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أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسؤسؤة قؤطؤر  حصلت

-1009على شؤاؤادآ زيؤ)و   للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

5092  ISO  من طرف مسسسة "بيرو فيريتاس أنؤتؤرنشؤنؤا )

الدوحة"، المتخصصة في خؤدمؤات الؤتؤدقؤيؤ  ومؤنؤ  شؤاؤادات 

مؤؤطؤؤابؤؤعؤؤة لؤؤلؤؤمؤؤعؤؤايؤؤيؤؤر الؤؤدولؤؤيؤؤة وقؤؤد جؤؤا   لؤؤ  كؤؤجؤؤ)  مؤؤن 

أكاديمية قطر لتدريب المربؤيؤات بؤالؤتؤحؤسؤيؤن الؤمؤسؤتؤمؤر  الت)ام

لعمليات االستعطاب، التدريب والتوظيف لمربيؤات اككؤاديؤمؤيؤة، 

وتنفي ًا لمعايير الجودآ من أجؤ  مؤواكؤبؤة أفضؤ  الؤمؤمؤارسؤات 

وتطبي  معايير الجودآ فؤي ججؤرا اتؤاؤا  وأعؤلؤنؤت الؤمؤسسؤسؤة 

الدولية عبر فرعاا في المملكة الؤمؤتؤحؤدآ، أن أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر 

قد تم تؤدقؤيؤعؤاؤا، وتؤبؤيؤن أنؤاؤا مؤتؤوافؤعؤة مؤع  لتدريب المربيات

متطلبات معايير الجودآ في ممارساتاؤا ادداريؤة والؤتؤدريؤبؤيؤة، 

ويشم   ل  عمليات استعطاب المربيات من دولؤاؤن، عؤمؤلؤيؤات 

التدريب والتأهي  اككاديمي وعمليات الؤتؤوظؤيؤف وقؤد احؤتؤفؤلؤت 

أكاديمية قطر لتدريب المربيات با ا ادنجا) خال  حف  حضرته 

السيدآ حصة المنصوري، المدير العام ككاديمية قطؤر لؤتؤدريؤب 

الؤؤمؤؤربؤؤيؤؤات وعؤؤدد مؤؤن ادداريؤؤيؤؤن والؤؤعؤؤامؤؤلؤؤيؤؤن بؤؤاككؤؤاديؤؤمؤؤيؤؤة، 

ومسسولون من "بيرو فيريتاس أنترنشنا  الؤدوحؤة" الؤعؤا ؤمؤة 

بعمليات التعييم ومن  شاادآ الجودآ   وتم خال  الحف  تسؤلؤيؤم 

شاادآ اآلي)و للسيدآ حصة المنصوري، من السيد سليم كسيب 

"بيرو فيريتاس أنترنشنا  الدوحؤة"    المدير التنفي ي بمسسسة

وبدورها قؤدمؤت الؤمؤنؤصؤوري، دري أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

المربيات الت كاري لممث  الؤمؤسسؤسؤة الؤدولؤيؤة وقؤالؤت السؤيؤدآ 

حصة الؤمؤنؤصؤوري، الؤمؤديؤر الؤعؤام ككؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

المربيات :"تبعًا لحجم التطؤور الؤ ي شؤاؤدتؤه أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر 

لتدريب المربيات فعد ا)دادت معه الؤمؤسؤسولؤيؤة لؤتؤعؤديؤم أعؤلؤى 

معايير الجودآ في الخدمات التي تعدماا اككاديمؤيؤة لؤلؤمؤجؤتؤمؤع  

( ISO  5092-1009يأتي حصو  اككاديمية عؤلؤى شؤاؤادآ  

لنظام جدارآ الجودآ مسكًدا على تطبي  أعلى ممارسات الؤجؤودآ 

في العملؤيؤات الؤتؤدريؤبؤيؤة لؤمؤربؤيؤات أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

 المربيات" 

 

 

 

 5092-1009وأضافت:"جن الحصو  علؤى شؤاؤادآ زيؤ)و    

ISO ال يشؤيؤؤر فؤؤعؤؤط جلؤؤى االعؤؤتؤراف بؤؤجؤؤودآ جدارآ عؤؤمؤؤلؤؤيؤؤة )

االستعطاب، وعمليتي التدريب والتوظيف فؤي أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر 

لتدريب الؤمؤربؤيؤات، بؤ  هؤو أيًضؤا خؤطؤوآ هؤامؤة تؤطؤمؤ  لؤاؤا 

اككاديمية للتطوير المستؤمؤر مؤن أجؤ  الؤوصؤو  جلؤى مؤرحؤلؤة 

االعتماد الدولي للمنااج، ال ي يحفظ لا ا المشروي أسؤبؤعؤيؤتؤه 

ويفت  أمامه زفاق جديدآ من اال)دهار والثعة" ومن جانبه قؤا  

"بيؤرو فؤيؤريؤتؤاس  السيد سليم كسيب المدير التنفي ي بمسسسة

أنترنشنا  الدوحة" :"باسمي وباسم فري  الؤعؤمؤ  فؤي شؤركؤة 

بيوريو فيريتاس يسؤرنؤي أن أهؤنؤا أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

المربيات على حصولاؤا عؤلؤى هؤ ش الشؤاؤادآ الؤعؤالؤمؤيؤة، هؤ ش 

الشاادآ الممي)آ تعكس حعًا مستوى عا  من االلت)ام والؤعؤيؤادآ 

من أكاديمية قطر لتدريب المربيات لعياس أفضؤ  الؤمؤمؤارسؤات 

الدوليؤة فؤي نؤظؤم اددارآ والؤجؤودآ مؤع الؤحؤصؤو  عؤلؤى هؤ ش 

الشاادآ، تكون أكاديمية قطر لؤتؤدريؤب الؤمؤربؤيؤات قؤد وضؤعؤت 

نفساا في موقع متعدم من أج  دفع التحسينات في عؤمؤلؤيؤاتؤاؤا 

 للحفاظ على الجودآ 



 

 

عضو مؤسسؤسؤة قؤطؤر  -أعلنت أكاديمية قطر لتدريب المربيات  

عن استعبا  الدفعة  السادسة   -للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

من طالباتاا  لاللتحاق ببرنامج التدريب والتؤأهؤيؤ   فؤي مؤجؤا  

رعاية الطف  ، و لؤ  بؤعؤد الؤنؤجؤاح الؤمؤلؤحؤوظ  الؤ ي حؤعؤعؤتؤه 

اككاديمية في تخريج مربيات أطفا  مسهالت يعملن في البؤيؤوت 

 العطرية  

وقد جا   االنتساب لألكاديمية ه ا العام نتيؤجؤة بؤحؤي دقؤيؤ  و 

تعاون مثمر مع الجاات الؤمؤعؤنؤيؤة كؤو)ارآ الؤخؤارجؤيؤة وو)ارآ 

الداخلية ، وأسفر عن االستعطاب من  دو  عربيؤة ومؤعؤاطؤعؤات 

جسالمية  مناا المملكة اكردنية الااشمية ،جماورية ج)ر العمر 

ومملكة تايلند ،ومن الجدير بال كر أن أكاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

المربيات تندرج تحت قطاي تنمية الؤمؤجؤتؤمؤع وتؤنؤضؤوي تؤحؤت  

مظلة مسسسة قطرللتربية والعلوم وتنمية المجتمع ساعيؤة جلؤى  

تحعي  هدف المسسسة في بنا  مجتمع متطّور وتع)يؤ) الؤحؤيؤاآ 

ً لؤألهؤداف  الثعافية والحفاظ عؤلؤى الؤتؤراي الؤعؤطؤري  وتؤحؤعؤيؤعؤا

السامية التي تتبناها المسسسة والسيما قطاي تنميؤة الؤمؤجؤتؤمؤع 

فإن اككاديمية تعم  على تعريف المربيات بعيمة وأهمية التراي 

العطري في تحديـؤـؤد الؤاؤويؤة، والؤعؤادات والؤتؤعؤالؤيؤد الؤعؤطؤريؤة 

 الموروثة  

كما يتضمن برنامج الؤتؤدريؤب دورات مؤتؤخؤّصؤصؤة فؤي جؤمؤيؤع 

جوانب رعاية الطف ، بما في  ل  الرعاية الصحية وادسعؤافؤات 

اكولية، والتغ ية، والنظافة، والؤتؤعؤلؤيؤم، والؤدراسؤات الؤثؤعؤافؤيؤة 

 العربية وادسالمية  

وتوفر اككاديمية ك ل  لجميع طالباتاا مراف  رفيعة المستؤوى، 

مناا أماكن ادقامة، وناٍد صحي، ومرك) تدريب، بادضافؤة جلؤى 

العاعات الدراسية المجا)آ بالكام   وبا ش المؤنؤاسؤبؤة، أعؤربؤت  

السيدآ حصة المنصوري، المدير العام كَكاديمية قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

المربيات، عن ارتياحاا لألثر اديجابي ال ي تلمسؤه مؤن اكسؤر 

العطرية المستعطبة للمربيات ، وأكدت على تفاسلاا بمؤ)يؤد مؤن 

االنجا)ات الجيدآ من خال  تنويع جنسؤيؤات الؤمؤربؤيؤات وجدخؤا  

جنسيات جديدآ  يحملن مسهالت جامعية ويدفعن اكدا  السنوي 

لألكاديمية نحو تحسن مضطرد وبدورها، قالت السؤيؤدآ نؤانؤيؤة 

الصابوني ،  المدير اككاديمي بأكاديمية قطر لتدريب المربيات: 

تساهم اككاديمية في عمليؤة تؤطؤويؤر االقؤتؤصؤاد الؤعؤا ؤم عؤلؤى “ 

المعرفة، من خال  توفير الخدمات والتعليم والتدريب في مؤجؤا  

رعاية اكطفا   ومن منطل  حرصنا على الحفاظ علؤى الؤاؤويؤة 

الوطنية للدو  العربية وادسالمية، تؤعؤتؤبؤر اسؤتؤضؤافؤة الؤدفؤعؤة 

السادسة جنجا)اً كبيراً، وخطوآ هامة نحو تحعي  رسية أكاديمية 

 ”. قطر لتدريب المربيات

والجدير بال كر أن خامس دفعة من الخريجات تم تعييناا بالفع  

الؤطؤالؤبؤة لدى أسر قطرية في جميع أنحا  قؤطؤر  وقؤد أعؤربؤت 

الدفعة السؤادسؤة عؤن تؤجؤربؤة  جحدى طالبات قاسم محمد  نسيبة

أنا من طؤالؤبؤات الؤدفؤعؤة السؤادسؤة :“ التحاقاا باككاديمية قا لة 

التحعت بأكاديمية قؤطؤر لؤتؤدريؤب الؤمؤربؤيؤات ، لؤكؤي أ)يؤد مؤن 

وخبراتي الحياتية حو  سب  وطرق تؤعؤديؤم الؤرعؤايؤة   مااراتي

تعلمت وتعرفت عؤلؤى مؤعؤلؤومؤات   والعناية بالطف  العطري  لعد

حو  أهمية تاي ة اكطفا  لؤيؤكؤونؤوا عؤنؤاصؤر فؤاعؤلؤة ومؤبؤدعؤة 

ونافعة للمجتمع ؛ و ل  عبؤر تسؤلؤيؤحؤاؤم بؤالؤعؤيؤم واالتؤجؤاهؤات 

والماارات الال)مة لتحعي  ه ش الغاية وصعلاا وتنميتاا تمشؤيؤاً 

تنظيم وتصؤريؤف طؤاقؤات   مع عمر الطف  واستعداداته، وكيفية

الطف  وتوجيااا لتحعي  أنراض تربوية وتاي ة الطف  للؤحؤيؤاآ 

االجتماعية العا مة على احترام الطرف اآلخر والتعاون مؤعؤه ، 

تنويع خبرات الطف  وتا يباا من خال  اكنشطؤة الؤتؤي   وكيفية

البد  بتدريب الطف  على ت وق   سيمارساا في المن)   وأهمية

أنؤا   الموسيعى واآلداب من خؤال  اكنؤاشؤيؤد والؤرسؤم بؤاكلؤوان 

متشوقة جًدا للعم  في المن)  العطري ؛لتطبي  ما تعؤلؤمؤتؤه مؤع 

ً مؤن ل اكطفا  من خال  ما سأعدش من أنشطة تنمية الطف  لغويؤا

خال  تدريبه على التعبير عن  اته، وتنمية قؤامؤوسؤه الؤلؤغؤوي، 

وما أنرسه من قيم دينية تربوية ، وما سأع))ش فؤي نؤفؤوسؤاؤم 

من االعت)ا) بالموروي الشعبي والعادات والتعاليد التؤي تشؤكؤ  

 “.الاوية العطرية



 

 

أقيمت في أكاديمية قطر لتدريب المربيات ورشتي الوقايؤة 
من الحرا   المن)ليؤة وسؤالمؤة الؤطؤرق بؤإشؤراف فؤريؤ  
متخصص من قسم السالمة في مسسؤسؤة قؤطؤر وتؤنؤاولؤت 
الورشة اكولى كؤ  مؤا يؤتؤعؤلؤ  بؤالؤوقؤايؤة مؤن الؤحؤرا ؤ  
المن)لية، وادجرا ات الضرورية لتفادياا، وطرق التعام  
في حا  وقوعاا ال قدر هللا بما في  ل  االتصا  بالجؤاؤات 
المختصة كما نوقشت و ُعرضت مجموعة مؤن الؤتؤجؤارب 
والسيناريوهات والحلو  الؤمؤتؤوقؤعؤة فؤي حؤاالت الؤخؤطؤر 
الناتجة عن البي ات الداخليؤة و الؤخؤارجؤيؤة نؤيؤر اآلمؤنؤة 
لألطفا   كما تم تدريب المربيات على اسؤتؤعؤمؤا  الؤمؤوارد 
الخاصة بإخماد الحرا   كطفاية الحري  والغطا  المؤضؤاد 
لالشتعا   وقد أوض  المحاضؤر أّن الّسؤبؤيؤ  جلؤى تؤعؤ)يؤ) 
العدرآ على التعام  مع ه ش الحاالت هو الوعي و التؤدّرب 
على استعما  تل  اكدوات من قب  الؤمؤربؤيؤات كؤمؤا سؤلّؤط 
المحاضر الضو  فؤي ورشؤة السؤالمؤة الؤمؤروريّؤة عؤلؤى 
مسسوليّة الفرد في الحّد من الكثير من الحوادي، وتعؤ)يؤ) 
السؤؤالمؤؤة عؤؤلؤؤى الؤؤطؤؤرق مؤؤن خؤؤال  تؤؤجؤؤنؤؤب الؤؤعؤؤديؤؤد مؤؤن 
السلوكيات الخاط ة، كما قام بإسدا  النصا ؤ  الؤتؤوعؤويؤة 

الخاصة بمستخدمي الطرق، لضمان بي ؤة مؤروريؤة زمؤنؤة 
كاستخدام ح)ام اكمان، وعدم استعجا  الّسؤا ؤ ، وجؤوب 
الادو  في السيارآ، و جلاا  اكطفا  عن السا   بأنشطؤة 
خاّصة بالرحالت الؤبؤّريؤة، كؤمؤا نؤّوش بضؤرورآ اسؤتؤعؤمؤا  
الكرسي الخاص باكطفا  في السؤيؤارآ وجؤلؤوس اكطؤفؤا  

 في المعاعد الخلفيّة 

 

 

تحرص أكاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب الؤمؤربؤيؤات عؤلؤى جفؤادآ 
الطالبات بما حف  به التراي العطري من عؤادات وتؤعؤالؤيؤد 

ل ا تم تنظيم رحلة ميدانية ل)يارآ مارجان وأنشطة ثعافية،
والؤ ي يؤجؤسؤد المحام   التعليدية بالحؤي الؤثؤعؤافؤي كؤتؤارا،

ويوث  العالقة بيؤن عؤراقؤة الؤمؤاضؤي وروعؤة الؤحؤاضؤر، 
ويمث  الثعافة العطرية اكصيلة بأباى صورها وأشكؤالؤاؤا، 
ج  تادف ال)يارآ جلى ربط مادآ الثعافة العطرية بالمؤوروي 
الشعبي العطري والعودآ لتاريخ اكجداد وتأصي  الماضي، 
دعطا  صورآ حية عن الحياآ العطرية البحريؤة الؤعؤديؤمؤة 
عبر جبرا) ك  مؤعؤانؤيؤاؤا ومؤفؤرداتؤاؤا الؤفؤنؤيؤة والؤثؤعؤافؤيؤة 
ً مؤن  والشعبية، فضالً عن كونه يشك  مرجعاً تربوياً مامؤا
خال  تعليم وتثعيف وربط اكجيا  الجديدآ بتراي أجؤدادهؤم 
ال)اخر بالعيم الحضارية وكانت تل  الؤ)يؤارآ فؤرصؤة لؤكؤي 
تطلع طالؤبؤاتؤنؤا  عؤلؤى كؤافؤة تؤفؤاصؤيؤ  الؤتؤراي الؤبؤحؤري 
وحضؤؤارات الشؤؤعؤؤوب  الؤؤتؤؤي تؤؤبؤؤر) الؤؤثؤؤعؤؤافؤؤة والؤؤتؤؤراي 

والموروي الشعبي المتعل  بالبحرمن مؤعؤارض لصؤنؤاعؤة 
 السفن ،ومراكب تعليدية قديمة ومشغوالت يدوية 



 

نّظمت أكاديمية قطر لتدريب المربيات حفالً بمنؤاسؤبؤة 
اليوم الوطني لدولة قطر، في مبنى اككؤاديؤمؤيؤة، وقؤد 
شاركت فيه طالبات اككاديمية حيي قامؤت الؤطؤالؤبؤات 
بالتعريف باليوم الوطني وأهدافه، وجلعا  قصؤا ؤد فؤي 
حؤؤب الؤؤوطؤؤن جلؤؤى جؤؤانؤؤب الؤؤمؤؤشؤؤاركؤؤة فؤؤي عؤؤدد مؤؤن 

 المسابعات التراثية 

وتخل  الحؤفؤ  الؤعؤديؤد مؤن الؤفؤعؤرات الشؤيؤعؤة مؤنؤاؤا 
مسرحية بيت جدتي والتؤي مؤثؤلؤتؤاؤا بؤعؤض طؤالؤبؤات 
اككاديمية وتم عرض اكلعاب الشعبية العديمة والؤتؤي 
تشؤتؤؤر  فؤيؤؤاؤؤا دو  الؤؤمؤربؤؤيؤؤات مؤؤع دولؤة قؤؤطؤر فؤؤي 
مضموناا وفكرتاا ، وقامت الطالبات بتعؤديؤم عؤرض 
فؤلؤكؤلؤؤوري شؤعؤؤبؤي مؤؤن ثؤعؤؤافؤات دولؤؤاؤن كؤؤنؤوي مؤؤن 
المشاركة بين الثعافات المختلفة من خؤال  الؤرقصؤات 
الشعبية وعرض اك)يا  وتم ختام الحف  بمأدبة طعام 
كما استمتعت الطالبات بالمأكوالت العطرية الشؤعؤبؤيؤة 
 التي تم تعديماا في الؤمؤا ؤدآ الؤمؤفؤتؤوحؤة كؤنؤوي مؤن

تعريف الطالبات باكطباق التعليدية  وتم تو)يع هؤدايؤا 
 ت كارية با ش المناسبة السعيدآ على جميع الطالبات

 

 

 

تفاعالً مع فعاليات شار الصحة فؤي مؤسسؤسؤة قؤطؤر، 

استضافت أكاديمية قطر لؤتؤدريؤب الؤمؤربؤيؤات الؤفؤريؤ  

الطبي التابع لمسسسة قطر ، لتعديم لؤعؤاح اكنؤفؤلؤونؤ)ا 

لطالباتاا وتوفير التوعية حو  الؤوقؤايؤة مؤن أمؤراض 

الشتا  ومن عدوى اكنفلون)ا، لوعي اككاديمية بؤدور 

الطالبة في التؤوعؤيؤة الصؤحؤيؤة لؤلؤطؤفؤ  كؤمؤربؤيؤة فؤي 

طالبة بادضافة جلى عؤدد  52المستعب   وقد تم تطعيم 

 .  من موظفات اككاديمية

 



 

 

 

 
شاركت مربيات أكاديمية قطر لتدريب المربيات الدفعة 
السادسة ضمن مبادرآ أخالقنا  التي أطلعتاا مسسؤسؤة 
قؤؤطؤؤر ، و لؤؤ  مؤؤن خؤؤال  )يؤؤارآ قسؤؤم اكطؤؤفؤؤا  فؤؤي 
مستشفى حمد العام بمرافعة المنس  اككاديمي السيدآ 
بؤثؤؤيؤنؤؤة الؤؤعؤثؤؤمؤؤان ومشؤؤرفؤة الؤطؤؤالؤؤبؤات السؤيؤؤدآ نؤؤجؤؤاآ 

 مصطفى 

حؤؤيؤؤي كؤؤان فؤؤي اسؤؤتؤؤعؤؤبؤؤا  الؤؤمؤؤربؤؤيؤؤات السؤؤيؤؤدآ مؤؤيؤؤثؤؤة 
البوعينين المدير التنفي ي لشسون المجتمع والتواص  

 المرضى في مستشفى حمد العام 
والتي أعربت عن شكرها الج)ي  لا ش المبؤادرآ الؤتؤي 

 ستدخ  السرور على قلوب اكطفا  المرضى 

كما رافعت المربيات جلى نرف اكطفا  السيدآ شؤيؤخؤة 
عبدهللا شمس منسعة الشراكة المجتمعية، والتي حثت 
المربيات على اتخا  ججؤرا ات الؤوقؤايؤة الؤال)مؤة قؤبؤ  

 )يارآ اكطفا  
وقد قدمت المربيات الادايا لألطفا  المرضؤى وسؤألؤنؤا 
 هللا لان بالشفا  العاج  في جو مفعم بالود والمحبة  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفي الختام قؤدمؤت السؤيؤدآ شؤيؤخؤة شؤكؤرهؤا الؤجؤ)يؤ  
للمربيات على طيب أخالقان في التعام  مؤع اكطؤفؤا  
المرضى، وعرضت فكرآ تطوي المربيات لؤلؤمؤشؤاركؤة 
ضمن فاعليات قسم اكطفا  في مستشفى حؤمؤد الؤعؤام 

 .خال  االحتفاالت الخاصة باليوم الوطني
 

 

وقد عبرت جميع المربيات المتطوعات عن سعؤادتؤاؤن 
بأن كن ج) اً من هؤ ش الؤمؤبؤادرآ ادنسؤانؤيؤة، وأنؤاؤن 
طبعن بشك  عملي أخالقيات )يارآ الؤمؤرضؤى، وأديؤن 
حعاً من حعوقام، وحؤمؤدن هللا عؤلؤى نؤعؤمؤة الصؤحؤة، 
وأعجبن بفري  العم  ال ي يعم  بإخالص فؤي سؤبؤيؤ  
رعاية اكطفا ، وأثنين على التعام  الؤراقؤي مؤن قؤبؤ  

 اكماات العطريات 
 

 



 

ضمن برنامج الورشات ال ي تعدمه أكاديمية قؤطؤر لؤتؤدريؤب 
المربيات بادف جثرا  المناج الدراسي التدريبي للمربؤيؤات، 
تم تعديم ورشة عم  ادسؤعؤافؤات اكولؤيؤة لؤطؤالؤبؤات الؤفؤوج 
السادس من قب  مشرفة الطالبؤات السؤيؤدآ نؤجؤاآ مصؤطؤفؤى 
والحاصلة على شاادآ تدريبة متخصصؤة فؤي هؤ ا الؤمؤجؤا  
وقد تضمن البرنامج التدريبي ورشتي : ادسعافات اكولؤيؤة 

 . لطف  الروضة( و ادسعافات اكولية للرضع(

 

 

خال  التدريب العملي تؤم االسؤتؤعؤانؤة بؤحؤعؤا ؤب ادسؤعؤافؤات 
اكولية والدمى ،كما تّم استعراض محتويات الحعيبة وكيفية 
استعما  جميع أدواتاا ، وضمن أجوا  مفؤعؤمؤة بؤالؤحؤمؤاس 
وشغف المعرفة قامت الطالبات بعم  تؤمؤثؤيؤ  اكدوار عؤلؤى 
أنفسان للتأكد من تطبي  ججرا ات ادسعافات اكولية بشك  

  .صحي 

 



 

 
شاركت مربيات الدفعة السادسة مؤن أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر 

ال ي يععد “  سوق تربة” لتدريب المربيات في فعاليات 
 سنوياً في ساحة االحتفاالت التابعة لمسسسة قطر  

و لؤ  بؤمؤرافؤعؤة   و ل  على مدار ثالثة أيام متؤفؤرقؤة ،
المنس  اككاديمي السيدآ بثينة العثمؤان و السؤيؤدتؤيؤن 
المشرفتين ماا عبد السالم وجيمان شااب الؤديؤن وقؤد 
عملت المربيات خؤال  أيؤام مشؤاركؤتؤاؤن عؤلؤى جؤ ب 
اكطفا  ال ين كانوا برفعة أوليا  أمورهم؛ للؤمؤشؤاركؤة 
في العديد من اكنشطة والتي تضمنت:الرسم والتلوين 
الكتابة وقرا آ العصص والتي أعدت من قب  الؤحؤمؤلؤة 
الوطنية للعرا آ وتم ادشراف على تنفيؤ هؤا مؤن قؤبؤ  

 مربيات اككاديمية 
 

وقد أجؤادت الؤمؤربؤيؤات خؤال  مشؤاركؤتؤاؤن الؤتؤواصؤ  
المباشر مع اكطفا  والن)و  جلؤى مسؤتؤويؤاتؤاؤم عؤلؤى 
اختالف لغاتام وجنسياتام وف اتام العمرية  بادضافؤة 
جلى العم  على تلبية رنباتام ومساعدتام في اخؤتؤيؤار 
اكنشطة المناسبة لام ، وتشجيعام على جنجا)ها على 

 الوجه اككم  
وأضفن جلى المكان روحاً  ،كما تحلين بروح المبادرآ

وجواً من المرح والنشاط، مما جعلان أهالً لكسب ثعة 
أوليا  اكمور خال  وقت قصير، واالطم نان لتر  
اكطفا  برفعتان طوا  مدآ تجولان في أرجا  

 السوق 
وقد أشاد السيد علي المانع أحد أعضا  لجنة تنظيم 
في "فعالية تربة" بجاود المربيات الواضحة، وثمن   

 مشاركتان الفعالة 

 

وقد عبرت المربيات عن سعادتؤاؤن دتؤاحؤة الؤفؤرصؤة 
لان للمشاركة في مث  ه ش الفؤعؤالؤيؤات الؤتؤي سؤنؤحؤت 
لان بمعابلة  اكسر  واكطفا ، والتفاع  معام في جو 

 ودي  
كما تعرفت الطالبات خال  تجولان فؤي السؤوق عؤلؤى 
بعض أنواي الخضار والفواكه، وكيفية جعداد العصا ؤر  
وبعض الوجبات الصحية والفطا ر من قب  المشاركين 
في الفعالية، بادضافة جلى بؤعؤض اكنشؤطؤة الؤخؤاصؤة 
بؤؤاكطؤؤفؤؤا  كصؤؤنؤؤع الؤؤمؤؤعؤؤجؤؤون الؤؤاؤؤالمؤؤي والؤؤرسؤؤم 

 وال)خارف  
و كرن بأنان سيعمن بإعداد ما رأيان مع اكطفا  

 ال ي سيعمن برعايتان مستعبالً  

 

 



 

 

شاركت مربيات الدفعة السادسة مؤن أكؤاديؤمؤيؤة قؤطؤر لؤتؤدريؤب 

ال ي أطلؤعؤتؤه الؤجؤمؤعؤيؤة  “ همتنا بصحتنا” المربيات في برنامج 

العطرية للسرطان في مرك) أوريدو للتوعية بالسرطان، والؤ ي 

يستادف كافة السيدات في المجتمع العطري لرفع الوعي لديان 

بأنماط الحياآ الصحية وتؤوعؤيؤتؤاؤن بؤأكؤثؤر أنؤواي السؤرطؤانؤات 

 شيوعاً بين النسا ، وتعدي  السلوكيات الخاط ة الضارآ بالصحة

 ل  بمرافعة المنس  اككاديمي السيدآ بثينة العثمان و السيؤدآ و

ر يس ،المعلمة نرا)ييلال نصن  وقد قدمت السيدآ  هبة نصار 

قسم التثعيف الصحي بالجمعية العؤطؤريؤة لؤلؤسؤرطؤان مؤحؤاضؤرآ 

سلطت الضو  على ماهية المؤرض وطؤرق الؤوقؤايؤة والؤكؤشؤف 

المبكر بشك  عام، والسلوكيات الضارآ بالصحة وطرق تعديلاا، 

فضالً عن أكثر أنواي السرطانات شيوعاً بيؤن الؤنؤسؤا  السؤيؤمؤا 

مؤثؤمؤنؤة جؤاؤود ، سرطان الثدي وعن  الرحؤم والؤغؤدآ الؤدرقؤيؤة

كؤمؤا تّؤم  .الجمعية في نشر الوعي وتع)ي) ثعافة الكشف المبؤكؤر

 تو)يع بعض الكتيبات التوعوية على المربيات 

تال  ل  ورشة طبخ صحي في المطبخ الصحي بؤمؤركؤ) أوريؤدو 

أخصا ي التغ ية-للتوعية بالسرطان ال ي قيماا الشيف مروان 

 بادف ترسيخ مفاوم أنماط الحياآ الصحية، -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وال ي قام بشرح وجعداد بعض العصا ؤر و اكطؤعؤمؤة الصؤحؤيؤة 

بمكونات طبيعية بشك  كام  موضحاً قيماا الؤغؤ ا ؤيؤة الؤعؤالؤيؤة، 

ومشجعاً المربيات على جعداد وصفات مماثؤلؤة لؤألطؤفؤا  الؤ يؤن 

 سيتولين رعايتام مستعبالً 

وقد استمتعت المربيات بت وق تل  اكطعمة وعبرن عن شكرهن 

الج)ي  دتاحة الفرصة لان لحضور مث  ه ش البرامج الؤمؤفؤيؤدآ 

 والتي ت)يد من خبراتان، وتصب في محور عملان 

وختاماً تم تو)يع بعض الادايا الت كارية ودعوتان لحضور 

 ورش صحية أخرى في المرك) 

 

 


