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الع�ايل،  والتعلي�م  والتعلي�م  الرتبي�ة  وزارة  تعل�ن 

عل�ى  للح�ص�ول  التق�دم  نتائ�ج  املقبل�ة  الف�رتة  خ�ال 

األأكادمي�ي  للع�ام  جدي�دة  تعليمي�ة  من�ص�اأة  رخ�ص�ة 

ب�اب  ال�وزارة  اأغلق�ت  حي�ث   ،2024  /  2023 املقب�ل 

.2022 دي�ص�مرب  �ص�هر  التق�دم 

الفلبين�ي  املنه�ج  األآتي�ة:  للمناه�ج  احتياجه�ا  موؤك�دة 

واملنه�ج  امل�ص�ري  واملنه�ج  الباك�ص�تاين  واملنه�ج 

ال�ص�ريانكي  واملنه�ج  الهن�دي  واملنه�ج  التون�ص�ي 

الوطني�ة. املعاي�ر  ومنه�ج 

اإىل  بالن�ص�بة  �ا  حاليًّ املتوف�رة  املناه�ج  اإن  وقال�ت: 

الربيط�اين  املنه�ج  ه�ي:  اخلا�ص�ة  األأطف�ال  ريا��ض 

رو�ص�ة،   )23( الوطني�ة  واملعاي�ر  رو�ص�ة،   )60(
 )12( الهن�دي  واملنه�ج  رو�ص�ة،   )13( األأمريك�ي  واملنه�ج 

واملنه�ج  ريا��ض،   )3( الفرن�ص�ي  واملنه�ج  رو�ص�ة، 

 )2( امل�ص�ري  واملنه�ج  رو�صت�ان،   )2( التون�ص�ي 

واح�دة. رو�ص�ة   )1( األأمل�اين  واملنه�ج  رو�صت�ان، 

فيوج�د  اخلا�ص�ة  املدار��س  اإىل  بالن�ص�بة  اأم�ا 

واملنه�ج  مدر�ص�ة،   )98( الربيط�اين  املنه�ج  �ا:  حاليًّ

 )30( الهن�دي  واملنه�ج  مدر�ص�ة،   )34( األأمريك�ي 

ومنه�ج  مدر�ص�ة،   )17( الوطني�ة  واملعاي�ر  مدر�ص�ة، 

مدار��س،   )5( الفرن�ص�ي  واملنه�ج  مدار��س،   )IB )6
ال�ص�وري  واملنه�ج  مدار��س،   )4( التون�ص�ي  واملنه�ج 

واملنه�ج  مدار��س،   )4( امل�ص�ري  واملنه�ج  مدار��س،   )4(
 )3( الباك�ص�تاين  واملنه�ج  مدار��س،   )3( األإي�راين 

واملنه�ج  مدار��س،   )4( الكن�دي  واملنه�ج  مدار��س، 

 )2( اللبن�اين  واملنه�ج  مدر�ص�تان،   )2( الفلبين�ي 

ل�كل  واح�دة  مدر�ص�ة  اإىل  باألإ�صاف�ة  مدر�ص�تان، 

واملنه�ج  األأردين  واملنه�ج  األأثيوب�ي  املنه�ج  م�ن: 

ال�ص�وداين  واملنه�ج  الرتك�ي  واملنه�ج  البنغادي�ص�ي 

و)املنه�ج  الفنلن�دي  واملنه�ج  الفل�ص�طيني  واملنه�ج 

األأمل�اين  واملنه�ج   )SABIS اأمريك�ي   + بريط�اين 

الياب�اين. واملنه�ج 

الدرا�ص�ي  الع�ام  خ�ال  �صم�ت  ق�د  ال�وزارة  وكان�ت 

املدار��س  قائم�ة  اإىل  جدي�دة  مدار��س   4 احل�ايل 

بع�د  التعليمي�ة  الق�ص�ائم  بنظ�ام  امل�ص�مولة 

اإىل  عدده�ا  لرتف�ع  األعتم�اد  عل�ى  ح�صوله�ا 

اجلدي�دة  املدار��س  اأن  اإىل  م�ص�رة  مدر�ص�ة،   121
الدولي�ة  ال�صوي�ص�رية  املدر�ص�ة  ه�ي  املن�صم�ة 

منطق�ة  يف  وثان�وي(  واإع�دادي  واإبتدائ�ي  )رو�ص�ة 
)رو�ص�ة  األإجنليزي�ة  اأك�ص�فورد  ومدر�ص�ة  اللقط�ة، 

واملدر�ص�ة  الغراف�ة،  منطق�ة  يف  واإبتدائي�ة( 

منطق�ة  يف  واإبتدائي�ة(  )رو�ص�ة  الدولي�ة  الوطني�ة 

)رو�ص�ة  اخلا�ص�ة  الدولي�ة  املن�ار  ومدر�ص�ة  الغراف�ة، 

وثان�وي(. واإع�دادي  واإبتدائ�ي 

الع�ايل،  والتعلي�م  والتعلي�م  الرتبي�ة  وزارة  ومتن�ح 

املدار��س  يف  يدر�ص�ون  الذي�ن  القطري�ن  الط�اب 

ق�ص�ائم  الوطن�ي،  األعتم�اد  عل�ى  احلا�صل�ة  اخلا�ص�ة 

الدول�ة  متنح�ه  م�ايل  مبل�غ  يف  تتمث�ل  تعليمي�ة 

كله�ا،  اأو  الدرا�ص�ية  الر�ص�وم  م�ن  ج�زء  لتغطي�ة 

ب�اأن  الق�ص�ائم  ه�ذه  عل�ى  احل�ص�ول  ي�ص�رتط  حي�ث 

ال  باأن�ه  يفي�د  اأم�ره  ويل  م�ن  خطاب�ا  الطال�ب  يق�دم 

عمل�ه. م�كان  م�ن  تعلي�م  ب�دل  اأي  يتلق�ى 

األ�ف  ب��28  الق�ص�يمة  قيم�ة  ال�وزارة  وح�ددت 

الف�ص�ل  خ�ال  األأوىل  دفعت�ن،  عل�ى  تدف�ع  ري�ال 

م�ن  واح�د  �ص�هر  بع�د  حتدي�ًدا  األأول  الدرا�ص�ي 

خ�ال  الثاني�ة  والدفع�ة  الدرا�ص�ية،  ال�ص�نة  بداي�ة 

يناي�ر. �ص�هر  يف  الث�اين  الدرا�ص�ي  الف�ص�ل 

وح�ول الرتاخي��س اجلدي�دة، قال�ت ال�وزارة اإن اإدارة 

من�ص�اأة  لفت�ح  طلب�ا   38 تلق�ت  املدار��س  تراخي��س 

نوفم�رب   1 م�ن  الف�رتة  خ�ال  جدي�دة  تعليمي�ة 

اأن  موؤك�دة   ،2022 املا�ص�ي  دي�ص�مرب   31 حت�ى 

احل�ص�ول  اإج�راءات  ا�ص�تكمال  عل�ى  مت�ت  املوافق�ة 

وريا��ض  مدار��س  ل��4  التعليمي�ة  الرخ�ص�ة  عل�ى 

.2023  /  2022 األأكادمي�ي  الع�ام  يف  اأطف�ال 

منح�ت  األأرب�ع  التعليمي�ة  الرخ��س  اأن  واأ�صاف�ت 

»بي�ت  رو�ص�ة  األأوىل  ومدر�ص�تن،  لرو�صت�ن 

وطني�ة«  »معاي�ر  منه�ج  وتدر��س  وامل�رح«  اجل�دة 

ا�ص�تعابية  بطاق�ة  خال�د«  »ع�ن  منطق�ة  يف 
ف�ورورد«  »�ص�تيب  رو�ص�ة  والثاني�ة  طالب�ًا،   134
بطاق�ة  العم�د«  »اأم  منطق�ة  يف  بريط�اين  ومنهجه�ا 

املتح�دة  املدر�ص�ة  والثالث�ة  طالب�ًا،   180 ا�ص�تعابية 

وثان�وي(  واإع�دادي  واإبتدائ�ي  )رو�ص�ة  الدولي�ة 

بطاق�ة  »اللوؤل�وؤة«  منطق�ة  يف  بريط�اين  ومنهجه�ا 

اأكادميي�ة  والرابع�ة  طالب�ًا،   3170 ا�ص�تعابية 

واإبتدائ�ي  )رو�ص�ة  اأمرك�ي  ومنهجه�ا  ف�ورج«  »ف�ايل 
ال�ص�ودان«  »فري�ج  منطق�ة  يف  وثان�وي(  واإع�دادي 

طال�ب.  1200 ا�ص�تيعابية  بطاق�ة 

اإ�صدار خا�ص ي�صدر عن
دار

إعداد:  محمد الجعبري الخميس  9  مارس  2023

يــة
ــــا

رع
بـــ



الخميس 9  مارس  22023
20232023

الّدوح�ة  اأكادميّي�ة  مدار��س  �ص�ّجلت 

بالكام�ل  ومملوك�ة  تابع�ة  �ص�ركة  )وه�ي 
القاب�ص�ة  التعليمي�ة  الفال�ح  ل�ص�ركة 

التح�اق  يف  اإجمالّي�ة  زي�ادة  ��س.م.ع.ق( 

الع�ام  م�ن   15% بن�ص�بة  الط�اب 

الّدرا�ص�ّي 2021 /2022 اإىل 2022 /2023، 

فروعه�ا  اأح�د  يف  بن�ص�بة 27%  زي�ادة  م�ع 

م�ع  متا�ص�يًا  ذل�ك  وياأت�ي  الف�رتة.  لنف��س 

والتطويري�ة  التنموي�ة  ال�ص�ركة  اأه�داف 

الت�ي  اجلدي�دة  امل�ص�اريع  خ�ال  م�ن 

م�ن  جدي�دة  حقب�ة  تر�ص�م  �ص�وف 

ال�ص�ركة. تاري�خ  يف  والنم�و  التو�ص�عات 

مجموعة مدارس
أكاديمية الدوحة

جمموع�ة  ت�ص�م  الّدوح�ة  اأكادميّي�ة 

عل�ى  املعتم�دة  امل�ص�تقّلة  املدار��س  م�ن 

م�ن  وال�ّدويل  الوطن�ّي  عيدي�ن  ال�صّ

تق�ع  وه�ي  املختل�ط،  الّتعلي�م  مدار��س 

بح�رارة  ترّح�ب  قط�ر.  الّدوح�ة-  يف 
)الذي�ن  األأطف�ال  ريا��ض  ط�ّاب  بجمي�ع 

و)18  اأع�وام(   3( ب�ن  اأعماره�م  ت�رتاوح 

ي�ص�مل  خمتلًط�ا  منهًج�ا  وتق�ّدم  عاًم�ا( 

ومنه�ج  ألإجنل�رتا  الوطن�ي  املنه�ج 

الوطنّي�ة  واملناه�ج  ال�ّدويل  كامربي�دج 

الّط�اب  باإع�داد  املدر�ص�ة  تق�وم  قط�ر.  يف 
�هادة  )ال�صّ  IGCSE ألمتحان�ات  بنج�اح 

اّلت�ي  الثان�وّي(  للّتعلي�م  الّدولّي�ة  العاّم�ة 

يف  املّتح�دة  اململك�ة  يف  تقييمه�ا  مّت 
املتق�ّدم  امل�ص�توى  وامتحان�ات   11 �ّف  ال�صّ

و13.  12 ف�ن  ال�صّ يف 
قب�ل  م�ن  الّدوح�ة  اأكادميّي�ة  �ص�ت  تاأ�صّ

بن�ت  عائ�ص�ة  �يخة  ال�صّ الّدكت�ورة 

وه�ي   .2000 �ص�بتمرب  يف  ث�اين  اآل  فال�ح 

اأكادميّي�ة  مدار��س:  ث�اث  األآن  ت�ص�ّم 

واأكادميّي�ة  الوع�ب،  ف�رع  الّدوح�ة 

الّدولّي�ة  والّدوح�ة  �ص�لوى،  ف�رع  الّدوح�ة 

بتعلي�م  وتق�وم  األأطف�ال..  لريا��س 

يف  ميثل�ون  طال�ب   2500 م�ن  اأك�ر 

تدري��س  يت�ّم  جن�ص�ّية.   55 �ط  املتو�صّ

درا�ص�ّية  ف�ص�ول  يف  والطالب�ات  الط�اب 

فم�ا  اد��س  ال�صّ �ّف  ال�صّ م�ن  منف�صل�ة 

عل�ى  الرّتكي�ز  اإىل  وباألإ�صاف�ة  ف�وق. 

ت�ص�ّجع  احل�ص�اب،  وتنمي�ة  األأّمّي�ة  حم�و 

م�ن  األإدم�اج  �ا  اأي�صً الّدوح�ة  اأكادميّي�ة 

واأل�ص�رتاتيجّيات  املمار�ص�ات  خ�ال 

اخلدم�ات.  وتوف�ر  املتماي�زة  واألأ�ص�اليب 

ور�ص�التها  روؤيته�ا  �صل�ب  يف  وين�درج 

واملب�ادئ  الّتعالي�م  تعزي�ز  وممار�ص�اتها 

. مّية �ص�ا ألإ ا

الّدكت�ورة  قال�ت  ال�ص�دد  ه�ذا  ويف 

ث�اين  اآل  فال�ح  بن�ت  عائ�ص�ة  �يخة  ال�صّ

الّتعليمّي�ة  الفال�ح  �ص�ة  وموؤ�صّ رئي�ص�ة 

بوج�ود  ا  ج�دًّ فخ�ورة  »اأن�ا  القاب�ص�ة: 

�ا  اأكادميًيّ املوهوب�ن  الّط�اب  ه�وؤألء  مث�ل 

اأكادميّي�ة  يف  ا�ص�تثنائّي  ب�ص�كل 

لتوف�ر  جاهدي�ن  ون�ص�عى  الّدوح�ة. 

لطّابن�ا؛  الّتعلي�م  م�ن  نوعّي�ة  اأف�ص�ل 

ومن الوا�صح اأّن طّابنا يبدعون«.

اإدوارد  �يد  ال�صّ ق�ال  جهت�ه،  وم�ن 

اأكادميّي�ة  مدار��س  مدي�ر  كوب�ر، 

مدار��س  جمموع�ة  »جتم�ع  الّدوح�ة: 

رائًع�ا  جمتمًع�ا  الدوح�ة  اأكادميّي�ة 

عل�ى  قائم�ة  كمدر�ص�ة  املتعّلم�ن.  م�ن 

الّذات�ّي،  والّنق�د  الّراجع�ة  الّتغذي�ة 

ب�ه  يحت�ذى  من�وذج  اإىل  يومًي�ا  ن�ص�عى 

املتعّلم�ن  لتطوي�ر  الازم�ة  �مات  لل�صّ

عل�ى  القادري�ن  واملواطن�ن  احلي�اة  م�دى 

للمجتم�ع«. منتج�ة  م�ص�اهمات  تق�دمي 

جزء من مؤّسسة الفالح 
Q.P.S.C التّعليمية القابضة

الفال�ح  �ص�ة  موؤ�صّ م�ن  ج�زء  املجموع�ة 

واّلت�ي   ،Q.P.S.C القاب�ص�ة  الّتعليمي�ة 

لي�صبح�وا  �باب  ال�صّ برعاي�ة  تلت�زم 

ولديه�م  �ا  اجتماعًيّ م�ص�وؤولن  مواطن�ن 

بالهوّي�ة  ق�وّي  واإح�صا��س  انتم�اء 

القاب�ص�ة  الفال�ح  ت�ص�مل  الوطنّي�ة. 

م�ع   AFG »كلي�ة  �ا  اأي�صً الّتعليمّي�ة 

جنًب�ا  تتي�ح  واّلت�ي  اأبردي�ن«،  جامع�ة 

الّدوح�ة  اأكادميّي�ة  م�ع  جن�ب  اإىل 

الّتمهي�دّي  امل�ص�توى  م�ن  املتمّي�ز  الّتعلي�م 

املاج�ص�تر. درج�ة  اإىل 

حاصلة على اعتماد المدارس 
)QNSA( الوطنيّة القطريّة

اعتم�اد  مّت   ،2022 نوفم�رب  م�ن  اعتب�اًرا 

الوع�ب  الّدوح�ة  اأكادميّي�ة  فرع�ي 

قب�ل  م�ن  دولًي�ا  بالكام�ل  و�ص�لوى 

للمدار��س  اإجنان�د  ني�و  جمعّي�ة 

ح�صل�ت  اأن  بع�د   )NEAS( والكلي�ات 

الوطنّي�ة  املدار��س  اعتم�اد  عل�ى  بالفع�ل 

�ص�ابق  وق�ت  يف   )QNSA( القطرّي�ة 

تلبي�ة  اإىل  باألإ�صاف�ة   ،2022 ع�ام  م�ن 

اخلم�ص�ة  �ص�ة«  املوؤ�صّ »معاي�ر  وحتقي�ق 

تغط�ي  واّلت�ي   NEASC ل��  ارم�ة  ال�صّ

واحلوكم�ة  والقي�ادة  والّتعلي�م  الّتعّل�م 

واملراف�ق  والّتموي�ل  الب�ص�رّية  وامل�وارد 

و�ص�ع  مّت  وق�د  �امة،  وال�صّ ّح�ة  وال�صّ

م�ص�ار  اأعل�ى  �صم�ن  �ا  اأي�صً املدار��س 

 )ACE( وه�و   )NEASC( ل��  اعتم�اد 

للمدار��س   ACE الّتعّل�م  باإط�ار  ويو�ص�ى 

والت�زام  ق�درة  اأعل�ى  تظه�ر  الت�ي 

الّتح�ص�ن. مبوا�صل�ة 

التّعلّم لغد أفضل 
التغ�ّر،  �ص�ريع  ع�امل  يف  نعي��س  نح�ن 

حي�ث يج�ب اأن نع�ّد طّابن�ا للحي�اة يف 

وظائ�ف  يف  �ص�يعملون  حي�ث  جمتم�ع 

با�ص�تخدام  �ا،  حالًيّ موج�ودة  غ�ر 

م�ن  بع�د.  اخرتاعه�ا  يت�ّم  مل  تقني�ات 

اأكادميّي�ة  يف  املختلط�ة  مناهجن�ا  خ�ال 

عل�ى  كب�ر  ب�ص�كل  نرّك�ز  الّدوح�ة، 

�خ�صّي  ال�صّ الّتعّل�م  مه�ارات  تطوي�ر 

وجتعله�م  �ص�بابنا  تط�ّور  اّلت�ي  والتفك�ر 

وقادري�ن  ومتكّيف�ن،  مرن�ن  مفّكري�ن 

املتغ�ّرة  الّظ�روف  يف  التنّق�ل  عل�ى 

والّتثبي�ط،  األإحب�اط  م�ن  خ�وف  دون 

الق�رن  متطّلب�ات  تلبي�ة  م�ن  ومتكينه�م 

والع�ص�رين. احل�ادي 

شركة الفالح التعليمية تعلن عن تسجيل مدارس 
أكاديمية الدوحة زيادة إجمالية في التحاق الطالب 
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عمليات  اأن  الوزارة  بينت  كما 

األأحكام  وفق  تتم  والنقل  الت�صجيل 

التالية: يتم ح�صاب العمر على اأ�صا�س 

من  �صبتمرب   30 يف  امليادي  التقومي 

العمر  ح�صاب  يف  يعول  القبول،  عام 

حالة  ويف  األأ�صلية،  املياد  �صهادة  على 

املياد؛  �صهادة  على  احل�صول  تعذر 

ي�صرت�صد بجواز ال�صفر �صاري املفعول، 

من  وال�صهر  اليوم  ذكر  عدم  حالة  )ويف 
يح�صب  ال�صفر(؛  بجواز  املياد  تاريخ 

من  يوليو   1 من  التقديري  املياد  تاريخ 

�صنة الوألدة املثبتة بجواز ال�صفر طبقًا 

اأي  ت�صجيل  يجوز  ال  امليادي،  للتقومي 

طالب ال يحمل رقمًا �صخ�صيًا من وزارة 

الداخلية بدولة قطر، ال يجوز ت�صجيل 

زيارة،  بتاأ�صرة  الباد  دخل  طالب  اأي 

الطلبة  جلميع  األأ�صلية  النجاح  �صهادة 

من  م�صدقة  النجاح  �صهادة  القطرين، 

غر  الطلبة  جلميع  اخلارجية  وزارة 

القطرين والقادمن من خارج الدولة، 

التقيد بقبول وت�صجيل الطلبة ح�صب 

ال�صلم التعليمي لدولة قطر من ال�صف 

األأول حتى ال�صف الثاين ع�صر.

اأكتوبر  اأ�صهر  حتديدها  على  واأكدت 

فرتة  كاآخر  ودي�صمرب  ونوفمرب 

أل�صتثناء �صن القبول للمراحل العمرية 

اأنه  اىل  ألفتة  فقط،  األأوىل  الثاث 

احلد  فاإن  اجلاليات،  ملدار�س  بالن�صبة 

وفق  يكون  الطاب  قبول  ل�صن  األأدنى 

األأعمار املتبعة يف دولهم، وعلى املدار�س 

�صفارتها،  اإ�صراف  حتت  تعمل  التي 

تراخي�س  اإدارة  تزويد  يجب  كذلك 

واحلد  األأدنى  باحلد  اخلا�صة  املدار�س 

األأعلى ل�صن القبول ُمعتَمَدْيِن من قبل 

�صفارتها.

وقالت وزارة الرتبية والتعليم، اإنه عند 

حكومية  مدر�صة  من  طالب  اأي  انتقال 

يتم  دولية  اأو  خا�صة  مدر�صة  اأي  اإىل 

ت�صجيله بناًء على اآخر �صهادة درا�صية.

اخلا�س  التعليم  �صوؤون  قطاع  وي�صرف 

والتعليم  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

ت�صم  للح�صانة  داًرا   181 على  العايل 

مدر�صة  و345  طفل،   5000 من  اأكر 

 220 من  اأكر  ت�صم  خا�صة  ورو�صة 

مركًزا   168 اإىل  باألإ�صافة  طالب،  األف 

ا، حيث ي�صل اإجمايل  ا وتدريبيًّ تعليميًّ

اإىل  اخلا�صة  التعليمية  املن�صاآت  عدد 

694 من�صاأة يف دولة قطر.
والزيادة  التطور  مب�صتوى  يتعلق  وفيما 

األأطفال  وريا�ض  املدار�س  اأعداد  يف 
اخلم�س  ال�صنوات  خال  اخلا�صة 

مدر�صة   268 بلغت  فقد  املا�صية، 

اأما   ،)2019  /  2018( العام  يف  ورو�صة 

فقد  الدرا�صي )2019 / 2020(  العام  يف 
بلغت 303، ويف العام الدرا�صي )2020 

/ 2021( بلغت 321، ويف العام الدرا�صي 
)2021 / 2022( بلغت 338، اأما يف العام 
الدرا�صي احلايل )2022 / 2023( فقد بلغ 

العدد األإجمايل 345 مدر�صة ورو�صة، ما 

بدًءا  ال�صنوية  الزيادة  ن�صبة  اأن  يعني 

 )2019   /   2018( الدرا�صي  العام  من 

ت�صل اإىل %7 تقريًبا.

اخلا�س  التعليم  �صوؤون  قطاع  وي�صرف 

األأطفال  وريا�ض  احل�صانة  ُدور  على 

التعليمية  واملراكز  اخلا�صة  واملدار�س 

الرخ�س  مبنح  ويقوم  قطر،  دولة  يف 
املن�صاآت  لهذه  الازمة  التعليمية 

مدى  ومتابعة  وجتديدها،  التعليمية 

املنظمة،  والقوانن  باللوائح  التزامها 

اإدارة  هي:  اإدارات  اأربع  القطاع  وي�صم 

تراخي�س  واإدارة  احل�صانة،  دور 

املدار�س  واإدارة  اخلا�صة،  املدار�س 

وريا�ض األأطفال اخلا�صة، واإدارة مراكز 

اخلدمات التعليمية، وفيما يلي اإطالة 

ور الذي توؤديه هذه األإدارات: على الدَّ

درا�صة  احل�صانة  دور  اإدارة  تتوىل 

احل�صانة،  ُدور  من  الدولة  احتياجات 

هذه  لتلبية  املنا�صبة  احللول  واإيجاد 

احلاجات لدى خمتلف �صرائح املجتمع، 

ة  األإداريَّ الوحدات  مع  بالتن�صيق  وذلك 

املعنية، ف�صًا عن اقرتاح وتطوير �صروط 

مبا  احل�صانة،  دور  ت�صنيف  و�صوابط 

وامل�صروفات  العاملن  موؤهات  ذلك  يف 
تلقي  جانب  اإىل  حت�صيلها،  يتم  التي 

باإن�صاء  التجديد  اأو  الرتخي�س  طلبات 

واإ�صدارها  ودرا�صتها  احل�صانة  دور 

واألإ�صراف  للقانون،  َوفًقا  وجتديدها 

التزامها  من  للتاأكد  احل�صانة  دور  على 

بال�صروط الازم توفرها ملمار�صة العمل 

املائمة  والظروف  البيئة  وتوفر  بها، 

ومواهبهم،  األأطفال  قدرات  لتنمية 

من  متكاملة  قاعدة  اإعداد  جانب  اإىل 

بُدور  التعليمية  واملعلومات  البيانات 

والرقابة  األإ�صراف  ويتم  احل�صانة، 

دور  من  مة  امُلقدَّ اخلدمات  جودة  على 

ميدانية  زيارات  طريق  عن  احل�صانة 

من قبل موظفي األإدارة.

اخلا�صة  املدار�س  تراخي�س  اإدارة  اأما 

من  الدولة  احتياجات  بدرا�صة  فتقوم 

اخلا�صة،  األأطفال  وريا�ض  املدار�س 

ومتطلبات  معاير  وتطوير  واإعداد 

ودرا�صة  لها،  الرتخي�س  على  احل�صول 

للمعاير  وفًقا  الرتاخي�س  طلبات 

املعتمدة، ومنح الرتاخي�س وجتديدها، 

وت�صجيل  قبول  قواعد  على  واألإ�صراف 

ال�صيا�صات  واقرتاح  النظام  يف  الطلبة 

الدرا�صية  بالر�صوم  املتعلقة  وال�صوابط 

مع  بالتن�صيق  اخلا�صة  للمدار�س 

الوحدات األإدارية املعنية.

كما تقوم اإدارة املدار�س وريا�ض األأطفال 

على  واألإ�صراف  باملتابعة  اخلا�صة 

الريا�س واملدار�س اخلا�صة والتاأكد من 

واللوائح  والقوانن  باألأنظمة  التزامها 

واخلطط  امل�صادر  واعتماد  املعتمدة، 

الربامج  جودة  ومتابعة  التعليمية، 

و�صعوبات  األإعاقة  ذوي  للطلبة  مة  امُلقدَّ

التعلم، بالتن�صيق مع الوحدات األإدارية 

واعتماد  املخت�صة،  واجلهات  املعنية 

املدر�صية  والربامج  األأن�صطة  ومتابعة 

وتقييم  الوطنية،  الهوية  ز  ُتعزِّ التي 

جودتها، وو�صع �صوابط ومعاير اختيار 

والعمل  املتميزة،  األأجنبية  املدار�س 

على ا�صتقطابها.

مراكز  اإدارة  بدور  يتعلق  فيما  اأما 

على  ت�صرف  فهي  التعليمية  اخلدمات 

اخلا�صة،  التعليمية  املراكز  كافة 

والتاأكد  الرتخي�س  منح  ذلك  يف  مبا 
جودة  وتقييم  بالقانون،  التزامها  من 

العمليات فيها.

الدولة  يف  اخلا�صة  املدار�س  وت�صمل 

اجلاليات  ومدار�س  الدولية  املدار�س 

علًما  ا،  تعليميًّ منهًجا   25 تطبق  التي 

انت�صاًرا  األأكر  التعليمي  املنهج  باأن 

هو  قطر  يف  اخلا�صة  املدار�س  بن 

املنهج الربيطاين، يليه املنهج األأمريكي، 

ثم املنهج الهندي، ومن ثم بقية املناهج 

القطاع  اأهمية  تنبع  هنا  ومن  األأخرى، 

البدائل  توفر  يف  اخلا�س  التعليمي 

تلك  يف  والتنوع  التعليمية  واخلدمات 

من  انطاًقا  األأفراد  لكافة  اخلدمات 

تطوير  يف  قطر  دولة  اإ�صرتاتيجية 

التعليم ب�صورة �صاملة.

من  اأكر  يلتحق  الراهن  الوقت  ويف 

قطر  يف  الطلبة  جمموع  من   60%
اأكر  اىل  ينتمون  اخلا�صة،  باملدار�س 

من 85 جن�صية، وهو ما يوؤكد اأن دولة 

فيها،  للعمل  م�صجعة  بيئة  ُتَعد  قطر 

ومكاًنا اآمًنا أل�صتقطاب العائات، والذي 

لتلك  التعليم  لتوفر  الفر�صة  يتيح 

العائات.

األأطفال  وريا�ض  املدار�س  تلتزم  كما 

من  الوزارة  ت�صعه  مبا  اخلا�صة 

على  تعمل  واأنظمة  و�صوابط  قوانن 

فيها،  الرتبوية  والعملية  اأدائها  تقييم 

والعادات  بالقيم  األلتزام  �صرورة  مع 

ده القانون، وتقوم  والتقاليد، وفق ما حدَّ

لل�صفارات  التابعة  الدولية  املدار�س 

بلدانها  ملعاير  وفًقا  مناهجها  بتطبيق 

األأ�صلية.

اخلا�س  التعليم  �صوؤون  قطاع  وُيويل 

املواد األإلزامية الثاث »اللغة العربية – 

األإ�صامية«  الرتبية   – القطري  التاريخ 

موادَّ  اإقرارها  مت  حيث  بالًغا،  اهتماًما 

ح�صب  املدار�س،  جميع  يف  اإلزاميًة 

الوزارة،  اإ�صرتاتيجية  من  الرابع  املحور 

والذي يخت�س باملواطنة والقيم العربية 

واألإ�صامية.

اخلا�س  التعليم  قطاع  دور  ويت�صع 

والرحات  األأن�صطة  تعزيز  لي�صمل 

األأطفال  وريا�ض  املدار�س  يف  املدر�صية 

األإلزامية  األأن�صطة  فيها  مبا  اخلا�صة، 

هذه  حُتقق  حيث  واألختيارية، 

الوزارة،  اإ�صرتاتيجية  اأهداف  األأن�صطة 

املواطنة  قيم  بتعزيز  املتعلقة  خا�صة 

جانب  اإىل  املحلية،  بالثقافة  واألعتزاز 

األأخرى،  والثقافات  ال�صعوب  احرتام 

ومن �صمن األأن�صطة األإلزامية املنا�صبات 

األإ�صامية والوطنية.

لجميع المراحل الدراسية للعام األكاديمي المقبل 2023 / 2024

استمرار فتح التسجيل بالمدارس الخاصة حتى أكتوبر 2023

} كتب - حممد اجلعربي 

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في فتح 
عمليات التسجيل بالمدارس الخاصة والجاليات والدولية، 

حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل 2023، وذلك  لجميع 
المراحل الدراسية للعام األكاديمي المقبل 2024/2023 .

وقال قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن 
عملية التسجيل هذا العام ستكون وفق اللوائح المنظمة 

التي وضعها قطاع التعليم الخاص بالوزارة، والتي تحدد 
طرق التقديم والتسجيل وتحديد سن القبول لكل مرحلة، 

كذلك آليات التسجيل وعمليات النقل بالنسبة للطلبة 
القطريين وأبناء القطريات ومجلس التعاون الخليجي، 

كذلك بالنسبة للطلبة القادمين من الخارج.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن فتح باب 

التسجيل للطلبة القادمين من خارج الدولة، سيستمر 

حتى نهاية شهر يناير المقبل 2024 م، على أن تحدد 
المدرسة آلية التسجيل المناسبة لها، ويشترط أن يتم 

اإلعالن عنها مع مراعاة عدم مخالفتها للوائح والقوانين 
الخاصة بالتسجيل المعتمدة لدى الوزارة، كما حددت 

الوزارة سن القبول في جميع المراحل وتم إرسالها إلى 
جميع المدارس الخاصة بالدولة؛ الفتة إلى أن هذه األعمار 

تحدد الحد األعلى والحد األدنى للعمر الزمني لقبول الطلبة.

التسجيل يكون وفق اللوائح المنظمة التي وضعها قطاع 
التعليم الخاص 

نهاية  حتى  الخارج  من  القادمين  الطلبة  تسجيل  استمرار 
يناير 2024

احتساب عمر الطالب وفق التقويم الميالدي في 30 سبتمبر 
العام المقبل
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} حوار/ حنان الغزواين

{  ملاذا يجب اختيار جامعة 
�سيتي يونيفر�ستي كوليدج 

بال�سراكة مع جامعة 

اأول�سرت عن باقي املوؤ�س�سات 

الرائدة يف تطوير التعليم 

العايل يف قطر؟

جامعة  مع  �صراكتها  خال  من 

اجلامعة  تقدم  اأول�صرت، 

التاأ�صي�س  درجات  من  جمموعة 

العليا  والدرا�صات  والبكالوريو�س 

مت  والتي  دولًيا  بها  املعرتف 

وزارة  قبل  من  جميًعا  ترخي�صها 

التعليم والتعليم العايل يف قطر.

يونيفر�صتي  �صيتي  تقدم 

فريدة  اأكادميية  برامج  كوليدج 

جتربة  كذلك  وتوفر  نوعها،  من 

املهنين  تنا�صب  مرنة  تعليمية 

عن  ف�صًا  العاملن،  واألأفراد 

احلرم  بها  يتمتع  التي  املميزات 

وي�صت  يف  احلديث  اجلامعي 

جتربة  اأف�صل  يقدم  والذي  باي، 

مقارنًة  �صموأًل  واأكرها  طابية 

يف  اخلا�صة  اجلامعات  بباقي 

قطر.

{  ما هي التخ�س�سات التي 
توفرها اجلامعة يف الوقت 

احلايل؟

والعديد  للجميع.  خيارات  لدينا 

على  التعليمية  الربامج  من 

النحو التايل:

- برامج املرحلة اجلامعية:

اإدارة  يف  العلوم  بكالوريو�س   *
األأعمال )مع مرتبة ال�صرف(.

اإدارة  يف  العلوم  بكالوريو�س   *
مرتبة  احلو�صبة )مع  مع  األأعمال 

ال�صرف(.

* بكالوريو�س العلوم يف حتليات 
األأعمال )مع مرتبة ال�صرف(.

علوم  يف  العلوم  بكالوريو�س   *
الكمبيوتر )مع مرتبة ال�صرف(.

يف  الهند�صة  بكالوريو�س   *
مرتبة  )مع  األ�صطناعي  الذكاء 

ال�صرف(.

-برامج الدرا�سات العليا:

* ماج�صتر اإدارة األأعمال - املراأة 
يف املنا�صب القيادية.

* ماج�صتر العلوم يف الت�صويق.
* ماج�صتر اإدارة األأعمال.

األإدارة  يف  التعليم  ماج�صتر   *
التعليمية.

العايل  الوطني  الدبلوم   *
الربيطاين.

* الدبلوم العايل يف األأعمال
احلو�صبة  يف  العايل  الدبلوم   *

مع األأمن ال�صيرباين

احلو�صبة  يف  العايل  الدبلوم   *
مع هند�صة ال�صبكات

:)IFP( برامج التاأ�سي�س الدولية

والعلوم  والفنون  األأعمال  م�صار   *
)BAHSS(  األإن�صانية واألجتماعية

والتكنولوجيا  العلوم  م�صار   *
)STE(  والهند�صة

{  ماذا عن معايري القبول 
املعتمدة للجامعة؟

نفتح باب الت�صجيل مرتن يف 

ويناير،  �صبتمرب  خال  ال�صنة 

�صروط القبول كالتايل: 

اجلامعية  املرحلة  اإىل  بالن�صبة 

املدة   - التاأ�صي�س(  ذلك  يف  )مبا 
من 3 اإىل 4 �صنوات.

العامة  الثانوية  اإمتام  �صهادة   *
مع ) GCSE )5 * Grade C اأو

 C الدرجة  A م�صتويات ثاثة   *
اأو اأعلى.

الدولية  البكالوريا  �صهادة   *
)بحد اأدنى 24 نقطة، 12 نقطة 

على األأقل(.

العامة  الثانوية  �صهادة   *
اأدنى  بحد  )الثانوية(  القطرية 

%50 يف 5 مواد.
* �صهادة الثانوية /نظام اأمركي 
مبعدل تراكمي 2.0 مبا يف ذلك 

اجتياز 5 مواد درا�صية.

* للدخول املبا�صر: IELTS درجة 
6.0 كحد اأدنى اأو ما ال يقل عن 

5.5 يف كل نطاق.
* للدخول عن طريق التاأ�صي�س: 
IELTS ما ال يقل عن 5.0 نطاق اأو 

ما ال يقل عن 5.0 يف كل مهارة.
ماج�صتر   - العليا  الدرا�صات 

 - األأعمال  اإدارة  يف  وماج�صتر 

املدة �صنتان )بدوام جزئي(.

 2.2 مع  البكالوريو�س  درجة   *
على   )2.6 الرتاكمي:  )املعدل 
ما  اأو  ال�صرف  مرتبة  مع  األأقل 

يعادلها.

يقل  أل  مبا   6.0 درجة   IELTS  *
عن 5.5 يف نطاق واحد فقط.

عن  تقل  ال  عملية  خربة   *
�صنتن )ماج�صتر اإدارة األأعمال 

الن�صاء يف القيادة(.

BTEC HND - املدة �صنتان.
* �صهادة اإمتام الثانوية العامة.

* IELTS درجة 5.0 كحد اأدنى.
* واحد مما يلي - IFD، م�صتوى 
 ،IB �صهادة  )ناجح(،  واحد 

.BTEC 3 م�صتوى

{  هل هناك منهجية تدريب 
خا�سة تتبعها اجلامعة؟ 

يونيفر�صتي  �صيتي  تطبق 

كوليدج منهجية التعليم القائم 

جانب  اإىل   )OBE( النتائج على 

التعلم من خال منهجية العمل 

التعليمية  وطريقتنا   ).LBDM(
مع  وتتكيف  الطالب  على  تركز 

احتياجات كل طالب.

{  ما هي اخلطوات التي 
تتبعها اجلامعة من اأجل 

تطوير الطلبة؟

خطة  بتطوير  قمنا  لقد 

الطاب.  لتنمية  �صنوية 

جماألت  جميع  ي�صمل  وهذا 

والتنمية  األأكادميي،  التطوير 

الا  واألأن�صطة  ال�صخ�صية، 

التطوعي،  والعمل  �صفية، 

والفعاليات اخلرية، والتوا�صل 

توفر  اإىل  نهدف  األجتماعي. 

اأثناء  رائعة  طابية  جتربة 

الدرا�صة يف �صيتي يونيفر�صتي 

�صيتذكره  �صيء  وهو  كوليدج، 

بعد  حياتهم  طوال  الطاب 

التخرج وترك اجلامعة.

{  اأخربنا باملزيد عن 
ال�سراكة مع جامعة 

اأول�سرت، وما مدى اأهميتها؟

يونيفر�صتي  �صيتي  تقدم 

كوليدج، بال�صراكة مع جامعة 

معتمدة  وبرامج  دورات  اأول�صرت، 

قطر  داخل  املتحدة  اململكة  من 

ومرخ�صة من قبل وزارة التعليم 

هذه  تتيح  العايل.  والتعليم 

القطرين  للطاب  ال�صراكة 

واملقيمن اإكمال برامج تعليمية 

واحل�صول على موؤهات معتمدة 

من اململكة املتحدة دون مغادرتهم 

بلد اإقامتهم.

{  ما هي املرافق وامليزات 
األأ�سا�سية للحرم اجلامعي 

اجلديد يف اخلليج الغربي؟

 Excellence Tower West يوفر 

تعليمية  بيئة  للطاب   Bay
واأل�صتمتاع  للتطور  ديناميكية 

مركز  يف  اجلامعة.  يف  بوقتهم 

التعاون  للطاب  ميكن  األبتكار، 

للعمل  البع�س  بع�صهم  مع 

والواجبات  امل�صاريع  على 

التقنيات.  اأحدث  با�صتخدام 

الدرو�س،  من  طويل  يوم  بعد 

يف  األ�صرتخاء  للطاب  ميكن 

اأحد املقاهي الفخمة واألإ�صتمتاع 

بتجربة طعام فخمة اأو حمامات 

ال�صباحة الهادئة.

{  هل لديكم اأي دورات 
خا�سة باملوظفني؟ ما هو 

م�ستوى املرونة لتطوير 

مهارات الطلبة العاملني بدوام 

كامل؟

املهنين  �صي  يو  �صي  تدعم 

املوظفن من خال تقدمي موؤهات 

 BTEC مهنية على م�صتوى دبلوم

براجمنا  نقدم  اأكادميية.  واأخرى 

يف الفرتات ال�صباحية وامل�صائية 
لت�صهيل الدرا�صة على هذه الفئة.

{  كيف تتعاملون مع 
التحول الرقمي ال�سريع؟

نظامها  �صي  يو  �صي  طورت 

الرقمية  الثقافة  لتعزيز  الرقمي 

طابنا  بن  الرقمي  واألإبداع 

وموظفينا. ي�صمل النظام البيئي 

رقمية  مكتبة  على  الرقمي 

وف�صول درا�صية ذكية.

{  اأين تريد CUC بعد 
خم�س �سنوات من األآن؟

األآن،  من  �صنوات  خم�س  بعد 

يف  �صي  يو  �صي  مقر  �صيكون 

لو�صيل. حرم جامعي على اأحدث 

طالب  اآألف  خلم�صة  يت�صع  طراز 

اأكر   CUC �صتقدم  وطالبة. 

تغطي  خمتلًفا  برناجًما   40 من 

درجات  من  امل�صتويات  جميع 

الدكتوراه.  اإىل  البكالوريو�س 

للغاية  ن�صطة  اجلامعة  �صتكون 

بها  معرتفا  واألبتكار،  البحث  يف 
حملًيا ودولًيا.

العميد التنفيذي لسيتي يونيفرستي كوليدج العميد التنفيذي لسيتي يونيفرستي كوليدج 

د. فارس قرشي: نريد المساهمة في تعزيز د. فارس قرشي: نريد المساهمة في تعزيز 
التنمية الوطنية والتوافق مع سوق العملالتنمية الوطنية والتوافق مع سوق العمل
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اإحدى  هي   )DBS( الربيطانية  الدوحة  مدر�صة 

قطر،  يف  الرائدة  الدولية  الربيطانية  املدار�س 

األأكادميي  التميز  يف  مرموقة  مبكانة  وحتظى 

اأرتان  جمموعة  قبل  من  وتدار   ،1997 عام  منذ 

 .)ACES( التعليمية  واخلدمات  لا�صت�صارات 

حيث متتلك هذه املجموعة التعليمية اخلا�صة 

مبنهجية  قطر  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وتدير 

تعزز األبتكار والتميز األأكادميي. 

الدوحة  مدر�صة  جنحت  عاًما،   25 من  الأكرث 

الربيطانية يف حتقيق غايتها األأ�صمى ب�صمان 

من  ممكن  قدر  الأكرب  متعلم  كل  اكت�صاب 

جميع  باأن  منا  اإميانًا  املدر�صة،  من  املعرفة 

املتعلمن ميكنهم ويحتاجون ويريدون األإجناز. 

الدوحة  مدر�صة  عملت  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا 

تعليمية  بيئات  خلق  يف  كلل  با  الربيطانية 

تدعم التميز األأكادميي والريا�صة والفن وتنمية 

جدارة  عن  ت�صنيفها  اأثمر  ما  وهو  ال�صخ�صية، 

من قبل جمل�س املدار�س الربيطانية يف اخلارج 

)BSO( باعتبارها “مدر�صة ممتازة” مع “ميزات 
رائعة”. 

كما اأن مدر�صة الدوحة الربيطانية معتمدة من 

وجمل�س   )CIS( الدولية  املدار�س  جمل�س  قبل 

املدار�س الربيطانية يف اخلارج )BSO( وجمل�س 

 )BSME( املدار�س الربيطانية يف ال�صرق األأو�صط

 .)QNSA( واألعتماد املدر�صي الوطني لدولة قطر

وخال 25 عامًا، منت مدر�صة الدوحة الربيطانية 

من  مكونة  جمموعة  احلايل  الوقت  يف  لت�صبح 

ثاثة )3( فروع متميزة. افتتح الفرع األأول ملدر�صة 

عام  يف  خالد  عن  يف  الربيطانية  الدوحة 

يف  الربيطانية  الدوحة  مدر�صة  وتبعه   ،1997
الدوحة  مدر�صة  ثم  ومن  عام 2014،  يف  الوكرة 

 .2022 عام  يف  احلمامة  رو�صة  يف  الربيطانية 

الربيطانية  الدوحة  مدر�صة  فروع  جميع  وتقدم 

وتنمي  القيم  على  قائمة  تعليمية  جتربة 

التفكر النقدي واألإبداع وال�صغف بالتعلم. 

على  تعليًما  الربيطانية  الدوحة  مدر�صة  وتقدم 

ترتاوح  الذين  والبنات  للبنن  عاملي  م�صتوى 

الرو�صة  مرحلة  من  عاًما   18 و   3 بن  اأعمارهم 

حتى الثانوي. ويف املرحلة الثانوية توفر مدر�صة 

فريدة  م�صارات   )4( اأربعة  الربيطانية  الدوحة 

و   BTEC و   AS و   A وهي:  للدرا�صة  نوعها  من 

البكالوريا الدولية )IB(. واحتفلت مدر�صة الدوحة 

يف  متميزة  نتائج  طابها  بتحقيق  الربيطانية 

األمتحانات الدولية يف عام 2022 مبعدل جناح 

 .A 100 % يف كل من البكالوريا الدولية و امل�صار
وبلغ متو�صط درجات طاب البكالوريا الدولية 36 

 33 وهو  العاملي  املتو�صط  من  اأعلى  وهي  نقطة، 

نقطة، وحقق 93 % من طاب امل�صار A تقديرات 

A-C، وهي اأعلى من املتو�صط يف اململكة املتحدة 
 40 ح�صل  ذلك،  اإىل  وباألإ�صافة   .%  82.5 وهو 

على  الربيطانية  الدوحة  مدر�صة  من  طالبًا 

الدولية  بر�صون  من  املتميز”  املتعلم  “جوائز 

و”اأعلى درجة” يف مادة اجلغرافيا على م�صتوى 

درجة”  و”اأعلى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

امتحانات  يف  العربية  اللغة  مادة  يف  قطر  يف 
�صهادة التعليم الثانوي الدولية )IGCSE(. ودوما 

يتم قبول طاب مدر�صة الدوحة الربيطانية يف 

جامعات مرموقة يف جميع اأنحاء العامل. 

مدر�صة  اأولت   ،1997 عام  يف  اإن�صائها  ومنذ 

اللغة  مبواد  خا�صًا  اهتمامًا  الربيطانية  الدوحة 

العربية والرتبية األإ�صامية، اإميانًا منها باأهمية 

تعزيز القيم األإ�صامية والعادات العربية. 

افتتحت  عندما  مهًما  اإجناًزا  املا�صي  العام  �صهد 

اجلديد  فرعها  الربيطانية  الدوحة  مدر�صة 

بالقرب من مدينة لو�صيل- يف رو�صة احلمامة. 

مفتوحة  مب�صاحات  اجلديد  الفرع  ويتميز 

امل�صرتك  التعلم  على  ي�صجع  حيوي  وت�صميم 

علمية  خمتربات   5 على   ويحتوي  والتفاعلي. 

لتكنولوجيا  وخمتربين  الغر�س،  لهذا  م�صممة 

خم�ص�صة  ف�صول  و  واألت�صاألت  املعلومات 

والفنون  والهند�صة  العلوم  لتكنولوجيا 

تفاعلية  وا�صتوديوهات   )STEAM( والريا�صيات

ومكتبات  األأداء،  وجتارب  والفنون  للمو�صيقى 

وا�صعة للمرحلة األبتدائية والثانوية واثنن من 

والتكنولوجيا  بالت�صميم  اخلا�صة  العمل  ور�س 

املجهزة بالكامل، وم�صبح داخلي، و�صالة لاألعاب 

تت�صع  ع�صرية  موؤمترات  وقاعة  الريا�صية، 

اأدق  مراعاة  مت  حيث  �صخ�س،   300 من  الأكرث 

ا�صتثنائية  تعليمية  جتربة  لدعم  التفا�صيل 

تتمحور حول الطالب.

نخطط  نحن  الربيطانية،  الدوحة  مدر�صة  يف 
املقبلة  وع�صرين  اخلم�س  لل�صنوات  بالفعل 

و�صين�صب  التغير.  دائم  لعامل  طابنا  ألإعداد 

الرتكيز على املهارات وال�صمات التي �صيحتاجها 

طابنا لت�صكيل م�صتقبلهم ولي�صبحوا مواطنن 

عاملين مت�صلحن بالتدريب وامل�صاركة الفاعلة 

واأل�صتجابة من الناحية األجتماعية. و�صت�صتمر 

اأحدث  تبني  يف  الربيطانية  الدوحة  مدر�صة 

مرنة  تعليمية  بيئات  تخلق  التي  التقنيات 

وممتعة  قوية  تعليمية  بتجربة  طابنا  لتزويد 

وع�صرية متكنهم من األزدهار يف بيئة ديناميكية 

وعاملية. 

مدرسة الدوحة البريطانية مدرسة الدوحة البريطانية 
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قامت بتديشن االستراتيجية الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــنية ووقعت اتفاقية مع مايكروسوفت

وزارة التربية والتعليم تحدث نقلة نـــــــــــــــــــــــوعية في منهجيات التعليم اإللكتروني

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت  كما 

و�صركة  قطر  مايكرو�صوفت  و�ص�ركة  العايل، 

�صتارلينك مذكرة تفاهم ثاثية يف جمال ت�صريع 

يف  التعليم  قطاع  يف  التكنولوجيا  تبني  عملية 

لتمكن  مبادرة  اإطاق  قريًبا  �صيتم  حيث  قطر، 

الطاب واملعلمن والكادر األأكادميي من األ�صتفادة 

من اأجهزة وتقنيات مايكرو�صوفت.

وياأتي هذا التعاون جت�صيدا الأهمية تفعيل وتعزيز 

يف  واخلا�س،  احلكومي  القطاعن  بن  ال�صراكة 

�صياق التعاون على تطوير منوذج التعّلم املدمج من 

خال األأدوات واملوارد التقنية احلديثة، ال �صيما اأن 

التعاون ياأتي يف اإطار ا�صرتاتيجية الوزارة للتعليم 

الب�صرية  التنمية  ركيزة  مع  ومتا�صًيا  األإلكرتوين 

بروؤية قطر الوطنية 2030.

على  احل�صول  من  اجلميع  التعاون  هذا  و�صيمكن 

و�صوأًل  التعليمية  مايكرو�صوفت  وتقنيات  اأجهزة 

والتعليم  التعّلم  ميزات  من  الق�صوى  لا�صتفادة 

واملعلمن  الطاب  قدرات  يعزز  مبا  األإلكرتوين 

وطموحاتهم، ألأنه ي�صتهدف ب�صكل اأ�صا�صي الطاب 

غر املزودين بتلك األأجهزة، حيث تخدم هذه الروؤية 

ركيزة التنمية الب�صرية بروؤية قطر الوطنية 2030 

و�صوأًل للريادة يف توفر فر�س تعلم دائمة ومبتكرة 

وذات جودة عالية ملنظومة التعليم.

األإلكرتوين،  التعليم  ا�صرتاتيجية  ولتنفيذ 

يف  ومعلم  طالب  كل  األتفاقية  تلك  ف�صتمكن 

مع  الذكي   Surface جهاز  على  احل�صول  من  قطر 

رحلتهم  لتمكن  الازمة  التعليمية  امليزات  جميع 

لتح�صرهم  الرقمية  قدراتهم  وتنمية  التعليمية 

الرقمي،  امل�صتقبل  يف  والنجاح  العمل  ل�صوق 

تعليمية  تكنولوجية  باقات  بتوفر  تقوم  كما 

للطاب واملعلمن وتقدميها لهم باأ�صعار تناف�صية، 

عملية اختيار الباقة املنا�صبة لكل فرد،  ولت�صهيل 

اإلكرتونية  بيع  من�صة  باإن�صاء  األتفاقية  قامت 

خا�صة بهذه املبادرة، مع توفر خطط دفع مي�صرة 

والعديد من املزايا األأخرى.

قريًبا،  اإطاقها  �صيتم  والتي  املبادرة،  هذه  و�صتوّفر 

للح�صول  األأمور  واأولياء  واملعلمن  للطاب  الفر�صة 

 Surface اأجهزة  تت�صمن  تعليمية  باقات  على 

باأ�صعار  خمتلفة  مبوا�صفات  وتطبيقات  وبرامج 

خمّف�صة للغاية. 

تد�صن  حفل  يف  األفتتاحية  كلمته  ويف 

الدكتور  �صعادة  اأكد  الوطنية  األ�صرتاتيجية 

الرتبية  وزارة  وكيل  النعيمي  �صالح  بن  اإبراهيم 

اللجنة  رئي�س  العايل-  والتعليم  والتعليم 

للتعلم  الوطنية  األ�صرتاتيجية  مل�صروع  التوجيهية 

الر�صيدة  القيادة  ظل  يف  قطر  دولة  اأن  األإلكرتوين 

حل�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل 

ثاين، اأمر الباد املفدى - حفظه اهلل ورعاه- ت�صعى 

وتاأهيل  اإعداد  عرب  التعليمية  الكفاءة  لرفع  دائمًا 

احلديثة  التكنولوجيا  توظيف  على  املعلمن، 

الدول  من  وكانت  والتقومي  التدري�س  جمال  يف 
نظامها  يف  األإلكرتوين  التعليم  اإدخال  يف  ال�صّباقة 

ا�صتمال  اإىل  ال�صياق  هذا  يف  م�صرًا  األأكادميي، 

لاأعوام  والتدريب  التعليم  قطاع  ا�صرتاتيجية 

من  العديد  على  الوزارة  وخطط   ،)2022  -  2018(
املعلمن  قدرات  لرفع  الهادفة  والربامج  املبادرات 

والطلبة يف جمال التقنيات احلديثة.

رفع  تعزز  األ�صرتاتيجية  هذه  اإن  �صعادته  وقال 

م�صتوى خمرجات التعليم يف دولة قطر، وت�صاهم 

يف رفد التعليم اجلامعي بطلبة يتمتعون بقدرات 
متطلبات  مع  تخرجهم  عند  تتواءم  تكنولوجية 

�صوق العمل ومتكنهم يف املناف�صة.

بفئاتها  األ�صرتاتيجية  اأن  على  �صعادته  و�صدد 

لروؤية  جت�صيد  هي  املن�صودة،  واأهدافها  امل�صتهدفة 

اإىل  ت�صعى  التي  وغاياتها   ،2030 الوطنية  قطر 

األ�صتثمار يف راأ�س مالنا الب�صري عن طريق نظام 

يفي  مبا  واملعلمن  الطلبة  يزود  متميز  تعليمي 

بحاجاتهم وحاجات املجتمع القطري، وي�صتجيب 

حلاجات �صوق العمل احلالية وامل�صتقبلية.

كما اأ�صاد �صعادته يف كلمته بدور املعلمن وقال 

لاأجيال  بناَة  دائمًا،  عهدناهم  كما  �صيبقون  اإنهم 

العامن  خال  جنحوا  فقد  األأول،  دفاعنا  وخَط 

بر  اإىل  التعليمية  بالعملية  العبور  يف  املا�صين 

 ،19 كوفيد  جائحة  حتدي  مواجهة  يف  األأمان، 

األنتقال  يف  ال�صريع،  وحتولهم  بتجاوبهم  وذلك 

بيئة  اإىل  املعتادة،  ال�صفية  التعليمية  البيئة  من 

هذا  تطلبه  ومبا  املدمج،  والتعلم  ُبعد،  عن  التعلم 

�صبيل  يف  عظيمن،  وتركيز  جهد  من  التحول، 

ح�صب  التعليمي،  املنهج  تنفيذ  على  احلفاظ 

عن  معربًا  ال�صاأن،  هذا  يف  املو�صوعة،  اخلطط 

�صكره وتقديره جلهودهم.

من  حتقق  ما  على  وبناًء  �صعادته:  واأ�صاف 

للتعليم  ا�صرتاتيجية  لو�صع  �صويًا  عملنا  جناح، 

واملعلمات  للمعلمن  اأكرب  لتمكن  األإلكرتوين 

ورفع قدراتهم الرقمية والتعليمية لتحقيق اأهدافنا 

مهارات  م�صتوى  ورفع  الطموحة،  التعليمية 

اأحدث  وفق  والتكنولوجية  األإلكرتونية  موظفينا 

الرتكيز  مع  الف�صلى،  واملمار�صات  امل�صتجدات 

على طاب مدار�صنا ورفع م�صتوى قدراتهم الرقمية 

احلديثة،  التعلم  طرق  حول  ف�صولهم  وحتفيز 

قبل  األإلكرتوين  التعليم  ملهارات  اإتقانهم  و�صمان 

ُيعد  مما  اجلامعي،  التعليم  مرحلة  اإىل  انتقالهم 

القرن  مهارات  تطوير  وهو  الوزارة  اأهداف  اأهم  اأحد 

احلادي والع�صرين ألأبنائنا الطلبة معرفيًا ومهنيًا، 

ومهارات  التكنولوجية  املهارات  تت�صمن  والتي 

اإ�صافة  األفرتا�صي،  والواقع  األ�صطناعي  الذكاء 

التوا�صل  ومهارات  الناقد  التفكر  مهارات  اإىل 

واألبتكار،  األإبداع  ومهارات  األجتماعية  وامل�صوؤولية 

مما �صي�صاعدهم يف التمكن من علوم املعرفة بكل 
كفاءة واقتدار. 

على  تقوم  التعليم  منظومة  اأن  �صعادته  واأو�صح   
واأن  األأمر،  وويل  واملعلم  الطالب  ت�صم  �صراكة 

ال�صريك  األأمر،  ويل  على  يعتمد  اليوم  جناحنا 

�صنعمل  �صعادته:  وقال  املنظومة.  هذه  يف  الثالث 

على رفع م�صتوى وعي اأولياء األأمور عرب اإطار عمل 

وا�صح لدورهم املهم واملحوري يف دعم رحلة اأبنائهم 

مع التعليم األإلكرتوين، واإن واجبنا اليوم هو اإ�صافة 

لِبنٍة جديدة يف بناء ما مت اإجنازه حتى األآن، اأي 

كخطوة  األإ�صرتاتيجية  هذه  تطبيق  يف  جناحنا 

نحو الغد األأف�صل الذي نعمل ألأجله جميعًا لبناء 

هذا الوطن. 

حممد  نا�صر  ال�صيد  اأكد  التقدميي  عر�صه  ويف   
الرتبية  وزيرة  �صعادة  مبكتب  امل�صت�صار  داوود 

عمل  فريق  -رئي�س  العايل  والتعليم  والتعليم 

اأن  األإلكرتوين-  التعلم  ا�صرتاتيجية  م�صروع  اإدارة 

التعليمي  القطاع  لدعم  تهدف  األ�صرتاتيجية 

رفع  ذلك  يف  مبا  م�صتويات؛  عدة  على  احلكومي 

وتن�صيق  الدولة،  يف  التعليم  خمرجات  م�صتوى 

جهود اأطراف النظام التعليمي، وحت�صن جتربة 

مب�صتوى  واألرتقاء  الدرا�صية،  العملية  يف  الطاب 

والرقمية،  األأكادميية  امل�صلحة  اأ�صحاب  مهارات 

ورفع درجة �صمول اأطراف العملية التعليمية.

التعليم  ا�صرتاتيجية  تطوير  م�صروع  اإن  وقال   
املمار�صات  اأف�صل  درا�صة  ا�صتهدف  األإلكرتوين 

و�صوأًل  منها،  األ�صتفادة  وكيفية  عامليا  املتبعة 

والتح�صينات  األ�صرتاتيجي  األجتاه  لتحديد 

} كتب - حممد اجلعربي 

تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التعليم 
اإللكتروني أهمية كبرى، وذلك لما لهذه النوعية من 

التعليم من أهمية كبيرة في رفع المستوى األكاديمي 
للطالب، كما أنه يعتبر التطور الطبيعي للعملية 

التعليمية بجميع دول العالم، هذا فضاًل عن توصيل 
المواد الدراسية والمعلومات بسرعة ودقة فائقة دون اعتبار 

للمكان والزمان.
كما يمكن تخزين الرسائل والمواد العلمية إلى أن تصبح 

الجهة المستقبلة مستعدة لقراءتها كما هو الحال في 
االتصاالت غير المتزامنة.

وفي هذا اإلطار دشنت وزيرة التربية والتعليم والتعليم 
العالي، االستراتيجية الوطنية للتعليم اإللكتروني والتي 

تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تبني منهجيات تعليم 
إلكتروني متقدمة وتكنولوجيات تعليمية حديثة لرفع 

مخرجات التعليم مع ضمان توفير أساسيات التعليم 
اإللكتروني لجميع أطراف العملية التعليمية، حيث انبثق 

من االستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية رئيسية وعدد 
من المبادرات ومؤشرات األداء لتحقيق الغاية المستهدفة 

من التعليم اإللكتروني.

لتوظيف  ــمــًا  دائ نسعى  النعيمي:  ــراهــيــم  د.إب
التكنولوجيا الحديثة في مجال التدريس والتقويم

التعليم  ــال  إدخـ فــي  السّباقة  ــدول  الـ مــن  قطر 
اإللكتروني في نظامها األكاديمي

مبادرات وبرامج 
لرفع قدرات 

المعلمين 
والطلبة في مجال 

التقنيات الحديثة

{ د. ابراهيم النعيمي
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قامت بتديشن االستراتيجية الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــنية ووقعت اتفاقية مع مايكروسوفت

وزارة التربية والتعليم تحدث نقلة نـــــــــــــــــــــــوعية في منهجيات التعليم اإللكتروني

واألأنظمة  التعليمية  والعمليات  للقدرات  املطلوبة 

وحتديد  امل�صتهدفة،  امل�صتقبلية  احلالة  لتحقيق 

يف  األإلكرتوين  التعليم  تواجه  التي  التحديات 

مبادرات  تت�صمن  تنفيذية  خطة  ور�صم  الوزارة، 

وخطة للتوا�صل واإدارة للتغير.

التقدميي  عر�صه  يف  نا�صر  ال�صيد  وا�صتعر�س   
األأول:  املحور  وهي:  اخلم�صة  األ�صرتاتيجية  حماور 

ا�صرتاتيجية  وي�صمل  األ�صرتاتيجية،  املمكنات 

التعليم األإلكرتوين والبيئة التنظيمية واحلوكمة 

وي�صمل  املتطلبات،  الثاين:  واملحور  األأداء.  واإدارة 

واملحتوى  الرقمية  والبيئة  والقدرات  املوظفن 

اخلدمات  تقدمي  الثالث:  واملحور  الرقمي. 

التعليم  واأ�صول  منهجيات  وي�صمل  التعليمية، 

األإلكرتونية  واملناهج  الربامج  وت�صميم  األإلكرتوين 

األإلكرتوين.  والتقييم  التعليمية  والتكنولوجيات 

وي�صمل  الت�صغيلية،  املمكنات  الرابع:  واملحور 

وثقافة  التعليمية  والتحليات  وال�صراكة  التعاون 

واملحور  اجلودة.  �صمان  وعمليات  الرقمي  التعليم 

جودة  وي�صمل  التعليم،  خمرجات  اخلام�س: 

األإلكرتوين  التعليم  لربط  املتعلم  وجتربة  التعليم 

بجودة التعليم.

امل�صروع  اإدارة  عمل  فريق  رئي�س  ا�صتعر�س  كما   
مرحلة  كل  وخمرجات  امل�صروع  اإجناز  مراحل 

وت�صمنت  امل�صروع:  واإطاق  جتهيز  مرحلة  وهي: 

خمرجاتها وثيقة حت�صر امل�صروع وخطة التوا�صل 

واخلارجين.  الداخلين  امل�صلحة  اأ�صحاب  مع 

األإلكرتوين،  التعليم  بيئة  ت�صور  تطوير  ومرحلة 

وت�صمنت خمرجاتها تقرير نتائج حتليل الفجوات 

األإلكرتوين.  التعليم  لبيئة  جديدة  و�صيناريوهات 

وت�صمنت  األ�صرتاتيجية،  تطوير  ومرحلة 

خمرجاتها وثيقة األ�صرتاتيجية واللوحة التنفيذية 

لتنفيذ األ�صرتاتيجية. ومرحلة اإدارة التغير وبناء 

التوا�صل  خطة  يف  خمرجاتها  ومتثلت  القدرات، 

األ�صرتاتيجي. 

مرحلة  يف  اعتمدت  الوزارة  اإن  نا�صر  ال�صيد  وقال 

ل�صمان  مدخات  عدة  على  األ�صرتاتيجية  تطوير 

تواجه  التي  التحديات  لكافة  وتغطيتها  مواءمتها 

امل�صتقبلية،  الوزارة  تطلعات  تلبي  لكي  املنظومة 

األ�صرتاتيجي  الوطني  التوجه  يف  متثلت 

ودرا�صة  املعيارية  واملقارنة  الوزارة،  وا�صرتاتيجية 

 ،PESTELو  SWOT ودرا�صة  احلايل،  الو�صع 

للتعليم  امل�صتقبلية  البيئة  و�صيناريوهات 

األإلكرتوين.

مت  قد  نا�صر:  ال�صيد  قال  امل�صروع  هيكل  وحول   
حتديد هيكل حوكمة امل�صروع واألأدوار وامل�صوؤوليات 

�صمن وثيقة حت�صر امل�صروع، والتي ت�صمن اأي�صا 

كيفية  اإىل  باألإ�صافة  للتنفيذ  مف�صلة  عمل  خطة 

واخلارجين  الداخلين  امل�صلحة  اأ�صحاب  اإ�صراك 

)الوزارة  الداخلي  امل�صتوى  فعلى  فعال.  ب�صكل 

والتحديات  الراهن  الو�صع  فهم  مت  واملدار�س( 

بالتعليم  املتعلقة  البيانات  وجمع  املوؤ�ص�صية 

عملية  ب�صاأن  الوعي  ون�صر  الدولة،  يف  األإلكرتوين 

وتطوير  األإلكرتوين،  التعليم  ا�صرتاتيجية  تطوير 

�صورة وا�صحة للو�صع احلايل للتعليم من منظور 

الطاب واملعملن واأولياء األأمور.

احلكومية  )اجلهات  اخلارجي  امل�صتوى  على  اأما 

واخلارجية( فقال: مت تو�صيح دور اجلهات الداعمة 

الدولة،  يف  األإلكرتوين  التعليم  عملية  متكن  يف 
جتربة  من  امل�صتفادة  الدرو�س  وا�صتخا�س 

الدول  يف  األإلكرتوين  التعليم  مع  العاملية  اجلهات 

اخلارجية، وجمع البيانات باألإ�صافة اإىل املبادرات 

التعليم  جمال  يف  الرائدة  الدول  يف  الناجحة 

)ال�صركاء(  اخلارجي  امل�صتوى  وعلى  األإلكرتوين. 

فنّوه بتحديد اأدوار اأ�صحاب امل�صلحة اخلارجين 

التنفيذ  لتمكن  األ�صرتاتيجية  املبادرات  دعم  يف 
الفعال لا�صرتاتيجية.

اأن  التقدميي  عر�صه  يف  نا�صر  ال�صيد  وك�صف 

فريق عمل اإدارة امل�صروع قام بتحليل حمتوى عدد 

من الوثائق والدرا�صات ال�صابقة بلغت 142 وثيقة، 

وعقد 18 اجتماعًا مع اأ�صحاب امل�صلحة الداخلين 

تنفيذ  فرتة  خال  مرئياتهم  ألأخذ  واخلارجين 

امل�صروع. كما التقى ب� 10 اإدارات و3 جلان، واجتمع 

مع 13 جهة خارجية �صملت �صركات التكنولوجيا 

ومنظمات دولية وجامعات وكليات ووزارات. 

 وحول الزيارات الداخلية التي قام بها فريق العمل 
قال ال�صيد نا�صر: قد متت زيارة عدد من املدار�س 

ح�ص�س  وح�صور  الدرا�صية،  املراحل  مبختلف 

التعليم  ممار�صات  مل�صاهدة  متنوعة  درا�صية 

األإلكرتوين على اأر�س الواقع، كما �صملت الدرا�صة 

مقابات مع الطلبة واأولياء األأمور ال �صيما املعنين 

يف الوزارة واملدار�س من معلمن ونواب اأكادميين 
ومن�صقي م�صاريع ومن�صقي مواد. 

ملجموعة  املمار�صات  اأف�صل  بدرا�صة  نّوه  كما 

كبرة من الدول من خال م�صارين هما: املقارنات 

 13 عدد  �صملت  حيث  احلالة.  ودرا�صة  املعيارية، 

املتمثلة  امل�صتفادة  الدرو�س  اأهم  م�صتعر�صًا  دولة، 

ا�صرتاتيجيات  بتطوير  الدول  بع�س  قيام  يف 
خا�صة بالتعليم األإلكرتوين، بينما ارتاأت دول اأخرى 

با�صرتاتيجيتها  األإلكرتوين  التعليم  حماور  دمج 

التعليم  اإدارة  كيفية  يف  للتفاوت  ولفت  للتعليم، 

األإلكرتوين وحوكمته حيث خ�ص�صت بع�س الدول 

األخت�صا�صات  ودجمت  األإلكرتوين  للتعليم  اإدارات 

�صمن اإدارات الوزارة املوجودة، يف حن قام بع�صها 

حتتية  بنية  من  األأ�صا�صية  املتطلبات  بتوفر 

وتطوير القدرات والكفاءات أل�صتخدام التكنولوجيا 

بت�صميم  الدول  بع�س  قامت  حيث  التعليم،  يف 
ا�صرتاتيجية خا�صة بتنمية قدرات املعلمن، مبا 

يف ذلك قدراتهم الرقمية.
وقال ال�صيد نا�صر اإن العامل ي�صهد ارتفاعًا ملحوظًا 

التعليمية  التكنولوجيات  على  األإنفاق  ن�صب  يف 
مليار   200 عن  يزيد  ما  اإنفاق  مت  حيث  املتقدمة، 

دوالر يف عام 2020 على م�صتوى العامل، وتختلف 

وفقًا  الدول  يف  األإلكرتوين  التعليم  منهجيات 

وفقًا  يعمل  من  فمنها  فيها،  التعليمية  لاأنظمة 

ا�صتخدام  دمج  يتم  حيث  املدمج  التعليم  لنموذج 

التعلم  اإدارة  نظم  يف  األإلكرتوين  التعليم  اأدوات 

العديد  وقيام  التقليدية.  التعليم  عملية  �صمن 

من الدول بعقد �صراكات أل�صتغال فر�س التعاون 

وتنمية قطاع التعليم األإلكرتوين، م�صرًا اإىل قيام 

عدد من املدار�س يف اإحدى الدول باإن�صاء احتادات 

والتجارب  اخلربات  تبادل  لتمكن  م�صممة 

واملهارات يف جمال التعليم األإلكرتوين. 

 وقال ال�صيد نا�صر اإن الوزارة تو�صلت -ومن خال 
يف  احلالية  للفجوات  معمق  لفهم  التجارب-  هذه 

منظومة التعليم األإلكرتوين، مع اإدراك العديد من 

اخلم�صة  باملحاور  يتعلق  فيما  الرائدة  املمار�صات 

أل�صرتاتيجية التعليم األإلكرتوين.

مبكتب  امل�صت�صار  نا�صر  ال�صيد  ا�صتعر�س  كما 

اإدارة  عمل  فريق  ورئي�س  الرتبية  وزيرة  �صعادة 

التقدميي  عر�صه  يف  األ�صرتاتيجية  م�صروع 

األأدوار  حتديد  يف  املتمثلة  القادمة  اخلطوات 

امل�صروع،  تنفيذ  واأداء  التغير  ألإدارة  وامل�صوؤوليات 

التنفيذ  خطة  ح�صب  العمل  بدء  واإعان 

برتويج  والبدء  األأولوية،  ذات  باملبادرات  ابتداء 

امل�صلحة  اأ�صحاب  ومع  داخليا  األ�صرتاتيجية 

اخلارجين.

االستراتيجية الوطنية للتعليم اإللكتروني 
تجسيد لرؤية قطر الوطنية 2030

ــوا خــــالل الــعــامــيــن  ــح ــج ــمــعــلــمــون ن ال
الماضيين في العبور بالعملية التعليمية 

إلى بر األمان

رفع مهارات 
موظفينا وفق 

أحدث المستجدات 
والممارسات 

الفضلى
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توفر مدر�صة نورد اأجنليا الدولية 

ما  اأف�صل   )NAISAK( اخلور 

للطاب  الربيطاين  التعليم  يف 
و   3 بن  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

بعد 20-30  على  وتقع  عاما،   18
دقيقة من الدوحة.  

اجلميلة  مدر�صتنا  تفخر 

مدينة  يف  تقع   التي  والودية، 

اخلور ال�صاحلية، باأن تكون جزءا 

الرائدة  التعليم  جمموعة  من 

 ،)NAE( للتعليم  اأجنليا  نورد 

مدر�صتنا  مع  جنب  اإىل  جنبا 

الدوحة.  كومبا�س  ال�صقيقة، 

الذين  الطاب  جميع  ي�صبح 

قطر  يف   NAE اإىل  ين�صمون 

تلقائيا جزءا من  نف�س العائلة 

العاملية املكونة من 75000 طالب 

دولة   30+ يف  مدر�صة    80+ من 

فر�س  يف  منهم  كل  يت�صارك 

العاملي  امل�صتوى  ذات  التعلم 

احل�صري  التعاون  خال  من 

Juil- ومدر�صة  اليوني�صف  عم  

ما�صات�صو�صت�س  ومعهد   liard
.)MIT( للتكنولوجيا

طاب   ي�صارك  العام،  مدار  على 

يف  بن�صاط   اأي�صا   NAISAK
NAE Global Cam- تحتديا 

pus التي تغتنم الفر�س لتعزيز 
القيادة  يف  األأ�صا�صية  املهارات 

يتم  واملثابرة.  الذاتي  والتنظيم 

طابنا  من  بالعديد  األحتفال 

على  مل�صاهماتهم  اخلور  يف 
ذلك  يف  مبا  العاملي،  امل�صرح 

ح�صور جمعية األأمم املتحدة يف 

نيويورك  ألإ�صماع �صوتهم! 

الوطني  املنهج  تقدمي  يوفر 

متعدد  �صياق  يف  األإجنليزي 

فر�صا  باحلياة  ناب�س  الثقافات 

واملدربن  اخلربة  ذوي  ملوظفينا 

على  للرتكيز  عاليا  تدريبا 

جتارب  مع  الفردية  النجاحات 

تعليمية غنية ووا�صعة. ي�صتفيد 

املدر�صة  تركيز  من  طابنا 

اللغة  اكت�صاب  ف�صول  على 

وت�صريعها يف جمموعة متنوعة 

اإىل  باألإ�صافة  املو�صوعات،  من 

اخلربات خارج الف�صل الدرا�صي 

اإدنربة  دوق  جائزة  ذلك  يف  مبا 
األأن�صطة  من  والعديد  الدولية 

.)ECA( األإ�صافية الداخلية

يف  للطاب  ميكن  ملا  حدود  ال 
�صخ�صيا  حتقيقه  مدر�صتنا 

واأكادمييا.  وفكريا  واجتماعيا 

يف  القبول   تقييمات  تتوفر 

تف�صل   - موعد  بدون   NAISAK
بزيارتنا اأو ات�صل بفريقنا اليوم 

 NAISAK �ملعرفة كيف ميكن ل

اأن تلهم تعلم طفلك يف  جمتمع 

مدر�صي دافئ ومرحب.

اصنع مستقبلك في مدرسة نورد أنجليا الدولية الخور

للقبول للعام الدرا�صي 2023 / 24، يرجى األت�صال على:

admissions.naisak@nais.qa، اأو األت�صال على   44379660 974+ اأو 
WhatsApp +974 50294726 لرتتيب جولة �صخ�صية على راحتك.

 تابعنا على و�صائل التوا�صل األجتماعي ل�صماع اآخر اأخبارنا.

امسح الرمز

لالستفسار اليوم!

مدرسة بريميوم الدولية البريطانية في الخور للطالب

من سن 3 إىل 18 عاما  

التسجيل متاح  لتأمين حجز

مقعدك لـ 24-2023

اصنع مستقبلك في

نايساك

يمكنكم الحضور في أي وقت لتقييم التسجيل ما بين

الساعة 8 صباحا و الـ 1 ظهرا من األحد والخميس  

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل والتحدث لفريق

عملنا باللغة العربي (009744379666) وباللغة

اإلنجليزية (009744437600)
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كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين
الخطط المستقبلية

أي أف جي كلية  افتتاح  على  مرور ست سنوات   بعد 
 بالتعاون مع جامعة أبردين، سيتم تنفيذ المشروع على
البكالوريوس المرحلة األولى شهادات   مرحلتين. تضم 
إدارة في  البكالوريوس  والمالية،  المحاسبة   في 
والعالقات األعمال  إدارة  في  البكالوريوس   األعمال، 
ونظم األعمال  إدارة  في  البكالوريوس   الدولية، 
 المعلومات، البكالوريوس في إدارة األعمال والدراسات
 القانونية باالضافة الى الماجستير في إدارة األعمال،
الدولية، األعمال  إدارة  في  العلوم  في   الماجستير 
البشرية الموارد  إدارة  في  العلوم  في   الماجستير 
أما الدولي.  التجاري  القانون  الماجستير في   الدولية، 
يقدم جامعي  حرم  إنشاء  فهي  الثانية،   المرحلة 
والعلوم والطب  والتعليم  الهندسة   شهادات 

االجتماعية، بسعة طالبية تزيد عن 4000 طالب.ب

 منذ سبتمبر 2022، استقبلت كلية أي أف جي بالتعاون
برامج في  طالب   600 من  أكثر  أبردين  جامعة   مع 
من  %64 من  أكثر  بأن  علما  والماجستير.   البكالوريوس 
 الطالب هم  من الجنسية القطرية، تفتخر كلية أي أف
 جي بالتعاون مع جامعة أبردين لكونها جزء من مجتمع

التعليم العالي المتنامي في قطر.ي

رؤية الشراكة
بريطانية تعليمية  تجربة  تقديم  في  الرؤية   تتمثل 
التوظيف قابلية  على  التركيز  مع  قطر  في   متكاملة 
 وتلبية سوق العمل. سوف تتبنى المؤسسة االندماج
الجامعي التعليم  إلى  بالوصول  وتسمح   االجتماعي 

خارج النخبة األكاديمية المتوفرة سابقًا.ل

 تقدم شراكة الجامعة فرصة للطالب في قطر للحصول
 على شهادة بريطانية من واحدة من أفضل 200 جامعة
للتعليم العالمي  تايمز  تصنيف  حسب  العالم   في 

العالي 2023.ي

خالل من  إقليمي،  أبحاث  مركز  تطوير  الرؤية   تشمل 
 االعتماد على نقاط القوة لدى جامعة أبردين في مجال
 البحث األكاديمي العالمي والعمل بشكل تعاوني مع
قطر في  آخرين  ومؤسسين  تعليميين   شركاء 
 للمساهمة في تطوير االقتصاد القائم على المعرفة

على نطاق أوسع داخل المنطقة.ي

أبردين جامعة  مع  بالتعاون  جي  أف  أي  كلية   تشكل 
 شراكة فريدة بين مجموعة الفالح للخدمات التعليمية
 واألكاديمية (أي أف جي) وجامعة أبردين التي فتحت

أبوابها للطالب الجامعيين في سبتمبر 2017.ب

 يعد إنشاء هذا المشروع إنجاًزا مهًما، حيث أن كلية أي
أول جامعة أبردين هي  بالتعاون مع جامعة   أف جي 
 بريطانية تقدم شهادات جامعية في دولة قطر في
المشروع هذا  تطوير  تم  مخصص.  جامعي   حرم 
 الجامعي المميز تحت قيادة الدكتورة الشيخة عائشة
رفع في  المساهمة  أجل  من  ثاني،  آل  فالح   بنت 
 مستوى التعليم العالي وبناء اقتصاد قوي قائم على

المعرفة وذلك لدعم رؤية قطر 2030. ب

+974 4420 1000

info@afg-aberdeen.edu.qa

طريقك إلى
النجاح

2023/ 2024 قّدم اآلن للعام األكاديمي 
شهادات البكالوريوس مع مرتبة شرف:

- إدارة األعمال
- المحاسبة والمالية

- إدارة األعمال ونظم المعلومات
- إدارة األعمال والعالقات العامة

- إدارة األعمال والدراسات القانونية
شهادات الدراسات العليا:

- ماجستير إدارة األعمال
- ماجستير العلوم في إدارة األعمال الدولية

- ماجستير القانون التجاري الدولي
- ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية الدولية
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»ريتشموند الدولية«.. بيئة تعليمية وفق أعلى المعايير 

حرم ومرافق
عالمية المستوى 

عام 2019،  يف  اأبوابها  افتتاح  منذ 

اف�صل  من  ريت�صموند  انتقلت 

يف  جنحت  كما  األأف�صل،  اإىل 

جائحة  حتديات  على  التغلب 

خال  بن�صاط  ومنت  كوفيد 

مت  املا�صي  العام  يف  الفرتة،  تلك 

جتديد العديد من اأق�صام املدر�صة 

تكنولوجيا  جمموعة  وتو�صيع 

واأ�صيفت  واألت�صاألت،  املعلومات 

كما  جديدة،  كمبيوتر  اأجهزة 

قدم  كرة  ملعب  اإ�صافة  متت 

مناطق  اإىل  باألإ�صافة  ع�صبي 

التعلم املظللة يف الهواء الطلق. 

املنهج  ريت�صموند  اختارت 

اإىل  بالنظر  الدويل  الربيطاين 

األأكادميي  التميز  على  تركيزه 

للطاب،  ال�صخ�صية  والتنمية 

)اإدك�صل(  بر�صون  �صركة  وهي 

الدولية املعتمدة من قبل ت�صول، 

بر�صون وهي �صركة رائدة عامليا 

التعليمية،  املوارد  توفر  يف 
وتفخر ريت�صموند با�صتخدامها.

 IPRIMARY منهج
عالي الجودة

 IPRIMARY منهج  املدر�صة  تتبع 

كجزء  متينا  اأ�صا�صا  يوفر  الذي   ،
من  مت�صقة  تعليمية  رحلة  من 

و    iLower High م�صتويات خال  

IGCSE و IA. iPrimary هو اأكر 
من جمرد برنامج اأكادميي، فهناك 

احلياتية  املهارات  من  العديد 

الدرا�صية،  املناهج  يف  املت�صابكة 

تطوير  على  الطاب  ت�صجيع  يتم 

التي  النقدي  التفكر  مهارات 

تعترب حيوية يف القرن 21.

املدر�صة  كانت   ،  2022 مايو  يف 
الثانية  الدفعة  مب�صاهدة  فخورة 

من الطاب الذين اأكملوا اختبارات 

 Pearson )Edexcel( التح�صيل 

على  قدرتهم  ألإثبات   IPrimary
اأحد  متكن  العاملية،  املعاير 

اأعلى  على  احل�صول  من  الطاب 

يف  األأو�صط  ال�صرق  يف  الدرجات 

اللغة األإجنليزية والريا�صيات. 

لهذه  عالية  توقعات  لدينا 

األعرتاف  يتم  اأي�صا،  املجموعة 

جميع  يف  التح�صيل  باختبارات 

للطاب  ي�صمح  مما  العامل  اأنحاء 

املتميز  التعليمي  اأ�صا�صهم  باإظهار 

يف حالة انتقالهم بعيدا عن قطر. 
الدويل  الربيطاين  املنهج  اأثبت 

متوافق  اأنه   )Pearson Edexcel(
هويتي.  قيمي،  مبادرة  مع  للغاية 

العربية  اللغة  مدر�صو  يلتزم 

املوؤهلون  قطر  وتاريخ  واألإ�صامية 

ريت�صموند  يف  عاليا  تاأهيا 

وزارة  بفل�صفة  �صارما  التزاما 

والتعليم  والتعليم  الرتبية 

ويح�صرون  التدري�س،  يف  العايل 

يتم  بانتظام،  التدريبية  الدورات 

الغني  قطر  تراث  ا�صتك�صاف 

وثقافتها من قبل الطاب لي�س فقط 

ولكن  ال�صفية،  األأن�صطة  خال  من 

يف األأحداث املدر�صية باأكملها. 

تتمتع قطر بتراث مذهل 
تفخر ريتشموند بمشاركته

متنوع  ريت�صموند  يف  املجتمع 

 40 من  اأكر  وهناك  للغاية، 

احتياجاتها.  تلبية  يتم  جن�صية 

هذه هي قوة املدر�صة ألأنه حتى يف 

الطاب  يجلب  الق�صرة،  حياتهم 

م�صاركتها  يتم  خمتلفة  جتارب 

النمو..  على  اجلميع  وت�صاعد 

حت�صن  على  الرتكيز  ين�صب 

اإىل  بالو�صول  له  وال�صماح  الفرد 

اإمكاناته. 

الذين  الطاب  اإعداد  �صيتم 

ريت�صموند  من  يتخرجون 

لعامل متغر، ال ميكننا اأن نكون 

متاأكدين مما يخبئه امل�صتقبل، 

لكن طاب ريت�صموند �صيكونون 

ما  مع  التكيف  على  قادرين 

و�صيكونون  لهم  العامل  يخبئه 

بكل  بذلك  القيام  على  قادرين 

فخر. 

مدرسة ريتشموند الدولية هي أكثر من مجرد مدرسة، 
إنها مجتمع.. تتمثل مهمة ريتشموند في توفير بيئة 

تعليمية ورعاية تمكن األطفال من الوصول إلى إمكاناتهم 
التعليمية والشخصية مع تعزيز ثقتهم بأنفسهم 

واحترامهم لذاتهم.  ترحب المدرسة بالطالب من رياض 
األطفال إلى الصف السادس ولديها هيئة طالبية متنوعة.
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تعليم بتصنيف 
عـالمي

تمثل جامعة جورجتاون في قطر مجتمًعا متنوًعا يضم نخبة الطالب المتميزين 
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفانين في البحث األكاديمي، والتعلم 

والخدمة المجتمعية. تمتد هذه البيئة التعلمية الشاملة إلى ما يتجاوز الفصول 
الدراسية، حيث تمنح الفرص لتنمية المهارات القيادية وممارسة األنشطة 

الرياضية واالنخراط في مبادرات خدمة المجتمع والبرامج البحثية. فقد تمكن 
الخريجون من استخدام درجاتهم العلمية في الشؤون الدولية لوضع انفسهم 

على سلم وظيفي ناجح في مجموعة واسعة من المجاالت، بما في ذلك 
األعمال البنكية والمصرفية ، واألعمال التجارية، واالستشارات، والعمل 

بالمؤسسات الحكومية، واالتصاالت، وغيرها من القطاعات.

 حقق احالمك المهنية بالحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون
الدولية )BSFS( في التخصصات التالية:

• الثقافة والسياسة
• االقتصاد الدولي 

• التاريخ الدولي
• السياسة الدولية

تعرف على المزيد

qatar.georgetown.edu :الموقع
sfsqadmissions@georgetown.edu :البريد اإللكتروني

اتصل بنا على الرقم: 8200 4457 974+

تمنح جامعة جورجتاون في قطر نفس درجة بكالوريوس 
العلوم في الشؤون الدولية )BSFS( المعترف بها دولًيا 
التي يمنحها الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جورجتاون، 

التي تأسست في واشنطن العاصمة عام 1789. وتساهم 
مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية الممنوحة إضافة إلى 
برامج التعلم التجريبي بانخراط الطالب في اكتشاف األمور 

المهمة وإيجاد حلول مبتكرة للمشكالت والقضايا العالمية. 

البرامج المقدمة

تمنح جامعة جورجتاون في قطر درجة 
بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية 

المعترف بها دولًيا، وُتدّرس في بيئة 
تعليمية فريدة في قلب منطقة بالغة 

التنوع والحيوية من العالم، بما يسمح 
للطالب بالدراسة وألعضاء هيئة التدريس 

بإجراء البحوث والدراسات وأن يندمجوا 
جميعا في مؤسسة تعليمية تتمتع 

بوضع فريد يساهم بقوة في تشكيل 
العالقات الدولية في القرن المقبل.

جامعة جورجتاون في قطر 
والمدينة التعليمية 

 يقع الحرم الجامعي لجورجتاون في 
قطر في المدينة التعليمية، وهي مدينة 

حاضنة لعدة جامعات رائعة التصميم 

واالمكانات على مســاحة 12 كيلومتًرا 
مربًعــا لتضــم مجموعة من أرقى 

الجامعــات األمريكيــة كجامعة كارنيغي 
ميلون، وجامعة نورث وســترن، وجامعة 

تكســاس إيه آند إم، وجامعة فيرجينيا 
كومنولــث، وكليــة طب ويل كورنيل، 

جنًبــا إلــى جنب مع جامعــة بحثية محلية، 
وحاضنات للشــركات الناشــئة، وحدائق 
للتكنولوجيــا، إضافــة إلى مواقع تراثية، 
ومؤسســات ثقافية، والكثير غير ذلك.

يوفر التقارب الجغرافي بين هذه 
المؤسسات فرًصا إلقامة عالقات 

تواصل بين الطالب عبر جامعات 
المدينة التعليمية وللتسجيل المتبادل 

في الجامعات الشريكة في مجموعة 
متنوعة من البرامج والفصول التعليمية 

والدورات، بما في ذلك دروس في 
األعمال التجارية والتصميم واللغات 

واالتصاالت والطب والعلوم الطبيعية.

التخصصات الرئيسية 

• الثقافة والسياسة
• االقتصاد الدولي

• التاريخ الدولي
• السياسة الدولية

التخصصات الفرعية 

•  الدراسات االفريقية “أفريكانا” يقدم 
باالشتراك مع جامعة نورثوسترن في قطر 

• اللغة العربية 
• دراسات عالم المحيط الهندي

 نصـنع
قادة 

عالمييــن 

الشهادات 

• الدراسات األمريكية 
• الدراسات العربية واإلقليمية 

•  اإلعالم والسياسة يقدم باالشتراك 
مع جامعة نورثوسترن في قطر
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