
 
 

لوافدةمتطوعو روتا يشاركون في برنامج تعليم مهارات اللغة العربية للعمالة ا  

 

 دورةفي  ادي الخير نحو آسيا )روتا( مؤخًرامتطوعو مؤسسة أي شارك :2017فبراير  5الدوحة، 
، في للتربية والعلوم وتنمية المجتمعبالمركز الترفيهي بمؤسسة قطر  ة"تدريب المدرب" التأهيلي

الذي تهدف روتا من خالله إلى تحسين قدرة للكبار،  مج تعليم مهارات اللغة العربيةإطار برنا
 .العربيةالعمالة الوافدة على التواصل باللغة 

أجرتها روتا، حيث أفادت  وتم تطوير برنامج تعليم العربية للكبار استجابة لدراسة استقصائية
بالمئة من العمالة ذات المهارات المتدنية تفتقر لمهارات التواصل باللغة العربية،  55الدراسة أن 

بالمئة من العمالة بدرجة متوسطة من مهارات التواصل بالعربية ال تشمل  45في حين تتمتع 
 القراءة أو الكتابة.

في األنشطة الخيرية والتعلم  يدهم بفرص المشاركةبر تزو للشباب ع اباستقطابه وتتميز مبادرة روتا
معارفهم كمدربين ومعلمين في ، مما يسهم في تطوير مهاراتهم و االجتماعية عن طريق الخدمة

 برنامج تعليم العربية للكبار.

من برنامج الجسر األكاديمي التابع لمؤسسة قطر، حيث تم تزويدهم  طالبوشارك في الدورة 
 بالمهارات الالزمة لقيادة برنامج تعليم العربية للكبار بكفاءة وفعالية.

وتناولت دورة "تدريب المدرب" مجموعة من المواضيع، منها تعليم مقررات اللغة العربية، 
خفضة، وطرق تعليم الكبار، وأدوات التعلم المنالمداخيل والمشكالت التي تواجه العمال ذوي 

 الجماعي.

التنمية المجتمعية في قسم  ةوفي هذا الصدد، علقت السيدة رسمية حسن الجمالي، أخصائي
المكثفة إلى تأهيل متطوعي روتا "تهدف دورة تدريب المدرب  البرامج الوطنية بروتا، بالقول:

العمال إمكانيات وجه، وذلك عبر تمكينهم من فهم لقيادة مبادرة تعليم العربية للكبار على أكمل 
 وتزويدهم باألدوات الالزمة لتعليم مهارات اللغة العربية للكبار بشكل جماعي".



 

وتم تصميم برنامج تعليم العربية للكبار بغرض دعم جهود روتا للتصدي للمتطلبات التعليمية 
ين الثقافات. وسيغدو بإمكان العمال للعمالة الوافدة في قطر وتكريس روح االحترام المتبادل ب

 المشاركين في البرنامج التواصل بالعربية وتكوين صورة عن الثقافة العربية والمجتمع القطري
 .بشكل أفضل

بالثقة  ابالقول: "منحتني الدورة التأهيلية شعورً يوسف محمد يوسف علي عبد الملك وعلق المتطوع 
من هذه المبادرة  ا في قدرتي على إدارة برنامج تعليم العربية للكبار بكفاءة، وأتشرف بكوني جزءً 

 الرائدة والهادفة إلى توفير المزيد من الفرص التعليمية للعمالة الوافدة في قطر".

شتماًل على ومن المقرر أن يمتد البرنامج التعليمي لفترة ستة أسابيع بين شهري فبراير وأبريل، م
. وستستعرض روتا نتائج امعدل ساعتين إلى ثالث ساعات من الحصص التعليمية أسبوعيً 

 البرنامج وتحتفي بإنجازات المعلمين والمشاركين في حفل خاص يقام في شهر أبريل.

 انتهى

 

 نبذة عن روتا

الشيخة  تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنها منظمة غير ربحية دشنتها سعادة
بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل  2005المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني في شهر ديسمبر 

"روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فإنها تلتزم بتوفير التعليم على 
ات، وخلق بيئة مستوى عال بمرحلتيه االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمع

تعليمية آمنة والعمل على استمرار التعليم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء 
العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار على التعليم الذي يحتاجونه ليتمكنوا 

 من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاتهم.

   حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:لمزيد من المعلومات 
www.reachouttoasia.org 

http://www.reachouttoasia.org/


 

 نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في 
اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى 

  اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

الشيخ حمد بن  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

سسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع تلتزم مؤ 
من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين 
الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم 

كار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. االبت
وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

 .االحتياجات المباشرة للمجتمع

 


