
 

  بين المعممين والطالب االلكترونيبيدف دعم التعاون 

 قطر آي إيرنتدريبية لممعممين المشاركين في برنامج  روتا تستضيف ورشة
 

تدريبية  ورشة ،مؤخراً  ،)روتا( استضافت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ديسمبر: 82 ،قطر الدوحة،
اولت منيجيات التعمم عن تن) آي إيرن(شبكة المصادر التربوية العالمية  لممعممين المشاركين في برنامج

 المشاريع، وذلك في مدرسة ديباكي الثانوية لممين الصحية في قطر. طريق
 

مدرسة خاصة وحكومية، حيث استفادوا من فرصة  22من نحو  تربوياً  421ك في الورشة التدريبية وشار 
 دولة.  412معممين وطالب من مؤلفة من لكترونية إالتعاون مع شبكة 

 
منظمة غير ربحية تسعى إلى ربط المدارس  بأنيا )آي إيرن(شبكة المصادر التربوية العالمية وتتميز 

، معممين والطالبالوالمنظمات الشبابية من مختمف أنحاء العالم في شبكة افتراضية تعمل عمى تمكين 
 فيما بينيم، وتشجيع الحوار حول القضايا العالمية الراىنة.الدراسي وتعزيز سبل التعاون 

 
البرنامج منصة مثالية لتطوير قدرات المعممين، حيث يتيح ليم فرصة االستفادة من وسائل التعاون  دع  ويُ 

من أجل استيفاء المتطمبات التعميمية الوطنية في مدارسيم وبناء  آي إيرنبين المشاركين في شبكة 
 إمكانياتيم الشخصية في مجال التعميم. 

 
بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التربويين، وكمية  ،عمى التواليلمسنة الثالثة  ،وتقام الورشة التدريبية

 التربية بجامعة قطر، وبرعاية شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات )منتجات(.
 

في  عمومات واالتصاالت التربويةتقنية الم أخصائيوفي ىذا الصدد، صرحت السيدة شمة الدوسري، 
 قطر إلى تزويد المعممين بالميارات الالزمة لتمكين آي إيرنييدف برنامج "، بالقول: مؤسسة روتا

طالق قدراتيم، من أجل تأىيميم لممساىمة بشكل فعال في بناء مجتمعاتيم. وتعتبر الورشة الطالب  وا 
 التدريبية مبادرة عالمية مصممة خصيصًا لتمبية احتياجات المعممين والطالب في قطر".

 



 

فرصة تزويد الطالب  آي إيرنالذي يعتمده برنامج  التعمم عن طريق المشاريعوأضافت: "يتيح نموذج 
بميارات التفكير النقدي والوعي الثقافي العالمي عبر ربط التعميم بالقضايا العالمية الراىنة، األمر الذي 

 يحول العممية التعميمية إلى سمسة من التحديات الشيقة والممتعة".
 
مدرسة منذ إطالقو عام  442معممًا من  072قطر من استقطاب أكثر من  آي إيرنتمكن برنامج قد و 

، حيث استفاد المشاركون من حضور عدد من الورش التدريبية والتعاون مع الطالب في العديد 2222
 برعاية البرنامج.تي ُنظَِّمت من المشاريع ال

 
التي تمكنيم من  ي شبكة روتا المعرفية لمتطوير المينيكما يتيح البرنامج لمتربويين فرصة المشاركة ف

 المشاريع.  التعمم عن طريقنترنت ونماذج تعزيز المناىج الدراسية بتقنيات اإل
 

وعمق السيد مروان مفتاح، منسق قسم المغة العربية والدراسات اإلسالمية بمدرسة ديباكي الثانوية وأحد 
ل: "لقد مكننا البرنامج من تطوير قدراتنا المينية، كما عرفنا بسبل المشاركين في الورشة التدريبية، بالقو 

االستفادة من شبكة التعميم العالمية. وأتطمع إلى تطبيق وسائل التعميم المبتكرة في مناىجنا الدراسية، 
 بيدف تعزيز المخرجات التعميمية لطالبنا".

 
 آي إيرنلشركة منتجات، الراعي الرسمي لبرنامج ونوه السيد عبد الرحمن عمي العبد اهلل، المدير التنفيذي 

"تؤمن شركة قطر، بالدور البارز الذي لعبتو الشركة في تمكين روتا من توسيع نطاق البرنامج، بالقول: 
نتشرف بدعم برنامج نحن دعم التعميم من أجل تنمية قدرات األجيال القادمة ورعايتيا. و أىمية منتجات ب
نشيد بمساعي روتا اليادفة و  .وجيوده الرامية إلى تمكين أجيال المستقبل في المجتمع القطري آي إيرن

ثراء قطاع التعميم في قطر  إلى تذليل العقبات التي تحول دون تبادل العمم والمعرفة بين ثقافات العالم، وا 
 .عبر مبادراتيا التعميمية القيمة التي تصب في مصمحة المعممين والطالب كافة"

 
عبر ربط الصفوف الدراسية حول العالم  قطر نموذج التعمم عن طريق المشاريع آي إيرنويعتمد برنامج 

 لكترونية خاصة.إفي مشاريع مشتركة من خالل شبكة 
 

وتعميقًا عمى اعتماد نموذج التعمم عن طريق المشاريع، صرح السيد عبد الكريم شعبان، أخصائي 
لتطوير التربويين ومنسق التعاون بين المركز الوطني لتطوير التربويين  التطوير الميني بالمركز الوطني



 

أتاح اعتماد نموذج التعمم عن طريق المشاريع في مدارس قطر المستقمة وروتا بجامعة قطر، بالقول: "
الفرصة لمطالب لربط المعمومات الدراسية بقضايا العالم الراىنة، والتدرب عمى أساليب البحث العممي، 

لمعممين يف تقنية المعمومات واالتصاالت لمتعمم بشكل مستقل أو بالتعاون مع زمالئيم، كما مكن اوتوظ
 تعميمي الرائد".النموذج المن تجربة ىذا 

 
تمكين المعممين لالمبادرة غير الربحية األكبر من نوعيا  آي إيرن شبكة المصادر التربوية العالمية دُ ع  وتُ 
من استخدام االنترنت وغيره من الوسائل التكنولوجية الحديثة في إنجاز المشاريع المشتركة  طالبوال

اليادفة إلى تحسين المخرجات التعميمية وقيادة التغيير نحو األفضل في العالم. وتضم الشبكة أكثر من 
 دولة.  412من  فتاةو ألف تربوي ومميوني شاب  02
 

 –انتهى  -
 

 نبذة عن روتا

 2220أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر  إن مؤسسة
بالدوحة، قطر عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا 

عالي  تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى
بمرحمتيو االبتدائي والثانوي، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل 

عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. تسعى روتا إلى 
إدراك إمكاناتيم ويساىموا في  تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من

 تطوير مجتمعاتيم.

  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

www.reachouttoasia.org 

 

 

 نبذة عن مؤسسة قطر

http://www.reachouttoasia.org/


 

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

  عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 4990تأس ست مؤسسة قطر سنة  فة الشيخ حمد بن خمي 
 آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء 
اجات المباشرة لممجتمعمجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتي . 

:لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني   

http://www.qf.org.qa 

 

   

 


