايا اإلنسانية 

»اللجنة الوطنية للتربية« تحلق باسم قطر إلى العالمية

* اللجنة تدفع بالشباب القطري العتالء 
المناصب المهمة باألمم المتحدة 

* الدوحة أولت اهتمامًا بالتعليم ومكافحة 
التطرف والحفاظ على حقوق اإلنسان 

* مبادرة »زراعة مليون شجرة« ضمن 
جهود قطر للتصدي للتغير المناخي 

* نفخر بتنظيم أول بطولة لكأس 
العالم لكرة القدم محايدة للكربون 

العام المقبل »2022«
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13 معلما يقدمون خدمات الدعم والمساندة للطالب

مجمع »األندلس« صرح تعليمي هدفه الطالب

تحـدَّث األسـتاذ خبـاز حـول إجـراءات التعامـل مع 
جائحـة كورونـا قائـًا: نحـن انطلقنـا مـن رؤيـة 
أن الطالـب هـو محـور العمليـة التعليميـة، وإليـه 
يتجـه اهتمـام جميـع العاملـني، فهو املدرسـة وهو 
املسـتقبل، وأضـاف: كانـت عمليـة االنتقـال إىل املقر 
 2019/2020 املـايض  الـدرايس  العـام  يف  الجديـد 
بكافـة  االنتقـال  خطـة  إنجـزت  حيـث  سلسـة، 
ورسعـة،  ودقـة  بكفـاءة  اللوجسـتية  عملياتهـا 
فالهاجـس األول للمدرسـة هـو تعليـم الطـاب، وقد 
واصـل فريـق العمل الليـل بالنهار إلنجـاز املهمة عى 
أكمـل وجـه، وتابع: بفضـل اللـه وتوفيقـه، ويف ظل 
هـذه الظـروف حصلـت مدرسـة األندلـس االبتدائية 

عـى االعتمـاد املـدريس، وملـدة ثـاث سـنوات.
املديـر  نائـب  خبـاز  عدنـان  محمـد  األسـتاذ  وأكـد 
االبتدائيـة  األندلـس  بمدرسـة  األكاديميـة  للشـؤون 
بقيـة  مثـل  تعتمـد،  املدرسـة  أن  للبنـني  الخاصـة 
القطـري  املنهـج  التعليمـي،  املجّمـع  يف  شـقيقاتها 
كمنهـج أسـايّس، إىل جانـب مصـادر تعلـم مسـاندة 
للغـة اإلنجليزيـة، مشـًرا إىل أن اليـوم الـدرايس يبـدأ 
الصفـوف،  الكريـم، وتعلّمـه يف كل  القـرآن  بقـراءة 
وهـي  متميـزًا،  تعليًمـا  املدرسـة  ُتقـدِّم  وقـال: 
تسـتقطب سـنويًّا الكثـر مـن الطلبـة الُجـدد، ممـا 
يضـع املدرسـة أحياًنا يف موقـف حرج لوجـود قوائم 
انتظـار كثرة، حتى مع توسـعها يف املبانـي الجديدة، 
علًمـا بأن العـام الـدرايس الحايل شـهد التحـاق أكثر 

مـن 419 طالًبـا جديـًدا يف املدرسـة.
فـرتة  خـال  املدرسـة  يف  التعليميـة  العمليـة  وعـن 
جائحـة كورونـا، أوضـح خبـاز طبيعـة اإلجـراءات 
تعلـم  اسـتمرارية  لضمـان  اإلدارة  اتخذتهـا  التـي 
ووصـول  للـدروس  اسـتيعابهم  واألهـم  الطـاب، 
بعدهـم عـن  تحديـات  إليهـم، ومواجهـة  املعلومـة 
الصـف الـدرايس، حيث قـال: لـدى مدرسـة األندلس 

االبتدائيـة برنامج ضخـم لإدارة املدرسـية إلكرتونًيا، 
وكل طالب أو موظف يف املدرسـة لديه اسـم مستخدم 
ورقم رسي، يسـتطيع الدخول إىل النظـام اإللكرتوني 
واسـتخدامه، مضيًفـا: لقد كثفـت املدرسـة حملتها 
التوعويـة مـع العودة إىل الدراسـة »أون الين« يف العام 
األكاديمـي املـايض، وأنشـأت لجنة دعم فنـي تألفت 
مـن 13 معلًمـا لتقديـم خدمـات الدعـم واملسـاندة 

املعلمـون  أنتـج  كمـا  األمـور،  وأوليـاء  للطـاب 
املـواد  ورشح  ملراجعـة  كثـرة  تعليميـة  فيديوهـات 
الدراسـية، وكانـت هـذه الفيديوهـات تبـث بشـكل 
مبـارش، وتـم تفعيـل الواجبـات اإللكرتونيـة بصورة 
أكـر مـن خـال تكليـف الطـاب بواجبـات يوميـة، 
مـع عمـل تطبيـق أسـبوعي لـكل مـادة للتأكـد من 

املسـتوى التحصيـيل لهـم.

يف  باملرونـة  املدرسـة  تتميـز  األسـتاذ خبـاز:  وقـال 
خططهـا وبرامجهـا املختلفـة، أي يشء نعملـه يتـم 
تقييمـه من الطـاب وأوليـاء األمـور، ويتـم التعديل 
عليـه بناء عـى رغبتهـم، فعى سـبيل املثـال – أثناء 
التعليـم التناوبي - سـعت املدرسـة إىل توفيق جدولها 
ملراعـاة  الدراسـية،  املراحـل  جميـع  بـني  الـدرايس 
حضـور األشـقاء واألقرباء مًعـا يف التعليـم التناوبي، 

والروحـات  الفيديوهـات  بـث  جـدول  أن  كمـا 
التعليميـة املبـارشة واملسـجلة تـم بشـكل أسـايس 
خـال  بـث  وجـود  مـع  الصباحيـة،  الفـرتة  خـال 
أمـور  أوليـاء  لظـروف  مراعـاة  املسـائية،  الفـرتة 
آخريـن، وخاصـة أولئك الذيـن لديهم أكثـر من طالب 

يف املرحلـة االبتدائيـة.
مـن جهتـه شـّدد األسـتاذ عمـاد إسـماعيل الليثـي 
األمـر طـرف  أن ويل  االجتماعـي عـى  االختصـايص 
إدارة  أن  مؤكـًدا  التعليميـة،  العمليـة  يف  أسـايس 
املدرسـة تضـع التواصـل معـه وتفعيـل دوره ضمن 
أولوياتهـا، وأشـار إىل أن املدرسـة أوضحـت ألوليـاء 
األمـور كافـة اإلجـراءات االحرتازيـة والوقائيـة التي 
تتخذهـا املدرسـة للتصدي لوبـاء كورونا، وقـال: إن 
جميـع مرافق املدرسـة يتـم تعقيمها بشـكل دوري، 
كمـا يتـم توفـر الكمامـات وأدوات التعقيـم للطلبة 
ولدينـا عيـادة فائقـة الخدمـة ويوجد ممـرض دائم 
واالسـتعدادات  اإلجـراءات  هـذه  مضيًفـا:  فيهـا، 
طمأنت أوليـاء األمور، ويف الجانـب التعليمي حرصت 
املدرسـة عى تقديم تقاريـر علمية وسـلوكية ألولياء 
األمـور بحيث يقفون عـى مسـتويات أبنائهم. وهذه 
اإلجـراءات مسـتمرة حتـى يف التعليـم عن بعـد كليا، 
إذ أن الهيئتـني األكاديميـة واإلداريـة لديهما دوام من 
مقـر املدرسـة يف الوقت الـذي يداوم فيـه الطاب عن 

بعـد بنسـبة 100%.
التعليـم  بدايـة  أن يف  وبـنّي كل مـن خبـاز والليثـي 
املدمـج، وعندمـا ُخـّر أوليـاء األمور بـني التعليم عن 
ُبعـد كليًّـا، أو التعليم املدمـج، اختار بعضهـم الخيار 
األول، إال أنهـم تراجعـوا بعـد ذلك، وأيقنـوا أن التعليم 
املدمـج هـو الخيار األفضـل، كما أقـرَّ خبـاز والليثي 
وأهمهـا  كورونـا،  فـرتة  خـال  التعليـم  بتحديـات 
الفاقـد التعليمـي، مؤكدين تطبيق خطـط »عاجية« 
للطلبـة للنهـوض بمسـتواهم األكاديمـي وتعويـض 
للجائحـة،  الحاليـة  الظـروف  أن  إال  الفاقـد.  هـذا 
تسـتدعي أن يبـارش الطـاب دوامهـم املـدريس مـن 
البيت، واملدرسـة لديهـا كافة اإلمكانـات والتجهيزات 

التكنولوجيـة ملواكبـة هـذا النـوع مـن التعليم.
عملـت  الدولـة،  يف  الخاصـة  املـدارس  بقيـة  ومثـل 
األندلـس االبتدائيـة عى تطويـع التكنولوجيـا لتنفيذ 
األنشـطة الاصفيـة يف املدرسـة، وتميـزت مدرسـة 
األندلـس االبتدائيـة الخاصة للبنـني يف الصيف املايض 
بأنهـا املدرسـة الوحيـدة يف قطـر التـي أقامـت نادًيا 
حتـى  فيـه  املشـاركة  وأتاحـت  بعـد،  عـن  صيفًيـا 
واملنتسـبات  املنتسـبني  غـر  والطالبـات  للطـاب 
ملجمـع األندلـس التعليمـي، وبشـكل مجانـي، وقـد 
شـهد النـادي تنظيـم العديد مـن الرامج واألنشـطة 
والفعاليـات، كمـا أقامت املدرسـة حفـًا »أون الين« 
الحـايل  الـدرايس  العـام  وخـال  طابهـا،  لتخريـج 
)2020/2021( أجريـت العديـد مـن املسـابقات عن 
بعـد، ويف اإلجـازة النصفيـة بثـت األندلـس االبتدائية 

حصصـا قرآنيـة »أون اليـن«.

لو مررَت في روضة الحمامة لراعَك مجمٌع كبير، 
يعد األكبر بين المجمعات التعليمية في قطر، إنه 

مجّمع األندلس الذي يحتوي على األندلس )االبتدائية 
واإلعدادية والثانوية( للبنين، ومثل ذلك للبنات، 
ويشرف على المجّمع مجلس إدارة برئاسة السيد 

منصور المصلح، وعضوية مديري المدارس.
هذا العام هو الثاني للمجّمع في مقرّه الجديد، 

وقد قمنا بجولة في مبنى المرحلة االبتدائية، لنجد 
الفخامة والسعة، بالمبنى والقاعات الفسيحة 

والمختبرات المجهزة والمالعب، ثم كان لنا حوار 
مع كل من األستاذ محمد عدنان خباز نائب المدير 

للشؤون األكاديمية، واألستاذ عماد إسماعيل الليثي 
االختصاصي االجتماعي، للحديث عّما قدمته المدرسة 

أو تميزت به في الظروف االستثنائية للتعليم مع 
كورونا.

* مجمع األندلس 
يعد األكبر بين 

المجمعات 
التعليمية في 

قطر

* محمد خباز: 
الطالب محور 

العملية 
التعليمية 

ومحل اهتمام 
المعلمين

* فريق المدرسة 
يصل الليل 

بالنهار إلنجاز 
الدراسة على 

أكمل وجه

* العام الدراسي الحالي شهد التحاق أكثر من 419 طالًبا جديًدا
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تذخـر دولـة قطـر بالعديـد مـن املـدارس 

ذائعـة  املتميـزة  والدوليـة  الخاصـة 

التعليـم  وزارة  عملـت  حيـث  التصيـت، 

مـن خـال رؤيتهـا واسـرتاتيجيتها بعيدة 

املـدى، عـى دعـم هـذا املجـال بالعديد من 

الكثـر  أضافـت  التـي  الدوليـة  املـدارس 

للسـاحة التعليميـة، ممـا أفسـح املجـال 

املتنوعـة  الخيـارات  مـن  العديـد  وطـرح 

تلـك  بـني  لاختيـار  األمـور  أوليـاء  أمـام 

املتميـزة. التعليميـة  التجـارب 

جيمـس  أكاديميـة  املـدارس  هـذه  مـن 

األمركيـة التـي برعـت منـذ فتـح أبوابها 

يف العديـد مـن املجـاالت املتميـزة وأثـرت 

العمليـة التعليميـة بدولـة قطـر، مما كان 

التـي  األثـر عـى مخرجاتهـا  لـه عظيـم 

التحقـت بأعظـم وأكر الجامعـات املحلية 

والدوليـة.

ففي الثامن والعرين مـن مارس املايض، 

خرج طـاب أكاديميـة جيمـس األمركية 

يف إجـازة منتصـف الفصـل الـدرايس التي 

امتدت ملدة أسـبوعني وحتى يـوم الخميس 

الثامـن مـن شـهر أبريـل الجـاري. إال أن 

بعـد  املـدريس  الـدوام  إىل  الطـاب  عـودة 

اإلجـازة لـم تكـن عـى مقاعدهـم داخـل 

بيوتهـم  إنمـا مـن  الدراسـية،  صفوفهـم 

حيـث تحـول نظـام التعليم مـن املدمج إىل 

»عـن بعـد« مـن جديد.

إىل  االنتقـال  يكـن  لـم  بـدء..  عـى  عـود 

التعليـم اإللكرتونـي ُكليًّـا، والـذي فرضته 

جائحـة كورونا، مسـألة ذات تحـدٍّ صعٍب 

التـي  األمركيـة  جيمـس  أكاديميـة  يف 

افتتحـت يف العـام 2016، عـى األقـل مـن 

اسـتخدام  أن  إذ  التحتيـة؛  البنيـة  ناحيـة 

تكنولوجيـا التعليـم ُيَعـد جـزًءا أساسـيًّا 

باألكاديميـة، مـن  التعليميـة  العمليـة  يف 

خـال توفـر تطبيقـات وبرامـج متنوعة 

يسـتفيد  الدراسـية،  املراحـل  مختلـف  يف 

وجميـع  ومعلموهـم،  الطـاب  منهـا 

الفصـول الدراسـية يف األكاديميـة تحتوي 

عـى تقنيـة تفاعليـة، وأجهـزة الحاسـب 

التشـغيل  أنظمـة  بأحـدث  مجهـزة  اآليل 
حتـى  التعليميـة،  الرامـج  وتكنولوجيـا 
املثـال  سـبيل  عـى  الدراسـية،  الكتـب 
للصفـوف مـن السـادس إىل الثانـي عر 

إلكرتونيًّـا. توفرهـا  يتـم 
عـى الجانـب اآلخـر، فـإنَّ أوليـاء األمـور 
بإمكانهـم االطاع عى كل صغـرة وكبرة 
التطبيقـات  خـال  مـن  أوالدهـم  بشـأن 
يف  الوحيـد  الفـارق  ولعـل  اإللكرتونيـة، 
التعليـم اإللكرتونـي تمثل يف تلقـي الطاب 
تعليمهـم داخـل البيـت عـن بعـد، وليـس 
يف املدرسـة، وخاصـة خـال الفـرتة التـي 
لذلـك  كورونـا،  جائحـة  بدايـات  شـهدت 
كان التحـدِّي األكـر هـو التأكـد مـن تعلم 
الطـاب، فمـن دون شـك أنَّ التحكم يكون 
جـدران  بـني  تواجدهـم  حالـة  يف  أكثـر 

املدرسـة ال يف البيـت.
مديـر  لينتـز  مـارك  األسـتاذ  تحـدث 
أكاديميـة جميـس عن ذلـك قائـًا: عندما 
10 طـاٍب مثـًا حارضيـن  لديـك  يكـون 
داخـل الصف الـدرايس، فإن ذلك يـؤّدي إىل 
معرفـة أكثـر باالحتياجـات الفرديـة لكلٍّ 

لدعمهـم. املثـى  منهـم، والطريقـة 
وخـال لقائنـا معهمـا يف مقـر املدرسـة 
الكائـن يف منطقـة املشـاف، أوضح كل من 

األسـتاذ مـارك لينتـز واألسـتاذة جيسـتن 
يف  املتوسـطة  املرحلـة  مديـرة  ويلسـن 
األكاديميـة أن التعليـم خال فـرتة كورونا 
جـاء بمثابـة التطويـر لطريقـة التدريس 
التقليدية )chalk & talk(، أي رشح الدرس 
مـن خال كتابـة عنارصه بالطباشـر عى 
اللوحـة، حيث إنَّ املعلمني ابتكروا أسـاليب 
الطـاب،  تحصيـل  مـن  للتأكـد  ـة  جمَّ
وتأديتهـم فروضهم الدراسـيَّة بأنفسـهم، 
مسـتخدمني وسـائل تكنولوجيـة، عوًضـا 

والطبشـورة. السـبورة  عن 
لقـد ُبنيـت أكاديميـة جيمـس األمركيـة 
عـى مسـاحة قدرهـا 20 ألف مـرت مربع، 
وتمتـاز بتصميـم معمـارّي متميز، يعكس 
ويضـّم  فيهـا،  التعليمـي  النظـام  جـودة 
الدراسـية  الصفـوف  جانـب  إىل  املبنـى، 
التعليـم،  تقنيـات  بأحـدث  املجهـزة 
وقاعـات  ومكتبـات  علميـة  مختـرات 
ومرافـق  وماعـب  األغـراض  متعـددة 
مـع  يتوافـق  االسـتثمار  وهـذا  متعـددة؛ 
العـايل  والتعليـم  التعليـم  توجهـات وزارة 
يف  مركـزي  دوٌر  للمسـتثمر  يكـون  أن  يف 

التعليـم. قطـاع  تطويـر 
املبنـى  تصميـم  أن  البعـض  يـرى  قـد 
جـودة  عـى  محـدود  تأثـر  ذو  املـدريس 

ـل هـؤالء طـرق التدريـس  التعليـم، ويفضِّ
الدراسـية،  واملناهـج  املعلمـني  وكفـاءة 
املدرسـة  اختيـار  عنـد  أسـايس  كمعيـار 
املناسـبة ألوالدهـم؛ حيـث توفـر جيمـس 
جـودة عاليـة يف التعليم من خـال كل هذه 

مجتمعـة. العنـارص 
لقـد خرَّجـت جيمـس دفعتني حتـى اآلن، 
الدفعـة األوىل قبـل كورونـا، والثانية خال 
جائحـة كورونـا، وبنظـرة عـى خريجـي 
العـام الدرايس املـايض، وعددهـم أكثر من 
30 طالًبـا، فـإنَّ معظمهـم حصلـوا عـى 
قبـول داخـل قطـر، ويف جامعـات أخـرى 
مرموقـة يف أمـركا وكنـدا ومختلـف دول 

. لم لعا ا
والافـت أنَّ طاب املدرسـة العليا شـاركوا 
يف  األمركيـة،  »الدبلومـة«  اختبـارات  يف 
عـى  وحصلـوا  املـايض،  الـدرايس  العـام 
نتائـج أفضل مـن طـاب أمـركا، رغم أن 
عـن  يدرسـون  كانـوا  األكاديميـة  طـاب 
حيـث  أمـركا،  يف  الطـاب  عكـس  بعـد، 
الصفـوف  داخـل  دراسـتهم  اسـتمرَّت 
الدراسـية هنـاك، حسـب توضيح األسـتاذ 

مـارك لينتـز مديـر أكاديميـة جميـس.
ويؤكـد كل مـن األسـتاذ لينتـز واألسـتاذة 
ويلسـن عى ثاثة عنـارص رئيسـية تلتزم 

هـي:  جيمـس،  يف  املدرسـية  اإلدارة  بهـا 
ـا يف بنـد  التعليـم واألمانـة والتواصـل، أمَّ
التواصـل فقـد أوضحـا أنَّ لويل األمـر دوًرا 
كبـًرا مـع املدرسـة يف العمليـة التعليميـة 
والرتبويـة، ُمؤكَدْين أنَّ هـذا التواصل ازداد 
خـال فـرتة كورونـا، ُمشـَرْين إىل أنَّ هذا 
يشء طبيعـي، حيـث بـات أوليـاء األمـور 
عـى دراية أكثـر بتفاصيـل التعليـم، وهم 
يتمنُّـون أن يبقى أوالدهم يف املدرسـة، ال أن 
يتلقـوا تعليمهم عـن بعد؛ وأشـادا بتكامل 
متابعـة  يف  األمـور  وأوليـاء  املدرسـة  دور 
فريـق  بمثابـة  الطرفـني  فـِكا  أوالدهـم، 

. حد وا
وعـن وسـائل التواصل مـع أوليـاء األمور 
بّيَنـا أن كل معلـم يتواصـل أسـبوعيًّا مـع 
أوليـاء أمـور طابـه، مـن خـال إرسـال 
وتعقـد  األسـبوعية،  التعليـم  خطـة 
املدرسـة  قنـاة  عـر  أسـبوعية  لقـاءات 
عـى اليوتيـوب، إىل جانـب التواصـل، عـر 
النصيـة..  والرسـائل  واإليميـل  الهاتـف 
وهنـاك لقـاءات مبـارشة حسـبما يتطلّب 
األمر، بحيـث ُيأقلم املعلم أو إدارة املدرسـة 
وقـت اللقـاء بمـا يتناسـب مـع ويل األمـر 

املسـائية. أو  الصباحيـة  الفـرتة  خـال 
وعـرَّج األسـتاذ لينتـز واألسـتاذة ويلسـن 

خـال اللقاء عـى األسـاليب والنظـم التي 
اُتبعـت خـال فـرتة كورونـا، للتأكـد مـن 
رّكـزت  حيـث  بعـد،  عـن  الطـاب  تعلـم 
أثنـاء  الطـاب  تفاعـل  عـى  األكاديميـة 
والحضـور،  الواجبـات،  وحـل  الـدرس، 
ويف  املدرسـة،  داخـل  أو  بعـد  عـن  سـواء 
حالـة اكتشـاف عـدم تعلُّم الطالـب، يقوم 
املعلـم برفـع اسـمه إىل اإلدارة، ومـن ثـم 
التواصـل مـع ويل األمـر ملسـاعدته،  يتـم 
مشـَرْين إىل أنَّ مثـل هذه الحـاالت لم تتعدَّ 
العريـن طالًبـا، وقد قدَّمت لهم املدرسـة 

الازمـة. املسـاعدة 
وتجـدر اإلشـارة إىل أن األنشـطة الاصفية 
تشـّكل وسـيلة تعليميـة بارزة يف مدرسـة 
جيمـس، ولم يمنـع وباء كورونا مشـاركة 
وخارجيـة،  داخليـة  أنشـطة  يف  طابهـا 
وامللفـت أنَّ املدرسـة تعـد بمثابـة مجتمع 
متعـّدد الثقافـات، بوجـود طـاب مـن 77 

. جنسية
األمركيـة  جميـس  أكاديميـة  احتفلـت 
عـر  املـايض  الـدرايس  العـام  بخّريجيهـا 
تقنيـة »أون اليـن«، كمـا أقامـت معـرض 
الرسـومات واألعمـال الفنيـة مـن إنتـاج 
املشـاركة  وبمناسـبة  افرتاضيًّـا.  طابهـا 
يف برنامـج محـاكاة األمـم املتحـدة أنتـج 
الطـاب أيًضـا خريطـة افرتاضيـة لـدول 
العالـم، توفـر معلومـات مختـرصة عنها، 
وتـرز فيها أنشـطة أخـرى يف االسـتدامة 
الخاصـة  املدرسـة  تعـد  حيـث  البيئيـة، 
العلـم األخـر  التـي تحصـل عـى  األوىل 
ممـا  الخـراء(،  )املدرسـة  لاسـتدامة 
يواكب رؤيـة قطر لاسـتدامة، واملحافظة 
عـى البيئـة، مـن خـال إعـادة التدويـر، 
وإنشـاء البيـت األخـر إلنتـاج النباتـات 
جيمـس  مدرسـة  واحتفلـت  املختلفـة، 
األمركيـة باليوم الوطني لدولـة قطر، من 
خـال إنتـاج فيديو عـن قطر يتحـدث فيه 
الطـاب وأوليـاء األمـور باللغـة العربيـة، 
للتعبـر عـن حّبهـم لقطـر، كبلـد مضيف 
لهـم، ومـا تأثـروا بـه خـال عيشـهم يف 

. قطر

عـى مـدى أكثـر مـن أربعـني عاًمـا، منـذ 

أوائـل  دولـة قطـر كإحـدى  تأسيسـها يف 

املنهـج  تقـدم  التـي  الخاصـة  املـدارس 

قطـر  مدرسـة  تواجـه  لـم  الريطانـي، 

 2000 قرابـة  اليـوم  تضـمُّ  التـي  العامليـة 

طالـٍب وطالبـٍة، موقًفا يؤثر عـى التواصل 

املبـارش بني املعلمـني وطابهـم، كما حدث 

خـال فـرتة جائحـة كورونـا.

يـدرك األسـتاذ ديـن بيكـر مديـر املدرسـة 

أن الطالـب يحتـاج إىل التواصـل والتفاعـل 

مـع معلمـه، حيـث يقـول: مـن الواضـح 

يعـد  فلـم  كبـرة..  مشـكلة  الجائحـة  أن 

بإمـكان النـاس التواصل مع بعـض وجًها 

الجائحـة  ألزمـت  لقـد  مضيًفـا:  لوجـه، 

املـدارس باالبتعاد عـن الطريقـة التقليدية 

يـرح  معلـم  بوجـود  التدريـس،  يف 

وطالـب يتلقـى، واصًفـا مثل هـذا الوضع 

»باملحبـط«، وتابـع: ألن التحديـات تخلـق 

الفـرص دائًما، لـم تكتف املدرسـة بالتأكيد 

عى رضورة اسـتمرارية العمليـة التعليمية 

وفًقـا لإجـراءات الوقائيـة واالحرتازية، بل 

بحثـت أيًضـا عـن طـرق جديـدة ومبتكرة 

ملسـاعدة الطاب، وتوصيـل املعلومة يف ظل 

املسـتجد. الظـرف  هذا 

تطويـع  كان  لقـد  بيكـر:  األسـتاذ  وقـال 

التكنولوجيـا لدعـم التعليـم أحـد الحلـول، 

ولـم يكـن األمـر صعًبـا، إذ تمتلك املدرسـة 

إمكانـات مذهلـة لتحقيـق ذلـك، إال أنـه ال 

يسـاعد أيًضا عى تحقيـق التفاعل املطلوب 

بـني الطالـب ومعلمه؛ األمر الذي يسـتدعي 

تبني أفـكار إبداعيـة لجذب انتبـاه الطالب 

واهتمامـه، وعـدم تـرب امللـل إىل نفسـه 

أثنـاء التعليـم عـن بعـد، فاملنهـج ثابت إىل 

حـد كبـر، ولكـن طـرق توصيـل املعلومة 

هـي التي تختلـف، مضيًفا: التحـدي األكر 

كان مـع طـاب املرحلـة االبتدائيـة، وعـى 

منهـم،  سـناً  األصغـر  الطـاب  األخـص 

التعليميـة  العمليـة  ربـط  إىل  فالحاجـة 

باملمارسـات واألنشـطة املمتعة والرتفيهية 

أكثـر إلحاًحـا، وذلك مـن أجل جـذب انتباه 

الطفـل إىل هـذا النـوع مـن التعليم.

وكغرها مـن املـدارس الخاصـة يف الدولة، 

تقـوم  أن  املدرسـة  الجائحـة  ألزمـت 

تعليـق  تـم  بالتدريـس عـن بعـد، عندمـا 

املـايض  العـام  يف  األوىل  للمـرة  الدراسـة 

ملنـع  الدولـة  اتخذتـه  احـرتازي  كإجـراء 

املجتمـع.  أفـراد  بـني  كورونـا  انتشـار 
الظـروف خـال  ثـم ومـع تحسـن  ومـن 
العـام الـدرايس الحـايل تـم تطبيـق نظـام 
قطـر  مدرسـة  وقامـت  املدمـج.  التعليـم 
العامليـة بالتعليـم املدمـج الـذي يجمع بني 
وعـن  ملجموعـة،  الصـف  داخـل  التعليـم 
بعـد للمجموعـة األخـرى، بحضـور طاب 
املجموعتـني للفصـل الواحد مًعـا يف الوقت 
نفسـه،  واملعلـم  نفسـه  للـدرس  نفسـه، 
الطـاب  فيهـم  بمـن  جميًعـا  مرتديـن 
الذيـن يتابعـون الـدروس عـن ُبعـد الـزيَّ 
الرسـمي للمدرسـة، مما يشـعرهم بأجواء 
االنضبـاط وااللتـزام، وأجواء التعلـم تماًما 

كاملدرسـة.
وقد تـم اعتمـاد نظـام الحضـور التناوبي 
يف املدرسـة، مـع الحفاظ عى وتـرة التعلم 
نفسـها، بحيـث ال يحتـاج املعلـم إىل تكرار 
جميـع  تسـجيل  إىل  باإلضافـة  الـدرس، 
الـدروس املقّدمة، وتسـتطيع املدرسـة بث 
مـا يقـارب 100 درس يف آن واحـد، بحيـث 
ـب عـى الطـاب املشـاركة يف كافـة  يتوجَّ
بأكملـه،  املـدريس  اليـوم  خـال  الـدروس 
سـواء مـن املنـزل أو يف املدرسـة. وبالتايل، 

فـإن العـودة كليـا مـرة أخـرى إىل نظـام 
التعليـم عـن بعـد يف املدرسـة لـم يكـن ذا 

إشـكالية.
أمـر  عـى  بيكـر  ديـن  األسـتاذ  وأكـد 
غايـة يف األهميـة – عـى حـد وصفـه – يف 
العمليـة التعليميـة خـال فـرتة كورونـا، 
وهـو دور أوليـاء األمـور، مشـًرا إىل أنهـم 
املعلمـني، وليـس مـن  بـدالء عـن  ليسـوا 

واجبهـم أن يقوموا بـأدوار املعلمني، وقال: 
األمـور  أوليـاء  جعلـت  األزمـة  هـذه  إن 
أبنائهـم،  تعلـم  تجـاه  بالذنـب  يشـعرون 
وانتابهـم القلـق عليهـم، مضيًفـا: نحن يف 
املدرسـة أّكدنـا أهميـة واجبـات املعلمـني 
يف  األزمـة  هـذه  خـال  ومسـؤولياتهم 
بـني  فالعاقـة  التعلـم،  وتوجيـه  قيـادة 
أوليـاء األمـور وأطفالهـم مختلفـة كليًّـا؛ 

فاألهـم هـو تعـاون ويل األمر مع املدرسـة 

يف دعـم األبنـاء وطمأنتهـم، والتأكيـد عى 

حضورهـم اليومـّي، سـواء داخل املدرسـة 

أو يف البيـت.
بـأداء  فخـره  بيكـر  األسـتاذ  وأبـدى 

معلمـي مدرسـة قطـر العامليـة، منوًّهـا 

إىل أن املدرسـة قـد تـم تصنيفها مـن قبل 

مـن  كواحـدة  املتحـدة  اململكـة  حكومـة 

يف  الدوليـة  الريطانيـة  املـدارس  أفضـل 

العالم، وأشـار إىل أن مدرسـة قطر العاملية 

هـي املدرسـة الثالثـة )فقـط( يف العالـم 

الحاصلـة عى جائـزة BSO الذهبية، وأنها 

جميـع  يف  متمّيـزة«  »مدرسـة  مصّنفـة 

املجـاالت، وقـال: مـا كان لهـذا أن يتحقق 

لـوال األداء الرائـع للمعلمـني.

وعـرَّج مديـر مدرسـة قطـر العامليـة عى 

طـرق التدريـس يف املدرسـة، موضًحا أنها 

تعتمد عـى التفكر والتحليـل، كما تحّدث 

عـن الحيـاة الطابيـة يف املدرسـة، بمـا يف 

التـي  الاصّفيـة  األنشـطة  بعـض  ذلـك 

اسـتمرّت عـن ُبعد رغـم الجائحـة، وقال: 

عـى  املدرسـة  يف  الطـاب  تشـجيع  يتـم 

تبادل الخـرات والنصائـح، ودعم بعضهم 

بعًضـا لتحقيـق الرفاهيـة.

خـال   – املدرسـة  تلتـزم  بيكـر:  وقـال 

التعليـم التناوبي - بحضـور الطاب طبًقا 

شـؤون  قطـاع  عـن  الصـادرة  للتعاميـم 

التعليـم الخاص بـوزارة التعليـم والتعليم 

العـايل، ومنـذ بدايـة الجائحـة واملدرسـة 

االحرتازيـة  اإلجـراءات  كافـة  تتخـذ 

كورونـا،  لجائحـة  للتصـدي  والوقائيـة 

والحفـاظ عى سـامة طابهـا ومعلميها 

وصحتهـم ورفاهيتهـم، إىل جانـب أوليـاء 

األمور.

التـي  العامليـة  قطـر  مدرسـة  وتسـتعد 

منطقـة  يف  الحـايل  مبناهـا  إىل  انتقلـت 

تقريًبـا  عاًمـا   20 منـذ  الغربـي  الخليـج 

وفيـه  متكامـل  مـدريس  مبنـى  وهـو   –

 – املطلوبـة  والتجهيـزات  املرافـق  كل 

لبنـاء مقـر جديـد لهـا يف املـكان نفسـه، 

عليهـا. املتزايـد  الطلـب  السـتيعاب 

وعنـد التطلـع إىل املرحلة التي سـتيل وباء 

كورونـا وتعود فيهـا الحيـاة إىل طبيعتها، 

يـرى األسـتاذ ديـن بيكـر مديـر املدرسـة 

أن تعويـض الطـاب عن الفاقـد التعليمي 

العالـم،  يف  التحديـات  أكـر  أحـد  هـو 

وليـس يف دولـة قطـر فحسـب، مبّيًنـا أن 

املشـكلة سـتكون أكر لدى طـاب املرحلة 

املراحـل  بقيـة  مـع  مقارنـة  الثانويـة، 

الدراسـية.

تجدر اإلشـارة إىل أن مدرسـة قطر العاملية 

 134 املـايض  الـدرايس  العـام  يف  خرَّجـت 

طالًبـا وطالبـة، والتحق خّريجو املدرسـة 

بجامعـة قطـر، وجامعة حمد بـن خليفة، 

التعليميـة،  املدينـة  جامعـات  ومختلـف 

إىل جانـب جامعـات أخـرى خـارج قطـر؛ 

وكنـدا،  األمركيـة،  املتحـدة  الواليـات  يف 

وأملانيـا،  املتحـدة،  واململكـة  وأسـرتاليا، 

وهولنـدا، وسـويرا، وتركيـا، وقـرص، 

الـدول  إىل جانـب جامعـات يف عـدد مـن 

والعربيـة. اآلسـيوية 

ا في العملية التعليمية استخدام تكنولوجيا التعليم ُيَعد جزًءا أساسيًّ

»أكاديمية جيمس األميركية« تقنيات تدريسية فاعلة بـ

قامت بتطويع التكنولوجيا لدعم التعليم

»قطر العالمية« تبتكر أفكارا إبداعية بالتعليم عن بعد



13 األربعاء 16  يونيو  2021
20212021

تحـرص وزارة التعليـم والتعليـم العايل عـى تطوير 

قـدرات ومواهـب طـاب املـدارس الخاصـة، وذلـك 

انطاقـًا مـن مسـؤولياتها التـي تعمـل عـى تهيئة 

النشء الجديـد وتنمية قدراتهم العقلية والجسـدية، 

بمـا ينعكـس باإليجاب عـى خطط التنمية يف شـتى 

مجـاالت الدولـة التـي تقـوم عـى الكـوادر البرية 

لوطنية.  ا

املسـؤوليات،  تلـك  اإلطـار ومـن منطلـق  ويف هـذا 

أصـدرت وزارة التعليـم والتعليـم العـايل عـر قطاع 

شـؤون التعليـم الخـاص اإلطـار العـام لألنشـطة 

والرحـات املدرسـية يف املـدارس وريـاض األطفـال 

األنشـطة  تعزيـز  إىل  يهـدف  والـذي  الخاصـة، 

الصفيـة والـا صفيـة، يف مختلف املجـاالت الرتبوية 

والتثقيفيـة والتنمويـة، وإثـراء أوقـات الفـراغ لدى 

الطلبـة بمـا هـو مثمـر ومفيـد.

يف  املدرسـية  والرحـات  األنشـطة  خطـُط  وُتَعـدُّ 

املـدارس ورياض األطفـال الخاصة بدولـة قطر من 

ـة التـي تسـاعد يف تحقيـق األهـداف  الخطـط املهمَّ

كافـة  يف  الطلبـة  تنميـة  عـى  وتعمـل  التعليميـة، 

املجـاالت التـي تعـزز التعليـم واملعـارف واملهـارات 

القيـم  الطلبـة  إكسـاب  يف  وُتسـهم  والثقافـات، 

واملعلومـات الازمـة لرتسـيخ العمليـة التعليميـة، 

وذلك مـن خال مامسـة الواقـع امليدانـي، والحوار 

ـا يسـاعد الطلبـة  واملشـاركة مـع ذوي الخـرة، ممَّ

عـى صقـل قدراتهـم، ليكونـوا مواطنـني صالحني، 

قادريـن عى مواكبـة التطـورات، وتنميـة املجتمع. 

وأكـد قطـاع شـؤون التعليـم الخاص عـى رضورة 

تضّمنهـا  التـي  واملعايـر  بالضوابـط  االلتـزام 

اإلطـار، عنـد اختيار األنشـطة والرحات املدرسـية، 

باإلضافـة إىل الروط الرئيسـية املتعلقة باملوافقات 

الازمـة، والضوابـط املطلـوب اتباعهـا ذات العاقة 

املدريس. املجتمـع  بأمـن وسـامة 

ويتضمـن هـذا االصـدار ضوابـط عامـة رئيسـية، 

تسـاعد املـدارس وريـاض األطفـال الخاصـة عـى 

التخطيـط والتنظيـم الفّعـال لألنشـطة والفعاليات 

العمريـة  للفئـة  ومراعاتهـا  املدرسـية،  والرحـات 

للطلبة، وارتباطهـا بأهداف املناهـج التعليمية. كما 

يحتـوي عـى كافـة القواعـد والضوابـط الخاضعة 

إلرشاف إدارة شـؤون املـدارس الخاصـة ومراقبتها، 

والـذي يلـزم املـدارس وريـاض األطفـال الخاصـة 

املدرسـية،  والرحـات  األنشـطة  خـال  بتنفيذهـا 

ويتـم مـن خالـه ضمـان أمـن الطلبة وسـامتهم، 

وتحقيـق األهـداف التعليمية املسـتهدفة مـع نهاية 

الـدرايس. العام 

األنشطة المدرسية 
وشـمل اإلصدار توجيها بشـأن األنشـطة املدرسـية 

األنشـطة  همـا:  رئيسـيني  نوعـني  تتضمـن  التـي 

املنهجيـة وتتنـاول كل مـا يتصل بالحياة املدرسـية، 

وهـي ذات ارتباط مبـارش باملواد الدراسـية، وتكون 

وإمكاناتهـم،  والطـاب  التاميـذ  مناسـبة ألعمـار 

وتنقسـم إىل أنشـطة صفيـة وال صفية. واألنشـطة 

الصفيـة تمثـل عـادة مـا يقـوم بـه الطالـب داخل 

غرفـة الصـف، وتحـت إرشاف مبـارش مـن املعلـم، 

وتكـون مدتهـا قصـرة، ومتابعتهـا رسيعـة، وقـد 

ينّفذهـا الطلبـة فـرادى أو جماعـات. أما األنشـطة 

الاصفيـة فينّفذها الطـاب خارج الغـرف الصّفية، 

كممارسـة الرياضـة يف ماعـب املدرسـة، أو ارتيـاد 

البحـوث  املكتبـة ألجـل أنشـطة املطالعـة، وعمـل 

ـات، أو إجـراء التجارب العلميـة يف املختر،  واملُلخصَّ

أو الذهـاب إىل املسـجد ومرافـق املدرسـة، للتدريـب 

عـى الوضـوء والصـاة.. إلـخ، وتتـم تلك األنشـطة 

تنفيذهـا  مـّدة  وتكـون  املعلمـني،  مـن  بتكليـف 

أطـول مـن األنشـطة الصّفيـة، وتنقسـم األنشـطة 

الاصّفيـة إىل نوعـني رئيسـيني هما: أنشـطة داخل 

املدرسـة. املدرسـة وأنشـطة خارج 

أمـا األنشـطة غـر املنهجية فهـي ممارسـات تقع 

خـارج نطـاق املناهـج املدرسـية املقننـة، وينفذها 

الطـاب أيًضـا خـارج الغـرف الصّفيـة، كالرحـات 

الرتفيهيـة، والرحـات العلميـة، أو ممارسـات تهتم 

يف  الطـاب  مشـاركة  أو  املحـيل،  املجتمـع  بخدمـة 

املسـابقات العامة، ومسـاهمتهم يف احتفاالت األمة 

باملناسـبات الدينيـة والوطنيـة والقوميـة. وتتناول 

البيئيـة  الجوانـب  عـادة  املنهجيـة  غـر  األنشـطة 

أو  الثقافيـة  الخاصـة بالجوانـب  ذات االهتمامـات 

االجتماعيـة أو العلميـة أو الرياضيـة أو الفنيـة أو 

الكشـفية.

مجاالت األنشطة:
وحـدد اإلصـدار توجيهـات عامـة بشـأن مجـاالت 

األساسـية  األنشـطة  املدرسـية وتشـمل  األنشـطة 

)اإللزاميـة( وهـي األنشـطة التي يجب عـى جميع 

تفعيلهـا،  الخاصـة  األطفـال  وريـاض  املـدارس 

وتتمثـل يف املناسـبات اإلسـامية وتهـدف إىل دعـوة 

الطلبـة لالتـزام بتعاليم اإلسـام الحنيـف، والتحيّل 

بأخاقـه الحسـنة، وترتكـز أنشـطتها يف العديد من 

كمـا  واألضحـى.  الفطـر  عيـدي  مثـل  املناسـبات، 

تشـمل املناسـبات الوطنيـة واالحتفـاالت املرتبطـة 

بالـرتاث القطـري وترمـي إىل غـرس القيـم واملبادئ 

يف حـب الوطـن لـدى الطـاب، والتباهـي والتفاخر 

بوطنهـم أمـام الـدول كافـة؛ وكذلـك نـر الوعـي 

بـني األشـخاص حـول أهميـة الحفاظ عـى الوحدة 

الوطنيـة. وتشـمل هذه املناسـبات عى سـبيل املثال 

ديسـمر،   18 الوطنـي  اليـوم  بمناسـبة  االحتفـال 

ومناسـبة »القرنقعـوه« يف منتصـف شـهر رمضان 

املبـارك، واالحتفـال باليـوم الريـايض للدولة.

أمـا األنشـطة العامـة )االختياريـة( فهـي تهدف إىل 

تعزيز الوعي لدى املشـاركني بأهميـة قضية معينة، 

ودورهـا يف حياة األفـراد واملجتمعات، وتشـمل هذه 

األنشـطة مختلـف الجوانـب العلميـة واالجتماعيـة 

والصحيـة والثقافيـة والفنية والرتفيهيـة، وخاصة 

تلـك ذات العاقة بأهـداف الدولـة وتوجهاتها، حيث 

عـّدد اإلطـار مجموعـة من األيـام العامليـة املقرتحة 

ليتـم تفعيلهـا ببعـض األنشـطة املدرسـية، ألهمية 

توعيـة الطلبـة بهـا، ومنها عى سـبيل املثـال: اليوم 

واليـوم  الهجمـات،  مـن  التعليـم  لحمايـة  العاملـي 

العاملـي للغـة العربيـة، واليـوم العاملـي للمتاحـف، 

العاملـي  واليـوم  السـكر،  ملـرىض  العاملـي  واليـوم 

االحتياجـات  لـذوي  العاملـي  واليـوم  للمـرح، 

وغرها. الخاصـة 

التنوع في اختيار األنشطة:
وأوضحت وثيقـة »اإلطار العام لألنشـطة والرحات 

املدرسـية يف املـدارس وريـاض األطفـال الخاصـة« 

التي أصدرها قطاع شـؤون التعليـم الخاص رشوط 

اعتمـاد األنشـطة والرحـات املدرسـية وتتمثل يف أن 

تكون األنشـطة والرحات املدرسـية مناسـبة للفئة 

اختيـار  يف  والشـمول  والتنـوع  للطلبـة.  العمريـة 

األنشـطة والرحـات املدرسـية. وماءمة األنشـطة 

وميولهـم.  الطلبـة  لرغبـات  املدرسـية  والرحـات 

والتنـوع يف اختيار الجهـات واملؤسسـات الخارجية 

عنـد تنفيـذ خطـة األنشـطة والرحـات املدرسـية. 

كمـا شـدد اإلطـار العـام لألنشـطة عـى مراعـاة 

املدارس وريـاض األطفـال الخاصة لضوابـط تنفيذ 

األنشـطة والرحـات املدرسـية داخـل دولـة قطـر 

ومنهـا عـى سـبيل املثـال أخـذ املوافقات املسـبقة 

للنشـاط أو الرحلـة املدرسـية مـن الجهـات املعنية، 

والجهات الرسـمية ذات العاقة. وتحّمل املسـؤولية 

التامـة يف الحفـاظ عـى أمـن الطلبـة وسـامتهم، 

عـدد  وتوفـر  والسـامة  األمـن  رشوط  وتحقيـق 

اإلخـال بسـاعات  مناسـب مـن املرفـني وعـدم 

والرحـات  األنشـطة  عـى  والرتكيـز  التمـدرس. 

 ،50% بنسـبة  والتعليميـة  الرتبويـة  والرامـج 

والرحـات   ،10% بنسـبة  الرتفيهيـة  والرحـات 

التثقيفيـة بنسـبة %20، وأن يتـم تخصيص نسـبة 

%20 لرامـج تعمـل عـى تعزيـز الهويـة الوطنيـة 

واقتصـار  الخاصـة.  باملـدارس  القطـري  والـرتاث 

التخييـم داخـل قطـر )خـارج سـور املدرسـة( عى 

والثانويـة فقـط، ويتـم  اإلعداديـة  املرحلـة  طلبـة 

فصـل اإلنـاث عـن الذكـور يف أيـام تخييـم منفصلة 

لضمـان تحقيـق احـرتام القيـم الدينيـة والعـادات 

والتقاليـد. وأن يتـم التأكد من أداء الطلبة املسـلمني 

للصـاة يف وقتهـا، وتوفـر املـكان املناسـب لذلـك. 

كمـا يجب أن تكـون الرحات الداخليـة أو الخارجية 

اختياريـة )ليسـت إجبارية(، ويشـرتط أخذ املوافقة 

الخطيـة عليهـا مـن ويل األمـر. 

أمـا عن ضوابـط تنفيذ الرحات املدرسـية الخارجية 

)خـارج دولـة قطر( فينبغـي عى املـدارس الخاصة 

الحصـول عـى موافقـات خطية مـن أوليـاء األمور 

عـى كتـاب تغطيـة الرحلـة والـذي يتضمـن رشًحا 

تفصيليًّـا للهـدف الرتبـوي مـن الرحلـة والرنامج. 

وتخصيص إرشاف نسـائي للطلبة اإلنـاث، وإرشاف 

رجـايل للطلبـة الذكـور. وعـى املدرسـة املحافظـة 

عـى أمـن الطلبـة وسـامتهم، ويف حال حـدوث أي 

ل املسـؤولية كاملـة فيما  طارئ عـى املدرسـة تحمُّ

يخـص أمـن وسـامة الطلبة.

وتضمـن اإلطار أيضـا الـروط الرئيسـية الخاصة 

لجهـات  املـدريس  املبنـى  تأجـر  عـى  باملوافقـات 

أخـرى، وأدوار األطـراف املعنيـة يف تنفيـذ األنشـطة 

والرحـات املدرسـية، والضوابـط املطلـوب اتباعهـا 

املدرسـية. الحافـات  عند ركـوب 

من خالل اإلطار العام لألنشطة والرحالت المدرسية 

»التعليم« حريصة على تطوير مهارات طالب المدارس الخاصة 

* أهمية ممارسة 

الرياضة والتجارب 

العلمية وارتياد 

المكتبة 

* التعليم توجه بنوعين 
رئيسيين هما األنشطة 

المنهجية والصفية 

* األنشطة الصفية تتميز 
بقصر المدة وتحت إشراف 

المعلم 
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الدوحة - ملحق التعليم
احتاجت مدرسـة ديبيكـي الثانوية للمهـن الصحية 
يف قطـر ثاثـة أيـام فقـط لضمـان حضـور طابي 
بنسـبة %100، عنـد تطبيق نظـام التعليـم عن بعد 
يف العـام الـدرايس املـايض، بعـد قـرار وزارة التعليـم 
والتعليـم العـايل عـودة الدراسـة، بـدًءا مـن الثانـي 
والعريـن مـن مـارس 2020، وذلـك عـى خلفيـة 
تعليق الدراسـة يف التاسـع من الشـهر نفسـه بسبب 

كورونا.
لكـن ليس كباقـي املـدارس األخرى، لم تبدأ مدرسـة 
ديبيكـي تطبيـق نظـام التعليـم عـن بعـد يف الثانـي 
والعريـن مـن مـارس، بل منـذ الخامـس عر من 
الشـهر نفسـه، وكانت املدرسـة عى أهبة االستعداد 
للمرحلـة الجديدة. وديبيكـي هي من أوائـل املدارس 
يف دولـة قطـر التـي توفـر لطابهـا فرصـة فريـدة 
للتعلـم والتفاعـل مـع معلميهـم من خـال برنامج 
مـن  متنوعـة  مجموعـة  باسـتخدام   ،E-School
املنصـات واملـوارد عـر اإلنرتنـت. هـذه امليـزة التـي 
تتمتـع بهـا املدرسـة، تمكنهـا مـن االسـتجابة لكل 
متغـرات التعليـم يف ظـل جائحـة كورونا، بـدءا من 
التعليـم عـن بعـد كليـا السـتكمال العـام الـدرايس 
املـايض، ثـم تطبيـق التعليـم املدمـج الـذي يجمـع 
التعليـم داخـل جـدران املدرسـة ومـن البيـت خال 
العـام الـدرايس الحايل، ثم العـودة من جديـد للتعليم 

مؤخرا. كليـا  اإللكرتونـي 
يف مبنـى املدرسـة الكائـن بمنطقـة املسـيلة، والذي 
يسـتوعب أكثر مـن 380 طالًبا وطالبـة، من ضمنهم 
88 طالًبـا وطالبـة جديـدة التحقـوا بهـا يف العـام 
الـدرايس 2020/2021، تحدثنـا مـع إدارة املدرسـة 
بحضـور األسـتاذة نرين سـبيته مسـؤولة قسـم 

التعليـم والتعلّـم يف املدرسـة مـع فريقهـا، وانضمت 
التنفيـذي  والرئيـس  الرئيـس  أمـركا  مـن  إليهـم 

الدكتـورة فرجينيـا بـاراس عـر تطبيـق »زووم«.
اليـن«  »أون  التعليـم  أن  املدرسـة  إدارة  وأكـدت 
ُيعـد أمـرًا مألوًفـا يف املنهـج األمركـي الـذي تتبعـه 
املدرسـة، وكان من السـهل تطبيق الجـدول الدرايس 
اليومـي نفسـه، ولكن عن بعـد، وأن املدرسـة عملت 
خـال الصيـف املـايض عـى التحضـر لبدايـة العام 
الجديـد، بوضـع سـيناريوهات مختلفـة،  الـدرايس 
تتواكـب مـع التعليم عن بعـد، أو التعليـم املدمج، أو 

التعليـم »الوجاهـي« فقـط، كمـا هـو معتاد.
ولـدى املدرسـة تجربة ثريـة يف تطبيق نظـام التعليم 
مواصلـة  عـى  ديبيكـي  وحرصـت  اإللكرتونـي، 
العمليـة التعليميـة عـن بعـد، مـن خـال توظيـف 
مـن  الرغـم  عـى  إذ  اإللكرتونـي،  التعليـم  نظـام 
عـدم وجـود الطـاب فعليًّـا يف الحـرم املـدريس، إال 
أن التدريـس والتعلـم يحدثـان مـن خـال منصـات 
 MS(( تعليميـة معروفـة عـر اإلنرتنـت، بما يف ذلـك
Microsoft Teams وZoom، ويقوم كل معلم بإنشـاء 
فصـل درايس منفصـل لفـرق MS لـكل فصـل يقوم 
بتدريسـه، ثـم يتـم تنظيـم املـواد التعليميـة، مثـل 
املناهـج وخطط الـدروس والواجبـات، ووضعها عى 
املنصـة من قبـل معلمي املـواد الخاصة بهـا لجميع 
الطـاب، لعـرض تعلمهـم ودعمـه، بعد ذلـك ُتصدر 
أسـماء مسـتخدمني وكلمات مـرور فرديـة للطاب، 
للوصـول إىل فـرق MS مـن أجـل حضـور فصولهـم 
الدراسـية عـن ُبعـد، بشـكل مبـارش مـن منازلهم.

كافـة  تطبيـق  عـى  ديبيكـي  مدرسـة  وشـدَّدت 
اإلجـراءات االحرتازيـة والوقائيـة للتصـدي لجائحة 
كورونـا، طبًقـا للتعاميـم التـي وردتهـا مـن قطاع 

شـؤون التعليـم الخـاص بـوزارة التعليـم والتعليـم 
العـايل، والتزمـت بمختلـف طـرق التعليم منـذ بداية 
الجائحـة حسـب توجيهـات الـوزارة، فـكان هنـاك 
التـزام بعـدم تواجد الطلبة بنسـبة أكثر مـن الطاقة 
االسـتيعابية املحـددة، رغـم أن الكثـر مـن الطلبـة 
كانـوا يتمّنـون لـو كان بإمكانهـم الحضـور يوميًّـا 
كمـا  التناوبـي،  الحضـور  مـن  بـداًل  املدرسـة،  إىل 
بّينـت املدرسـة أن التواصـل مـع أوليـاء األمـور هو 
أمـر أسـايس لنجـاح العمليـة التعليميـة والرتبوية، 
التكنولوجيـا مـن  إدارة املدرسـة بتطويـع  وقامـت 
أجـل التواصل بطـرق مختلفة مـع أوليـاء األمور، إذ 

لـم يعـد باإلمـكان مثـًا االجتمـاع وجًها لوجـه، ويف 
مجموعـات كبرة، فـكان الحل عقد مجالـس أولياء 
األمـور عـن بعـد. واآلن عـادت املدرسـة مـن جديـد 

للتعلـم عـن بعد بنسـبة 100%.
صيـة يف املهـن الصحية،  ُتَعـد ديبيكي مدرسـة تخصُّ
وهـي تسـتوعب طاًبـا مـن الجنسـني، مـن الصف 
الخامـس وحتـى الصـف الثانـي عـر، وإىل جانـب 
يف  أيًضـا  املدرسـة  تعتمـد  الصحيـة  صـات  التخصُّ
منهجهـا عى تعليـم العلوم والتكنولوجيا والهندسـة 
ـص  والفـن والرياضيـات )STEAM(، وتوفـر تخصُّ
وإدارة  والتكنولوجيـا  الهندسـة  مجـاالت  يف  أعمـق 

االعمـال، وبالتـايل فإن اليـوم الدرايس فيهـا يتضّمن 

اللقـاءات  ذات  التفاعليـة  األنشـطة  مـن  العديـد 

املبـارشة.

األنشـطة  مختلـف  تنظيـم  كورونـا  تمنـع  ولـم 

تنفيذهـا عـن  تـم  املدرسـة؛ حيـث  يف  والفعاليـات 

بعـد، فعى سـبيل املثـال ُتجـرى التجـارب العملية يف 

مختـرات املدرسـة افرتاضيًّا، وقد تم اسـتضافة رائد 

فضـاء أمركـي عـن بعد، كمـا أقيـم أسـبوع القلب 

النفسـية،  بالصحـة  التوعيـة  وأسـبوع  التوعـوي، 

وأسـبوع قطـر لاسـتدامة، حيـث قامـت املدرسـة 

بدعـم املروع الطابـي )JABSEED( بـراء كمية 

كبـرة من منتجاتهـم، وإهدائها للطـاب واملوظفني، 

لتشـجيع املروع املسـتدام وإعـادة التدوير، واألهم 

هـو تخريـج 61 طالًبا وطالبـة عن العـام األكاديمي 

املـايض إلكرتونيًّا، وتشـعر املدرسـة بالفخـر بجودة 

خّريجيهـا الذيـن حظـوا جميًعـا بالقبـول، ملواصلة 

دراسـتهم الجامعيـة سـواء داخل قطـر أو خارجها.

وأوضحـت إدارة مدرسـة ديبيكي أن ظـروف كورونا 

اسـتدعت إجراء بعـض التعديـات يف بعـض األمور، 

الخـاص  التعليـم  شـؤون  قطـاع  تعـاون  مثّمنـًة 

بالـوزارة ودعمـه لهـذه التعديات، ففـي بداية العام 

الـدرايس كانـت هنـاك بعـض العراقيـل يف حضـور 

ولـم  الدراسـية  الحصـة  بـدأت  مـا  فـإذا  الطـاب، 

يتواجـد الطـاب خال فـرتة محـددة، ترفـع تقارير 

لـإدارة ويتـم التواصل مـع أوليـاء األمـور، ملحاولة 

أولويـة  والصحـة  فالسـامة  الصعوبـات،  تذليـل 

بالنسـبة إىل إدارة املدرسـة، ولكن عـى الجانب اآلخر 

مـن املهـم جـدًّا أالَّ تتوقـف العمليـة التعليميـة.

حضور طالبي بنسبة %100 عند تطبيقه

مدرسة »ديبيكي« تطبق التعليم عن بعد في ثالثة أيام

بعـد انتهـاء إجـارة منتصف الفصـل الدرايس 

التـي امتـدت مـن الرابـع وحتـى الثامن من 

أبريـل الجاري، عادت مدرسـة فيجـن الدولية 

إىل نظـام التعليـم عن بعد بنسـبة %100 مرة 

أخـرى، وذلك تماشـياً مع قـرار وزارة التعليم 

والتعليـم العـايل التـي اعتمـدت هـذا النظـام 

جميـع  يف  الطلبـة  جميـع  حضـور  وعلقـت 

الحكوميـة  األطفـال  وريـاض  الجامعـات 

والخاصـة نظـرا لظـروف جائحـة كورونـا، 

بـدءا من يـوم األحـد املوافـق الرابع مـن هذا 

. لشهر ا

وبالنسـبة إىل مدرسـة فيجن الدوليـة بمدينة 

الوكـرة، والتـي تضـّم أكثـر مـن 800 طالب 

لـم  الدراسـية،  املراحـل  جميـع  يف  وطالبـة 

ُيشـّكل تطبيـق نظـام الدراسـة عـن ُبعد، يف 

العـام املـايض، تحديًّـا صعًبـا؛ حيـث كانـت 

السـتمرار  االسـتعداد  أتـمِّ  عـى  املدرسـة 

سـيناريوهات  وفـق  التعليميـة،  العمليـة 

. مختلفـة

ويسـتذكر األمركي األسـتاذ جاي روي مدير 

املدرسـة تلـك اللحظـات التي سـمع فيها عن 

فـروس كورونـا املسـتجد )كوفيـد 19( ألول 

أعـدَّت خطـة  املدرسـة  أن  إىل  مـرة، مشـًرا 

مرنـة لتعليـم طابهـا خـال فـرتة الجائحة، 

وأنَّ هـذه الخطة التـزال مسـتمرة حتى اآلن.

إىل األسـتاذة مارجـو  بالفضـل  وُيديـن روي 

تريبسـا مديرة املناهج والتقييـم وتكنولوجيا 

املعلومات باملدرسـة التي اسـتقرأت مستقبل 

التعليـم اإللكرتونـي، وعملـت منـذ أكثـر من 

فرضـت  التـي  اللحظـة  هـذه  عـى  عامـني 

الظـروف خالها أن يتلقـى التاميذ تعليمهم، 

بعيـًدا عن جـدران املدرسـة. 

كّنـا  لقـد  بفخـر:  روي  األسـتاذ  ويقـول 

جاهزين لـكل السـيناريوهات، مضيًفـا: بما 

أن التعليـم اإللكرتونـي ُيَعـدُّ جـزًءا أساسـيًّا 

مـن مناهـج التدريـس وطرائقـه يف فيجـن، 

السـتخدام  مسـتعدين  الطلبـة  كان  فقـد 

التكنولوجيـا دون مشـاكل، واسـتدرك قائًا: 

صحيـح أن البدايـة شـهدت بعـض املشـاكل 

التقنيـة، وتـم معالجتها فـوًرا، خاصـة فيما 

يتعلـق بتحديـث الشـبكة وتقويتها يف سـكن 
يف  كانـت  األكـر  املشـكلة  أن  إال  املعلمـني، 
افتقاد الطلبة للمدرسـة والحيـاة االجتماعية 

 . فيها
وأشـار مديـر مدرسـة فيجـن إىل أن معظـم 
م  التعلُـّ يفضلـون  والطـاب  األمـور  أوليـاء 
داخـل الصفـوف الدراسـية، بـدال مـن التعلُّم 
عـن ُبعـد، ولكـن املدرسـة ملزمـة بتطبيـق 
للتصـدي  والوقائيـة  االحرتازيـة  اإلجـراءات 
لفـروس كورونا، وااللتـزام بتوجيهات وزارة 

التعليـم والتعليـم العـايل.
الخاصـة، حرصـت  املـدارس  وكغرهـا مـن 
مدرسـة فيجـن الدوليـة عـى تطبيـق كافـة 
اإلجـراءات االحرتازية والوقائيـة، طبًقا لدليل 
التدريـب  مراكـز  يف  االحرتازيـة  اإلجـراءات 
والتعليـم الخاصة، الصادر عـن وزارة الصحة 
االحرتازيـة  االشـرتاطات  ودليـل  العامـة، 
الصـادر مـن إدارة الصحـة والسـامة بوزارة 

التعليـم والتعليـم العـايل.
وُتشـدد املدرسـة ضمـن إجراءاتهـا اليوميـة 

عـى ارتـداء الكمامـة، والحفاظ عـى التباعد 

االجتماعـي، والحفـاظ عـى املسـافة اآلمنـة 

بـني  العـدوى  النتقـال  منًعـا  مـرت،   )1.5(

تنظيـم  املدرسـة عـى  تعمـل  كـم  الطـاب، 

دخـول وخـروج الطلبة مـن مبنى املدرسـة، 

ومرافـق  الدراسـية  الصفـوف  وتعقيـم 

املدرسـة، فضـًا عـن حرصهـا عـى التـزام 

بتطبيـق  واإلداريـة  التدريسـية  الهيئتـني 

اإلجـراءات االحرتازيـة. ويف الفـرتة الحاليـة، 

حيـث ال يتواجد الطـاب داخل املدرسـة، فإن 

هـذه اإلجـراءات مـا زالـت مسـتمرة يف ظـل 

دوام الهيئـة التعليميـة واإلدارية يف املدرسـة.

التـي  باإلجـراءات  روي  األسـتاذ  وأشـاد 

لجائحـة  للتصـدي  قطـر  دولـة  اتخذتهـا 

املجتمـع،  يف  انتشـاره  ومنـع   ،)19 )كوفيـد 

مؤكـًدا تعاملهـا مع الوبـاء باقتـدار وكفاءة، 

بكافـة  التزمـت  فيجـن  مدرسـة  إن  وقـال: 

تعاميـم قطـاع شـؤون التعليـم الخـاص يف 

وزارة التعليـم والتعليـم الخاص بشـأن دوام 

الطـاب منـذ العام الـدرايس املـايض. وأكد أن 

طرق التدريـس املتبعة يف املدرسـة، باإلضافة 

إىل التفاعـل الجيد بـني املعلـم والطالب تجعل 

الدراسـة عـن ُبعـد )أون اليـن( كأنهـا داخل 

الـدرايس. الصف 

ولـم تغـب األنشـطة الاصفّيـة خـال فـرتة 

كورونـا، إذ تشـهد املدرسـة تنظيـم أنشـطة 

مختلفـة عـن ُبعـد، أو داخل الحـرم املدريس، 

كافـة  تطبيـق  مـع  املدمـج،  التعليـم  أثنـاء 

فقـد  والوقائيـة.   االحرتازيـة  اإلجـراءات 

“رغبـة”  مبـادرة  املدرسـة  طـاب  أطلـق 

لدعـم الجمعيـة القطرية ملكافحـة الرطان 

طـاب  وشـارك  الخريـة،  قطـر  وجمعيـة 

آخـرون يف برنامـج محـاكاة نمـوذج األمـم 

يف  املدرسـة  إدارة  حرصـت  كمـا  املتحـدة، 

نهايـة العـام الدرايس املـايض، عـى االحتفاء 

بخّريجيهـا، مـن خـال زيارتهـم يف منازلهم 

وتكريمهـم.  بالتخـرج  وتهنئتهـم 

وتفخـر فيجـن بجـودة خّريجيهـا وتميزهم، 

مؤكـدة أنهـم التحقـوا بجامعـات مرموقـة 

يف املدينـة التعليميـة، ومشـرة إىل أن نسـبة 

مـن   90% تشـكل  املدرسـة  يف  القطريـني 

فيهـا. املسـجلني  الطـاب  إجمـايل 

وشـدَّد مديـر مدرسـة فيجـن، ثنائيـة اللغة، 

والتـي تمكنـت مـن الحصـول عـى االعتماد 

كورونـا،  جائحـة  بدايـة  يف   MSA األمركـي 

عـى أهميـة التواصـل بـني املدرسـة وأولياء 

والرتبويـة،  التعليميـة  العمليـة  يف  األمـور 

مؤكـًدا عى أن املدرسـة ُتويل هـذا األمر أهمية 

خاصـة، وتحرص عى مشـاركة أولياء األمور 

مشـًرا  املختلفـة،  وسياسـاتها  قراراتهـا  يف 

يف الوقـت ذاتـه إىل الثقـة التـي تتمتـع بهـا 

املدرسـة يف املنطقة الجنوبيـة، إذ رغم جائحة 

كورونا اسـتطاعت املدرسـة اسـتقطاب 100 

طالـب جديـد خـال العـام الـدرايس الحـايل، 

وأوضـح أن لـدى املدرسـة سياسـة تواصـل 

فّعالـة مع أوليـاء األمور، ُمنظّمـة اجتماعات 

فـرتة  وخـال  املعلمـني،  مـع  لهـم  دوريـة 

كورونـا تجـرى اللقـاءات إلكرتونيًّـا.

 تضّم أكثر من 800 طالب وطالبة 

استقراء مستقبل التعليم اإللكتروني في »فيجن الدولية«

* معالجة المشاكل التقنية 

بتحديث الشبكة وتقويتها 
في سكن المعلمين

ت خطة مرنة  * المدرسة أعدَّ
لتعليم طالبها خالل فترة 

الجائحة
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الخـاص  التعليـم  شـؤون  قطـاع  يسـعى 
لتعزيـز  العـايل  والتَّعليـم  التَّعليـم  بـوزارة 
اإلسـامية  والقيـم  الوطنيـة  الهويـة 
والحفـاظ عـى اللغـة العربيـة يف املـدارس 
الخاصـة؛ فقـد دأبـت إدارة شـؤون املدارس 
الخاصـة عـى تكثيـف جهودهـا مـن خال 
األكاديميـة  املتابعـة  سياسـة  اعتمـاد 
باملـدارس الخاصة للمـواد اإللزاميـة الثاث 
)الرتبيـة اإلسـامية، اللغة العربيـة، التاريخ 
ادرة  القطـري(، وذلك تنفيـذاً للقـرارات الصَّ
حـول هـذا الشـأن، حيـث اسـتمر التحديث 
بشـكل مسـتمر وفـق املسـتجدات يف الواقع 
التعليمـي. وقـد ارتكـز التحديث عـى آليات 
املبـادئ  الثـاث:  اإللزاميـة  املـواد  تطبيـق 
الرئيسـة، واملسـاندة، والفئات املسـتهدفة، 
كل  تقييـم  ومحـددات  املتابعـة،  ومحـاور 
فئـة، والتـي مـن خالهـا تتمكـن املـدارس 
الخاصـة والجهات املعنية بعمليـات املراقبة 
جـودة  قيـاس  مـن  بالـوزارة  واملتابعـة 
للمـواد  املـدارس  بتلـك  املطبقـة  العمليـات 

الثـاث. اإللزاميـة 
ولفتـت وزارة التعليـم إىل أن إسـرتاتيجيتها 
تقـوم عى االهتمـام بتدريـس مـواد الهوية 
املتمثلـة يف اللغـة العربية والتاريـخ القطري 
والديـن اإلسـامي، والتي تهتم بـزرع الهوية 
الوطنيـة داخـل نفـوس الطـاب واملحافظة 

عـى اللغـة األم للمجتمـع القطـري، كذلـك 
املحافظـة عـى التقاليـد اإلسـامية. وأكدت 
املبـادئ  يخـص  فيمـا  أنـه  عـى  الـوزارة 
الرئيسـية واملسـاندة يف تطبيـق تلـك املـواد، 
فإنـه يجب عـى املـدارس أن تلتـزم بتدريس 
املـواد اإللزامية الثـاث وفقاً لعدد السـاعات 
املخصصـة لكل مـادة ضمن سـاعات الدوام 
الرسـمية، ودون دمـج وقـت تدريسـها مع 
أوقـات تدريـس املـواد األخـرى، مـع توفـر 
نسـخة أصليـة آلخـر إصـدار مـن مصـادر 
وزارة  عـن  الصـادرة  األساسـية  التعلـم 
التعليـم والتعليـم العـايل لكل طالـب وفق ما 

السياسـة. يرد يف هـذه 
كذلـك االلتزام بإعـداد اختبـارات ذات جودة 
والتوصيـات  للمواصفـات  طبقـاً  عاليـة 
الصـادرة مـن إدارة تقييـم الطلبـة يف وزارة 
التعليـم والتعليـم العايل، مـع رضورة إجراء 
املسـتمرة  الداخليـة  التقييمـات  املدرسـة 
مواطـن  لتحديـد  الثـاث  اإللزاميـة  للمـواد 
الضعـف وإعداد الخطـط العاجيـة الازمة.
االلتـزام  يجـب  أنـه  إىل  الـوزارة  وأشـارت 
الرئيسـة  واملنطلقـات  الدينيـة  باملبـادئ 
للمجتمـع  والثقـايف  االجتماعـي  للمـوروث 
القطري املسـلم يف مصادر التعلم واألنشـطة 
الصفيـة وغر الصفيـة ذات العاقـة باملواد، 
والحـرص عـى عـدم وجـود مـا يتنـاىف مع 

تعاليـم الديـن اإلسـامي وقيـم املجتمـع يف 
املصـادر املختـارة أو املعدة من قبل املدرسـة 
الصـور  مناسـبة  مراعـاة  مـع  الخاصـة؛ 
اإلسـامية  للقيـم  التوضيحيـة  والرسـوم 

القطريـة. والتقاليـد  والعـادات 
كذلـك البـد مـن مراجعـة محتـوى مصـادر 
»املسـاندة«  والثانويـة  األساسـية  التعلـم 
للمـواد جميعهـا، والتأكـد مـن خلوهـا من 
أي مخالفـة رصيحـة أو ضمنيـة ُيعـد مـن 
مسـؤوليات املـدارس الخاصـة، كذلك تفعيل 
عـن  الصـادرة  األساسـية  التعلـم  مصـادر 
وانتقـاء  العـايل،  والتعليـم  التعليـم  وزارة 
مصـادر التعلـم الثانوية »املسـاندة« يف املواد 
الدراسـية بمـا يضمـن توافقها مـع املناهج 

الدوليـة. أو  الوطنيـة 
كمـا أوصت الـوزارة جميـع مـدارس الدولة 
املنهـج  تدريـس  يف  تغيـر  حالـة  يف  بأنـه 
املعتمـد واالنتقـال إىل منهج بنظـام تعليمي 
آخـر، عليها مخاطبـة إدارة شـؤون املدارس 

الخاصـة رسـمياً قبـل الـروع بتطبيقـه؛ 
ليتـم اعتمـاد تدريـس ذلـك املنهج رسـمياً، 
كمـا يجـب أن تعتمـد إدارة شـؤون املدارس 
الخاصـة الخطـة السـنوية للمـواد اإللزامية 

الثـاث للمدرسـة.
كمـا أوصـت الـوزارة أنـه البـد مـن التـزام 
املدرسـة بتوفـر مصـادر التعلـم الصـادرة 
عـن وزارة التعليـم والتعليـم العـايل للمـواد 
الثـاث للطلبـة جميعهـم دون اسـتثناء، وال 

يجـوز تسـليم الطلبـة نسـخاً مصـورة.

مبادئ مساندة
وبالنسـبة للمبـادئ املسـاندة أكـدت الوزارة 
توفـر  الخاصـة  املـدارس  يجـب عـى  أنـه 
متميـزة  وخـرات  كفـاءة  ذوي  معلمـني 
لتدريـس املـواد الثـاث، كذلـك العمـل عـى 
مخرجـات  وفـق  املعلمـني  قـدرات  تطويـر 
املدرسـة، كما أنه يجـب عى املـدارس إقامة 

أنشـطة وفعاليـات لتعزيـز الهويـة الوطنية 
غـر  الطلبـة  تعريـف  ورضورة  للطلبـة، 
املسـلمني بالدين اإلسـامي والقيم واألخاق 
مـن  مزيـد  إضافـة  خـال  مـن  اإلسـامية 
التوعيـة يف مصادر املـواد األخـرى كالتاريخ 

املدرسـية. واألنشـطة  القطـري 
باملصـادر  املكتبـة  مصـادر  وتعزيـز  دعـم 
املناسـبة للمواد اإللزامية الثـاث، وتحديثها 
بشـكل مسـتمر، العمل عى تشـجيع الطلبة 
التعليـم  وزارة  بأنشـطة  املشـاركة  عـى 
والتعليـم العايل املختلفة، والتـي تعزز الهوية 
واملشـاركة  القطـري،  والتاريـخ  القطريـة 
بمسـابقات املـواد اإللزاميـة الثـاث، دعـم 
أنهـم  عـى  تحديدهـم  يتـم  الذيـن  الطلبـة 
يعانـون مـن صعوبـات تعلم محـددة تتعلق 
بالقـراءة يف مـادة اللغـة العربيـة يف الفصل، 
والعمـل عى تقديـم دروس إضافيـة لهم إما 

بشـكل فـردي أو يف مجموعـات صغـرة.
كمـا أكـدت الـوزارة عـى رضورة أن تكـون 
املصـادر املسـاندة ال تتعـارض مـع مبـادئ 
الثقافيـة  والهويـة  اإلسـامية  الريعـة 
أعدتهـا  التـي  املصـادر  وهـي  القطريـة، 
التعلـم  مصـادر  وإثـراء  لتفعيـل  املـدارس 
األساسـية للمواد اإللزاميـة دون أن تتعارض 
معهـا، حيـث إنـه يجـب أن يتطابـق املصدر 
املناهـج  وفلسـفة  أهـداف  مـع  املسـاند 

تحقيـق  يف  مسـانداً  ليكـون  القطريـة؛ 
خـال  الـوزارة  طالبـت  كذلـك  املطلـوب، 
املراجعـة  تكـون  أن  يجـب  أنـه  الائحـة 
العلميـة دقيقة لتلـك املواد، مـع الرتكيز عى 
جـودة وحداثة ووضـوح املـادة املقدمة فيه.

تعديل األوضاع
من جهتهـا أشـارت األسـتاذة إلهـام القايد 
استشـارية اللغـة العربيـة إىل أنه مـن نتائج 
معظـم  قامـت  السـنوية  املتابعـة  خطـة 
املـدارس الخاصـة بتعديل أوضاعها بإنشـاء 
وتعيـني  اإللزاميـة  للمـواد  خـاص  قسـم 
منسـق ينظم عمل القسـم بشـكل رسـمي، 
وتعديل الخطط التعليميـة يف معظم املدارس 
والتعليمـات  للتوجيهـات  تنفيـذا  الخاصـة 
التـي قدمهـا فريـق املـواد اإللزاميـة وفـق 
عـدد  تطبيـق  يف  األكاديميـة  السياسـة 
السـاعات املعتمدة للمـواد اإللزامية. وتغير 
للحصـص  األسـبوعية  الزمنيـة  الجـداول 
الدراسـية الخاصـة باملـواد اإللزاميـة بحيث 
تكـون متسـاوية بعدالـة مع املـواد األخرى، 
اإللزاميـة  املـواد  ملعلمـي  الشـواغر  وسـد 
الثـاث )اللغـة العربيـة، الرتبية اإلسـامية، 
عـى  الحـرص  مـع  القطـري(  التاريـخ 
املـواد، واتبـاع  لهـذه  التخصصـات  تطابـق 
الخطـط الفصلية املعتمدة من إدارة شـؤون 
تسلسـلها  يف  وتنفيذهـا  الخاصـة  املـدارس 
الزمنـي املقـرر، وااللتـزام بتوفـر املصـادر 
والكتـب الدراسـية الخاصة باملـواد اإللزامية 
لجميـع الطلبـة املعنيني، واسـتحداث خطط 
اإللزاميـة  للمـواد  داعمـة  خاصـة  أنشـطة 
الثـاث )اللغـة العربيـة، الرتبية اإلسـامية، 
تعـزز  بدورهـا  والتـي  القطـري(  التاريـخ 
الهويـة الوطنيـة والقيـم الدينيـة. وإعـداد 
خطـة تدريـب وتطويـر مهني ملعلمـي املواد 
اإللزاميـة وتضمينهـا يف الخطـة التشـغيلية 
العربيـة  اللغـة  مـادة  وطـرح  للمدرسـة، 
مـادة ثانيـة للطلبـة غـر الناطقـني بها من 

الجنسـيات غـر العربيـة.

دعم األنشطة الصفية
كمـا أوضحـت القايـد أن املـدارس الخاصـة 
الصفيـة  باألنشـطة  كبـراً  اهتمامـاً  تـويل 
والاصفيـة الخاصـة باللغة العربيـة والقيم 
املتابعـة  بعـد  الوطنيـة  الهويـة  وتعزيـز 
املسـتمرة من قبل قسـم اإلرشاف األكاديمي 
الخاصـة  املـدارس  يحـث  بـدوره  والـذي 
يف  املشـاركة  عـى  الطلبـة  تشـجيع  عـى 
تنظمهـا  التـي  والفعاليـات  املسـابقات 
املـدارس الخاصـة التـي تعـزز هـذا الجانب 
مـن جهـة، أو التـي يتـم تنظيمها مـن قبل 
الجهـات الحكومية املختلفـة ووزارة التعليم 
العـايل مـن جهـة أخـرى، حيـث  والتعليـم 
تشـارك إدارة شـؤون املـدارس الخاصـة يف 
تنظيـم مسـابقة أوملبيـاد القراءة مـع إدارة 
املناهـج الدراسـية ومصادر التعلـم يف وزارة 
اختتمـت  حيـث  العـايل،  والتعليـم  التعليـم 
مؤخـرا النسـخة الثانية منها وتشـمل طلبة 
املدارس الخاصـة والحكوميـة، وكذلك يقوم 
استشـاريو اللغـة العربية بتحكيم مسـابقة 
بالراكـة مـع مؤسسـة  املسـتقبل  كتـاب 
قطر الخرية للسـنة الخامسـة عـى التوايل.

آليات جديدة لتطبيق مواد الهوية الوطنية

»التعليم« تعزز الهوية الوطنية لطالب المدارس الخاصة 
* ضرورة تعريف 

الطلبة غير 
المسلمين بالدين 

اإلسالمي وأخالقه

* دعم الهوية 
الوطنية والقيم 

اإلسالمية واللغة 
العربية من 

أولويات الوزارة

* اعتماد سياسة 
المتابعة 

األكاديمية 
بالمدارس الخاصة 

للمواد الثالث

* إلزام المدارس بساعات 
مخصصة للمواد الثالث دون 

دمجها مع مواد أخرى 




