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أكدت السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد 
للشؤون التعليمية بوزارة التعليم ، على أن الدعم 

الالمحدود من القيادة الرشيدة دفع بالتعليم 
القطري لصدارة األنظمة التعليمية الدولية ، 

حيث تشهد مدارس الدولة الفترة الحالية عملية 
تطوير وتحديث تواكب التطور السريع والهائل الذي 

تشهده دولة قطر وخططها التنموية .
وأضافت أن وزارة التعليم تعمل وفق رؤية 

وإستراتيجية محددة المعالم ، تقوم على تلبية 
احتياجات الدولة ومؤسساتها من الكوادر الوطنية 

المدربة والمتعلمة ، وذلك لتحقيق اقتصاد 
المعرفة ضمن رؤية قطر 2030 .

وأوضحت أنه لتحقيق تلك الرؤية شرعنا منذ فترة 
كبيرة  في مراجعة وتنقيح المناهج الدراسية ، 
والتركيز على البحث العلمي كخيار إستراتيجي 

مهم ، وزيادة نسبة التقطير في الكوادر التدريسية 
والوظائف العليا بالمدارس ، كذلك التوسع في 
إنشاء المدارس حسب التوسع العمراني والنمو 
السكاني لدولتنا ، هذا بخالف االهتمام بطالب 

الدعم اإلضافي واستثمار قدراتهم العقلية 
واإلبداعية في خدمة الوطن .  

 فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 

دعم القيادة دفع بالتعليم القطري لصدارة األنظمة العالمية 
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مشروع تطوير المنهج التعليمي يـسيـر وفق خطة واستراتيجية متكاملة
السيدة فوزية الخاطر..  الوكيل المساعد لشـؤون التعليم بوزارة التعليم في حوار مع  الوطن:

وأضافت يف لقاء مع الوطن: تلك الرؤية السابق ذكرها 
التعليمي  املنهج  ملراجعة  املنطلقات  وأهم  أول  تعترب 
التكنولوجي  التغري  إيقاع  أن  كما  وتطويره،  الوطني 
إيجاد  إىل  أفىض  والذي  العالم  يف  الرسيع  واالجتماعي 
ودراسات  نظريات  وظهور  للمعرفة،  جديدة  خرائط 
بل  أهمية  عىل  أكد  ذلك  كل  باستمرار،  جديدة  علمية 
الوطني  التعليمي  املنهج  وتطوير  مراجعة  ورضورة 

للدولة.. وإىل نص الحوار : 

تطوير المناهج 
قام  التي  والثوابت  األسس  أهم  ما 
التعليمية  المناهج  تطوير  مشروع  عليها 

الماضية؟ الفترة 
قامت وزارة التعليم الفرتة املاضية عىل تطوير شامل 
وكامل لجميع املناهج الدراسية بمدارس الدولة وفق 
محددة  تربوية  فلسفة  اعتماد  أهمها..  كان  ثوابت 
العام للمنهج  التطوير تمثلت يف وضع اإلطار  لعملية 
سابقة  يعترب  والذي  قطر،  لدولة  الوطني  التعليمي 
للمناهج  عام  إطار  وضع  يف  عربية  لدولة  األوىل  هي 
والذي يعترب دستورا كامال تعليميا وأكاديميا يستمد 
روحه من رؤية الدولة وقيادتها وثوابتها، بحيث إنه 
شاملة  تطوير  عملية  ألي  األسايس  املصدر  يكون 

الدراسية . للمناهج 
املنهج  تطوير  عملية  عىل  القائمني  إملام  كذلك 
لجميع  الشاملة  التطوير  لعملية  املحددة  باألهداف 
املعرفة،  اقتصاد  وتحقيق  الدولة  مؤسسات 
والخربات  واملحلية  الوطنية  بالخربات  واالستعانة 
منهجيات  عىل  واالعتماد  املدربة،  والكوادر  الدولية 
وأساليب علمية يف املراجعة والتنقيح، وتنفيذ عمليات 
الجودة« عىل جميع مخرجات املرشوع، بما  »ضمان 
تلك  ألن  التنمية،  وعملية  الثواتب  تلك  مع  يتوافق 
ىف  القيادة  رؤية  بتنفيذ  ستقوم  التي  هي  املخرجات 

التنمية . تحقيق عملية 

اإلطار العام للمناهج 
سعادة الوكيلة.. هل من الممكن أن تلقي 

الضوء على اإلطار العام للمناهج؟
انطلق العمل يف »مرشوع تطوير املنهج التعليمي« بوضع 
مع  بالتعاون  للمرشوع  متكاملة  اسرتاتيجية  خطة 
وكوكبة  والعلوم،  والرتبية  للثقافة  اليونيسكو  منظمة 
من الخرباء املحليني. ومن ثم تم تصميم خطط تنفيذية 
لكل مرحلة من مراحل املرشوع إىل جانب تسخري جميع 
املوارد املطلوبة للتنفيذ عىل أعىل املستويات، وقد أوضح 
اإلطار العام تعريف املنهج التعليمي بمفهومه الحديث، 
حيث تعترب القيم والغايات واملبادئ إضافة إىل الكفايات 

التعليمي  للمنهج  األساسية  املكونات  هي  التعليمية 
املطور. ومن خالل هذه املكونات وتآلفها معاً يتم تعزيز 
تعلم محتوى املواد الدراسية وإثراؤه وتعميقه وتكامله، 
بما يلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية واسرتاتيجية قطاع 

التعليم والتدريب، ويف الوقت نفسه املعايري الدولية.
مخطط  وضع  يف  املرشوع  من  الثانية  املرحلة  وتمثلت 
للتعليم يشمل جميع املسارات التي تالئم قدرات الطالب، 
حيث أكدت نتائج األبحاث واملمارسات الرتبوية أنَّ األفراد 
ومعدالت  وتحصيلهم،  العامة،  قدراتهم  يف  يختلفون 
نموهم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي،  ليتم اعتماده 
من قبل اللجنة التسيريية العليا للمرشوع برئاسة سعادة 

وزير التعليم والتعليم العايل.
كما تمثلت املرحلة الثالثة من املرشوع  يف تطبيق منهجية 

متكاملة وموحدة للقيام بعملية املراجعة والتنقيح ملعايري 
املواد الدراسية. وذلك باالستناد إىل مضامني وثيقة اإلطار 
شكل  الذي  قطر  لدولة  الوطني  التعليمي  للمنهج  العام 
مرحلة  ناتج  ليكون  املنهج،  لتطوير  أساسية  مرجعية 
املراجعة والتنقيح منهجا تعليميا مطورا ممثال بوثائق 
وأقوى  اليوم  بعالم  صلة  أكثر  وهو  املطورة،  املناهج 
طالب  وُيشجع  العميل  وواقعهم  الطلبة  بحياة  ارتباطاً 
دولة قطر لالنخراط بنشاط يف تعلمهم، ال أن يكتفوا بدور 

املتلّقني ملا يدرسونه أو يقدَّم لهم.

 البحث العلمى 
ما أهم طرق وسبل اهتمام وزارة التعليم 

بالبحث العلمي في المدارس؟ 
تسعى دولة قطر إىل االهتمام بالبحث العلمي والباحثني، 
وتقوم وزارة التعليم والتعليم العايل بدور هام يف تشجيع 
البحث واالبتكار وتوظيف ما يتعلمونه من  الطلبة عىل 
اإلبداع وحل  للمساهمة يف  معارف ومهارات واتجاهات 
املشكالت وإنتاج املعرفة، وتتعاون الوزارة مع مؤسسات 
توفري  يف  العلمي  بالبحث  واملعنية  املختلفة  املجتمع 
الفرص البحثية التي تعني الطلبة عىل إنجاز مشاريعهم 
من خالل املعامل البحثية املجهزة واملرشفني املتخصصني 
يف مختلف العلوم، وتعد املسابقة الوطنية للبحث العلمي 
والتعليم  التعليم  املشرتكة بني وزارة  املشاريع  أهم  أحد 
العايل والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إذ توفر 
احتياجاتهم  تلبي  التي  للطلبة  واملادية  العلمية  البيئة 

البحثية وتعمل عىل تنمية مهاراتهم العلمية واملعرفية .

وما  نتائج االهتمام بعملية البحث العلمي 
بالمدارس؟

بعملية  املاضية  الفرتة  التعليم  اهتمام وزارة  نتائج  من 
البحث العلمي، أنه يف العام 2009 بدأت مسابقة البحث 
العلمي يف مدارس قطر الحكومية بمشاركة 29 مدرسة يف 
املرحلتني اإلعدادية والثانوية بنني وبنات، ثم اتسعت دائرة 
األعوام  يف  العلمي  البحث  مسابقة  يف  املشاركة  املدارس 
الالحقة لتشمل املدارس الحكومية والخاصة حيث وصل 
عدد املدارس املشاركة يف مسابقة البحث العلمي للطالب 
إىل 183 مدرسة يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية 
املدارس  عدد  وبلغ  وطالبة،  طالبا   1935 بمشاركة 

املشاركة يف األبحاث اإلجرائية )114( مدرسة.

أجرى الحوار– محمد الجعبري 
تشهد النظم التعليمية حول العالم 

تطورا متالحًقا وتحديًثا مستمًرا وذلك 
لمواكبة التطور السريع والهائل الذي 
أصبح صبغة أصيلة لعصرنا الراهن، 

ومع هذا التطور المتسارع لم يعد 
بمقدور مقاربة تعليمية أن تصمد أكثر 

من بضع سنوات تحت وطأة التطور 
والتحديث والمراجعات. 

 ومن هنا تم إدراج مشروع مراجعة 
المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر 

كمشروع رئيس ضمن االستراتيجية 
الوطنية للدولة، كما أنه من أهم البرامج 

الرئيسة ضمن الخطة االستراتيجية 
لوزارة التعليم والتعليم العالي. 

وفي هذا اإلطار أكدت السيدة فوزية 
الخاطر الوكيل الوزارة المساعد لشؤون 
التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي 

على أن وزارة التعليم تعمل وفق 
رؤية وإستراتيجية واضحة تقوم على 
ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية لتلبي 

حاجة الوطن من احتياجاته لتحقيق 
عملية التنمية المرجوة، الفتة إلى 

أن دولة قطر تعمل وفق رؤية تقوم 
على ضرورة توفير نظام تعليمي 

يرقى إلى مستوى األنظمة التعليمية 
العالمية من خالل مناهج تعليمية 

وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق 
العمل الحالية والمستقبلية، والتي 
صاغتها رؤية قطر الوطنية 2030 .

العلمي  تضم  العامة  للثانوية  مسارات  ثالثة 
واآلداب واإلنسانيات والمسار التكنولوجي 

يتبع...
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خمس مدارس جديدة 
سعادة الوكيلة .. ما خطط وزارة التعليم 
الفترة  الدولة  مدارس  عدد  زيادة  في 

المقبلة ؟
وفق  تعمل  التعليم  وزارة  إن  الحوار  بداية  منذ  قلنا 
كبرية،  فرتة  منذ  إعدادها  تم  وإسرتاتيجية  رؤية 
للتنمية  الدولة  رؤية  حسبانها  يف  تأخذ  الرؤية  تلك 
املمكنة  االحتماالت  جميع  كذلك  العمراني  والتوسع 
قطر،  دولة  نواحي  بجميع  حدوثها  املتوقع  من  التي 
لذلك توجد لدى وزارة التعليم خطة للتوسع يف املدارس 
حسب التخطيط العمراني للدولة والكثافة السكانية 
املناطق  كذلك  املقبلة،  الفرتة  واملحتملة  املوجودة 

الجديدة التي سيتم إنشاؤها بجميع ربوع الوطن .
االبتدائية  للمرحلة  مدرسة  بافتتاح  سنقوم  هذا  ويف 
بنني مخصصة للصفني الخامس والسادس بمنطقة 
للمرحلة  أخرى  مدرسة  كذلك  الجنوبي،  معيذر 
والسادس  الخامس  للصفوف  للبنني  االبتدائية 
بمنطقة املطار القديم، وذلك لنستكمل خطة الوزارة 
املدارس  عن  وللسادس  الخامس  صفوف  فصل  يف 

النموذجية بجميع مناطق الدولة .
للمرحلة  مدرسة  افتتاح  املقبلة  الفرتة  تشهد  كما 
وأخرى  املرة،  بمنطقة  للبنات  مخصصة  االبتدائية 
كذلك  الوكري،  بمنطقة  للبنات  مخصصة  للثانوية 
مهمة  كحلقة  الوعب  بمنطقة  بنات  ثانوية  مدرسة 
يتضمُن  لذلك  الجامعية،  واملرحلة  العام  التعليم  بني 
يف  للطالب  مساراٍت  ثالثَة  املُحدُث  التعليِم  ُط  مخطَّ
َة  َـّ املرحلِة الثانويِة، تلبِّي تطلعاِت دولِة قطَر  االقتصادي
رؤيِة  يف  ذكُرها  ورد  كما  َة،  َـّ والثقافي َة  َـّ واالجتماعي

قطر 2030 ويف خطِة التنميَّة الوطنيَّة.

  الثانوية العامة 
الثانوية  التعليم خطة لتطوير  تبدأ وزارة 
العامة بالدولة .. ما مالمح تلك الخطة ؟

تطوير  يف  التعليم  وزارة  به  تقوم  ما  مع  بالتوازي 
من  سواء  الدراسية  املراحل  جميع  لعملية  شامل 
ناحية املناهج أو النواحي األكاديمية األخرى، تشهد 
وذلك  املقبلة  الفرتة  جديدة  مرحلة  العامة  الثانوية 
بالرتكيز واالهتمام بها كحلقة مهمة بني التعليم العام 
التعليِم  ُط  مخطَّ يتضمُن  لذلك  الجامعية،  واملرحلة 
الثانويِة،  املرحلِة  يف  للطالب  مساراٍت  ثالثَة  املُحدُث 
َة  َـّ واالجتماعي َة  َـّ االقتصادي قطَر  دولِة  تطلعاِت  تلبِّي 
2030 ويف  َة، كما ورد ذكُرها يف رؤيِة قطر  َـّ والثقافي

خطِة التنميَّة الوطنيَّة.
واإلنسانياِت،  اآلداِب  ومساُر   ، العلميُّ املساُر  وهي 
منها  مساٍر  كلُّ  يتألُف  حيث  التكنولوجي،  واملسار 
بني  فيما  املشرتكِة  ِالدراسيَّة  املواد  من  مجموعٍة  من 
الطالِب  جميِع  عىل  يجُب  والتي  الثالثِة،  املساراِت 
باملساِر  خاصٍة  دراسيٍة  موادَّ  إىل  باإلضافِة  دراسُتها، 

ُل املتطلّباِت التخصصيََّة اإلجباريَة للمساِر. تشكِّ
من  االختياِر  بإمكانيَِّة  للطلبِة  مساٍر  كلُّ  ويسمُح 
الطالُب  فيختاُر  االختياريَِّة،  املتطلّباِت  من  مجموعٍة 

ويستكمُل  عرش  الحادي  املستوى  يف  واحدًة  مادًة 
دراسَتها يف املستوى الثاني عرش، ويتم تقديم إرشاٌد 
يف  األكاديميِّ  املرشِد  قبِل  من  الطلبِة  لكافِة  أكاديميٌّ 

املدرسِة .
الجامعيَِّة  الدراسِة  متطلباِت  مَع  املساراُت  وتتواَءُم 
ا يجعُل  )ما بعَد الثانوّي(، ومتطلباِت سوِق العمِل، ممَّ
بعَد  وميرساً  سهالً  التاليِة  املراحِل  إىل  الطلبِة  انتقاَل 

االنتهاِء من دراسِة الصفِّ الثاني عرش.
وتهدُف املساراُت إىل تعزيِز سماِت املتعلِِّم يف دولِة قطَر 
وشخصيِتِه املأمولِة عىل نحٍو تعكُس فيِه التوازَن بنَي 
جهٍة  من  والنموِّ  والتطوِر  جهٍة  من  التَّعلُِّم  استمراِر 

أخرى، لتكوَِّن مخرجاُت النظاِم التعليميِّ :
أ. متعلمني يربهنون عىل نموِّهم الشخيصِّ واألخالقّي 

واالجتماعّي .
ب. متعلمنَي ناجحنَي مدى الحياِة.

ت. متعلمنَي مبدعنَي ومفكريَن ناقديَن.
ث. متعلمنَي قادريَن عىل التواصِل بفاعليٍة .

الفاعلِة،  املواطنِة  معنى  يفهموَن  متعلمنَي  ج. 
ويقدرونها ويمارُسونها .

ح. متعلمنَي ملتزمنَي بالتنميِة املستدامِة.

ذوو االحتياجات الخاصة 
اهتمام  الماضية  الفترة  خالل  رصدنا 
وزارة التعليم بالطالب ذوي االحتياجات 
عن  مفصل  بشرح  لنا  هل   .. الخاصة 

هذا االهتمام ؟ 
بجميع  االهتمام  برضورة  والتعليم  وزارة  رؤية  من 
بالعمل  الوزارة  تقوم  الوطن،  أبناء  وكوادر  عنارص 
الكوادر،  تلك  جميع  من  واالستفادة  االهتمام  عىل 
ومنهم بالطبع طالب الدعم، الذين نرى فيهم طاقات 
الوطن،  لخدمة  استغاللها  يجب  وقوة  متجددة 
لهذا  عقلية،  وقدرات  مواهب  من  لديهم  ما  وتنمية 
زيادة  يف  التوسع  عىل  املاضية  الفرتة  الوزارة  عملت 
66 مدرسة حكومية،  إىل  لتصل  الدمج  عدد مدارس 
بهدف  وذلك  الدولة،  مناطق  جميع  عىل  موزعة 
احتياجات  يلبي  بما  املدارس  بهذه  الخدمات  تجويد 
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع تقديم خدمات 

متكاملة يف الرتبية الخاصة والخدمات املساندة .
الدمج،  مدارس  تشملها  التي  التجهيزات  تلك  ومن 
تجهيز غرف مصادر خاصة بالطلبة ذوي االحتياجات 

الخاصة يتوفر بها أحدث املصادر واألدوات واألجهزة 
التكنولوجية الحديثة لدعم عملية تعلمهم باملدارس 

من خالل الجلسات الفردية والخدمات املساندة . 
االحتياجات  لذوي  الهداية  مدرسة  افتتاح  كذلك 
الصف  من  الصفوف  طالب  تستقبل  والتي  الخاصة 
االبتدائي،  السادس  الصف  وحتى  االبتدائي  األول 
وهي مدرسة يتبع لها روضتان وذلك من بداية العام 

الدرايس 2017 – 2018 م . 
كما قامت الوزارة باستقطاب وتعيني املعلمني أفضل 
الكفاءات الرتبوية املتخصصني يف »الرتبية الخاصة” 
الوظيفي–  )العالج  املساندة  الخدمات  و”أخصائيي 
عالج النطق– العالج الطبيعي( “ ممن لديهم الخربة 
يف التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  يف 
املتخصصة وروضها وهي  واملدارس  الدمج  مدارس 

خربات محلية وخارجية  .
كما تم تنفيذ عدد من برامج التطوير بالتعاون مع 
مركز التدريب والتطوير الرتبوي استهدفت منسقي 
ومعلمي ومساعدي الدعم باملدارس، وتم تأهيل عدد 
40 مختصا من أخصائيي الدعم بالوزارة ومنسقي 
ومعلمي الدعم باملدارس ليكونوا مختصني يف تقييم 
يف  املساعدة  التكنولوجيا  من  الطالب  احتياجات 
مدى  مركز  به  قام  والذي  القدرات  تعزيز  برنامج 

للتكنولوجيا املساعدة .
للمدارس  التوعوية  األنشطة  من  عدد  تنفيذ  وتم 
وأولياء األمور واملشاركة مع الجهات ذات الصلة يف 

برامج ومعارض توعوية .

المعلم القطري 
تقطير  عملية  في  الوزارة  حهود  وما 
التي  المميزات  وما  التدريس؟  مهنة 
لجذبها  القطرية  للكوادر  منحها  يتم 

للعمل في التعليم ؟
التوجيه  تتماىش مع  التقطري  إن رسالتنا يف قضية 
الشيخ  السمو  صاحب  لحرضة  الكريمني  واإلرشاد 
حفظه  املفدى،  البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
البرشية  القدرات  تنمية  يف  االستثمار  بشأن  الله، 
واالرتقاء بمكانة املواطنني ورفعة دولة قطر. حيث 
يرى سموه أن تنمية اإلنسان هي ثروتنا األهم، ولذا 
والصحة  التعليم  يف  االستثمار  أن  عىل  سموه  يؤكد 
وبها  املهمة  بهذه  يرتبط  وغريها  التحتية  والبنى 
ذلك  إىل  سموه  وأشار  التنمية،  يف  نجاحنا  يقاس 
من  اإلنسان  نطور  أن  يمكن  ال  أنه  كلمته  ثنايا  يف 
والثقافة  والتعليم  الصحة  مجاالت  تطوير  دون 

والرياضة.
الهدف،  الوزارة لإلسهام يف تحقيق هذا  وإذ تسعى 
فرص  توفري  أجل  من  جهودها  كافة  تكرس  فإنها 
العمل  مع  القطريني  للمواطنني  املالئمة  التوظيف 
الشباب  وتشجيع  رعاية  عىل  نفسه  الوقت  يف 
عىل  القائمني  مع  اإلدارة  تتعاون  حيث  القطريني 
تعيني  يف  طموح  وبرنامج  قطر،  ألجل  علم  مبادرة 
حتى  الجنسني  من  الشباب  القطريني  الخريجني 

يستفيدوا بدورهم من هذه املبادرة الرائدة.

وفق  تم  الدراسية  المواد  معايير  وتنقيح  مراجعة 
اإلطار العام للمنهج الوطني 

البحث  مسابقات  في  شاركوا  طالبا   ”1935“
العلمي.. و”114” مدرسة في األبحاث اإلجرائية
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حسب  إستراتيجية  رؤية  وفق  تعمل  “التعليم” 
التوسع العمراني والنمو السكاني لدولة قطر 

 فرق التوجيه التربوي تتابع المدارس استعدادا
 الختبارات نهاية العام األكاديمي

  تقطير التدريس 
التعليم  خطوات  وما  الوكيلة..  سعادة 
في سبيل زيادة نسبة المكون الوطني 

بالمدارس الحكومية ؟
التعليم خطوات جادة وغري مسبوقة يف  تبذل وزارة 
سبيل زيادة نسبة املكون القطري يف مهنة التدريس 
ورؤية  خطط  خالل  من  وذلك  الدولة،  وبمدارس 
إدارة شؤون املعلمني الستقطاب  واضحة تقوم بها 

القطريني ملهنة التدريس ومن تلك الجهود : 
من  املقدمة  التوظيف  طلبات  جميع  انتقاء   -  1
القطريني والقطريات عىل موقع الوزارة، واالهتمام 

بها وإعطاؤها األولوية يف التوظيف.
للوظائف  الشاغلني  والقطريات  القطريني  دعم   -  2
تربوي  مؤهل  عىل  حصولهم  بعد  باملدارس  اإلدارية 
للعمل بالتدريس مع توفري فرص التدريب والتأهيل 

املستمر لضمان النجاح واالستمرارية يف الوظيفة.
املعلم،  اختيار مدرسة قريبة من سكن  3 - مراعاة 
مع استمرارية قابلية االنتقال من مدرسة إىل أخرى 

حسب الحاجة.
اإلدارية الستقطاب  التنمية  التنسيق مع وزارة   -  4
القطريني والقطريات خريجي جامعة قطر من غري 
كليات الرتبية، وتوفري التدريب املناسب لهم ليكونوا 

مؤهلني للعمل يف مهنة التدريس.
عىل  الحاصلني  الجامعة  خريجي  استقطاب   -  5
بعد  املدارس  يف  للتوظيف  جدا  جيد  أو  امتياز  تقدير 
التدريب  مركز  قبل  من  كمعلم  للعمل  تأهيلهم 

والتطوير .
قطر  ألجل  علم  برنامج  مع  املستمر  التنسيق   -  6
عىل  لرتشيحه  الكفاءة  ذي  القطري  املعلم  الختيار 

املدارس
العامة  الثانوية  خريجي  من  الطالب  تشجيع   -  7
لاللتحاق يف برنامج طموح الذي ترعاه وزارة التعليم 

ويختص يف تخريج طالب من كلية الرتبية لتوظيفهم 
يف مدارس الدولة . 

يف  يرغب  من  كل  تواجه  التي  التحديات  دراسة   8-
مع  يتوافق  بما  تذليلها  عىل  والعمل  كمعلم  التعيني 

الرشوط العامة للتوظيف . 
كعامل  القطري  للمعلم  املهنية   الرخصة  منح   -  9

للرتقي الوظيفي 
10 - أولوية تويل املناصب القيادية )مدراء مدارس – 
نواب – منسقني( للمعلمني الحاصلني عىل الرخصة 

املهنية . 

اختبارات نهاية العام 
 كيف استعدت وزارة التعليم الختبارات 

نهاية العام الدراسي؟ 
العام  نهاية  الختبارات  التعليم  وزارة  استعدت 
من  بالعديد  للطالب  األكاديمي  املستوى  ومتابعة 
إدارة  من  حرصا  منها،  والتوجيهات  الخطوات 
والهادفة  املستمرة  املتابعة  عىل  الرتبوي  التوجيه 
للميدان يتم اإلرشاف واملتابعة من قبل فرق التوجيه 
الرتبوي )موجهي املواد- املوجهني املختصني- النواب 

الختبارات  املدارس  استعداد  عملية  عىل  املرشدين( 
نهاية العام األكاديمي والتي من ضمنها، التأكد من 
املدرسة  داخل  اإلثرائية  الصفوف  سياسة  تطبيق 
تّم  التي  املستهدفة  الفئة  عىل  بناء  صحيح  بشكل 
تحديدها من خالل تحليل نتائج االختبارات السابقة 
ومتابعة تنفيذ الخطط العالجية الفردية والجماعية 
بالشكل الفاعل، إضافة اىل التأكد من توعية املدارس 
لالختبارات  االستعداد  يخص  فيما  األمور  ألولياء 

نهاية العام وتأهيل الطالب .
الجانب  متابعة  عىل  التوجيه  إدارة  تحرص  كما 
قبل  األمور  وأولياء  املتفوقني  للطالب  التشجيعي 
املعلمني  التأكد من تغطية جميع  االختبارات، كذلك 
والجود  بالدقة  باالختبارات  املتضمنة  املواد  ملعايري 
املطلوبة من خالل متابعة الخطة الفصلية لكل مادة 
املهني  التطوير  العائد من  يتم  قياس  دراسية، كما 
والدعم املقدم للمعلمني وانعكاس ذلك عىل التحصيل 
األكاديمي للطالب ألجل تحقيق قيمة مضافة موجبة 
التوجيهية  الزيارات  خالل  من  وذلك  االختبارات،  يف 

وتطبيق أدوات الدعم املتنوعة.
مشرتك  فريق  بتشكيل  الرتبوي  التوجيه  إدارة  قامت  كما 

رفع  مرشوع  ملتابعة  املدارس  مديري  من  نخبة  يضم 

بنتائج   االرتقاء  إىل  املرشوع  ويهدف  األكاديمي،  التحصيل 

املدارس األقل أداء يف اختبارات نهاية العام املايض -2017

2018، حيث وصل عدد تلك املدارس اىل 24 مدرسة، وتم 
للتعريف  املدارس  ملديري  وتعريفي  لقاء  عقد  ل  بالفع 

لتقديم  كامل  فريق  وتشكيل  اإلجرائية  والخطة  باملرشوع 

بالفعل  وتم  الحالة  ودراسة  دورياً  املدارس  لهذه  الدعم 

األول  الدرايس  الفصل  نهاية  لنتائج  مبدئية  مقارنة  عمل 

هناك  أن  ولوحظ  املايض،  العام  نهاية  نتائج  ومقارنة 

تحسناً يف األداء يف 13 مدرسة من 24 مدرسة، كذلك ثبات 

تحقيق  عن  مدارس   5 تأخرت  وفقط  األداء  يف  مدارس   6
قبل  من  عليها  الرتكيز  وتم  التقييمات،  بني  مضافة  قيمة 

فريق مرشوع رفع التحصيل تفاديا لحدوث قيمة سلبية 

التحصيل  عىل  إيجابا  ينعكس  كله  وهذا  العام  هذا  نهاية 

وفقا  الدولة  ملدارس  العام  واألداء  للطالب  األكاديمي 

لتقارير لشبكة الوطنية القطرية للمعلومات الرتبوية.

أطقم تدريسية جديدة 
من ثوابت التعليم وجود أطقم تدريسية 
الوزراة  سياسات  ما  المستوي..  عالية 
فى اختيار األطقم التدريسية الجديدة ؟

موسعة  دراسة  خالل  من  التعليم  وزارة  تقوم 
إداراتها وهيئاتها لتحديد االحتياجات  تشمل جميع 
وتخصصاتهم  املعلمني  من  التقديرية  اإلجمالية 
اإلدارات  احتياجات  عىل  بناء  التعليمية  ومراحلهم 
الجديدة  واملدارس  املتوقع إضافتها  املعنية والشعب 
سن  بلوغهم  املتوقع  واألعداد  افتتاحها  املتوقع 
املراد  الدول  تحديد  ثم  املستقيلني،  وأعداد  التقاعد 
الجهات  مع  والتنسيق  منها  املعلمني  استقطاب 
املختصة يف هذه الدول ونرش إعالنات التوظيف سواء 
يتم  كما  الوزارة،  موقع  وعىل  الخارج  أو  الداخل  يف 
تلك  إىل  بالسفر  تقوم  التي  املقابالت  لجان  تشكيل 
العمل  آلية  عىل  وتدريبهم  املقابالت  إلجراء  الدول 

واملعايري املطلوبة .

يتبع...
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ثم نستقبل طلبات التوظيف وفرزها، حيث تخضع 
تلك الطلبات إىل عملية فحص شاملة ودقيقة تقوم 
الوزارة  رؤية  مع  تتوافق  الجودة،  معايريعالية  عىل 
بمدارسنا،  تدريسها  يتم  التي  الدراسية  واملناهج 
التي  الطلبات  ترشيح  إجراءات  استكمال  يتم  حيث 
حيث  للمقابالت،  التوظيف  رشوط  عليها  تنطبق 
الذي تنطبق عليه رشوط الرتشيح ملا  يخضع املعلم 

ييل :
اختبار تحريري يف مادة التخصص، اختبار تحريري 
وتقديم  شفوية  مقابلة  الرتبوية،  الكفايات  يف 
استكمال  متابعة  املقابلة،  لجنة  أمام  مصغر  درس 
عىل  الجدد  املعلمني  وتوزيع  التعيني  إجراءات  كافة 
املدارس لسد الشواغر، عقد برنامج التمكني الرتبوي 

للمعلمني الجدد من قبل مركز التدريب والتطوير .

سياسات جديدة 
التي  والسياسات  القرارات  أهم  وما 
المقبل  األكاديمي  العام  تستهدف 

2019/2020 ؟
تستهدف وزارة التعليم من خالل خططها بكل عام 
بعضهم  بني  وتشابك  تكامل  هناك  يكون  أن  درايس 
البعض، فسياسات الوزارة العام املقبل هي استكمال 
الحايل  الدرايس  العام  تنفيذها  تم  التي  لسياستها 
يتعلق  فيما  وخاصة   ،2030 قطر  رؤية  يحقق  بما 
والتعليم  التعليم  وزارة  حرصت  البرشية  بالكوادر 
العايل عىل تقطري املناصب القيادية األكاديمية ومنها 
تطبيقه  تم  والذي  األكاديمية  للشؤون  املدير  نائب 
للمرحلة   2018-2019 العام  هذا  بداية  بالفعل 
للعامني  التقطري  استكمال  يجرى  حيث  االبتدائية، 
القادمني للمرحلتني اإلعدادية والثانوية، كذلك العمل 

عىل تأهيل املنسق للقيام بمهام املوجه املقيم الدائم 
باملدرسة والذي تتخلص أهم مهامه يف التايل :

وتقديم  للدروس  التخطيط  جودة  عىل  اإلرشاف 
الصفي  الحضور  للمعلمني حولها،  الراجعة  التغذية 
الراجعة  التغذية  تقديم  جلسات  وقيادة  للمعلمني 
املهني  التطوير  أثر  لهم ومتابعة توصياتها، قياس  
نتائج  قراءة  عىل  اإلرشاف  للمعلمني،  من  املقّدم 

الطلبة ومدى نجاح الخطط األكاديمية للقسم.
كما حرصت وزارة التعليم والتعليم العايل عىل توفري 
مصادر إرشادية هادفة يف العملية التعليمية ومنها 
عىل سبيل املثال »الدليل االرشادي للنائب األكاديمي 
والدليل االرشادي للمنسق والدليل االرشادي للمعلم.

التعليم اإللكرتوني 

أن  باإلمكان  هل  الوكيلة..  سعادة 
تشرحي لنا آخر مراحل مشروع التعليم 

اإللكتروني ؟
الدولة  معلمي  جميع  تدريب  من  االنتهاء  تم 
والربامج  التفاعيل  العرض  أجهزة  استخدام  عىل 
برنامج  تنفيذ  من  االنتهاء  تم  كما  لها،  املصاحبة 
التحول الرقمي بالرشاكة مع رشكة مايكروسوفت 

والتعاون مع مركز التدريب والتطوير كاآلتي :
التحول  عىل  مادة  ومنسق  معلما   2533 تدريب 
يخدم  بما  مايكروسوفت  أدوات  لتطبيق  الرقمي 
ومديرات  مدراء  جميع  تدريب  التعليمية،  العملية 

أدوات  الستخدام  الرقمي  التحول  عىل  املدارس 
ومشاركة  اليومية  املهام  إنجاز  يف  مايكروسوفت 
استخدام  وتقليل  الفريق  أعضاء  مع  امللفات 
الورق، حيث وصلت نسبة تقييم الربنامج كممتاز 
نفس  بتقديم  املدارس  مدراء  طالب  كما   87% إىل 
التحول  فكرة  لتبني  املدارس  ملستشاري  التدريب 

الرقمي يف متابعة األعمال وتقليل الورق.
معتمد  كمدرب  مشاريع  منسق   196 تدريب  كذلك 
لجميع  رقمية  ورشة  وتقديم  ملايكروسوفت، 
 One(أخصائيي قسم اللغة العربية بناء عىل طلبهم
Drive – One Note – Teams( وهي نفس الربامج 
تم  كما  عليها،  املدارس  مدراء  تدريب  تم  التي 
جميع  عىل  اللوحية  األجهزة  توزيع  من  االنتهاء 

املدارس وبدء التفعيل يف الحصص الدراسية. 
ويتم  حالياً ما ييل: 

امليدان )معلم – طالب – ويل  • استطالع متطلبات 
أمر- نائب أكاديمي- مدير مدرسة(

بالدولة  الخاصة  املدارس  تجارب  عىل  االطالع   •
)الفنلندية – اإلسبانية – شريبورن(

نظم  بشأن  األخرى  الدول  تجارب  عىل  االطالع   •
إدارة التعلم و خصائصها.

20 نظاما عامليا واالجتماع مع  • مراجعة أكثر من 
9 رشكات مقدمة ألنظمة إدارة تعلم عاملية.

قبولها  تم  التي  للرشكات  التجريبية  املرحلة  تبدأ   •
بعد التأهيل بداية العام األكاديمي القادم.

الطفولة المبكرة 
التعليم  تولي مرحلة  التعليم  أن  نعلم 
تلك  أهم  ما  بالغا..  اهتماما  المبكر 

السياسات ؟
التعليم  وزارة  تقوم  واضحة  رؤية  خالل  من 
تأسيس  إن  املبكر، حيث  التعليم  بمرحلة  باالهتمام 
عىل  باإليجاب  ينعكس  املرحلة  تلك  يف  الطالب 
كادر  بتوفري  نقوم  لذلك  الدراسية،  مراحله  باقي 
وعىل  املرحلة  لتدريس  ومؤهل  متخصص  تعليمي 
خربة  ذوي  موجهني  تخصيص  كذلك  كبرية،  كفاءة 
املرحلة  هذه  ومعلمي  منسقي  لدعم  عالية  وكفاءة 
حديثة  أساليب  وتبني  أدائهم،  وتطوير  ومتابعتهم 
للتطوير املهني »نهج اإلرشاد« لتطوير أداء العاملني 

يف املرحلة وتطبيقها عىل مجموعة من املدارس .
للوقوف  سنويا  تشخيصية  اختبارات  إعداد  تم  كما 
عىل مستوى التالميذ يف بعض املدارس للصف األول 
االبتدائي، والتعاون مع الجامعات املختلفة يف الدولة 
املبكر  التعليم  ملرحلة  املؤهلني  املعلمني  لتخريج 
الخطة  يف  املبكر  التعليم  مرحلة  تضمني  وتدريبهم، 
االسرتاتيجية لوزارة التعليم والتعليم العايل، متابعة 
مكثفة ومستمرة من قبل إدارة التعليم املبكر للعملية 
التأسيسية،  واملرحلة  األطفال،  رياض  يف  التعليمية 
بمرحلة  واإلداري  األكاديمي  للكادر  توعوي  تدريب 
داخل  الطفولة  بخرباء  االستعانة  األطفال،  رياض 
العملية  يف  باملستجدات  للمشاركة  قطر  وخارج 
فرق  مشاركة  األطفال،  رياض  ملرحلة  التعليمية 
تركيز إدارية واكاديمية من امليدان لتطوير العملية 
العام  التعليمية يف رياض األطفال، استبانات طوال 
يف  التعليمية  العملية  عن  الراجعة  التغذية  لقياس 

رياض األطفال من قبل امليدان.

البحث العلمي خيار استراتيجي لتقدم قطر.. ونهدف لتشجيع الطلبة على 
توظيف ما يتعلمونه في البحث العلمي

يسمح كل مسار للطلبة بإمكانية اختيار مجموعة من المتطلبات االختيارية
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د.إيفان نينوف العميد التنفيذي لجامعة »ستندن قطر« :

قطر واحدة من أكثر الدول تقدًما في العالم العربي 

وىف هذا السياق تربز جامعة ستندن قطر، 
للقوى  ومصدر  املواهب  لتوظيف  كمركز 
العاملة املؤهلة يف مجال السياحة والضيافة 
جامعة  خرجت  حيث  األعمال،  وإدارة 
ستندن قطر العديد من املتخصصني يف تلك 
مناصب  بعضهم  يشغل  والذين  املجاالت 
القطاعني  مؤسسات  مختلف  يف  رائدة 

الحكومي والخاص.
نينوف  إيفان  السيد  أشاد  اإلطار  هذا  وىف 
قطر«،  »ستندن  لجامعة  التنفيذي  العميد 
بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر يف خططها 
واالزدهار  النهضة  ووصف  التنموية، 
بأنها  الحالية  الفرتة  الدولة  تشهدها  الذي 
نموذجا للدول األخرى ، مؤكداً عىل أن قطر 
العالم  الدول تقدًما يف  تعد واحدة من أكثر 
العربي ، فما حققته من تقدم خالل العقود 
السابقة يجعلها من الدول الرائدة يف مجال 
املجاالت  من  العديد  يف  لتقدمها  التنمية 

اجتماعًيا واقتصادًيا ومجاالت أخرى«.
»الوطن«  جريدة  أجرته  خاص  لقاء  وىف 

أكد السيد إيفان نينوف ، العميد التنفيذي 
لجامعة »ستندن قطر« ، عىل أن الجامعة 
تخريج كوادر برشية تستطيع  تعمل عىل 
أن تحقق رؤية الدولة ىف التنوع االقتصادى 
املطلوب ، وذلك من خالل تخصص الجامعة 
ىف قطاع السياحة والضيافة ، مشرياً إىل أن 
جامعة »ستندن« تقوم بتدريس مساقات 
أكاديمية تعنى بالسياحة والضيافة، حيث 
يف  البكالوريوس  درجة  الجامعة  تمنح 
وإدارة  الدولية  والضيافة  السياحة  إدارة 
منح  إىل  باإلضافة  هذا  الدولية،  األعمال 

درجة املاجستري يف التخصصات التالية:
- الضيافة الدولية وإدارة الخدمات

- الرتفيه والسياحة الدولية وإدارة الفعاليات. 
جامعة  ان  إىل  نينوف  إيفان  السيد  ولفت 
الهولندية  الجامعة  تعترب  »ستندن« 
حيث  العربى،  الخليج  منطقة  يف  الوحيدة 

العلوم  جامعات  أكرب  من  تعترب  أنها 
أوىل  من  أنها  كما   ، هولندا  يف  التطبيقية 
الجامعات األجنبية التي افتتحت فرع لها 
إىل  مشرياً   ، عام   20 حوايل  منذ  الدوحة  يف 
هو  بالجامعة  السياحة  إدارة  برنامج  أن 
الربنامج الوحيد املعتمد ىف منطقة الرشق 
قبل  من  بأكملها  إفريقيا  األوسط وشمال 
السياحة  مجال  يف  للتميز  الدويل  املركز 

. )THE-ICE( والضيافة والتعليم
ويف حديثه عن مساهمتهم يف تنشيط قطاع 
السياحة يف قطر، قال نينوف »إن وجودنا 
ىف قطر مهم للغاية ، حيث توىل دولة قطر 
والضيافة  السياحة  قطاع  ىف  اإلستثمار 
أهمية كربى ، كما تعمل عىل اإلهتمام بهيئة 
التي  األخرى  واملؤسسات  للسياحة  قطر 
تجتذب السياح ، مما سيكون له أثر كبري 
لتكون قطب عاملي  بدولة قطر  الدفع  عىل 

وملتقى ملختلف الثقافات العاملية.
وأضاف يف مستعرض حديثه :»لقد أصبح 
املسألة،  هذه  يف  للغاية  مهًما  دوًرا  لدينا 
األحداث  من  العديد  هناك  أن  خاصًة 
العاملية التي ستشهدها البالد والتي تحتاج 
النشط  القطاع  هذا  لتنظيم  مؤهلة  كوادر 
كأس  تنظيم  األحداث  تلك  ومن  والحيوي، 
من  العديد  بخالف  هذا   ،2022 العالم 
تحتاج  التى  العاملية  واألحداث  الفعاليات 

أشخاص مؤهلني لذلك«.
وتابع :»أنهم يف »ستندن« يخططون لتقديم 
املعلمني  تأهيل  دورة  مثل   ، جديدة  دورات 
حيث يزداد الطلب عىل هذا املجال يف الوقت 
يف  جديدة  برامج  تقديم  كذلك   ، الراهن 
اسرتاتيجيات املحتوى اإلعالمي،  إىل جانب 
فرع  يف  البحرية  مجال  يف  برامج  لدينا  أن 
لتلبية  هولندا، ونخطط لطرحه هنا قريبا 

أن  إىل  مشرياً  املحلية«،  السوق  احتياجات 
حيث  الرئيسية،  أولوياتنا  إحدى  الجودة 
يف  هم  الذين  بخريجيها  الجامعة  تعتنى 
مناصب قيادية ومهمة ، حيث أن خريجى 
تنفيذيني  مدراء  منهم  أصبح  الجامعة 
ملؤسسات ورشكات كربى ومناصب قيادية.
السياحة،  صناعة  أهمية  عىل  وتعليقاً 
أوضح السيد إيفان نينوف أن هذا القطاع 
يعترب واحداً من أكرب القطاعات التي توفر 
ألنها  العالم  دول  جميع  يف  للعمل  فرصا 
لذلك   ، للغاية  ومهمة  متنامية  صناعة 
من  العديد  تخريج  عىل  الجامعة  تعمل 
الكوادر البرشية، كما توىل الكوادر الوطنية 

أهمية بالغة.
منوهاً بأن الجامعة ومن منطلق حرصها 
عىل تبادل الثقافات وتنوعها ، تقوم كل عام 
بإستقبال العديد من طالب الفرع الرئييس 
بهولندا لزيارة قطر، حيث يقضون بعض 

الوقت هنا مع الطالب اآلخرين .
عاملية  مؤسسة  هي  قطر  ستندن  جامعة 
 40 من  أكثر  من  طالب  وتضم  بالفعل 
يف  التعليم  فيها  يتلقون  مختلفة  جنسية 
يعلق  حيث  ومبتكرة  فريدة  تعليمية  بيئة 
الدكتور نينوف عىل ذلك بقوله أن الجامعة 
عىل  يقوم  عمليا  تعليميا  مناخا  توفر 
فالطالب  مبارش،  بشكل  امليداني  التدريب 
لحظة  منذ  فعليا  املهنية  مسريته  يبدأ 
ستندن  يجعل  وذلك  بالجامعة,  التحاقه 
التي  التعليمية  املؤسسات  اوىل  من  قطر 

تطرح هذا النوع من التعليم يف البالد.

في ظل سعي دولة قطر 
لتحقيق إقتصاد قائم على التنوع 

من حيث مجاالت االستثمار ، 
تتجه أنظار الحكومة نحو قطاع 

السياحة كأحد القطاعات الحيوية 
والواعدة ، والتي تحتاج لخبرات 

وكوادر مؤهلة لتطويرها وتفعيلها 
بشكل عملي ومناسب.
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 نقّدم ما نعد به

تحرص المدرسة الباكستانية الدولية على االلتزام بالتميز  •
 وبالوعود بتقديم األفضل.

 أكثر من ثالثين عاما في خدمة المجتمع •
 الحرم المدرسي الواسع •
 المجهزة بالوسائط المتعددةالفصول الدراسية  •
 أعضاء هيئة التدريس المؤهلين ذوو خبرة عالية •
 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون العلوممجاالت  •
 (2019المنهج البريطاني ) يبدأ من شهر سبتمبر  •
 مختبرات العلوم ومعامل الحاسوب الحديثة •
 البيئة التعليمية المناسبة •
 األنشطة المنهجية وغير النهجية •
 أندية ✓
 حقل الرياضة ✓
 مهرجان الدراما ✓
 سحر الرياضيات ✓
 مسابقة التهجئة ✓
 مسابقة أدبية بين المدارس ✓
 األمم المتحدة النموذجية ✓
 مناظرات قطر  ✓
✓ iEarn Qatar  مشروعات 
 دورات تدريبة لألساتذة واسعة النطاق •

نؤمن بالجهد المستمر حتى السماء ليست الحد األقصى لنا، 
 هنالك عوالم وراءها، والذي وراءها هو ما نطمح إليه.

 
 

المدرسة الباكستانية الدولية، قطر
األطفال هم كل شيء ، ويجب أن يكون لمستقبلهم أولوية 

قصوى. ترحب المدرسة الباكستانية الدولية ، قطر بالمتعلمين 
وتتعهد بتقديم الهدف الذي اّسست من أجله. تأسست المدرسة 

الباكستانية الدولية، قطر عام 1985. وتفتخر بإعداد جيل متميز من 
المبدعين والمفكرين النقديين والفنانين والشعراء والمناقشين 

وقادة المستقبل على مدار أكثر من 30 عاًما.

بيئة  وتوفر  هامور،  أبو  منطقة  يف  املدرسة  تقع 
الباكستاني  للمجتمع  متجانسة  متكاملة  تعليمية 
الثانوية.   إىل  الحضانة  من  قطر  يف  يعيش  الذي 
الطالب  من  هائال  عددا  كنفها  يف  املدرسة  تحتضن 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  يدرسون  الذين 
من  الطالب  من  العديد  ذلك  يف  بما  والرياضيات، 
مختلف الثقافات واألعراق ، مما يجعل املكان مميزا 

لتعليم الوافدين.
عىل  قطر  الدوليةـ  الباكستانية  املدرسة  ترتّبع 

الصدراة يف الحرم املدريس الفسيح واملزّود باملرافق 
والفصول   )20-30( الصغرية  والفصول  املمتازة 
ومختربات  املتعددة  بالوسائط  املجهزة  الدراسية 
العلوم ومعامل الكمبيوتر املجهزة بأحدث األجهزة 
واملكتبة الحديثة وخدمة الحافالت الفعالة وأعضاء 
املوضوعات  مجال  يف  املتخصصني  التدريس  هيئة 
التي تدرس فيها. وتحافظ املدرسة عىل أعىل نسبة 
الفيدرايل  املجلس  يف  الناجحني  الطالب  من  مئوية 
بعد  قبولهم  يتّم  الذين  باكستان،  آباد،  بإسالم 

داخل  مرموقة  وجامعات  مدارس  يف  منها  التخرج 
املنهج  مبنى  تزويد  تّم  وقد  وخارجها.  باكستان 
الربيطاني بأحدث الوسائل التعليمية.تهتّم املدرسة 
الباكستانية الدولية، قطر بإعداد جيل متميز علمياً 
انها  كما  واملعارصة  األصالة  بني  يجمع  وتربوياً 
تقوم بتوفري العديد من األنشطة األدبية والرياضية 
إعداد  بهدف  املدارس  بني  املشرتكة  واملسابقات 
العرص  يواكب متطلبات  جيل مبدع متميز متطور 
مثل  دولية  محافل  منصات  شهدت  الحديث.وقد 

طالب   iEarn Qatar و   Qatar Debates و   MUN
شاركوا  الذين  قطر  الدولية  الباكستانية  املدرسة 
الدراسية،  للمناهج  املشرتكة  األنشطة  يف  بحماس 

وكتبت أسماؤهم يف قائمة املتميزين.
املعلم الجيد يعّد جيال متعلّما راقيا. وهذه هي رؤية 
املدرسة  فإن  لذلك  أجلها.  التي تسعى من  املدرسة 
متخصصني  أساتذة  تضّم  الدولية  الباكستانية 
خاصة  تدريبية  دورات  لهم  وتقدم  مجاالتهم  يف 

ملواجهة تحديات العرص الحديث.
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جاسم  بن  علي  مدرسة  حصدت 
جائزة  مؤخرًا   ، للبنين  الثانوية 
المدرسة التميزة ضمن جوائز يوم 
التميز العلمي التي تمنحها وزارة 
بداية  العالي  والتعليم  التعليم 
شهر مارس من كل عام ، حيث تعتبر 
أهم  إحدى  العلمي  التميز  جائزة 
قطاع  في  قطر  دولة  جوائز  وأبرز 
التعليم واالبتكار والتميز العلمي ، 
حيث تعتبر المدرسة تجربة تعليمية 
 ، الحكومية  المدارس  في  فريدة 
وذلك بما تنفذه من برامج وتجارب 
تعليمية متميزة، جعلت من طالب 
المدرسة يحتلون المراكز المتقدمة 
تكون  تعليمية  مسابقة  أي  في 

المدرسة طرفًا فيها .

الربامج  من  بالعديد  املدرسة  تتميز  كما 

الطالب  مستوى  ترفع  التي  التعليمية 

مختربا  املدرسة  تمتلك  حيث   ، األكاديمي 

علميا يجري فيه الطالب العديد من التجارب 

املنهج  واقع  من  والفيزيائية  الكيميائية 

الحديث  اللغات  ، هذا بخالف معلم  الدرايس 

أعتى  يف  اللغات  معامل  أحد  يضاهي  الذي 

إرتقاء  يف  ساهم  والذي   ، الدولية  الجامعات 

الطالب،  »عند  والعربية  »األنجليزية  اللغة 

وأحدث  أهم  تعترب  التي  املكتبة  بخالف  هذا 

الدولة، بما تمتلكه  مصادر تعلم يف مدارس 

تتعدى  علمية  وأبحاث  ومراجع  كتب  من 

أكد  السياق  هذا  ويف   . كتاب  أالف  الخمسة 

الدكتور هادي عبدالله الربيدي مدير املدرسة 

، عىل أن حصول مدرسة عيل بن جاسم عىل 

جائزة التميز العلمي لم يأت من فراغ، ولكنه 

جاء نتيجة عمل دؤوب دام لسنوات طويلة 

بجميع نواحي العملية التعليمية باملدرسة، 

جميع  كفاءة  برفع  املدرسة  إهتمت  حيث 

جوانب املدرسة سواء أألكاديمية أو اإلثرائية 

وفصول التقوية والبحث العلمي ، مما ألقى 

واساليب  املدرسة  مخرجات  عىل  بظالله 

الطاقم  ينتهجها  التي  الحديثة  التعليم 

التدرييس باملدرسة للعمل عىل رفع املستوى 

األكاديمي للطالب .

قسم الروبوت 
وأشار الدكتور هادي الربيدي إىل أن املدرسة 

قامت منذ فرتة كبرية بتأسيس قسم للروبوت 

مفاهيم  تعميق  يف  بالغة  أهمية  من  له  ملا 

يستخدم  حيث   ، باملدرسة  العلمي  البحث 

الطالب تلك التقنيات يف تنفيذ مناهج الفيزياء 

من  العديد  يف  العلمية  واملواد  وقواعدها 

اإلخرتاعات ، هذا بجانب أن هذا الجزء يعترب 

من الوسائل التعليمية الحديثة التي تنتهجه 

العديد من األنظمة التعليمة املتقدمة عاملياً 

إيصال  القسم  هذا  من  الهدف  أن  ويقول   ،

املعلومة للطالب عن طريق التجارب العلمية 

بالروبوت التي يدخل يف جميع املواد الدراسية 

بما فيها املناهج الرشعية ، ولهذا فقد حقق 

فريق املدرسة املركز األول يف مسابقة اإلبداع 

عن  »بداية«  مركز  نظمه  الذي  واالبتكار 

بحث قام عليه مجموعة من طالب املدرسة 

السلبية  األثار  لتفادي  املبتكرة  الحلول  عن 

للحصار املفروض عىل قطر من بعض الدول 

العربية .  

نادي الموهوبين  
بتنمية مواهب  بن جاسم  تهتم مدرسة عيل 

الطالب وإبداعاتهم يف العديد من املجاالت سواء 

يف الرسم أو املجسمات واإللكرتونيات،  ولهذا 

أن  تؤمن  املدرسة  إدارة  أن  الربيدي عىل  يؤكد 

العملية التعليمية عملية متكاملة وأن الجانب 

اإلبداعي عند الطالب ال يقل أهمية عن الجانب 

األكاديمي ، لذلك تقوم املدرسة بتنمية مواهب 

الطالب كالً حسب رغبته وإبداعه .

حصلت مدرسة علي بن جاسم على جائزة التميز العلمي فئة المدارس الحكومية .. هادي البريدي: 

حصول المدرسة على التميز العلمي جاء نتيجة عمل سنوات

هادي الربيدي
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واضاف خالل حواره أنه تم افتتاح 5 مباِن 
والثمامة وعني  الهالل  مناطق  يف  للمدرسة 
خالد والخريطيات وام صالل وهو ما  يؤكد 

عىل حجم اإلقبال الذي تشهده املدرسة .
الذي تقدمه  التعليمي  واوضح ان الربنامج 
وزارة  قبل  من  معتمد  للطلبة  املدرسة 
ادارة  ان  إىل  الفتا   ، العايل  والتعليم  التعليم 
خمسية  خطة  بوضع  قامت  املدرسة 
إىل  الفتا   ، مستمر  بشكل  املدرسة  لتطوير 

انه يتم تقييم تلك الخطة كل فرتة .
الحاليني  الطلبة  عدد  أن  السليطي  وأكد 
 3 من  يقرب  ما  الزيتونة  ملدرسة  املنضمني 
تشهد  املدرسة  ان  إىل  مشريا   ، طالب  االف 
اقباال كبريا من الطلبة نظرا لنقص املدارس 
للجالية  كبري  بشكل  املخصصة  الخاصة 
الهندية ، مشريا إىل وجود طلبة عىل قوائم 

االنتظار الخاصة باملدارس .
عمرها  تدخل  الزيتونة  مدرسة     : وتابع 
بعد  الجاري،  قطرالعام  يف  الخامس 
القطاع  يف  ملحوظا  نجاحا  حققت  أن 
التعليمي، والذي كان الدافع وراء فتح  عدة 
الطلب  زيادة  للمدرسة  خاصة مع  فروع  
عىل املدارس بشكل عام وزيادة الطلب من 
يقع  حيث  خاص،  بشكل  الهندية  الجالية 
مقر مدرسة الزيتونة الرئييس يف الهند بعد 
للمدرسة  األم  البلد  نيوزيلندا  من  انتقاله 
1840، وبالتايل فإن  العام  التي تأسست يف 

إدارة  الدوحة هي  أفرع  يف  املدرسية  اإلدارة 
وعملية  األسايس  الهدف  وبالتايل  هندية، 
اإلقبال بشكل شبه كامل هو من مواطني 

دولة الهند الشقيقة.

» الكادر التدريسي« 
يف  واإلداري  التدرييس  الكادر  وحول 
املدرسة  أن  السليطي  أوضح  املدرسة، 
مستوى  عىل  ومؤهال  مدربا  كادرا  تمتلك 
عال، الفتا إىل انه تم  التعاقد مع 4 معاهد 
مع  التعاقد  تم  حيث  بمعلمني  لتزويدنا 
املتخصصني  باملعلمني  لتزويدنا  معهد 
وبالنسبة  االنجليزية   اللغة  تدريس  يف 
معهد  مع  التعاقد  تم  الريايض  للتدريب 
 ، باملدربني  لزويدنا  اسرتاليا  يف  ريايض 
وايضا تم التعاقد  مع معهد لتدريب الطلبة 
عىل فن الخطابة ، كما تعاقدنا مع معهد 
للتعامل  مختص  تعليمي  بكادر  لتزويدنا 
مع الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة .
املدرسة وطالبها  التعامل بني  أن  إىل  واشار 
النهاية  يف  يبحث  تعامل  األمور هو  وأولياء 
الطفل  تعليم  وهي  واحدة  مصلحة  عن 
وإكسابه املهارات الدراسية والحياتية التي 

تجعل منه فردا نافعا يف املجتمع.
التعليم  وزارة  برؤية  السليطي  وأشاد 
الخاصة  املدارس  دعم  يف  العايل  والتعليم 
للمدارس  لرفع  بالدولة واملتابعة املستمرة 

أنهم  موضحا   ، قطر  يف  التعليم  مستوى 

داخل املدرسة يسعون لتقديم تعليم نوعي 

ومختلف .

»رسوم المدارس الخاصة«
الزيتونة  مدارس  أسعار  أن  إىل  وأشار 

الدولة،  يف  الدولية  املدارس  بني  األقل  هي 

عام  بشكل  املدارس  أسعار  أن  وأضاف 

متفاوتة وقادرة عىل تلبية كافة احتياجات 
أحد  وهو  املختلفة،  األرس  ومتطلبات 
فهناك  القطاع  ذلك  يف  اإليجابية  العوامل 
متوسطة  وأخرى  قليلة  بتكاليف  مدارس 
وهناك تكاليف مرتفعة، إال أن جميعها يف 
جاهدة  تحاول  واحدا  هدفا  تقدم  النهاية 
تعليمية  خدمة  تقديم  وهو  إليه  الوصول 
مميزة، والذي يصب يف مصلحة املواطنني 
عنه  سينتج  التنافس  ذلك  ألن  واملقيمني 
من  األفضل  إىل  دائما  الوصول  محاولة 
املدارس إلعطاء سمعة طيبة  إدارات  قبل 
عن املدرسة وبالتايل استقطاب املزيد من 

الطالب.
افضل  عىل  تحتوي  املدرسة  أن   وأكد 
زودناها  حيث  الفصول  يف  تجهيزات 

معامل  انشأنا  وكذلك  تكنولوجية  بالواح 
مهيأة  املدرسة  ان  مؤكدا   ، آيل  حاسب 

الستقبال طالب االحتياجات .  

»الخطة المستقبلية للمدرسة«
الفتتاح  مستقبال  سيسعون  انهم  وأكد 
التكلفة  من  سيقلل  وهذا  مسائية  مدرسة 
لديهم وسيزيد من عدد املقاعد يف املدرسة ، 
كما توفر ألولياء االمور فرصة اكرب ملتابعة 

ابنائهم داخل املدرسة .
بالتعليم  الرشيدة  القيادة  باهتمام  واشاد 
عىل  مستمر  بشكل  والعمل  قطر  دولة  يف 
العنرص  وتطوير  التعليمية  العملية  تطوير 
قطر  رؤية  عنارص  احد  يعد  الذي  البرشي 

الوطنية 2030 .

صالح بن عبدالله السليطي رئيس مجلس  اإلدارة :

 مدرسة الزيتونة تقدم تجربة تعليمية متميزة وفريدة
صالح  السيد  األعمال  رجل  قال 
رئيس  السليطي  عبدالله   بن 
الزيتونة  مدرسة  ادارة  مجلس 
لتطوير  دائما  إنه يسعى  الدولية 
جديدة  عناصر  واضافة  المدرسة 
فى الجوانب  التعليمية المتميزة  
الزيتونة  مدرسة  أن  إلى  الفتا   ،
الدولية تعد إحدى المدارس الرائدة 
استطاعت  حيث  قطر،  دولة  في 
خالل سنوات قليلة أن تتبوأ مكانة 
متميزة من خالل أفرعها الموزعة 

على مناطق الدولة المختلفة. 

تعاقدنا مع 4 معاهد عالمية لتزويدنا بالكادر التدريسي المتميز 

افتتحنا 5 فروع للمدرسة في مختلف مناطق الدولة 

كتب – محمد أبوحجر

استطعنا خالل 4 سنوات اكتساب ثقة اولياء االمور والطلبة 

نسعى الفتتاح مدرسة مسائية الستقبال عدد اكبر من الطلبة 

تصوير / يارس زكريا
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مفهوم جديد للتعليم يؤهل  ألفضل الجامعات
بلغرافيا الثانوية .. تعليم بريطاني متميز في قطر

تعد  الدوحة،  يف  متفردة  بريطانية  مدرسة  وبصفتها 
بلغرافيا بتقديم مفهوم جديد يف التعليم يحصل الطالب 
ودية  بيئة  يف  الربيطاني  التعليم  وثراء  جودة  عىل  فيه 

وداعمة تمدهم بالنضج والرقي. 
راق  مستوى  يف  جيد  تعليم  لتوفري  املدرسة  وتهدف 
ملا قال مدير املدرسة أمربوز ميسريوي،  وفاخر، ووفقاً 
توفر املدرسة مناهج التعليم باملستويني الفرعي املتقدم 

واملرتفع A2/As  يف بيئة تعليمية هادئة وودية وداعمة.
وأضاف ميسريوي بقوله: »إن املزيج من املناهج املميزة 
األكاديمية  والجودة  صغرية  مجموعات  يف  والتدريس 
واملرافق املدرسية الرائعة التي بنيت لخدمة الهدف الذي 
نطمح إليه سوف تساعد الطالب عىل االستقرار رسيعا 
يف املدرسة التي ستعدهم للتعليم والحياة املستقلة التي 

سيحتاجون إليها يف الجامعات«.وعدد ميسريوي بعضا 
املزايا مثل  العديد من  » هناك  قائال،  بلغرافيا  مزايا  من 
واملرافق  بعناية  واملؤهلني  بريطانيا  يف  املدربني  املعلمني 
الحديثة ومناهج IGCSE AS وA2 واملجموعات الدراسية 
الصغرية مع الدعم الفردي والتأهيل ملتطلبات الجامعات، 
 IGCSE منهج دورات  بعض  فإن  هذا  كل  إىل  باإلضافة 
 16 طالبها  عدد  يتجاوز  ال  صغرية  فصول  يف  ستكون 
طالبا، ومع بداية العام الدرايس الجديد ستتوفر مجموعة 
من مستويات IGCSE لطالب الصفوف العارش والحادي 
عرش والثاني عرش«. وتقدم املدرسة اختبارات خارجية 

ملجليس االختبارات املعتمدين من املجلس الثقايف الربيطاني 
املدرسة  فإن  ميسريوي  وبحسب  وإدكسل.  كامربيدج، 
تقدم خطة تعليمية متفردة تتناسب مع اإلسرتاتيجية 
البناءة والقيم األساسية للمدرسة وهو ما يجعل بلغرافيا 
فريدة من نوعها يف قطاع التعليم الربيطاني يف قطر.وقال 
ميسريوي إنه يحق لجميع الطالب الحصول عىل تعليم 
عايل الجودة يف مدرسة مناسبة، وأن اختيار املدرسة هو 
الحايل  عاملنا  ألن  اآلباء  يتخذها  التي  القرارات  أهم  أحد 
إىل  ويحتاج  السابق  من  تطورا  أكثر  مؤهالت  يتطلب 
شباب متعلم قادر عىل مواكبة التغريات املستمرة، لذا من 

املهم أن توفر املدارس تعليما وتأهيال حقيقيني يفيدان 
األشخاص بحق عند الخروج للحياة الحقيقية، وهو ما 

تقدمه بلغرافيا.
وتركز فلسفة بلغرافيا عىل الجودة. جودة التعليم، وجودة 

املرافق، وجودة املناهج وجودة الدعم.
يف  الحق  لديهم  األمور  أولياء  »كل  ميسريوي:  وأضاف   
خربة  ذوي  مدرسني  أيدي  عىل  أوالدهم  تعليم  ضمان 
بلغرافيا  فإن  لهذا  جيد،  بشكل  ومؤهلني  وإخالص، 
مدرسة ستجعل أولياء األمور مطمئنني وسعداء اللتحاق 
أبنائهم بها ملواصلة تعليمهم«، كما أردف: »نحن نؤمن 
لتحديد  الوحيد  السبيل  ليست  الشخصية  القدرات  بأن 
املختلفة  بقدراتهم  الجميع  نخدم  نحن  التعليم،  مقدار 

والنتيجة رائعة«.
وواصل ميسريوي: »يف بلغرافيا، نحن متحمسون لتقديم 
التعليم الدويل للطالب مع الحفاظ عىل اختالفهم الثقايف 
وتنوع خلفياتهم، وعىل الرغم من أن طالبنا من مختلف 
الطالب  من  املدرسة  يف  األكرب  الجزء  أن  إال  الجنسيات 
20 جنسية مختلفة  لدينا طالب من نحو  الربيطانيني. 
يتعايشون جميعا يف سعادة يف مدرستنا الرائعة، ونسعى 
مع  ويتماىش  عامليا  يكون  بحيث  الفكر  لتطوير  بجهد 

متطلبات العرص يف القرن الحادي والعرشين«.
ووفقا لبيان صادر من املدرسة فقد بدأت عملية تلقي 
 2020  -  2019 الجديد  الدرايس  للعام  االلتحاق  طلبات 
أماكن محدودة يف الصفوف  2019 وتتوافر  3 مارس  يف 
العارش والحادي عرش والثاني عرش والثالث عرش، ولن 
عىل  طالبا   150 الصفوف  بجميع  الطالب  عدد  يتجاوز 
أقىص تقدير، كما تدعو املدرسة اآلباء للقدوم للتعرف عىل 

املدرسة وإلقاء نظرة عن قرب.

سر نجاح المدرسة.. اعتمادها على فلسفة الجودة 
فصول مجهزة بكل خدمات التكنولوجيا لــ 16 طالبًا

ترجمة- أمنية الصناديلي:
من  واحدة  الثانوية  بلغرافيا  مدرسة  تعتبر 
المنهج  تدرس  التي  المدارس  أفضل 
البريطاني في قطر، ومنذ حصلت، مؤخرا، 
والتعليم  التعليم  وزارة  موافقة  على 
إلى  تعليمي  مركز  من  لتتحول  العالي 
لتقديم  بلغرافيا  سعت  رئيسية،  مدرسة 
البريطانية  المناهج  من  واسعة  مجموعة 
سبتمبر  في  يبدأ  الذي  الدراسي  للعام 
2019، كما أنها تحاول جاهدة توفير نفس 
البيئة التعليمية المتميزة التي وفرتها في 
الجديد  تصنيفها  إطار  في  ولكن  السابق 

كمدرسة وليس مركزا تعليميًا.

تقديم تعليم نوعي
 بمنهج بريطاني

 في الدوحة

مزايا مدرستنا البريطانية في الدوحة:
 معلمني مؤهلني ومدربني على املنهج البريطاني

 مدرسة ذات بناء ومرافق تعليمية حديثة 
)IGCS, AS and A2( منهج بريطاني شامل ومتوازن يتضمن 

 فصول دراسية بعدد قليل ونقدم الدعم الفردي للطالب.
 تقديم الدعم األكاديمي للطالب للتقديم على الجامعات واملدارس
»IGCS« توفر دورات خاصة بمعهد الدراسات الثقافية العاملية 

www.belgraviadoha.com
املدرسة الثانوية البريطانية بيلغرافيا، طريق سلوى، الدوحة، قطر.

enquiries.belgravia@yahoo.co.uk :االيميل

اتصل بنا على:  +55500693-974
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SCHOOL FOR GIRLS

Sherborne Qatar School for Girls
مدرسة شيربورن الثانوية للبنات في قطر

يسر مدرسة شيربورن قطر أن تعلن عن تدشين مدرسة 
شيربورن قطر للبنات، والتي سيتم افتتاحها في مبنى 
جديد في منطقة العّب في عام 2020. وتفتح المدرسة 

أبوابها للبنات من الروضة حتى الصف التاسع مبدئيًا، 
ومن ثم الصف العاشر والحادي عشر في عامي 2021 

 IGCSE و 2022 على التوالي، وذلك لدراسة مواد
)الدراسة الثانوية العامة الدولية(. 

ُسيتاح للطالبات االختيار ما بين الدراسة حتى الصف 
 )A-level( الثاني عشر أو الدراسة للمستوى المتقدم
في المدرسة الثانوية الحالية )Senior(، والتي سيتم 

فيها بناء مركز خاص بالصف الثاني عشر والثالث عشر 
)Sixth Form(. تجدر اإلشارة إلى أن بإمكان طلبة 

شيربورن قطر االختيار من بين التالي:

 )A-levels( املتقدم  املستوى  يف  مادة   21  -

واملستوى املتقدم التكمييل )AS-levels(، ومنها 

الحكومية  والدراسات  األعمال  إدارة  دراسات 

املواضيع  إىل  باإلضافة  واإلعالمية،  والسياسية 

والعربية  اإلنجليزية  كاللغة  التقليدية  واملواد 

والعلوم. والرياضيات  اإلسالمية  والدراسات 

يف  مؤخرا  تالميذنا  من  العديد  التحق  وقد   -

وحول  قطر  يف  الجامعات  أفضل  من  مجموعة 

العالم.

سوف تهيئ مدرسة شريبورن قطر للبنات ما ييل:

بريطانيني مؤهلني ومدّربني - معلمني 

- فصول ومختربات مجهزة تجهيزا جيدا

للسباحة والرياضة - مرافق ممتازة 

)enrichment( الفرص والربامج اإلثرائية -

ُنُظم أكاديمية ورعوية راسخة  -

العربية واإلسالمية عنرصا  الدراسات  - ستشكل 

املنهج أساسيا يف 

املدارس  أعرق  واحدة من  تعد مدرسة شريبورن 

املستقلة  )العامة( يف اململكة املتحدة والتي توفر 

دخلت  وقد  1550م.  عام  منذ  متميًزا  تعليًما 

العارش  عامها  الشقيقة  قطر  شريبورن  مدرسة 

أوساط  يف  طيبة  سمعة  مكتسبًة  الدوحة،  يف 

الجودة  حيث  من  والوافد  القطري  املجتمعني 

الفائقة«  و«الرعاية  الرفيع  الربيطاني  والتعليم 

يف  الربيطانية  املدارس  مؤسسة  تقرير  )حسب 

.)BSO 2017 الخارج

قطر  شريبورن  مدرسة  يف  الفتيات  شاركت  وقد 

يف: وتميز  بفعالية  الثانوية 

 • نموذج محاكاة منظمة األمم املتحدة،

• األنشطة الرياضية،

• الفنون التعبريية،

• مهرجان قطر الربيطاني،

• املناظرات والندوات النقاشية.

شريبورن  مدرسة  من  طالبتني  اختيار  تم  وقد 

للمشاركة يف بطولة قطر الوطنية ملناظرات املدارس 

العاملية.

مدارس  من  املستقاة   - التعليمية  األدلة   تشري 

من  العديد  أن  إىل   - املتحدة  اململكة  يف  البنات 

إىل  والرقي  االزدهار  يف  فرصهن  يجدن  الفتيات 

مستوى تحديات جديدة أكرب يف مدارس البنات غري 
املختلطة من تلك املختلطة. ولذلك فإننا عىل إيمان 
بهذه  االستمتاع  سيواصلن  الطالبات  بأن  راسخ 
البنات.  مدرسة  يف  غمارها  يف  والخوض  الفرص 
وستكون هناك أيًضا فرصة للتعاون بني املوظفني 
الثانوية  قطر  شريبورن  مدرسة  يف  والطالبات 
برامج  يف  للمشاركة  البنات،  مدرسة  وطالبات 
يف  للبنات  شريبورن  مدرسة  مع  الطالبي  التبادل 

دورست )فرع مدرسة البنات يف بريطانيا(.
تفتح  قطر  شريبورن  فإن  املناسبة،  هذه  ويف 
يرجى  البنات.  بمدرسة  االلتحاق  لطلبات  الباب 
أو  اهتمامكم  إلبداء  املوقع  زيارة  يف  املسارعة 

االتصال باملسجل عىل 6572 4459 974+ 
شريبورن تصنع أجياال... تصنع الحياة
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معايير دولية في انتقــاء األطقم التدريسية 
األرقام تتحددث.. معلمو المدارس الحكومية األفضل عالميًا

كتب – محمد الجعبري 
التعليم  احتالل  أن  فيه  شك  ال  مما 
القطري القمة لتقييم األنظمة التعليمية 
، وأنه يكون النظام التعليمي األول في 
يأت  لم   ، واإلقليمية  العربية  المنطقة 
من فراغ ، حيث أن تلك التقييمات تقوم 
في  تتوفر  أن  البد  دولية  معايير  على 
الدولة  تقوم  التي  الحكومية  المدارس 

بالعمل عليها .
التقييمات  التي تعتمد عليها تلك  ومن أهم املعايري 
للعملية  الرئييس  العماد  يعترب  والذي   ، املعلم  هي 
التعليمية، فهو حلقة الوصل بني رؤية وزارة التعليم 
بها  وتقوم  تبنيها  التي  وإسرتاتيجيتها  وسياستها 
من  املتسهدفة  الفئة  يعترب  الذي  الطالب  وبني   ،
تلك  برتجمة  يقوم  الذي  وهو   ، السياسات  تلك  كل 
بحيث   ، أكاديميا  لدعمهم  الطالب  عىل  السياسات 
استيعابها  وتم  عال  مستوى  عىل  املخرجات  تكون 

لتلك  السياسات .
ولهذا تويل وزارة التعليم والتعليم العايل بدولة قطر ، 
املعلم أهمية كربى من حيث انتقاء أفضل الكفاءات 
سواء محلياً أو عربياً ، كذلك تعتمد وزارة التعليم يف 
انتقائها ألطقم التدريس يف املدارس الحكومية عىل 
املعايري  أفضل  من  تعترب   ، وقوية  صارمة  معايري 
الدولية ، ومن تلك املعايري الشهادات الحاصل عليها 
املعلم  عمر  يكون  بحيث   ، األعمار  كذلك   ، املعلم 
صغريا ليكون بمقدرته العطاء لسنوات يف املدارس .

وزارة  ، وتفضل  الرتبوية  الخربات  املعايري  تلك  ومن 

املدارس  يف  للعمل  املتقدم  املعلم  يكون  أن  التعليم 
الحكومية ،عىل درجة عالية من الخربات الرتبوية ، 
التي يتمتع بها طاقم وزارة  وهنا تكمن االحرتافية 
للعمل  الرتبوية  الكفاءات  اختيار  به  املنوط  التعليم 
يف املدارس ، يف رضورة املوازنة بني الخربات واألعمار 
عىل  لتتعرف  بعمالختبارات  الوزارة  تقوم  كذلك   ،
التي  والرتبوية  الحياتية  واملهارات  العقلية  القدرات 
التي تصدرها  التقارير  املعلم .ويف بعض  يتمتع بها 
أفضلية معلمي  دليل عىل  املدارس خري  تقييم  إدارة 
الخاصة  باملدارس  باملقارنة   ، الحكومية  املدارس 
معلمي  فإن  كذلك   ، قطر  دولة  يف  العاملة  والدولية 
الدولية يف  املعايري  أفضل  الحكومية حققوا  املدارس 
عدد ساعات العمل واألعمار ، حيث تشري تلك التقارير 
إىل أن معدل أعمار املدارس الحكومية ال يتعدى ال37 
عاما ، كما أن سنوات الخربة تتعدى ال11 عاما ، كما 

أن نسبة الطلبة القطريني تتعدى ال55 % .
 كما تشري التقارير التي أعلنتها وزارة التعليم بكل 
املدارس  ارتفاع نسبة موافقة معلمي  إىل  شفافية، 
جيدة  بطريقة  ُمنظمة  املدرسة  أن  عن  الحكومية 
للعملوصلت إىل 88 % ، مقارنة باملدارس الدولية 81 
% ، كما أن نسبة الرىض بمدارس الجاليات وصلت 
إىل 70 % ، كما وصلت نسبة رىض املعلمني عن قيادة 
املدرسة ، حيث وصلت يف املدارس الحكومية 90 % ، 
واملدارس العربية الخاصة 64 % ، كما وصلت نسبة 
موافقة  نسبة  وارتفاع   ،  %  79 الدولية  املدارس 
ُمنظمة  املدرسة  أن  الحكومية عن  املدارس  معلمي 
الدولية  باملدارس  مقارنة  للعمل  جيدة  بطريقة 
عىل  ويدل  ايجابيا  مؤرشا  يعترب  الخاصة  والعربية 

وزارة  تتبعها  التي  واإلجراءات  السياسات  فاعلية 
الحكومية  املدارس  تجاه  العايل  والتعليم  التعليم 

وكيفية إدارتها لجعل منها منظمات ناجحة.
ويالحظ من خالل تلك التقارير ، أن العبء التدرييس 
الدولية  املدارس  أقل من  الحكومية  املدارس  ملعلمي 
والعربية الخاصة ، حيث إن متوسط  عدد الساعات 
يف  أسبوعياً  التدريس  يف  املعلمون  يقضيها  التي 
املدارس الحكومية 12 ساعة ، ويف املدارس األخرى 
املعلم  أداء  من  يقلل  مما   ، ساعة   21 و  ساعة   16
ويزيد األعباء عليه ويوثر عىل نسبة عطائه يف الفصل 
املدريس ، كما أن متوسط عدد الساعات التي يقضيها 
ان  إىل  تشري  أسبوعياً  األنشطة  جميع  يف  املعلمون 
الدولية  املدارس  أقل من  الحكومية  املدارس  معلمي 
والعربية الخاصة . ويف ذات السياق تشري تلك التقاير 
، إىل فارق مهم وكبري، حيث أن نسبة رىض معلمي 
املدارس الحكومية عن الرواتب تعدت 81 % ، أما يف 
باقي املدارس الخاصة العربية والدولية تراوحت بني 
41 % و 45 % ، فارتفاع نسبة رىض معلمي املدارس 
الدولية  باملدارس  مقارنة  رواتبهم  عن  الحكومية 
والعربية الخاصة يدل عيل حرص الدولة عىل توفري 
املستوى املادي املناسب للمعلم حتى يستطيع القيام 

بمهامه الوظيفية عىل الوجه األمثل .

التطوير المهني 
املجهود  أحد  عىل  يغفل  ال  فإنه  السياق  هذا  ويف 
الكبري الذي تقوم به وزارة التعليم يف تطوير قدرات 
 ، التدريبية  والدورات  الورش  خالل  من  املعلمني 
التدريس  أحد طرق  لتأهيلهم وإطالعهم عىل  وذلك 

يف  الحديث  العلم  إليه  وصل  ما  وأحدث   ، العاملية 
املناهج الدراسية وعلم الرتبية ، لهذه فإن متوسط 
تحقيق  يف  املعلمون  يقضيها  التي  الساعات  عدد 
ارتفاع معلمي  إىل  ، تشري  السنة  املهني يف  التطوير 
الخاصة  العربية  باملدارس  نظرائهم  عن  الحكومة 
والدولية والجاليات ، ولهذا فإن نسب رىض معلمي 
الحكومة وصلت اىل أكثر من 85 % ، يف حني تراوحت 

يف معلمي املدارس األخرى بني 64 % و 79 %  .
ومن املعروف أن البيئة املدرسية لها دور هام يف أداء 
املعلمني وتوفري األدوات التي يحتاجها يف عمله ، كذلك 
زيادة نسبة التحصيل الدرايس للطالب ، لهذا تعترب 
املدارس الحكومية يف دولة قطر من أفضل البيئات 
التعليمية عىل مستوى العالم ، وهو ما انعكس عىل 
نسبة رىض املعلمني عن مساحة الفصول الدراسية 
املخصصة للدروس يف املدارس الحكومية ووصلت إىل 
من  أكثر  األخرى  املدارس  تتعد  لم  حني  يف   ،  %  84
75 % ، كما وصلت نسبة رىض املعلمني عن املبنى 
املدريس يف املدارس الحكومية أكثر من 89 %  ، ويف 

املدارس األخرى تراوحت بني 63 % و 82 % .
ويف النهاية البد أن نقيم رىض الطالب عن معلمه ، 
فالطالب هو الهدف من العملية التعليمية ، والعالقة 
الطيبة بني الطالب واملعلم تنعكس عىل زيادة نسبة 
التحصيل األكاديمي ، فوصلت نسبة موافقة الطلبة 
الحصة”  يف  املعلم  يرشحه  ما  “أفهم  مقولة  عن 
املدارس  ويف   %  77 الحكومية  املدارس  يف  وصلت 
دليل  وهذا   ،  %  79 و   %  77 بني  تراوحت  األخرى 
واملعلم  الطالب  بني  تربط  التي  الطيبة  العالقة  عىل 

يف املدارس .

الحكومية الحكوميةاملدارس  املدارس 

الحكومية املدارس 

للمعلمني الخربة  متوسط سنوات 

متوسط عدد الساعات التي يقضيها املعلمون يف تحقيق التطوير 

املهني يف هذه السنة

نسبة رياض األطفال التي لديها نظام 

متبع يف تقييم أداء معلمي الفصول

نسبة رضا املعلمني 

عن دور التطوير املهني

نسبة املدارس التي لديها نظام متبع يف 

أداء معلمي الفصول تقييم 

نسبة موافقة املعلمني عىل أن املدرسة 

للعمل منظمة بطريقة جيدة 

نسبة رىض املعلمني 

عن جودة قيادة املدرسة

وهنا نطرح سؤال بحثي: هل هناك تطور 
إيجابي يف أداء املعلمني بعد االلتحاق بالدورات 

التدريبية؟ وما العالقة بني حجم األموال املنفقة 
عىل تدريب املعلمني وأدائهم بعد التدريب

ارتفاع نسبة موافقة معلمي املدارس الحكومية عىل أن املدرسة منظمة بطريقة 
جيدة للعمل مقارنة باملدارس الدولية والعربية الخاصة يعترب مؤرش إيجابي 

ويدل عىل فعالية السياسات واالجراءات التي تتبعها وزارة التعليم والتعليم العايل 
تجاه املدارس الحكومية وكيفية إدارتها تجعل منها منظمات ناجحة

بالسنوات املعلمني  أعمال  متوسط 

العربية الخاصة الخاصةاملدارس  العربية  املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 
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الدولية الدوليةاملدارس  املدارس 
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الحكومية املدارس 
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المهني للمعلمين الدعم والتطوير 

العربية الخاصة املدارس 
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الخاصة العربية  املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 

العربية الخاصة املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 

الخاصة العربية  املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الدولية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

الحكومية املدارس 

يالحظ أن عبء معلمي املدارس الحكومية )التدرييس 
واإلداري واألنشطة... الخ( أقل من املدارس الدولية 

وقريب من املدارس العربية الخاصة.

يالحظ أن العبء التدرييس ملعلمي املدارس الحكومية 
أقل من املدارس الدولية والعربية الخاصة.

وهنا يظهر سؤال بحثي ما سبب ذلك؟ وما عالقة هذا 
للطلبة؟ التعليمية  باملخرجات  املؤرش 

ارتفاع نسبة رىض معلمي املدارس الحكومية 

عن رواتبهم مقارنة باملدارس الدولية والعربية 

الخاصة يدل عىل حرص الدولة عىل توفري 

املستوى املادي املناسب للمعلم حتى يستطيع 

القيام بمهامه الوظيفية عىل الوجه األمثل.

متوسط عدد الساعات التي يقضيها 

املعلمون يف جميع األنشطة أسبوعيا

نسبة موافقة الطلبة عن

»إفهم ما يرشحه املعلم يف الحصة«

التدريس ممارسات 

نسبة رىض املعلمني عن مساحة الفصول 

للدروس الدراسية املخصصة 

نسبة رىض املعلمني عن حالة مبنى املدرسة

نسبة رىض الطلبة عن تنوع األنشطة 

الدراسية يف املدرسة

نسبة أولياء األمور الذين يرون أن األعمال املدرسية 

التي يكلف بها أبنائهم صعبة

نسبة موافقة أولياء األمور عن

»املدرسة تقدر إلبني أي مساعدة إضافية يحتاج إليها«

نسبة رىض املعلمني 

عن مستوى الرواتب

متوسط عدد الساعات التي يقضيها 

التدريس أسبوعيا املعلمون يف 
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المدرسة السودانية
بنين– بنات.. مسيرة حافلة 

باالنجاز والتطور
مدير  عيل  محمد  فاروق  األستاذ  أوضح 
املدرسة  ان  السودانية  املدرسة  عام 
أبناء  1998 بمبادرة من  العام  أنشئت يف 
الجالية السودانية برعاية وتحت إرشاف 
السفارة السودانية ، حققت هذة املبادرة 
تطوراً مستمراً يف القطاع التعليمي إىل أن 
تكرمت دولة قطر بتوفري مبنى للمدرسة 
هذا  ومن   ، عالية  ومعايري  بمواصفات 
الحكومة  نشكر  ان  اال  يسعنا  ال  املنرب 

الرشيدة لدولة قطر عىل هذا الدعم. 
وزارة  إرشاف  تحت  املدرسة  تعمل 
بكافة  وتلتزم  العايل  والتعليم  التعليم 
وتعميماتها،  واإلدارية  القانونية  نظمها 
التي  الجاليات  مدارس  ضمن  تقع  فهي 
الخاصة  املدارس  مكتب  عليها  يرشف 
جيد  بتقدير  تحظى  واملدرسة  بالوزارة،  
ولديها   ، الوزارة  يف  االخوة  من  وتفهم 
خصوصية ،حيث تدرس املنهج السوداني 
التعليم  وزارة  نظم  بكافة  ايضا  وتلتزم 

السودانية.
 وهنا يأتي دور السفارة السودانية التي 
نظراً   ، للمدرسة  الرسمي  املالك  تعترب 
التي تقدمها السيما  املتنوعة  للتسهيالت 
التعليم  شهادة  بامتحانات  يتعلق  فيما 
الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق  االسايس 
وامتحانات   ، الخرطوم  بوالية  والتعليم 
تقوم  كما   ، السودانية  الثانوية  الشهادة 
السلم  تطبيق  عىل  بالرقابة  السفارة 
ذلك  وغري  السودان  لجمهوية  التعليمي 
دولة  قانون  بحكم  الرعاية  جوانب  من 
مدارس  تكون  أن  عىل  ينص  الذي  قطر 
إرشاف  وتحت  مكفولة  الجاليات 
سفارات بالدها حسب معايري التعليم يف 
املعلمني  تعيني  وعملية  الجاليات،  بلدان 
املالية  الجوانب  واإلداريني واالرشاف عىل 

وغريها.
خدمات  املدرسة  قدمت  تاريخها  وطوال 
لقبولها  باالضافة  الجالية  ملجتمع  كبرية 
تبلغ  حيث   ، أخرى  جنسيات  من  لطالب 
من  أكثر  للمدرسة  االستيعابية  الطاقة 
تحت  يندرجون  وطالبة  طالب   1800
األساس  مرحلتي  يف  دراسية  شعبة   65
ادارة  مرحلة  لكل  بأن  علما   ، والثانوي 
وتضم   ، والبنات(  )البنني  منفصلة 
الخربة  100 معلم ومعلمة ذوي  املدرسة 
اكاديميا  استقرارا  تشهد  جعلها  مما 
رسالتها  أداء  من  مكنها  وانضباطا 

الرتبوية والتعليمية بكفاءة .
الظروف  تهيئة  عىل  حاليا  االدارة  وتعمل 

الذي  الجديد  التعليمي  السلم  لتطبيق 
العام  من  اعتبارا  دراسية  سنة  يضيف 
ايذانا  عمليا  يعني  ما  القادم  الدرايس 

بعودة املرحلة املتوسطة . 
تعترب  برسوم  الطالب  تقبل  واملدرسة 
ومدارس  الخاصة  املدارس  بني  من  األقل 
الذي  السبب  قطر؛  بدولة  الجاليات 
اال  ما  نوعا  محدودة  امكاناتها  جعل 
من  الكثري  تحقيق  عن  يثنها  لم  ذلك  أن 
ال  االكاديمي،  واالستقرار  النجاحات 
بني  املوازنة  تحاول  املدرسة  أن  سيما 
عدم  وبني  املالية  متطلباتها  بني  االيفاء 
الرسوم  من  بمزيد  األمور  أولياء  إرهاق 
جودة  يحقق  الذي  املعقول  حدود  يف  اال 
اىل  االشارة  وتجدر   ، التعليمية  العملية 
وفقا  تتم  الدراسية  الرسوم  زيادة  أن 
قبل  من  دراستها  يتم  محددة  لرشوط 
وهو  بالوزارة  الخاصة  املدارس  مكتب 
الذي يحدد النسبة املناسبة لكل مدرسة ، 
ويف هذا اإلطار البد أن نشيد بتفهم معظم 
للمدرسة  يقدرون  الذين  األمور  أولياء 

اسهاماتها يف تربية وتعليم أبنائهم .
عىل  املدرسة  تحرص  الصدد  هذا  ويف 
الحد  إىل  األمور  أولياء  مع  التام  التعاون 
بالتزاماتهم  االيفاء  لهم  يسهل  الذي 
يتم  حيث  الدرايس،  العام  خالل  املالية 
النصية  الرسائل  األمور عرب  أولياء  إعالم 
خالل  من  املبارش  الشخيص  التواصل  أو 
الضباط املعنيني باملدرسة دون أن يكون 

الطالب طرفا يف ذلك .
املدرسة  أن  فاروق  األستاذ  أوضح  كما 
بينها  التكاميل  الدور  تعزيز  عىل  تعمل 
درجات  أقىص  لتحقيق  أرسالطالب  وبني 
أولياء  داعياً   ، والتعليمية  الرتبوية  الفائدة 
األمور لرضورة متابعة الجوانب األكاديمية 

ألبنائهم طوال العام الدرايس والتواصل مع 
الرتبوية  العملية  أهداف  لتحقيق  املدرسة 
النتائج  أبنائهم  يحقق  حتى  والتعليمية 

املرجوة .
املدرسة  حققت  فاروق  السيد  وأضاف 
تاريخها،  خالل  مهمة  نتائج  حققت 
وطالبات  طالب  تخريج  يف  ساهمت 
أهلتهم لدخول ملؤسسات التعليم العايل يف 
قطر والسودان وغريها، واآلن يساهمون 

بتميزهم يف رفد سوق العمل .. 
السودانية  املدرسة  ملسرية  واملتتبع 
تشكل  ظلت  أنها  يجد  بنات   - بنني 
كافة  يف  وتفاعلها  املتميز  حضورها 
الرسمية  واألنشطة   واملناسبات  املحافل 
املدرسة  تسعى  قطر،  بدولة  واملجتمعية 
الرشاكة  مقاصد  أفضل  لتحقيق  تسعى 
الشبيهة وذات  املؤسسات  املجتمعية مع 

الصلة ودعم املبادرات التي تعزز ذلك . 

استراتيجية تطوير
المدرسة السودانية

النور  الدكتور عبد املحمود  ويف حوار مع 
ورئيس  البنني،  مدرسة  مدير   – محمود 
املدرسة،  تطوير  اسرتاتيجية  فريق 
ووضعها  املدرسة  واقع  أن  أوضح  الذي 
الراهن يضعها أمام مسؤولياتها وقبولها 
التحدي ملواصلة رسالتها ومسريتها نحو 
التطوير ، وذلك بإدخال تحديثات يف كافة 
النظم التعليمية واإلدارية والتقنية ضمن 
لتطوير  ومتكاملة  شاملة  اسرتاتيجية 
املدرسة برعاية السفارة السودانية وعىل 
اىل  باالضافة  السفري،  سعادة  رأسها 
متابعة وارشاف مبارش من مجلس أمناء 

املدرسة .
جمهورية  سفري  أن  بالذكر  الجدير 

عمل  فريق  شكل  قد  كان  السودان 
لوضع  ومختصني  خرباء  من  استشاري 
تعليم  فرص  تعزيز  تستهدف  كلية  رؤية 
انطالقا  ؛  قطر  دولة  يف  السودانيني  أبناء 
التي قدمتها  الكبرية  الوقفة  وتقديرا من 
السودانية.  الجالية  ألبناء  قطر  دولة 
مرشوع  الرؤية  هذه  من  وينبثق 
الذي يعكس  اسرتاتيجية تطوير املدرسة 
واصحاب  الرشكاء  كافة  وتطلعات  رؤى 

املصلحة .
من جانبها أوضحت الدكتورة أمال يوسف 
الخليفة - مديرة مدرسة البنات ؛ أن الفريق 
الفني لوضع اسرتاتيجية املدرسة استوعب 
االداريني  السيما  املعنيني  تطلعات  كافة 
الطالب  وحتى  اآلباء  وممثيل   ، واملعلمني 
كثري  بخري  يبرش  الذي  األمر   ، والطالبات 
لدعمه  الجميع  ندعو  الله  شاء  ان  قادم 

ومساندته . 
مرجعيات  أن  املحمود  عبد  د.  بني  وقد 
اإلسرتاتيجية استندت اىل الهدف الرابع من 
واسرتاتيجية   ، املستدامة  التنمية  أهداف 
واسرتاتيجية   ، قطر  دولة  يف  التعليم 
التعليمية  والنظم   ، السودان  يف  التعليم 
الحاكمة واملوجهة للتعليم يف دولة قطر ، 
واملستجدات الرتبوية ، والخربات املتوفرة 

داخل املدرسة .
) مدرستنا بعيون جديدة  ( .. و. . )املدرسة 
التي نريد( تحت هذين الشعارين انطلقت 
املدرسة  اعداد اسرتاتيجية تطوير  أعمال 
اآلراء  االفكار  تبادل  جلسات  خالل  من 
جلسات  خالل  من  واملقرتحات  واالفكار 
وورش  الفنية  والورش  واالستطالعات 
التدريب وغريها ، والتي استندت اىل مبادئ 
الوضع  وتحليل  االسرتاتيجي  التخطيط 
الراهن للمدرسة ، نتج عن كل ذلك خطة 
تطويرية شاملة ومتكاملة تعرب عن عمل 

كبري يغطي مختلف املحاور أبرزها :
أوالً : محور تطوير ثقافة املؤسسة .

البيئة  وتحسني  تطوير  محور  ثانياً: 
املدرسية.

املعلمني  وضع  تحسني  محور  ثالثاً: 
والعاملني.

التعليمة  الخدمة  تطوير  محور  رابعاً: 
وتعزيز املنهج. 

األنشطة  تطوير  تطوير  محور  خامساً: 
الرتبوية .

والنظم  الهياكل  تطوير  محور  سادساً: 
اإلدارية واإلجرائية والقانونية.

التكنولوجيا  توطني  محور  سابعاً: 
والحوسبة واملعلوماتية .

املوارد  وتنمية  تطوير  محور   : ثامناً 
املالية.

وبناء  البرشية  املوارد  تنمية  تاسعا: 
القدرات.

األداء  معدالت  ورفع  تطوير  عارشا: 
ومستوى التحصيل األكاديمي .

اعداد  فريق  أعمال  أن  بالذكر  الجدير 
االسرتاتيجية استندت اىل الرؤية والرسالة 
أن  وهي  ابتداًء  عليهما  االتفاق  تم  التي 
السودانيني  ألبناء  األفضل  الخيار  نكون 
الباحثني عن تربية سليمة وتعليم جيد يف 

دولة قطر .
أن  املحمود  عبد  د.  رصح   الختام  ويف 
عدة  تنفيذ  تستهدف  االسرتاتيجية 
انشطة  ومجموعة  كبرية،  مرشوعات 
صغرية لتحسني البيئة املدرسية وتطوير 
املعلمني  وضع  وتحسني  الخدمات، 
معدالت  ورفع  املنهج  وتعزيز  والعاملني، 
واألنشطة  األكاديمي  والتحصيل  األداء 
وبناء  التكنولوجيا،  وتوطني  الرتبوية، 

القدرات ، وغري ذلك .

المدرسة السودانية بنين – بنات..

مسيرة حافلة باإلنجاز والتطور
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التايل  التقرير  خالل  من  نستعرض  السياق  هذا  ويف 
تلك الربامج التي طرحتها وزارة التعليم خالل الفرتة 
املاضية والتي كان لها عظيم األثر يف إستقطاب العديد 
التعليم  مجاالت  بجميع  للعمل  الوطنية  الكوادر  من 
زيادة  عىل  عملت  كما   ، الدولة  بمدارس  والتدريس 

نسبة الطلبة الدارسني بكلية الرتبية بجامعة قطر .

كلية المجتمع 
تعمل كلية املجتمع عىل املساعدة يف تنفيذ إسرتتيجية 
العملية  يف  الوطني  املكون  نسبة  بزيادة  التعليم  وزارة 
املساعدات  املعلمات  إعداد  خالل  من  وذلك   ، التعليمية 
فرتة  منذ  بدأ  الربنامج  وهذا   ، املبكرة  الطفولة  ملرحلة 
كبرية بالتعاون مع وزراة التعليم ، حيث يقوم الربنامج 
عىل تأهيل القطريات ملرحلة الطفولة املبكرة التي تعترب 
الجزء األهم يف منظومة التعليم ، والتى تشمل الروضة 
وحتى الصف الثالث اإلبتدائي. كما تتعاون كلية الرتبية 
لتحويل هذا الربنامج لدبلوم يف التعليم املبكر ، وهو ما 
يمثل فرصة للخريجات أن يقمن بدراسة عامني بجامعة 
قطر للحصول عىل البكالوريوس ، وهي خطة بني كلية 
التعليم وجامعة قطر . كما تقوم كلية  الرتبية ووزارة 
املجتمع بالعمل عىل برنامج إلعداد معلمي الدعم اإلضايف 
»طالب ذوي االحتياجات الخاصة » ، وذلك بالتعاون مع 
التعليم ، وذلك إدراكاً من الجميع  التعليم بوزارة  هيئة 
املجتمع  يف  ودورها  الطالب  من  الرشيحة  هذه  ألهمية 
واإلستفادة من قدراتها عىل اعتبار أنهم عنارص فعالة يف 

املجتمع ولهم دورهم يف بناء الدولة ، وذلك يتطلب إعداد 
معلمني متسلحني بأحدث ماوصل إليه طرق التدريس 

الحديثة لهذه الفئة من الطالب .
 ، املساعدات  املعلمات  بربنامج  الدراسة  تقوم  حيث 
بالدراسة  ملدة عرشين أسبوعا لكل دورة ، حيث عملت 
كلية املجتمع عىل تخريج أكثر من ست دفعات تشمل 
كل دفعتة 60 متدربة ، بإجمايل أكثر من 260 متدربة ، 
كما تستكمل األن الكلية عىل تخريج العديد من الدفعات 
 ، للمرسح  برنامج  عىل  تعمل  الكلية  أن  بخالف  هذا   ،
وهو ليس برنامج ليس مخصصا للتدريس فقط ولكنه 
برنامج شامل ، وبإمكان خريجي هذا الربنامج العمل 
بوزارة التعليم ، خاصة بعد عودة مادة  املرسح باملدارس.

طموح 
كما أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع كلية الرتبية 
بجامعة قطر ، وبالتنسيق مع وزارة التنمية اإلدارية 
»طموح«  برنامج  االجتماعية،  والشؤون  والعمل 
الذي يهدف إىل سد احتياجات سوق العمل خاصة يف 

املؤسسات الحكومية وتعيني كوادر من املعلمني عىل 
مستوى تربوي عال.

استقطاب  إىل  »طموح«  برنامج  يهدف  حيث 
أبناء  عىل  عالوة  القطرية،  والكوادر  الكفاءات 
عىل  وتشجيعهم  قطر،  دولة  ومواليد  القطريات 
االلتحاق بالدراسة يف التخصصات الرتبوية وخاصة 
التخصصات العلمية، مما سُيسِهم يف تطوير البيئة 
مختلف  من  املدارس  احتياجات  وسد  التعلمية 
هذا  إدراج  َتمَّ  فقد  وعليه  العلمية،  التخصصات 
الذي  الحكومي  االبتعاث  برامج  كأحد  الربنامج 
ترشف عليه وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية.
ضمن  »طموح«  برنامج  يأتي   « العمادي:  وأضاف 
وبناء  البرشية  املوارد  يف  لالستثمار  الدولة  جهود 
الرتبوي السيما يف مجال  العمل  قدرات وطنية تقود 
التدريس يف قطر، كما يعد الربنامج جزءا من منظومة 
واملهني  األكاديمي  باملستوى  لالرتقاء  متكاملة 
الوطنية  املهنية  للمعلمني، وإعدادهم وفقا للمعايري 

ومعايري املناهج القطرية مما سينعكس بالرضورة 
عىل جودة نوعية املخرجات التعليمية يف املدارس، بما 

يسهم يف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030«.
ساعة   120 ِمن  يتكوَّن  الربنامج  أنَّ  بالذكر  الجدير 
الدوام  بنظام  دراسية  سنوات  أربع  ملدة  مكتسبة 
الكامل، إذ يتم إيفاد الطالب لاللتحاق بالربنامج ملدة 
أربع سنوات للحصول عىل درجة البكالوريوس وذلك 
الرتبية بجامعة قطر،  املدرجة يف كلية  للتخصصات 
ومن الجدير بالذكر أن برنامج »طموح« حصل عىل 
العتماد  العاملية  املؤسسة  من  األكاديمي  االعتماد 
 International Recognition( املعلمني  برامج 

)Teacher Education
الطالب  مخصصات  ستكون  للتوجيهات  ووفًقا 
النحو  عىل  الربنامج،  هذا  يف  والقطريات  القطريني 
العربية  اللغة  لتخصصات  بالنسبة  أواًل:  التايل: 
واإلنجليزية والرياضيات والعلوم، سيكون املخصص 
لباقي  بالنسبة  ثانًيا  ريال،   )10,000( الشهري 
التخصصات، سيحصل الطالب عىل مخصص شهري 
جميع  إىل  باإلضافة  ريال،   )8,000( قيمته  تبلغ 
عليها  يحصل  التي  األخرى  واملكافآت  املخصصات 
املبتعث يف برنامج االبتعاث الحكومي، كبدل الكمبيوتر 
الكتب  مبلغ )5000( ريال ترصف ملرة واحدة، وبدل 
أكاديمي، وغريها  )5000( ريال ترصف عن كل عام 
املالية  الالئحة  يف  املحددة  األخرى  املخصصات  من 
للطالب  بالنسبة  أما  الحكومي.  االبتعاث  لربنامج 
غري القطريني من أبناء القطريات ومواليد دولة قطر 
تسديد  يتم  أن  تقرر  فقد  القطرية،  الوثائق  وحاميل 
»طموح«  برنامج  ضمن  للمبتعث  الدراسية  الرسوم 
البعثة، مع منحه مبلغ  لكل فصل درايس طوال مدة 
مبلغ  سابًقا  منحه  من  بدال  شهرًيا،  ريال   )3,000(

)3,000( عن كل فصل درايس فقط.
برنامج  يف  لإليفاد  املرشح  الطالب  يف  يشرتط  كما 
طموح. الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما 
يعادلها واال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة 
عىل  والحصول  أخرى.  جهة  أي  نفقة  عىل  دراسية 
قبول من كلية الرتبية حسب النظام املتبع بجامعة 
بجامعة  والتسجيل  القبول  مكتب  من  صادرة  قطر 
التعليم  قطر. واجتياز املقابلة الشخصية مع وزارة 
الخاصة  األوراق  تسليم  يجب  العايل.   والتعليم 
خالل  املطلوبة  واملستندات  الربنامج  يف  بالتسجيل 
بدأ  قد  الذي  و  التسجيل  باب  إغالق  من  أسبوعني 
سبتمرب  شهر  نهاية  حتى   ،  2018 يونيو  شهر  من 
االلتحاق  طلبات  لتقديم  الثانية  الفرتة  أما   .2018
كانت خالل الفرتة من 18 نوفمرب 2018 ولغاية 31 

ديسمرب 2018.

التقطير يشمل جميع التخصصات بمن فيها »ذوو االحتياجات« ورياض األطفال

 حزمة من البرامج لزيادة نسبة المكون الوطني بالتعليم
العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  تعمل 
المعلمين  استقطاب  زيادة  على 
وذلك   ، الدولة  بمدارس  القطريين 
والحوافز  البرامج  من  حزمة  خالل  من 
والتي تشجع الكوادر المحلية لاللتحاق 
هذه  تنبثق  حيث   ، الدولة  بمدارس 
وزارة  وإستراتيجية  رؤية  من  الحوافز 
رؤية  مع  تتماشى  والتي  التعليم 
زيادة  على  العمل  بضرورة    ، الدولة 
المكون الوطني »التقطير« في جميع 
ومنها   ، المختلفة  الدولة  قطاعات 
مدارس  في  تتمثل  والتي  التعليم 
أو  إداريين  أو  معلمين  ، سواء  الدولة 

أخصائيين .
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الروضة  صاحبة  العطية  نارص  أمل  السيدة  وقالت 
التعليم  يف   “  ”.I.P ال  شهادة  عىل  والحاصلة  ومديرتها 
يراودها منذ عرشين  الروضة كانت حلما  أن   ، الحديث 
عاماً ، وذلك منذ عملها بالتعليم قبل نحو فرتة كبرية ، 
الحكومية  املدارس  بني  كبرية  دراسة  عىل  قامت  حيث 
والخاصة والدولية ، وذلك للخروج بهذا النموذج التعليمي 
الكبري ، حيث تعمل الروضة باملنهج األمريكي ، كما أنها 
الرسوم  ان  إىل  مشرية   ، التعليم  تكنولوجيا  عىل  قائمة 
الدراسية حددتها وزارة التعليم بـ 20 ألف ريال شاملة 
التسجيل  ورسوم  األطفال  ومالبس  الدراسية  الكتب 
.وأشارت إىل أن الروضة تعترب هي األوىل من نوعها يف دولة 
التعليم  قائم عىل  بها  التعليمي  النظام  أن  ، حيث  قطر 
التفاعيل بني الطالب واملعلم ، الفتة إىل أن هذا النظام يعترب 
أحدث النظم التعليمية يف العالم ، هذا بخالف ان املدرسة 

تضم نخبة متميزة من املعلمات العربيات واألجنبيات ، 
والذين سيقومون بتنفيذ إسرتاتيجية جديدة يف التدريس ، 
سيكون لها أثر كبري بدولة قطر وستحدث نهضة تربوية 
الدولية  املعايري  أفضل  إختيارهن عىل  تم  ، وقد  متميزة 
طالب  مستوى  عىل  باإليجاب  ينعكس  مما  واملحلية 

املدرسة .
وأضافت أن الروضة فتحت باب التسجيل الفرتة الحالية 
حتى  التسجيل  فرتة  وتستمر   ، املقبل  األكاديمي  للعام 
بداية العام الدرايس ، حيث تبدأ الدراسة مع بداية العام 
الدرايس يف شهر اغسطس املقبل ، حيث تخدم املدرسة 
منطقة الخيسة ولعبيب الخريطيات، حيث تتميز املدرسة 
ولكن  الخدمات  من  الكثري  وبها  الزحام  عن  ببعدها 
الروضة  الروضة ومن هنا جاءت فكرة انشاء  تنقصها 
، الفتة إىل أن الروضة قدرتها االستيعابية تتعدى ال140 

طالبا وطالبة ، الفتة إىل أن الروضة تم إعدادها عىل أحدث 
 ، التعليم  الدولية من حيث تكنولوجيا  التعليمية  النظم 
األلعاب   ، الذكية  والسبورة  الدراسية  القاعات  فتضم  
القائمة عىل التعليم ، كذلك وأهم يشء نظام التعليم عىل 

اللوحات اإللكرتونية »التابلت« .
والسالمة  األمن  بنظام  تتميز  الروضة  أن  إىل  وأشارت 
املتميزين ، حيث يتم مراقبة جميع أركان ومناطق الروضة 
بالكامريات اإللكرتونية عىل مدار اليوم كله ، وذلك حفاظاً 
ان  إىل  لعبهم.وأشارت  وأثناء  دراستهم  أثناء  الطالب  عىل 
الروضة تعمل وفق رؤية وخطة أكاديمية كبرية تم وضعها 
من قبل خرباء ىف العملية التعليمية ، مما سيكون له أثر 
كبري يف ارتفاع مستوى طالبها ، الفتة إىل ان الخطط تشمل 
افتتاح مرحلة ابتدائية خالل األعوام القادمة بحيث يكون 

هناك استمرارية لنظام تعليمي لخدمة أهايل املنطقة .

 بدأ التسجيل الفترة الحالية والدراسة العام المقبل

 حفل كبير في افتتاح روضة األفضلية

الجديد  المبنى  إفتتحت روضة األفضلية 
لها بمنطقة الخريطيات ، وذلك في حفل 
الشخصيات  من  كبيرة  نخبة  ضم  بهيج 
العامة والتربويين العاملين بمجال التعليم 
بدولة قطر ، حيث تعمل روضة األفضلية 
األطفال  وتستقبل   ، األمريكي  بالمنهج 
من سن 3 إلى 6 سنوات ، ويتم التدريس 
كما   ، واإلنجليزية  العربية  باللغتين  بها 
واأللمانية  الفرنسية  اللغة  تدريس  يتم 
الفترة  التسجيل  ويبدأ   ، اختيارية  كلغات 
للدراسة  أبوابها  الروضة  وتفتح  الحالية 
العام  بداية  مع  المقبل  أغسطس  شهر 

الدراسي الجديد.
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»التعليم« تزيد مخصصات طالب كلية التربية..فوزية الخاطر:

 زيادة مخصصات “طموح“ تستقطب المزيد من الكفاءات القطرية

العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  فامت 
طموح  برنامج  طالب  مخصصات  بزيادة 
يهدف  والذي   ، التربية(  كلية  )طالب 
والقطريات  القطريين  الطالب  لتحفيز 
على االلتحاق بكلية التربية لزيادة المكون 
على  عالوة   ، الدولة  بمدارس  الوطني 
القطرية  الوثائق  وحملة  القطريات  أبناء 
ومواليد دولة قطر، على االنضمام إلى 

البرنامج. هذا 

وأكدت األستاذة فوزية عبد العزيز الخاطر الوكيل املساعد 
للشؤون التعليمية أن تعديل مخصصات املبتعثني ضمن 
الستقطاب  الدولة  توجه  يف  تصب   ، طموح  برنامج 

ومهنة  الرتبوي  املجال  يف  القطرية  والكوادر  الكفاءات 
التدريس عىل وجه الخصوص. 

وأشارت الخاطر اىل أن وزارة التعليم والتعليم العايل حريصة 
عىل استقطاب املزيد من الكفاءات والكوادر املؤهلة ملهنة 
الذي تشكل  التدريس، وذلك من خالل برنامج “طموح” 

الكوادر القطرية النواة األساسية فيه.
املتميزين من  الفرصة للطالب  أيضاً  الربنامج  كما يمنح 
أبناء القطريات ومواليد دولة قطر لاللتحاق بالدراسة يف 
التخصصات الرتبوية، وبالتايل سد احتياجات سوق العمل 

يف هذه املجاالت.
وذكرت إن برنامج طموح الذي مىض عىل تطبيقه أكثر من 
خمس سنوات بني وزارة التعليم والتعليم العايل وجامعة 
القطريني  استقطاب  يف  أسهم  الرتبية  كلية  عرب  قطر 
الربنامج  هذا  مخرجات  وبدأت  التعليم،  بمهنة  لاللتحاق 

تزداد سنويا، إال أن طموحنا استقطاب املزيد من أبنائنا 
وبناتنا لاللتحاق بهذا الربنامج، فجاء املقرتح الذي تقدمت 
بتعديل  العايل  والتعليم  التعليم  بوزارة  البعثات  لجنة  به 
مخصصات املبتعثني ضمن برنامج طموح، وذلك بهدف 
استقطاب الكفاءات والكوادر القطرية ، عالوة عىل أبناء 
القطريات ومواليد دولة قطر ، وتشجيعهم عىل االلتحاق 
بالدراسة يف التخصصات الرتبوية ، وبالتايل سد احتياجات 

سوق العمل يف املجاالت الرتبوية والطبية. 
البعثات  إدارة  البوعينني مدير  الله  السيد عيل عبد  وأشاد 
الذي  الرتبوي  برنامج »طموح«  بقرار زيادة مخصصات 
مع  بالرشاكة  العايل  والتعليم  التعليم  وزارة  عليه  ترشف 
التنمية  والتنسيق مع وزارة  الرتبية بجامعة قطر،  كلية 
أن  اىل  مشرياً  االجتماعية،  والشؤون  والعمل  اإلدارية 
الربنامج أصبح جاذباً ليس فقط للقطريني وانما لفئات 
أخرى من املقيمني ميزهم القرار، وهم أبناء القطريات 

وحملة الوثائق ومواليد دولة قطر.«
من جهته ، أكد األستاذ أحمد جمعة جسيماني مدير 
إدارة شؤون املعلمني  ان هذا القرار يأتي ضمن جهود 
االلتحاق  عىل  والقطريات  القطريني  لتشجيع  الدولة 
الرتبية  بكلية  االلتحاق  خالل  من  التدريس  بسلك 
بجامعة قطر. منوهاً بأهمية توطني الكوادر التدريسية 
عىل  باإليجاب  ينعكس  سوف  الذي  األمر  مدارسنا،  يف 

العملية التعليمية بأكملها. 
وثّمن الدكتور صالح اإلبراهيم، مدير مدرسة الدوحة 
الثانوية للبنني القرار، مشرياً اىل تبني مدرسة الدوحة 
التعليم  ملهنة  القطريني  الطلبة  استقطاب  ملرشوع 
)ُعدنا(  الذي يهدف اىل إلحاق خريجي املدرسة بكلية 
إىل  يؤدي  مما  العلمية،  التخصصات  بجميع  الرتبية 
علمياً  املؤهلني  القطريني  املعلمني  من  أجيال  إيجاد 
املدرسة  التدريس مستقبالً.  وأطلقت  الحرتاف مهنة 
طالبنا  يلتحق  أن  ونأمل  عامني،  منذ  الربنامج  هذا 
بعد نهاية العام الدرايس املقبل إن شاء الله يف برنامج 

»طموح« بكلية الرتبية.
عىل  الحرص  كل  حريصون  إننا  اإلبراهيم:  وأضاف 
دعم جهود وزارة التعليم والتعليم العايل يف استقطاب 
الطالب القطريني إىل مهنة التدريس. ونسعى لتعميم 
هذه املبادرة بني طالب املدارس األخرى، ورفد برنامج 
بحيث  العامة،  الثانوية  خريجي  من  بالعديد  طموح 

تكون هذه املبادرة مكملة لربنامج طموح بالتعاون مع 
كلية الرتبية بجامعة قطر.

والقطريات  القطريني  الطالب  مخصصات  وتكون 
العربية  اللغة  لتخصصات  بالنسبة  التايل:  النحو  عىل 
الشهري  املخصص  والعلوم:  والرياضيات  واالنجليزية 
واحدة  ملرة  ريال  آلف   5 الكمبيوتر  وبدل  ريال،  آالف   10
خالل مدة البعثة، وبدل الكتب 5 أالف ريال ويرصف ملرة 
واحدة كل عام أكاديمي، وغريها من املخصصات األخرى 
املحددة يف الالئحة املالية لربنامج االبتعاث الحكومي. أما 
القطري  الطالب  فيحصل  التخصصات  لباقي  بالنسبة 
عىل مخصص شهري تبلغ قيمته 8000 ريال، باإلضافة 
املمنوحة  األخرى  واملكافآت  املخصصات  جميع  اىل 

للتخصصات أعاله.
القطريات  أبناء  من  القطريني  غري  للطالب  وبالنسبة 
تقرر  فقد  القطرية،  الوثائق  وحاميل  قطر  دولة  ومواليد 
للمبتعث ضمن برنامج  الدراسية  الرسوم  يتم تسديد  أن 
منحه  مع  البعثة،  مدة  طوال  درايس  فصل  لكل  طموح 
3000 ريال شهرياً، بدال من منحه سابقاً مبلغ )3,000( 

عن كل فصل درايس فقط.
برنامج  أطلقت  العايل  والتعليم  التعليم  وزارة  أن  ُيذكر 
»طموح«، قبل سنوات، وذلك لسد احتياجات املؤسسات 
الرتبوية الحكومية من الوظائف التعليمية، واملساهمة يف 
توطينها من مختلف التخصصات العلمية. وتم ادراج هذا 

الربنامج كأحد برامج االبتعاث الحكومي.
ويأتي برنامج »طموح« ضمن جهود الدولة لالستثمار يف 
الرتبوي  العمل  البرشية وبناء قدرات وطنية تقود  املوارد 
وكوادر  أطر  وخلق  قطر،  يف  التدريس  مجال  يف  سيما  ال 
متخصصة ذات تأهيل نوعي عال تستطيع اكتساب املعارف 
والخربات وأفضل املمارسات يف مجال تدريس الرياضيات 
والعلوم واللغات ونقلها للطلبة، وهي مجاالت يزداد اإلقبال 
عليها عاماً بعد عام، كما يعد الربنامج جزًءا من منظومة 
متكاملة لالرتقاء باملستوى األكاديمي واملهني للمعلمني، 
وإعدادهم وفقاً للمعايري املهنية الوطنية ومعايري املناهج 
نوعية  جودة  عىل  بالرضورة  سينعكس  مما  القطرية، 
الربنامج  يأتي  كما  املدارس.  يف  املخرجات التعليمية 
إدراكاً للدور االسرتاتيجي الذي يلعبه املعلم املتخصص يف 
منظومة تطوير التعليم مما يفيض إىل مخرجات تعليمية 

عالية املستوى تحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

فوزية الخاطر صالح  الٕبراهيمأحمد جسيمانىعىل البوعينيني

توفر أكاديمية الدوحة ثقافة حياة لطالبها. 
إننا نؤمن بأن المدارس يجب أن تكون مجتمع� 
مرح� و هادف� مما يمكن الطلبة من التحصيل 

الممتاز على الصعيد الروحي، ا�خالقي، 
االجتماعي، الفكري و الجسدي.

توفر المدرسة التالي:

   صفوفنا من الروضة و حتى الصف الثالث عشر:
(صفوف البنين و البنات غير مختلطة من الصف 

السادس و حتى الثالث عشر بفرع الوعب)

  المعلمون و موظفو الدعم مؤهلون و ذوو كفاءة عالية

   بيئة تعليمية نابضة بالحياة

   دمج أحدث وسائل االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 
   في العملية التعليمية

   ترسيخ القيم ا·سالمية و تحفيظ للقرآن الكريم

   إمكانية تعلم اللغة الصينية (المندرين) و الفرنسية كلغات 
   إضافية

التسجيل مفتـوح 
للعـام ا�كاديمـي ٢٠١٩  -  ٢٠٢٠

تمنح ا�كاديمية الطالب 
تعليم� مدى الحياة....

@ القسائم التعليمية متاحة للطالب القطريين

تابعنا على :
*Qatar National School Accreditation

(QNSA)

٤٠٢٠٢٧٩ ٩٧٤+ (التسجيل)
+٤٠٢٠٢٧٠٠ ٩٧٤

����������������������

اتصل بنا :
أكاديمية الدوحة -فرع الوعب

٤٤١٤٣٧٠٤ ٩٧٤+ (التسجيل)
+٤٤٥٠٩٩١٧ ٩٧٤

����������������������

أكاديمية الدوحة - فرع سلوى
٤٤٦٩٧٩٠٨ ٩٧٤+ (التسجيل)

+٤٤٦٩٦٧٤٩ ٩٧٤

����������������������

روضة الدوحة العالمية
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مدر�شة كي اأوف اديوكي�شن الدولية

مرحلة من  للأطفال  امللهم  للتعلم  متطورًا  مركزًا  الدولية  اديوكي�شن  اأوف  كي  مدر�شة   تعترب 

 قبل الرو�شة وحتى ال�شف الثاين ع�شر ) اأو خلل مرحلتي الرو�شة واالبتدائي(. كما يتم تدري�س

 املنهجني الفرن�شي واالأمريكي للطلب.

باأحدث واملزودة  الثمامة.  مبنطقة   2020-2019 الدرا�شية  لل�شنة  جديدة  مدر�شة  افتتاح   �شيتم 

�شباحة، وبركتي  الفنون،  وغرفة  الرق�س،  وا�شتوديو  مكتبات،   3 وعدد  خمتربًا،   21  املرافق: 

 وملعب للريا�شة.

واالجتماعية، والعاطفية،  الفكرية،  مهاراتهم  تطوير  من  الطلب  متكني  على  املدر�شة    حتر�س 

 واالإبداعية، واللياقة البدنية يف بيئة مليئة باأجواء الدعم والتحدي .   بجانب الكوادر التعليمية،

 ت�شعى املدر�شة جاهدة اىل تر�شيخ مبادئ اإيجابية  حتث الطلب على التعلم مدى احلياة واإدراك

التفكري مهارات  اكت�شاب  اىل  الطلب  يوجه  والذي  الدرا�شي   برناجمها  �شمن  الثقايف   االختلف 

العايل و اىل ابتكار حلول فعالة للم�شاكل لتحقيق النجاح يف احلياة.

70+

لقد تم افتتاح
أبواب التسجيل للسنة الدراسية

2020-2019
 ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على الرقم :

(+974) 4411 1604
أو عن طريق االيميل

admin@keyofeducationschool.com

 مبنى رقم : 12 ، منطقة : 50 ، �سارع رقم : 424 بالقرب من بي �سكوير مول ، الثمامة

اأ�ساتذة

معتمدون

طالب

م�سجلني

�سفوف

مميزة




