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 للنشر الفوري

 

 أكثر من ضعف عدد طالبات العام الماضي بمشاركة
  ستقبل الدفعة الثانية من الطالباتت تأكاديمية قطر لتدريب المربيا

 ىي األولى من نوعيا في المنطقة مؤسسة قطرتقودىا مبادرة في 
 

 

مؤسسة قطر عضو ، أكاديمية قطر لتدريب المربيات عمنتأ)الدوحة، قطر(.  2102أكتوبر  72
في  المربيات تدريبطالبات برنامج  من الدفعة الثانية استقبالعن لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

   .برنامج من خالل تخريج الدفعة األولىالالذي حققو  الكبير بعد النجاح وذلك، رعاية األطفالمجال 
 

في أكاديمية  عشرة أشيرمدى عمى  الذي يمتد لمعام األكاديمي الجديد طالبة جديدة 42 انضمتوقد 
 الذي كان أكثر من ضعف عدد خريجات الدفعة األولىالعدد  ويشكل ىذا ،قطر لتدريب المربيات

ات لباالط عممًا أن   ،الجديدة األكاديميةحققتو التقدم السريع الذي وفي ذلك داللة عمى ، طالبة 02
 المتحدة القمر جميوريةمن  وال سيما، عربيةدول من  ن  ى كاديمي الجاريالعام األب التحقنالالتي 

 وجيبوتي.
 

الشيخة موزا بنت ناصر  صاحبة السموتحت رعاية انطمقت  ،األكاديمية مبادرة فريدة من نوعيا تعد  
تندرج ضمن إطار و ، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع حفظيا اهلل،

التراث ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى مجتمع متطو  بناء ىدف مؤسسة قطر في  تحقيق
  .القطري

 
دات عمى قيمة وأىمية التراث القطري في تحديــد اليوية، والعا المربيات يتم تعريف ،ومن ىذا المنطمق

صة في جميع جوانب رعاية يتضمن برنامج التدريب دورات متخص  كما  والتقاليد القطرية الموروثة.
الطفل، بما في ذلك اإلسعافات األولية، والتغذية، والنظافة، والتعميم، والدراسات الثقافية العربية 

 ، وناد  قامةاإلأماكن  منيا ،المستوى رفيعة مرافقيا اتباللجميع طكذلك األكاديمية  وفرتو واإلسالمية. 
 .بالكاملمجيزة الالدراسية  قاعاتالباإلضافة إلى صحي، ومركز تدريب، 
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ريب دتة قطر لالمال ، رئيس مجمس إدارة َأكاديميالدكتور يوسف عبدالرحمن أعرب  ،وبيذه المناسبة
من الثانية  دفعةال ستضافةال حماسو، و بقبول المجتمع القطري لألكاديميةسعادتو عن ات، المربي

جميع خريجات الدفعة خالل توظيف  نجاحًا باىرًا من تشيد األكاديميةوقال: " ،األكاديميةطالبات 
 أن  بعمى ثقة تامة وأنا  .ىذا العام الباتق عدد أكبر من الطاوالتح 02البالغ عددىن األولى 

 ."أولـوياتيا مةالتـنمية البشرية ق تصد رتالتي  2141طنية و ال رقيق رؤية قطتحفي تسيم ساألكاديمية 
 

"تساىم  المنصوري، مدير عام أكاديمية قطر لتدريب المربيات:قالت السيدة حصة  ،وبدورىا
قائم عمى المعرفة، من خالل توفير الخدمات والتعميم القتصاد االتطوير في عممية كاديمية األ

مدول لعمى الحفاظ عمى اليوية الوطنية  ومن منطمق حرصنا .والتدريب في مجال رعاية األطفال
المربيات في  عدد ضعف فاقتالتي  استضافة الدفعة األولى من الطالباتتعتبر  ،العربية واإلسالمية

 ".ة أكاديمية قطر لتدريب المربياتتحقيق رؤينحو ىامة وخطوة ، كبيراً  إنجازاً  ،العام الماضي
 

قد و في جميع أنحاء قطر.  أسر لدى تم تعيينيا بالفعل خريجاتأول دفعة من ال أن والجدير بالذكر
أكاديمية قطر لتدريب لمفرصة التي وفرتيا ليا  ، عن امتنانيااتالخريج إحدىسندو،  ت أميةأعرب

بشكل معرفتي في رعاية األطفال، و  عززت متميزةكاديمية تجربة قدمت لي األ" :قالتحيث ، المربيات
 األسرة التي أعمل لدييار قد  تبالفعل و والقيم اإلسالمية.  قطريةالثقافة الالحفاظ عمى في خاص 

لمعادات  وفقاً  اأطفاليمني تربية  توقعت، كما أكاديمية قطر لتدريب المربياتدراستي وما تعممتو في 
 والتقاليد القطرية".

 
  www.qnta.qaلمزيد من المعمومات حول أكاديمية قطر لتدريب المربيات، الرجاء زيارة موقعنا: 

 
 -انتهى-

 أكاديمية قطر لتدريب المربيات:نبذة عن 
 

http://www.qnta.qa/
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 2102تأسست في عام  مؤسسة غير ربحية في دولة قطر أكاديمية قطر لتدريب المربياتتعتبر 
جزء من مؤسسة قطر لمتربية والعموم  ىيصاحبة السمو الشيخة موزا  بنت ناصر، و  بمبادرة من

 وتنمية المجتمع.
 

يتحدثن المغة العربية ويمتمكن القدرة عمى تعميم األطفال  تدريبًا عالي الجودة لمربيات توفر األكاديمية 
ا التدريبية عمى الرعاية الشاممة لألطفال، وتمكين الخريجات من يالقيم اإلسالمية. وتركز برامج

 ضمان النمو البدني والعقمي السميم لمطفل أثناء االعتناء بو. 
 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر
 

في مسيرة  قطرخاصة غير ربحية تدعم دولة مؤسسة  والعموم وتنمية المجتمعمؤسسة قطر لمتربية 
تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة من خالل إطالق قدرات 

بمبادرة  1995عام  مؤسسة قطر تأسست اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.
صاحبة السمو الشيخة وتتولى الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، األمير الوالد كريمة من صاحب السمو 

 .مجمس إدارتيا رئاسة موزة بنت ناصر
 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من 
خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من 

ار والتكنولوجيا اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبني عمى المعرفة. كما تدعم االبتك
عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في 
 بناء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع. 

موقع اإللكتروني: ومشروعاتيا، يرجى زيارة ال مؤسسة قطر لمتعرف عمى جميع مبادرات
http://www.qf.org.qa  

لمزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، الرجاء التواصل مع المكتب اإلعالمي عبر البريد 
  pressoffice@qf.org.qaاإللكتروني: 
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