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تعزيزا لمبدأ التعاون والتكامل بين مراكز قطاع تنمية 
المجتمع في مؤسسة قطرر   سرعرد ردارك أكراديرمريرة 
قطر لتدريب المربياد لمد جسور التواصل مع مرركرز 
حديقة القرآن النباتية   وريجاد فرص الرترعراون الرتري 
تخدم رؤية ودور المركزين معا فنرمرمرد ادكراديرمريرة 
بالتنسيق مع حديقة القرآن النباتيرة   زيرارك خراصرة 
لطالباد ادكاديمية  لحديقة القرآن الرنربراتريرة ك و لر  
بهدف تعزيز الوعي حول المسؤوليرة الرديرنريرة ترجرا  
حماية البيئة  عن طريق تقديرم الرمرعرترومراد الرقري رمرة 
حول المنمور اإلسالمي فري الرحر رام عرترا الرمروارد 
الطبيعية  والمنهج اإلسالمي فريرمرا يرخرص الرترنرمريرة 
البيئية المستدامة  مما سيخدم المناهج الدراسية فري 

  ادكاديمية .

وقد قدم ادستا   محمد حسونة  أخصائي البستنة في 
حديقة القرآن الكريم   محاضرك تعرفد فيها طرالربراد 
ادكاديمية  عتا  حديرقرة الرقررآن الرنربراتريرة وأسربراب 
تأسيسها وأدوارها في المجتمع. كما تتقد الرطرالربراد 
شرحاً عن النباتراد الرمر كرورك فري الرقررآن الركرريرم  
ررك  مرع بريران ادخرالقريراد  والُسنرة الرنربرويرة الرُمرطره 
اإلسالمية المتعتقة بتت  النباتاد  والقيرن نرمررك عرن 
كثب عن طربريرعرة نرمرو وزراعرة ترتر  الرنربراتراد فري 

 المناطق الجغرافية المختت ة.

 

كما قامد طالباد ادكاديمية  بزيارك ميدانية  لتمشترل 
 التجريبي لحديقة القرآن النباتية.

وشاركن في  ورشة عمل ترطربريرقريرة  حرول  كرير ريرة 
زراعررة هرر   الررنرربرراترراد والررتررعرررف عررتررا مرركررونرراتررهررا 

 وأشكالها وأهميتها  وكي ية العناية بها  .  

وقد أعربد الطالباد عن مدى ال ائدك الرتري ترحرقرقرد 
من تت  الرحتة والتي أتاحد لهنَّ الر ررصرة  لرترترعرترم 
وتبادل المعرفة حول عدك مواضيع بيرئريرة  كرالرحر رام 

 عتا الموارد الطبيعية .

وختاما تتوجه ادكاديمية بجزيل الشكر إلدارك حديرقرة 
القرآن الكريم بقيادك السيدك ال اضتة / فاطمة الختي ي 
 والشكر موصول لرترمرهرنردد مرحرمرد حسرونره عرترا 
 رسهامه الكبير في رنجاح أهداف الزيارك المخطط لها.
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فرري مررل مررا تررسعا رليرره مؤسررسة قطررر لررربط مراكررز 
مؤسررستها ببعررضهم البعرر  وفتررا أبررواب التعرراون 
الرردائم فيمررا بينهررم بمررا يحقررق رؤيررة المؤسررسة نحررو 
تنميررة بررشرية رائرردك عتررا مررستوى العررالم  جررا د 
المبادرك ال ريدك من نوعها بين مركز منرامراد قطرر 
وأكاديميررة قطررر لترردريب المربيرراد إلدرا  موضرروع 
يختررص بم هرروم المربيرراد كنرروع مررن زيررادك التوعيررة 
المجتمعيرررة .وبعرررد دراسرررة الموضررروع مرررن جانرررب 
المركرررزين ترررم اعتمررراد موضررروع المنرررامرك وهرررو   
سيمنع ه ا المجتد توميف المربياد غير المردرباد 
  والرر ت تررم طرحرره فرري الرردورت الثرراني لمنررامراد 

 03بنرراد  والرر ت يررشار  فيرره  -المرردارد الثانويررة
م  7371فبرايرر  71مدرسرة بتراري   71فريق مرن 

والتي عقدد في المدرسة المسترضي ة لهر   البطولرة 

فبراير  71و ل  يوم السبد "   أكاديمية المها لتبناد

في أكاديمية المهرا الخاصرة لتبنراد  بحرضور  7371
الجولررة ادولررا مررن الرردورت والررتي نقررد استحررسان 

 الطالباد بأجوا  تنافسية ممتعة.

مرديرر عرام   –وقد عبرد ادستا ك حصة المنصرورت 

عن سعرادترهرا برهر ا  -أكاديمية قطر لتدريب المربياد 

 التعاون المتوازن بين رسالة المركز في نشر لغة 

الحوار و رعداد قادك المستقربرل ورسرالرة ادكراديرمريرة 

الررترري تسررهررم فرري دعررم مرربررادرك الررتررنررمرريررة الرربررشررريررة 

وانجتماعية في دولة قطر من خالل تروفريرر خردمراد 

تعتم وتدريب لتمربياد القائماد عتا رعايرة ادطر رال 

في ادسر القطرية ودعم ه   ادسر لتحقريرق ترنرشرئرة 

متكامتة تعزز قيم الدين اإلسالمي والثرقرافرة الرعرربريرة 

 والهوية الوطنية. 

مبينة أن دور مركز منامراد قطر يدعم ما تسعا لره 
ادكاديمية بشكل دؤوب لتوعية المجتمع وتحديداً ادم 
القطريرررررة برررررضرورك اختيرررررار الرررررشخص المؤهرررررل 
لمساعدتها فري رعايرة أبنائهرا   وأوضرحد قائترة    
لقد لعرب موضروع المنرامرك دوراً أساسريا فري تقديرم 
التوعيررة والتعريررف المنررشود لتمجتمررع بررصورك غيررر 
مباشرك  فحقق  ما تصبو رليه ادكاديمية من التوعية 
دمهاد وآبا  المرستقبل والر ين تنافرسوا عترا ال روز 
فررري جررروند  التنرررامر  بيرررن فريرررق مؤيرررد وفريرررق 
معار   وهر ا فري حرد  اتره مرا نرسعا لتحقيقره مرن 
أجرررل تنميرررة برررشرية مرررستدامة تحقرررق رؤيرررة قطرررر 

7303 " 

مررضي ة    ناهيرر  عررن التوعيررة والتعريررف لجميررع 
المررشاركين سرروا  مررن لجرران التحكيررم أوالمررشرفين 
أوالمعتمين وصونً لما ينقته المتنافسون مرن طالبراد 

 وطالب دهاليهم داخل منازلهم  .

مشيرك أن ادكاديمية تقدم خدماد التعتريرم والرتردريرب 

سرنرة   02-72لتمربياد الالتي تتراوح أعمارهن من 

من خالل تأمين المهاراد والخبراد الالزمة لهن فري 

 مجال تربية ورعاية  الط ل   
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وحول خطط التعاون المستقبتية مع الرمرركرز أشرارد 

قائرترة    نرحرن نررى أن نرجراح هر ا الرترعراون بريرن 

مركزمنامراد قطر وبين ادكاديمية سير رترا لرنرا فري 

ً جرديردك لرترترعراون مرن خرالل طررح  المسرترقربرل آفراقرا

مبادراد وبرامج أخرى تحقق رؤية المرركرزيرن نرحرو 

تنشئة جيل مميز يعتز برهرويرتره اإلسرالمريرة الرعرربريرة 

ويساهم في صناعة مستقبل قرطرر . مرؤكردك أن هر ا 

ً لرترترنرسريرق  ً أسراسريرا التعاون في حد  اته يُعدُّ مرطرتربرا

والتركرامرل بريرن ادنشرطرة الرمرخرترتر رة الرتري ترقردمرهرا 

المراكزالتابعة  لقطاع تنمية المجرترمرع فري مرؤسرسرة 

  . قطر

 

 

المنررسق –ومررن جانبهررا أكرردد ادسررتا ك ختودالررشي  

بأن انجتماعاد الدورية مرع  –اإلدارت في ادكاديمية

مركررز منررامراد قطررر سررهل عمتيررة التواصررل وول ررد 

أفكاراً مثمررك بردايتها هر   المنرامرك  الرتي اعتبرتهرا 

فرصة لتعريف المجتمع بمهام ادكاديمية ومساهمتها 

في تحقيق تنمية شرامتة لتنرش،   فري مرل المحافمرة 

عتررا الهويررة الوطنيررة القطريررة  اإلسررالمية ومررن ثررم 

 توميف المربياد لدى ادسر القطرية بعقود عمل 

 

تح م حق الطرفيين. بتخريج مربياد كعنصر مساعرد 

لألم  مشيدك بتجاوب الطالباد ل كرك المنامرك ومردى 

وعيهم لم هوم الحوار ال ت يعتبر الركيزك ادسراسريرة 

التي تخص عمتهم بالتواصل مع الروالرديرن براإلضرافرة 

رلا تطبيق منهج ادكاديمية التربوت برقرضرايرا ترمرد 

عمل المربياد وال ت ينتهي بوجود ادم. مرنروهرة أن 

الهدف ادول لتدريب المربياد توفير بيئة آمنة لتط ل 

داخل ادسرك القطرية بمبادئها وقيمها  مروضرحرة أن 

التعاون مع مركز منامراد يعزز مرنرهرج ادكراديرمريرة 

كالتغة العربريرة والرثرقرافرة الرقرطرريرة  براإلضرافرة رلرا 

 التطور المهني في رعاية ادط ال.  

رئريرد   –ه ا وقد توجهد ادستا ك عائشة الرنرصرف 

  -قسرررم بررررنرررامرررج الرررترررغرررة الرررعرررربررريرررة بررراإلنرررابرررة

بالشكرروالرترقرديررلرترقرائرمريرن عرترا أكراديرمريرة تردريرب 

المربياد وما يرقردمرو  مرن بررامرج وأنشرطرة فراعرترة 

تعكد مساعي دولة قطر الدؤوبة عرترا برنرا  أسرد 

 تربوية وتعتيمية ستيمة لألجيال القادمة. 
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شاركد أكاديمية قطر لتدريب الرمرربريراد فري مرخريرم 

البواسل ال ت تنممه   الجمعية القطريرة لرترسركررت  

فرري حررتررترره السررابررعررة عشرررك   وجررا د مشرراركررة 

ادكاديمية في ه ا المخريرم الرمرترمريرز مرن براب رثررا  

تجارب الرمرربريراد وترحرسريرن أدائرهرن فري مرخرترترف 

المجاند لتشمل ب ل  خبراد متعددك مرن شرأنرهرا أن 

توسع أفاق التردريرب والرترطرويرر الرمرهرنري لرمرربريراد 

ادكاديمية وترفع ك ائتهن العمتية مستقبال وتجعرترهرن 

ب ل  مستعداد لتعمل لدى ادسرر الرتري لرديرهرا طر رل 

بحاجة الا مثرل هر   الررعرايرة . وكران دورهرن فري 

المخيم مرتكزاً عتا الرعاية الكامتة لمري  السكرت 

لتخيار ادنسب الر ت يضرمرن لره    متابعته و توجيهه

صحة بدنية  ن سيرة وعرقرتريرة مرترزنرة   ابرترداً  مرن 

اختيار الغ ا  المناسب واحتساب السعراد الرحرراريرة 

فيه   وطرق العناية الشخصريرة وانهرترمرام برجرسرد   

باإلضافة الا حثهم عتا ممارسة النشاطراد الربردنريرة 

التي من شأنها تحسين صحتهم والسيطرك عرترا هر ا 

 المر  .

 

من جهتها فإن   الجمعية القطرية لتسكرت   قرامرد 
بدعوك المختصين والمتطوعين من شترا الرقرطراعراد 
ودمجهم مع مجموعة من ادط ال المصابين بمرضرا 
السكرت مرن دولرة قرطرر ومرن مرجرمروعرة دول مرن 
الشرق ادوسط  وشرمرال افرريرقريرا فري هر ا الرمرخريرم 
الرررائررع   وقررد تررم ترر ررعرريررل مررجررمرروعررة مررن ادنشررطررة 
التعتيمية والترفيهية لمدك خمسة أيرام عرترا الرتروالري 
تهدف لتعتيم ادط ال أفضل الطرق والسربرل لرترتركريرف 
مع مر  السركررت  وحراول الرمرخريرم غررد قريرمرة 
 انعتماد عتا الن د لمواجهة أعرا  ه ا المر  .

 

يعتبر الرمرخريرم فررصرة جريردك يرترترقرا فريرهرا انطر رال 
المصابون بالسكرت من مرخرترترف دول الرعرالرم حرير  
يتبادلون الخربرراد والرمرعرترومراد عرن هر ا الرمرر  
ويتعتمون مهاراد العناية ال اتيرة و يرتردربرون عرترا 
فحص السكر بأن سهم وحقن اننسولريرن ويرترعرترمرون 
حساب نسبة النشوياد واختيار الغ ا  المنراسرب مرن 

الرطربريرب   حي  النوع والركرمريرة الرمرحرددك برمرترابرعرة
.وقد تختل المخيم مرجرمروعرة مرن الرور    المختص

والمسابقاد حرول مرر  السركررت وكرير ريرة ترجرنرب 
طر رل  01ط رالً   03مخاطر  .شار  في ه ا المخيم 

ط ال من دول مختت رة وهري ل لركرويرد   77قطرت و 
ادردن عمان   لبنان   الممتكة العربية السرعروديرة   

 . المغرب( ريران  باكستان  مصر السودان   ليبيا  
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في رطار التعاون المشتر  بين مراكرز قرطراع ترنرمريرة 
المجتمع شاركد كل من السريردك حصرة الرمرنرصرورت 
المدير ادعرام إلكراديرمريرة قرطرر لرتردريرب الرمرربريراد 
والسيدك بشرى نحيتي/ المدير اإلدارت والتخطيط فري 

دورك تردريربريرة برعرنروان لبروصرترة الرتر ركريرر حضور 
 بمقياد هيرمان (

    ومرن ترنرمريرم أكراديرمريرة  7371/ /   70بترارير  
الموسيقا بقيادك الدكتور عبدالغ ور الهيتي . وألقاهرا 
المدرب الدكتور   رشيد الشبررمري   وكرانرد الردورك 

  .في مقر أكاديمية الموسيقا في الحي الثقافي بكتارا

ه   الدورك فرصة حقيقة نخرتربرار الر اد تربرعرا   كاند
لمقياد هيرمان   ال ت يرقرسرم أنرمراط الربرشرر عرترا 

هل هو الجانب  أساد جانب الت كير المسيطر عتيهم 
 اديمن أم الجانب اديسر من الدماغ .

وتعمقد الدورك في سماد كل نمط مرن هر   ادنرمراط 
 فأصحاب الجانب اديسر ينقسمون رلا قسمين 

   نمط تحتيتري   وسرمراتره لترحرتريرل الرحرقرائرق
البياناد   عقالني   تقني   قرتريرل الرعرالقراد  

 استنتاجي   مركز التقييم عند  النتائج (

    نمط تن ي ت   وسرمراتره لترنر رير  الرترطربريرق
الت اصيل   الترتيب   المرنرهرجريرة   الرترنرمريرم 

 روتيني   ك و    متتزم   يعتمد عتيه (

 

 

أما أصحاب الجانب اديمن من الت كيرفينقسمون رلرا 
 قسمين آخرين  

 الرنرمررك نمط ت ركريرر اسرترراتريرجري وسرمراتره ل
الشررمررولرريررة   مرركررثررف   مررجرررب   مررغررامررر   

 ابتكارت   يؤمن بالحدد(.

  نمط عاطر ري وسرمراتره   لمرهرترم برالرعرالقراد
شررخررصرريررة تررهررتررم بررالررمررشرراعررر    والررنرراد

  حساد عاط ي   متواصل  عطوف (.

وقد اشتمتد الدورك عتا العديد من التردريربراد الرتري 
ادشرخراص وتصرنر رهرم رلرا الرنرمرط  تحدد استجاباد 

 . ينتمون رليه  ال ت 

ومن الجدير بالر كرر أن هر   الردورك تسراعرد الرقرادك 
والررمرردرا  عررتررا الررتررعرررف عررتررا أنررمرراط الرربررشررر فرري 
مررؤسررسرراتررهررم مررن خررالل السررمرراد الرربررارزك فرريررهررم   
فيستثمرون  ل  في وضرع الشرخرص الرمرنراسرب فري 

 الومي ة المناسبة .

فمومف الحساباد عتا سبيل المثال يجب أن يركرون 
من صنف أولئ  ال ت يغتب عتا تر ركريررهرم الرجرانرب 
اديسر   بينمرا مرومرف الرعرالقراد الرعرامرة يرجرب أن 
 يتحتا بسماد النمط ال ت يغتب عتيه الجانب اديمن.

وكاند ه   الدعوك الكريمة من الدكتور عبد الرغر رور 
الهيتي المدير العام دكاديمية قطر لتدريب الرمرربريراد 
شكل طموح من أشكال التعاون والتواصرل الرمرنرشرود 
بين المراكز في سبيل تحقيق التكامل والنمو المهرنري 
  وسنتبنا مستقبال هر   الرقردوك لرنرحرتر ت برهرا فري 
 ممارساتنا المستقبتية حين نخطط لنشاطاتنا السنوية 
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بدأد أكاديرمريرة قرطرر لرتردريرب الرمرربريراد  مرؤخرراً  

رحررالتررهررا السررنررويررة الررخرراصررة برراسررتررقررطرراب مررربرريرراد 

 مستماد  يتحدثن التغة العربية. 

رلرا مرمرتركرة  وكاند الرحتة ادولا في شرهرر فربررايرر

تايالند  حي  تم خاللها انجتماع مرع سرعرادك الشرير  

جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني  س ير دولة قطرر فري 

تايالند  والدكتور صالا طالب  نائرب عرمريرد جرامرعرة 

فطاني  لمناقشة اتر راقريرة الرترعراون بريرن ادكراديرمريرة 

والررجررامررعررة  وطرررح جرردول أعررمررال الررزيررارك  والررترري 

طرالربراد ترايرترنرديراد  73اختتمد بتوقيع عرقرود مرع 

 مستماد يتقن التغة العربية.

تتد رحتة انستقطاب رلا تايتند رحتة ثانية في شهر 

مارد الجارت رلا جمهورية جزر القمر  تم 

مع سعادك السيد ستيم محمد عبد  انجتماع خاللها

الرحمن  وزير الشباب والعمالة والتشغيل المهني 

والثقافة والرياضة. وناق  وفد ادكاديمية خالل 

العديد من المحاور مع سعادك الوزير  كما  الزيارك

 طالبة قمرية. 77ُوقعد عقود مع 

 

 
 وتتبع أكاديمية قطر لتدريب المربياد معايير عالية
المستوى نختيار الطالباد من دول انستقطاب  

و ل  وفق خطواد تبدأ باستالم طتباد الراغباد في 

اننتساب رلا ادكاديمية  يتبعها رجرا  مقابتة 

ويتم عتا أثرها اختيار   شخصية لتمتقدماد 

الطالباد التواتي تنطبق عتيهن المعايير المطتوبة  ثم 

الجتسة التعري ية لتمرشحاد   تأتي بعدها مرحتة

حي  يُشرح خاللها مكوناد البرنامج وبنود وشروط 

العقد مع ادكاديمية  وعقد العمل بين المربية 

 وصاحب العمل.

 

وتسعا أكاديمية قطر لتدريب المربياد  عضو 

مؤسسة قطر لتتربية والعتوم وتنمية المجتمع  

لتوسيع دائرك استقطابها الدولي  لتشمل دونً أخرى  

كما تنص خطتها انستراتيجية  و ل  استجابة 

  .لرغباد عمالئها في المجتمع المحتي

 

 


