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في مبادرة قامت بها أكاديمية قطر لتدريب المممربميمات  

بهدف تطوير وترقية عملياتها اإلدارية  وفق  أفضم  

معايير الجودة التي تدعو لها مؤسسة قطر لملمتمربميمة 

والعلوم وخدمة المجتمع استقبلت  األكاديمميمة فمريمقما 

من شركة إكسليديا االستشاريمة  فمي الميمادر عشمر 

، وهي الشركة  اإلستشاريمة المتمي  7102من إبري  

المعنية  بتقديم االستشارات الالزمة   لليصو  عملم  

 ترخيص الجودة المعروف باأليزو. 

وفي هذا المسار قدم  السيمد هماريما نمايمر وا نسمة 

ت تملمصميملميما   صابرين ديب ورشة عم  تضمنت شمريما

 لمتطلبات اليصو  عل  اعتماد األيزو.

وتسع  األكاديمية ياليا إل  تطبيق شمروط المجمودة    

المطلوبة في جميع ممارساتها تمهيدا  لليصو  عل  

التصديق  ممن الشمركمة المممعمنميمة ممع نمهمايمة المعمام 

 7102الدراسي اليالي 

 

  

ISO 9110:7105   

هو نظام إدارة الجودة  بناء  

عل  ممواصملمات المممقمايميم  

الممعممالممممميممة، هممو جممزء مممن 

اإلدارة المعماممة لملمممؤسمسمة.  

ت بتعريف أهداف وغايات سميماسمة  ويهتم النظام أساسا

ت لمتموجميم   الجودة وتطبيقها.  ويمعمتمبمر األيمزو نمظمامما

ت  وضبط المنشأة فيما يتعلق بالجودة، ودلميمالت إرشماديما

للمنظمات لمراقبة وتطوير األداء، والمممسماهمممة فمي 

 تقييم العمليات وقياسها في نل  الوقت.
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أختتمت أكاديمية قطر لتدريب المممربميمات بمرنماممجمهما 

التدريبي الثالم  لملمطمالمبمات األكماديممميمة ،يميم  يمعمد 

التدريب الميداني أيد العناصر المهمة في المبمرنمامم  

العملي ضمن المنه  األكاديمي والذر يعزيز مهارات 

الطالبات من خال  ربط النظريات بمالميمقماإمق وإعمداد 

المطممالمبممات لمملممعمممم  كممممربمميممات مممؤهمالت لمد  األسممر 

 القطرية.

ويساهم التدريب الميداني بصق  خبرات الطالبات فمي 

التعام  مع األطلا  ومع المسؤولين عنهم من الكمبمار  

من خال  تطبيق النظريات والملاهيم المقمدممة  عملم  

مقاعد الدراسة بطريقة عملية مع األطلا  في ممراكمز 

 التدريب.

كما يلعب التقييم والتوجي  الممسمتمممر لملمطمالمبمات فمي 

مواقع التدريب من قب  معلمات الصلموف وممعملمممات 

ت في تمطمويمر  األكاديمية والمنسق األكاديمي دورات هاما

مهارات وقدرات الطالبات  وللت انتباهمهمن الم  أد  

 التلاصي  يت  يصلن ال  المستو  الالإق. 

هذا وتم تعييمن ثمال  طمالمبمات لملمتمدريمب فمي ممركمز 

الشللح لذور االيتياجات المخماصمة لمتمممكميمنمهمن ممن 

العم  مع األطلا  ذور االيتياجات المخماصمة بمجمدارة 

ومهنية، والقدرة عل  تلبية كافة ايتياجات هذه اللإمة 

 من األطلا .

 

وقد أنهت الطالبات ستة أسابيع من التدريب الميداني 

بنجاح منذ بمدايمة المعمام األكماديمممي، يميم  أظمهمرت 

الطالبات القدرة عل  التواص  اإليمجمابمي الملمعما  ممع 

األطلا  والمعلمات في مركز التدريب وأبدين الرغمبمة 

 باالستمرار بالعم  مع األطلا  في المستقب .

وقد تم استيدا  إضافة جمديمدة لملمتمدريمب الممميمدانمي 

للطالبات وهي الزيارات المنزليمة، لضمممان اإلرتمقماء 

بهن ال  مستو  الكلاءة المممطملموب وتميمقميمق رضما 

عمالإنا من األسر، وذلك ممن خمال  قميمام المطمالمبمات 

المرشيات للعم  بزيارات دورية للعاإلة التمي تمنمور 

توظيلهن للتعرف عل  األطلا  والعاإلة ضمممن بميمإمة 

 المنز  والجو األسرر اليقيقي,

وتجرر هذه الزيارات بشك  منظم من خال  التنسميمق 

مع العاإلة من قب  مسؤولة التوظيف واختيار الموقمت 

 المناسب للطرفين.
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اختتمت أكاديمية قطر لمتمدريمب المممربميمات، ممؤخمرات، 

ريمالتممهما السمنممويممة الممخماصممة بمماسممتمقممطماب ممربمميممات 

مسلمات، يتيدثن اللغة العربية من المملكة األردنميمة 

الهاشمية ، يي  تم االجتماع هناك بمممسمؤولميمن ممن 

األمان و جمعية الممرأة المتمعماونميمة. والمتمي   صندو 

 طالبات أردنيات . 2تكللت بتوقيع عقود مع 

 

إل  مملمكمة  هذا وكانت الريلة األول  في شهر فبراير

طمالمبمات  01تايالند، والتي اختتمت بتوقيع عقود مع 

 تايلنديات مسلمات يتقن اللغة العربية.

تلت ريلة االستقطاب إل  تايلند ريلة ثانية في شهر 

مار  الجارر إل  جمهورية جزر القمر وتم توقيع 

 طالبة قمرية. 07العقود مع 

وتسع  أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 

لتوسيع داإرة استقطابها الدولي، لتشم  دوالت أخر ، 

كما تنص خطتها االستراتيجية، وذلك استجابة 

  .لرغبات عمالإها في المجتمع الميلي

 

 

الهدف من الزيارات الصليمة همو تمقميميمم عممملميمة إن

التعليم والتعلم بالدرجة األولم ، لمترتمقماء بمممسمتمو  

األداء للمعملمممات ولملمطمالمبمات بشمكم  عمام، وتميمديمد 

 الوساإ  واالستراتيجيات الالزمة الستمرار التطوير.

هذا وتجرر الزيارات الصلية الرسمية ممرتمان عملم  

ممدار المعممام األكماديممممي ،وفمي كمم  ممرة يممتمم تمزويممد 

المعلمات بالتغذية الراجعة لتمعمزيمز مسمتمو  أداإمهمن 

وعادة ما يتخملم  همذه المزيمارات المنمقماشمات المداإمرة 

واألسإلة الممتعة والتي تطرح من قب  الطالبات وفمي 

الغالب تظهر مد  المهارات المعرفية المتعمقة لممواد  

المنه  ومهارات استخدام التكنولوجيا المتمعملميممميمة و 

 االمهارات اإلجتماعية والمهنية المتطورة.

شاركت الطالبات بتيضيمر وتمقمديمم وعل  غرار ذلك  

 الدرو  وأداء النشاطات العملية التطبيقية 


