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 المهني لمكوادر التعميمية وفق أعمى المعايير العالميةتطوير ال بهدف

 تدريب لمدرسي البكالوريا الدوليةورش  لتنظيم تحصل عمى شهادة االعتمادمؤسسة قطر 

 

  :)الدوحة، قطر( 5102يناير  21

التي تمثل إحدى ركائز رؤية قطر ، و سعييا الحثيث لتطوير الموارد البشرية في دولة قطرفي إطار 
الرامية لبناء اقتصاد معرفي مزدىر، حصمت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع  0202الوطنية 

(، ووقعت معيا اتفاقية لتكون مركزًا معتمدًا في IBية )الدول االبكالوري منظمةعمى شيادة االعتماد من 
التطوير الميني لممدرسين بالمغتين العربية واإلنجميزية، وذلك سيرًا عمى نيجيا تدريب تنظيم وتقديم ورش 

الريادي بتخريج مجموعة متمّيزة من المدّرسين والتربويين، المؤىمين وفق أعمى المعايير العالمية من خالل 
 ابتكارية وعالية المستوى. برامج تعميمية

ضمن جيودىا لتحقيق رسالتيا اليادفة إلى دعم  لدوليةا االبكالوري ةمنظموتندرج اتفاقية مؤسسة قطر مع 
طالق قدرات اإلنسان، من خالل ثالثة محاور رئيسية ىي التعميم، والعموم والبحوث، وتنمية المجتمع،  وا 

 . قائم عمى المعرفة وذلك لتحقيق رؤية قطر المستقبمية في بناء اقتصاد متطّور

التنمية البشرية  دعم لتدريبية لممدرسين والتربويين فيتنظيم ىذه الورش اتتطمع مؤسسة قطر إلى أن ُيسيم 
عمى المستوى الوطني واإلقميمي والدولي، ألن ىؤالء المدرسين يقومون بنقل خبراتيم ومعارفيم لمطالب 

 من قطر والمنطقة ومختمف دول العالم.

، عمى أن الجاري في شير ينايراألولى في سياق ىذا البرنامج العالمي  الورش التدريبية أعمالتبدأ و 
 .0202ورش األخرى في شير مارس التتبعيا العديد من 
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بالتزاميا بأرقى المعايير األكاديمية، حيث تقوم  الدولية االمعتمدة وفق منيج البكالوري التدريبوتتميز ورش 
مياراتيم وتساعد ىذه الورش التربويين عمى صقل مدربين معتمدين. قبل  بتصميميا وتقديميا نخبة من

 وتوسيع آفاقيم من أجل تعميم أفضل.

ىذه، عّمقت الشيخة نوف أحمد آل ثاني، مدير التواصل األكاديمي بمكتب التعميم ما  التدريبوحول ورش 
دور القيام ب، قائمة: "تمثل ىذه الورش فرصة لمؤسسة قطر من أجل في مؤسسة قطر قبل الجامعي

 سين والتربويين في دولة قطر والمنطقة".جوىري في تقديم أرقى تدريب ممكن لممدرّ 

: "نحن نؤمن بأّن التطّور الميني ىو عممية مستمّرة، بغّض النظر عن مدى الخبرات بالقولواستطردت 
 المتراكمة، وذلك لتوفير تجربة تعميمية راقية لمطالب، فضاًل عن التقدم الميني لممدّرسين أنفسيم".

: "تمّثل ىذه بالقول ية،الدول االبكالوري منظمةالمدير اإلقميمي لعّمق السيد أدريان كيرني، من جيتو، 
االتفاقية خطوة ميمة لمبرنامج في قطر، كونيا تسيم بتعزيز الميارات المينية، وىو ما تشتير بو 

 . ونحن نأمل بالمزيد من التعاون المثمر مع الجيات التربوية في قطر مستقباًل". نظمتنام

ية قد رافقوا كيرني في زيارات عديدة الدول ياادة المكتب اإلقميمي لمؤسسة البكالور جدير بالذكر أن فريق قي
مدرسة  00وفي الوقت الحالي، توجد  لى احتياجاتيم.إلمدارس مؤسسة قطر، والتقوا بالمعممين لمتعرف 

 ية.الدول افي قطر توفر أحد البرامج األربعة التي تقدميا مؤسسة البكالوري

تعميمية غير ربحية تسعى لتطوير التعميم حول العالم من خالل  نظمةية مالدول االبكالوري منظمةوتعتبر 
برامج تعميمية أربعة دولة، حيث تقوم بتطوير  002مدرسة في أكثر من  0222 أكثر منعمميا مع 

 مميون طالب عمى تحقيق قدراتيم.  0.0حديثة لمساعدة 

 ية بمؤسسة قطر، يرجى زيارة: الدول االبكالوريلمزيد من المعمومات حول ورش عمل 

http://www.edi.qa/index.php/workshop/qf-ib 

 انتهى
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 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر
مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 

اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى 
  .دولة قطر والعالم بأكممو

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

سة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل تمتزم مؤس
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 

ار والتكنولوجيا عن طريق الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتك
استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور 

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:     لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا،

http://www.qf.org.qa   
 

 البكالوريا الدوليةمنظمة حول 
برامج تعميمية راقية  0بيدف توفير  0991ىيئة غير ربحية، تأسست عام  ىي البكالوريا الدوليةمنظمة 

عامًا، تشتير برامج البكالوريا الدولية  02 امتداد عمى المتراكمةالخبرات لمدارس مختمفة حول العالم. ومع 
بمعاييرىا األكاديمية العالية، وقدرتيا عمى إعداد الطالب لمتأقمم مع متطمبات العولمة والقرن الواحد والعشرين، 

في  مدرسة منتشرة 0222في نحو  ،يتابع أكثر من مميون طالبحاليًا، عالم أفضل. و بناء وذلك من أجل 
 دولة حول العالم، برامج البكالوريا الدولية التعميمية.  001

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

