
 

 

 

 

 وزارة التعميم والتعميم العالي  مع بالتعاون

 تفعيل قادة المدارس لتطوير أداء الطالبل هبرنامج بدأ"وايز" ي

 

 ،مؤخًرا ،عقد مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" - 6102سبتمبر  5الدوحة، قطر، 
 ".تفعيل قادة المدارس لتطوير أداء الطالب برنامج " ضمنأول ورشة عمل 

تزويد الفرق  ؛ بيدفويتكون البرنامج من أربع ورش عمل متكاممة تعقد عمى مدار ثمانية أشير

في  يةالتعميمعممية ال، واالرتقاء بالمدرسية بالقدرات القيادية التعليمية من أجل تحسين تعلم الطالب
في إطار شراكة بين ىذه المدارس ووزارة التعميم والتعميم العالي  ،مدرسة ابتدائية مستقمة 01

يت الدعوة لتسعين من كبار القادة في ىذه المدارس ب عنوان "مياراتي". وفي ىذا السياق، وجِّ
 في إطالقو شركة إكسون موبيل قطر.  تلممشاركة في البرنامج الذي شارك

ترأس الجمسة االفتتاحية، التي عقدت بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، الدكتورة أسماء 
الدكتورة  وكانتالفضالة رئيس قسم البحوث في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز". 

امج ، مؤسس "أجيل سكولز"، لتنفيذ برنالعمل مع الدكتور سيمون بريكسبيرسبق ليا قد أسماء 
مشابو أقيم لدعم قادة المدارس التابعة لمؤسسة قطر عبر استراتيجياٍت وأدواٍت تستيدف قيادة 

. وقد توسع ىذا المشروع حالًيا ليشمل المدارس التعميميةالتغيير المستدام في الممارسات 
 االبتدائية المستقمة المذكورة آنًفا. 

لحمول تؤدي إلى المزيد من التطوير.  اطرحيلدعم المدارس في  ،في مجممو ،ويسعى البرنامج
تحقيق ىذا اليدف عبر تشجيع التربويين في سعييم عمى سمسمة ورش العمل الرباعية  ركزوت

باألدلة والمعمومات، واالستفادة من البحوث التي تناولت الممارسات  معززةلموصول إلى طرق 
 التعميمية الفعالة سعًيا لتطوير نتائج التعمم لدى طالبيم. 



 

 

 

، كلٌّ في مدرستو، قبل حمول بيدف تنفيذىاوفي ىذا اإلطار، تمقى المشاركون مجموعة ميام 
. وتتضمن ىذه 6102ديسمبر  06و 00يومي  عقدىا موعد إقامة ورشة العمل الثانية المزمع

جمع األدلة وتحديد  بيدففرق المعممين، واستخدام الطالب لنماذج عمل وتمارين  تكوينالميام 
 الممارسات المنقحة القائمة التي يمكن محاكاتيا.  اعتمادو مق، مصادر الق

لمبرنامج . ويتمثل اليدف النيائي 6102ومن المقرر عقد ورشتي العمل الثالثة والرابعة في عام 
بين عدد أكبر من  التعميمية الفعالة في قيام المشاركين بوضع استراتيجيات لنشر الممارسات

 المعممين والمدارس.

التابع لمؤسسة قطر  ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"التعاون بين برامج  تساىمو 
مدارس الحكومية بدولة قطر، في تحقيق فوائد ممموسة لكال واللمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

، دمةالمتق خبراتالتبادل و الطرفين، ومن بينيا تعزيز القدرات القيادية لممسؤولين التربويين، 
 االستشارات المتخصصة.  خدمات واالستفادة من 

 تعميق الصور: 

، تتحدث لممشاركين رئيس قسم البحوث في مؤتمر "وايز" ،3 الدكتورة أسماء الفضالة0صورة 
 خالل ورشة العمل التي عقدت مؤخًرا، في إطار برنامج "تمكين القادة التربويين". 

 

 –انتهى  –

 العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"نبذة عن مؤتمر القّمة 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة  6112انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
الخالق والنقاش والعمل موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر.  وُيعّد "وايز" منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير 

اليادف.  كما يعتبر "وايز "مرجًعا دولًيا ألحدث األساليب في مجال التعميم.  وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد 
 .المعرفي، يواصل "وايز" اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التمكين والتعاون

 

 نبذة عن مشروع مهاراتي التابع لوزارة التعميم والتعميم العالي 



 

 

 

، وىي 6102ىو مبادرة أطمقتيا سعادة الشيخة ىند بنت حمد آل ثاني عام  [(LitNum]مشروع مياراتي )الذي كان يعرف سابًقا باسم 
مدرسة ابتدائية مستقمة في  01شراكة بين الوزارة وومشروع مياراتي عبارة عن  مبادرة تعمل تحت مظمة وزارة التعميم والتعميم العالي.

   دولة قطر، حيث يسعى لإلسيام في االرتقاء بمستوى أداء الطالب في المغتين العربية واإلنجميزية والحساب عبر مجموعة مبادرات.

م الدعم الكامل لألطفال في ويعد المشروع برنامًجا شاماًل صمم لمعمل مع أكبر عدد ممكن من الجيات المعنية سعًيا لضمان تقدي
رحمتيم لتحصيل التعمم. ويشمل ذلك وضع وتقديم التقييمات، وخطط الدروس والمواد المرافقة، وتدريب القيادات المدرسية والمنسقين 

يين بالمدارس، والمعممين، والتدريب الفردي لممعممين في المدارس، وعقد منتديات لمديري المدارس وأولياء األمور واألخصائيين االجتماع
 والمشاركة في الفعاليات المجتمعية.


