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الدوحة يقررون أن يكونوا هم التغيير  -طالب الصف الخامس في أكاديمية قطر 

 العالمالذين يريدون رؤيته في 

 

 

البحث واالستقصاء  من التعاون المثمر فيالصف الخامس ثمانية أسابيع  قضى طالب  

لتقييم مسائل مستمدة من الواقعين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق اكتشاف شغفهم 

واالستقصاء  التساؤلى أسلوب وقد أفض بارزة تتصل بهذا الشغف. قضاياوتحديد 

  دحدا  فار  في عالماا. إلإلى اقتراح تدابير هادفة الذي اعتمدوه في ذلك 

 

بعرض مشروعاتهم، دحيث يمثل معرض برنامج الساوات يوم أمس طالب ال قاموقد 

كما يعّد فرصة  والطالب الملتحقين به. مسيرة البرنامجاالبتدائية فعالية بارزة في 

األساسية  مجالبرنا الستعراض عااصر هللطالب الذين شارفوا على استكمال ماهاج

 ومشاركتها مع مجتمع المدرسة ككل. 

كما يتيح المعرض للطالب، عبر تيسير إجراء البحو  وعرض نتائجها أمام مجتمع 

التي عملوا  سمات دراسي البكالوريا الدولية الدودحة، فرصة شرح -أكاديمية قطر 

 على تطويرها خالل برنامج الساوات االبتدائية. 

وبهذه المااسبة، قالت السيدة دالل علي أدحمد، ماسق برنامج الساوات االبتدائية في 

بتقديم معرض برنامج  2017أبريل  4أكاديمية قطر: "قام طالب الصف الخامس في 

الساوات االبتدائية، دحيث عبّروا من خالله عن استيعابهم للعااصر األساسية لبرنامج 



  

قضايا محلية وعالمية والتصدي لها باستخدام مهارات ئية عبر مااقشة االساوات االبتد

تتسم بالتباين  ها بطر   البحث والتساؤل، ومن ثّم تقديم وجهات نظرهم دحول دحلّ 

واإلبداع. وبصفتي ماسقًا لبرنامج المدرسة االبتدائية، اضطلعت بمسؤولية مساعدة 

وقد قمت بذلك من الطالب والمعلمين وأولياء األمور ودعمهم في تافيذ هذا المشروع. 

ألولياء األمور والمعلمين، وإعداد دليل للطالب يساعدهم في  خالل تقديم ورش عمل

جميع مرادحل المشروع، باإلضافة إلى إعداد دليل لمشرفي المشروعات الذين 

يضطلعون بدور فعال في مساعدة الطالب وتوجيههم على امتداد المشروع. لقد 

ه الردحلة الحافلة بالتحديات. إنهم قادرون دحقًا على عدت بالعمل مع الطالب خالل هذس  

أن يصبحوا مواطاين قادرون على تغيير العالم من خالل أعمالهم الصغيرة، و

 عالميين ومتعلمين مدى الحياة."

 وزارةب تامية المجتمع الرقمي لشؤون  السيدة ريم الماصوري، الوكيل المساعد  

لمعرض "لقد أعجبت بالمشاريع ل زيارتهاخالل  علّقت  واإلتصاالت المواصالت

أن طالب  فيالتكاولوجية التي عرضها طالب الصف الخامس اليوم، فقد أظهروا ک

بمكان أن نعترف  األهميةومن  "التكاولوجيا"جيل  لون بجدارةثّ يم أكاديمية قطر

 نكّ مما يم الدودحة -قطر في أكاديميةبالدور المحوري الذي تلعبه التكاولوجيا 

 ضافت؛ "وزارةأ ما.  كعلى أفضل وجهلتكاولوجيا استخدام امن  هامجتمع

م األكثر قيمة لالستثمار في ه الشباب القطريأن واإلتصاالت تدرك  المواصالت

لدعم بااء شراكات مع جميع أفراد المجتمع  يواصلونفإنهم س لذامستقبل قطر،

والمسؤول في مجال االدحتياجات التكاولوجية للشباب، وتشجيع التقدم الصحي 

 التكاولوجيا ".

مجتمع  الكّل فيق السيد بول نير، مدير المدرسة االبتدائية، قائالً: "من جهته، علّ 

المدرسة يشعرون بالحماس إزاء معرض برنامج الساوات االبتدائية. فالطالب 

والمعلمون والمرشدون كانوا يتوقون لعرض نتائج بحوثهم وجوانب التعلم التي 

 على أفراد المجتمع المدرسي." اكتسبوها



  

أما السيدة تغريد الماصوري، المدير المساعد لألكاديمية، فقالت: "إناا فخورون 

التي أضافوها إلى نجازات باإلبطالباا وبطريقة تفكيرهم في دحل المشاكل العالمية، و

 ."سجالتهم األكاديمية

قطر للتربية والعلوم  الدودحة هي أدحد مراكز مؤسسة -يجدر بالذكر أن أكاديمية قطر 

عتَمدة غير هادفة للربح أنشأها صادحب السمو  ،وتامية المجتمع وهي مؤسسة خاصة م 

 .1996األمير الوالد الشيخ دحمد بن خليفة آل ثاني عام 

الدودحة لتمكين الطالب من تحقيق التميز األكاديمي وتحمل  -وتسعى أكاديمية قطر 

امج تعليمي متقن وشامل باللغة اإلنجليزية، المسؤولية كمواطاين عن طريق تقديم برن

باإلضافة إلى برنامج متميز في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. وتهدف 

دي ليصبحوا مفكرين األكاديمية إلى توفير بيئة داعمة للطالب تامي لديهم روح التح

فاعلين ومساهمين في المجتمع من خالل االنخراط في تجارب  ناقدين وأعضاء

 ليمية تلبي ادحتياجات كل طالب  واهتماماته وأنماط تعلمه.تع

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتامية المجتمع ماظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة 

قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطال  قدرات اإلنسان، بما يعود بالافع على دولة قطر والعالم بأسره. تأسست 

السمو األمير الوالد الشيخ دحمد بمبادرة كريمة من صادحب  1995مؤسسة قطر عام 

بن خليفة آل ثاني، وتتولى صادحبة السمو الشيخة موزا بات ناصر رئاسة مجلس 

إدارتها. وتضطلع مؤسسة قطر برسالتها من خالل ثال  وظائف رئيسة وهي التعليم 

والبحث العلمي وتامية المجتمع. فعكفت على إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب 

العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب السلوكيات  أرقى الجامعات

 والمهارات الضرورية القتصاد  مبايٍّ على المعرفة. 



  

وتباي المؤسسة أيًضا قدرة دولة قطر على االبتكار والتكاولوجيا عن طريق 

استخالص دحلول  مبتكرة  من المجاالت العلمية األساسية وتسويقها. وتسهم المؤسسة 

ي إنشاء مجتمع متطّور وإثراء الحياة الثقافية والحفاظ على الترا  القطري أيضاً ف

 وتلبية االدحتياجات المباشرة للمجتمع.

لالطالع على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع 
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