
 

 الطالب استمتعوا بباقة من األنشطة التفاعلية المثيرة

 مؤسسة قطر تختتم مخيمها الصيفي األول

مخيمه الصيفي  ،بنجاح كبير ،اختتم التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر :2017يوليو  31، قطر، الدوحة
 يوليو.  27-2 من األول، الذي دارت فعالياته في أكاديمية العوسج بحرم المدينة التعليمية خالل الفترة

طالبًا من مدارس مختلفة في أنحاء قطر، شاركوا في مجموعة من  150وقد استقطب هذا المخيم زهاء 
 واإلرث،  اللجنة العليا للمشاريعم الصيفي برعاية وأقيم المخياألنشطة األكاديمية والمهنية والترفيهية الشيقة. 

 ، وشركة قطر للوقود.شركة قطر للبترولو 

وفي هذا الصدد، عّلقت السيدة بثينة النعيمي، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، قائلة: "نسعى في 
لشباب بالمعرفة والثقة التعليم ما قبل الجامعي لتوفير تجارب تعليمية فريدة، ُصممت خصيصًا لتزويد ا

والمهارات التي يحتاجونها للتفوق على المستوى الشخصي واألكاديمي. لقد كان مخيمنا الصيفي األول خير 
الذي أحدثه في نفس   األثر العميق سعدنا أن نرى في هذا السياق النجاح الكبير و برهان على هذا االلتزام، ويُ 

 كل مشارك".

لدراسة اللغات األجنبية قّدمها معهد دراسات الترجمة في على حصص الصيفي واشتملت أنشطة المخيم 
رياضة الصيد دروس في جامعة حمد بن خليفة، ودروس في ركوب الخيل من مربط الشقب، فضاًل عن 

  بالصقور وفرتها جمعية القناص.

قبل الجامعي: "لقد استقبل من جهتها، قالت السيدة عبير آل خليفة، مدير الشؤون األكاديمية في التعليم ما 
عامًا، ووّفر لهم باقة واسعة من األنشطة التفاعلية التي لّبت  17و 6مخيمنا الصيفي الفتيان والبنات ما بين 

احتياجات كل مشارك. وقد حرصنا، من خالل دروس الرسم، وورش عمل التصوير، وزيارات المتحف، أو 
 المخيم".حصص ركوب الخيل، على تلبية كافة األذواق في 



 

عندما رأينا مظاهر الفرح والحماس التي أبداها الطالب واآلباء والشركاء وأضافت: "لقد شعرنا بسعادة بالغة 
والرعاة وكل األطراف المشاركة في المخيم. وبعد هذه االستجابة الرائعة، فإننا نتطلع فعلًيا الستضافة المخيم 

وال توجد حدود للتوقعات بشأن تطور هذه المبادرة في  .المقبلالعام خالل  قادمةالصيفي في نسخته ال
  المستقبل." 

 "نحن كآباء شعرنا بسعادة كبيرةله في المخيم، قائاًل: انجأثاني، الذي شارك  آل فالح بدوره، علق الشيخ
 فيدةعلية الملمشاركة أبنائنا في المخيم الصيفي بالمدينة التعليمية الذي قدم العديد من الفعاليات المتنوعة والتفا

لألطفال. وقد ساهم المخيم في تعزيز ثقة أبنائنا في أنفسهم، وكانت التجربة اإلجمالية ملهمة جًدا، حيث 
 تعرف أبنائي على أصدقاء جدد، والتقوا بشبان آخرين. ونحن كأسرة سعداء بالمشاركة في المخيم."  

سنوات: "لقد كان هذا  10البالغة من العمر ميرا الجفيري، إحدى المشاركات في المخيم و قالت من جانبها، 
. وقد استمتعت الرائعة أفضل مخيم صيفي شاركت فيه على اإلطالق، حيث قدَّم المخيم العديد من األنشطة

أنصح جميع األطفال جديدة. وأنا المهارات العديد من التعلمت  ، كماعلى وجه الخصوص بلعب كرة القدم
   بالمشاركة في هذا المخيم، وسوف أعود بالتأكيد للمشاركة فيه خالل العام المقبل." 

اللجنة العليا للمشاريع ُنظم هذا المخيم بالشراكة مع عدد من المراكز والمؤسسات المحلية، بما في ذلك و 
وماد ، ، ر، ومؤسسة الدوحة لألفالمقطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قط –وايل كورنيل للطب و  ،واإلرث

 .وكيوسبورتس، وأدفنتشر رومزساينس، ومتاحف مشيرب، 

 تعليق الصور
 التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر يستضيف مخيمه الصيفي األول في حرم المدينة التعليمية.  :1صورة 
المشاركون يستمتعون بباقة من األنشطة الشيقة في المخيم الصيفي لمؤسسة قطر في المدينة  :2صورة 

 التعليمية.
 االطفال يشاركون في لعبة كرة القدم في إطار المخيم الصيفي لمؤسسة قطر. :3صورة 



 

 

  - انتهى -

 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع 
ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة 

 ر، والتنمية المجتمعية. ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والتطوي

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر 

ّلم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في التعليمي الراقي فرص التع
 بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات 
الملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، الوطنية والعالمية 

 تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  
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