
 

 

لدعم التطوير لمنتدى السنوي الثاني للتعليم والتعّلم ستعد لعقد امؤسسة قطر ت
 المهني

 

  قطر( ، )الدوحة،5102 مايو 6

منتدى السنوي الثاني لمتعميم عقد اللالتحضيرات األخيرة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع واصل ت
. ويتولى معيد التطوير التربوي، التابع لمكتب التعميم 5102 ن شير مايو، المزمع عقده في التاسع موالتعّمم

ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ميمة تنظيم ىذا المنتدى بيدف تعزيز ثقافة التطوير الميني والتعّمم المستمر، 
في بناء  5101امية إلطالق قدرات اإلنسان، ويحقق رؤية قطر الوطنية بما يدعم رسالة مؤسسة قطر الر 

وسيضم المنتدى ما يقارب ألف معمم من مختمف مدارس الدولة، وذلك لتبادل اآلراء  اقتصاد المعرفة.
 .الكفيمة باالرتقاء بميمة التعميم األفكارطرح الخبرات و مشاركة و 

مدير التطوير المؤسسي في قطاع التعميم ما قبل الجامعي في مؤسسة ي، لشيخة نوف أحمد آل ثانوعّمقت ا
 نشئة األطفال والشباب. لذلك نسعىتيؤدي المعممون دورًا رائدًا في ": بالقول المرتقب، الحدث ىذا عمىقطر 

 بما يساعدىم في إطالق قدراتيم، وتحقيق أفضل أداء ممكن". ،ىموتطوير  يمدعمل

من خالل توفير منصة لممعممين لتبادل المعارف ا المنتدى إلى تحقيق ىذه الميمة : "يسعى ىذةً قائم توأضاف
ي ومن خالل تبنّ ع التطور الميني ومفيوم التعّمم مدى الحياة. يتشجو ، والخبرات وأساليب التدريس المبتكرة

 المجتمع بأسره".إلطالق قدرات اإلنسان لصالح الرامية  ميمتيا ثقافة التميز، تعمل مؤسسة قطر لتحقيق

النقاشات أربعة مواضيع  كما ستطرحورشة عمل مقسمة عمى ثالث جمسات.  01سيشيد المنتدى انعقاد و 
محددة، وىي: ىندسة التكنولوجيا والرياضيات، وتعميم الطفولة المبكرة، واالبتكار والتقنيات التكنولوجية 

 واالبتكار والممارسة بالمغة العربية.



 

معيد التطوير التربوي بالتميز، سوف يحضر المنتدى السير كين روبينسون، الرائد عالميًا وكجزء من التزام 
في مجال التطوير التعميمي، واإلبداع، واالبتكار، كمتحدث رسمي في ىذه الفعالية، ليتحدث عن "قيادة ثقافة 

 االبتكار".

. لممزيد من 5102التاسع من مايو سيتم عقد منتدى التعميم والتعّمم في مركز قطر الوطني لممؤتمرات في 
 ./www.edi.qaالموقع اإللكتروني التفضل بزيارة  المعمومات يرجى

 -انتهى -
 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة 
  إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ناصر رئاسة مجمس إدارتيا. الشيخة موزا بنت

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 
مبنّي عمى المعرفة. ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد 

كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء 
 .مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

   http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

http://www.edi.qa/
http://www.qf.org.qa/

