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من خالل السعي المتواصل ألكاديمية قطر لتدريب المربيات لفتح سبل التعاون مع المؤسسات المجتمممعميمة 

والشركات الكبرى ولتعزيز التعلّم بالتجربة الواقعية، وتثبيت المعلومة النظرية للطالبات من خالل التطبيم  

العملي، جاءت مبادرة األكاديمية الختيار الشركات والمؤسسات الرائدة وتعزيز التعاون المجتمممعمي ممعم ما 

بما يخدم أهداف العملية التعليمية ويربط ا بالواقع المعيشي الحي، فانبث  التعاون الممثمممر ممع ممؤسمسمة 

المتخصصة في صناعة األثاث والتي رحبت بالتعاون مع األكاديمية من أجل تمدعميمم  AEKIايكيا العالمية 

 مناهج الطالبات بالتدريب الحي على اختيار غرف األطفال وتنسيق ا.

األسمتماذةت تسمنميمم المزيمر ”  المعمنمايمة بماألطمفمال المرّ مع“ وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة، قامت معلمة مادة 

ب دف الترتيب للزيارة الممميمدانميمة األولمى لملمطمالمبمات    AEKI العالمية  ايكيا بالتنسي  مع إدارة مؤسسة

إلجراء تدريب عملي حي بمحالت ا، والذي من شأنه إثراء وتدعيم ما يتعلمنه داخمل الصمفموف المدراسميمة 

 عن بيئة الطفل واحتياجاته  من مواقف حياتية واقعية.

تجولت الطالبات مع معلمات ن داخمل أقسمام المممحمل لملمتمعمرف عملمى 

األثاث المناسب للطفل والمساحة واإلكسسوارات المرافقة، وأسالميمب 

ترتيب وتنظيم المساحة المخصصة لملمطمفمل بشمكمل  ممن ممع تموفميمر 

األركان المختلفة التي تدعم تطور الطفل في كافة المجاالت، وأهممميمة 

اختيار األلعاب المناسبة لكل فئة من الفئات العمرية لألطفال واألماكن 

 .المناسبة الستخدام ا
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من منطل  حرص األكاديمية على الشراكة المجتمعية مع باقي مراكز ممؤسمسمة قمطمر ،جماءت ممبمادرة  

م  0222يمنمايمر   02-02في الفتمرة ممن ”    منارة العلم والتنوير”  األكاديمية للمشاركة في م رجان 

والذي ينظمه جامع المدينة التعليمية التابع لكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة بمممؤسمسمة 

 قطر،والقت مشاركة األكاديمية أصداء طيبة من زوار هذا الم رجان .

ولقد كان ال دف الرئيسي من مشاركة األكاديمية في هذا الحدث المميز هو تعريف المممجمتمممع المممحملمي 

بالخدمة التي توفرها األكاديمية لألسر القطرية ،وهي توفير مربيات مدربات للعناية بأطفال م و اإلسم مام 

 مع باقي المراكز بمؤسسة قطر. في توطيد أواصر التعاون

وقد جاءت مشاركة األكاديمية ب ذا المشروع من خالل تقديم أنشطة مفيدة ومرحة لألطفال تتسم بالطابع 

اإلسالمي الذي يقوم على مبادئ غرس تعاليم الدين اإلسالمي في نفوس األطفال وهم في مقتبل المعمممر، 

مثل المحافظة على أداء الصالة بالمسجد لفئة األوالد ولبس الحجاب لفئة البنات ، وقمد بمرزت ممربميمات 

األكاديمية في تقديم هذه األنشطة بأسلوب يتناسب مع جميع األعمار والتي القت استمحمسمان المجممميمع ، 

وقد أثنى الح ور على أدائ ن المميز واإلحترافي في التعامل مع األطمفمال وطمالمبموا بمالمممزيمد ممن همذه 

 األنشطة المفيدة مستقبالً.
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 يسر أكاديمية قطر لتدريب المربيات أن تعلن

 عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية لمربيات المنازل

 حيث تطرح الدورات التالية خالل ش ر مارس

  صباحاً   20 – 8  –  0222مارس  6-5 : السالمة المنزلية

 صباحاً   20 – 8  –   0222مارس   8-2  الطفل والغذاء :

 صباحاً  20 – 8  – 0222مارس  9-8 : اللعب م نة األطفال
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استقبلت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، مؤخراً، السيدة إسراء أردوغان، وذلك في زيارة تفقدية تعمرفمت ممن خماللم ما عملمى 
 أهداف األكاديمية ورسالت ا ال امة في خدمة المجتمع القطري.

وكان في استقبال السيدة إسراء الدكتور يوسف المال، رئيس مجلس إدارة األكاديمية، والسيدة حصمة المممنمصموري، المممديمر 
العام لألكاديمية، حيث تم اصطحاب ا في جولة تعريفية على أحد الفصول الدراسية، تحدثت خالل ا ممع المممعملمممة والمطمالمبمات 
والمدير األكاديمي، مستفسرة عن برنامج األكاديمية التعليمي، وطموح وأهداف المربيات من خالل االلتحا  بأكاديممميمة قمطمر 
لتدريب المربيات، كما تساءلت عن كيفية االستقطاب من الدول األخرى، وإمكانية االستقطاب المستقبلي لطالبات ممن تمركميما. 
وأو حت السيدة حصة المنصوري أن األكاديمية قامت بتسجيل مسمى وظيفي جديد فمي وزارة المداخملميمة خماص بمممربميمات 

، وأشارت الى أن ال دف من استقطاب وتمدريمب المممربميمات ” مربية متخصصة“ أكاديمية قطر لتدريب المربيات، وهو مسمى 
هو توفير مربية مسلمة متمرسة تتحدث اللغة العربية السليمة، على دراية واسعة بالتراث والثقافة والتاريخ القمطمري، لمتمممد 

 يد العون لألم القطرية في تربية األبناء، وتنشئة جيل قطري قادر على مواصلة مسيرة اآلباء واألجداد، يعتز بدينه وهويته.

وتعرفت السيدة إسراء على مراف  األكاديمية، وما تقدمه للطالبات من رعاية نفسية وصحية تدعم أهداف ا التمعملميممميمة. وفمي 
مرحلة ثانية من الزيارة، قّدمت السيدة حصة المنصوري عر اً سريعاً عن األكاديمية، مو حة الممراحمل المثمالث األسماسميمة 
لبرنامج األكاديمية، والتي تتمثل في استقطاب الطالبات والشروط المتبعة في االختيار بين ن، وممرحملمة المتمعملميمم والمتمثمقميمف 

 والتدريب لتخريج مربيات محترفات، وأخيراً مرحلة التوظيف من خالل التوفي  ما بين متطلبات األسرة القطرية والمربية.

وفي ختام الزيارة، قّدم الدكتور يوسف المال لل يفة الكريمة هدية تذكارية، وشكرها على زيارت ا واهتمام ا بماالطمالع عملمى 
 هذا المشروع الجديد من نوعه في الساحة المحلية واإلقليمية.
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، المتمي 0222-0226بدأت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، مؤخراً، حملت ا التعريفية الثانية لعام 
ت دف إلى تعريف أفراد المجتمع المحلي بدور األكاديمية الرائد في توفير مربيات مؤهالت تملمبميمن 
االحتياجات العقلية والنفسية والجسمية للطفل، وتساهمن في تربيتمه ورعمايمتمه فمي بميمئمة سمويمة 

 و منة على أسس راسخة مستمدة من الدين اإلسالمي الحنيف، ومعززة للغته العربية.

وقد افتتحت األكاديمية حملت ا في "مدرسة البيان اإلعدادية للبنات"، حيث قدمت السيدة حصة المنصوري، المممديمر 
العام ألكاديمية قطر لتدريب المربيات، عر اً تفصيلياً عن األكاديمية منذ التأسميمس وحمتمى اآلن، واسمتمعمر مت مما 
حققته من إنجاز بتخريج ا لثالث دفعات من المربيات المتمممرسمات المالتمي جمرى تمعميميمنم من لمدى عمدد ممن األسمر 
القطرية. كما نوهت بأن األكاديمية تتأهب لتخريج الدفعة الرابعة خالل األش ر القليلة القادمة، لتبدأ مرحلة التوظيمف 

 للسنة الرابعة على التوالي.

وأبدت إدارة مدرسة البيان بقيادة السيدة أسماء الكبيسي تعاوناً كبيراً في إثراء اللقاء، وأثار الطماقمم األكماديمممي فمي 
المدرسة مجموعة من االستفسارات الم مة التي تخص طبيعة عممل المممربميمة، وأهمم المممخماوف المتمي تشمغمل األم 

 القطرية في جوانب العناية بأبنائ ا.

وأجابت السيدة حصة المنصوري على هذه االستفسارات، كما تناولت حقو  وواجبات كمل ممن األسمرة والمممربميمة. 
مت بدورها األكاديمية على مما  واختتم العرض بتقديم الشكر والتقدير لمديرة مدرسة البيان اإلعدادية للبنات، التي كرَّ

 تقدمه من خدمة مجتمعية متميزة، حيث سلَّمت المدير العام لألكاديمية ش ادة تقدير.

وتستمر الحملة التعريفية لألكاديمية خالل األش ر القادمة، حيث سُتقِدم العرض التعريفي الثاني  من همذه المحممملمة 
في مدرسة رقية اإلعدادية المستقلة للبنات، على أن تتبع ا بجولة أخرى في مدرسة أم حكيمم المثمانمويمة المممسمتمقملمة 

 للبنات.  


