
 
 

 التعّمم لدى الطالبعممية التكنولوجيا الحديثة ودعم وسائل بهدف تبني 

 "جوجل"حول تطبيقات  فعالية تعميميةمؤسسة قطر تستضيف 

 

استضافت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع فعالية تعميمية . 6102مارس  30الدوحة، قطر، 
في مجاالت التعميم ما قبل الجامعي، وذلك عمى مدار يومّي  "جوجل"رّكزت عمى استخدام ودمج تطبيقات 

 مارس.  11و 11

 12تربوي ونحو  122ودارت ىذه الفعالية بمبنى اآلداب والعموم في المدينة التعميمية، وحضرىا أكثر من 
وتتسق ىذه الفعالية مع رسالة مؤسسة قطر من سائر أرجاء العالم.  "جوجل"مدربًا ألنظمة وتطبيقات 

والمساعدة عمى بناء اقتصاد  ،من خالل توفير أفضل البرامج التعميمية ،رامية إلطالق قدرات اإلنسانال
 .1202برؤية قطر الوطنية  ىدياً  ،المعرفة

في طميعة العاممة تحت مظمة مكتب التعميم ما قبل الجامعي وتوجيياتو،  ،تعتبر مدارس مؤسسة قطرو 
وىي منصة تواصل متكاممة تساعد في تمبية االحتياجات التعميمية مستخدمي "تطبيقات جوجل التعميمية"، 

 في صفوف الدراسة.

في مكتب التعميم ما  مدير مشروع تكنولوجيا المعموماتوفي ىذا الصدد، عّمقت السيدة روضة السويدي، 
يبرىن  ا، ممقبل الجامعي، قائمة: "ىذه ىي السنة الثانية التي تشيد تنظيم فعالية تطبيقات جوجل في قطر

بناء اقتصاد و إنو يساعد في تطوير البالد،  كما ،عمى دور مؤسسة قطر الفاعل في مجال التعميم العالمي
مكانة قطر كمركز لمتميز األكاديمي، يستضيف  يكّرس ىذا الحدثالمعرفة. وعمى نطاق أوسع، 

 قة وسائر أرجاء العالم".المناسبات التعميمية والمينية الكبرى، التي تستقطب أىم األخصائيين من المنط

، عّمق السيد جيمس ساير، منظم الفعالية ومدير فعاليات تطبيقات جوجل في آسيا، قائاًل: ومن جيتو
"ُيعتبر تبني التكنولوجيا الحديثة في صفوف الدراسة أحد العوامل الرئيسة لإلنجازات التعميمية التي حققتيا 

يون العاممون معيم بين أفضل الخبراء في مجال دمج مؤسسة قطر. إذ ُيعد مدرسو مؤسسة قطر والتقن
 مدّرس من مدارس مؤسسة قطر 122"تطبيقات جوجل التعميمية" بالمنطقة. حضر ىذه الفعالية أكثر من 



 
 

نياية األسبوع، مما برىن عمى التزاميم الراسخ في استخدام أحدث البحوث التعميمية واالبتكار في قاعات 
    التعميم".

أىمية ىذه الفعالية كونيا تجمع التربويين في المنطقة لمناقشة  ويزيد منساير بالقول: " وأردف السيد
التطور التكنولوجي في مجال التعميم ما قبل الجامعي، مما يسمح بتبني أفضل الممارسات في ىذا 

 المجال بدولة قطر".

أىمية وُسبل دمج واشتممت ىذه الفعالية عمى عدة كممات مميمة، فضاًل عن جمسات رّكزت عمى 
توفير ل وباإلضافة .عمم التربية، عمى غرار ألعاب اإلنترنت التي تزيد من انخراط الطالب فيالتكنولوجيا 

، فقد تمت أيضًا مناقشة الفرص والتحديات التي استكشاف تكنولوجيات جوجلفي سين الفرصة لممدرّ 
   .بشكل عام تفرضيا التكنولوجيا المعاصرة

وعّمق المتحدث والمبتكر الكندي، برايان فاريل، الذي سبق لو أن شارك في العديد من فعاليات تطبيقات 
جوجل في اليابان وأبو ظبي ودبي، قائاًل: "تعتبر ىذه المناسبات فرصة رائعة لممدّرسين لمتأمل في 

 أجواء تكنولوجية مفعمة بالفرص والتحديات". ضمنأساليبيم التعميمية 

لسيد فاريل: "توفر تطبيقات جوجل لممدّرسين فرصًا ال متناىية، من شأنيا االرتقاء بقاعة وأضاف ا
الدراسة، ونسج العالقات مع األوساط االجتماعية والثقافية المؤثرة، ما يسمح بتوسيع نطاق التعميم إلى 

 خارج أبواب المدارس". 

 تعميق الصور: 

إقميميون يستمعون بإنصات إلى أحد المتحدثين في مؤتمر تطبيقات جوجل لمتعميم،  مونم  ع  مُ  :0صورة 
 الذي استضافو مكتب التعميم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. 

السيد دين ستوكس، مدرب بريطاني معتمد بشركة جوجل، يقدم حديثًا تفاعمًيا عن دمج  :6صورة 
 التكنولوجيا في التعميم خالل المؤتمر.  

 



 
 

 ىانته

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1991مؤسسة قطر سنة تأّسست 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

قطاع تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء 
لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات 
الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من 

ي إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا ف
 .وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

 

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

