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عضو  موسةوةوة  -أعلنت أكاديمية قطر لتدريب المربيات  
عن اةتقبال الدفعوة    -قطر للتربية  العل م  تنمية المجتمع

الخامةة من طالباتها  لاللتحاق ببرنامج التدريب  التأهويول  
في مجال رعاية الطفل ،  ذلك بعد النجاح الملح ظ  الوذ  
حققته األكاديمية في تخريج مربيات أطفال مسهالت يعملون 

 في البي ت القطرية .

 قد جاء  االنتةاب لألكاديمية هذا العام نتيجة بحو  دقويو  
  تعا ن مثمر مع الوجوهوات الوموعونويوة كو رارة الوخوارجويوة 
  رارة الداخلية ،  أةفر عن االةتقطاب من  د ل عربيوة 
 مقاطوعوات الةوالمويوة جوديودة  مونوهوا الومومولوكوة األردنويوة 
الهاشمية ،جمه رية جرر القومور  مومولوكوة توايولونود ، مون 
الجدير بالذكر أن أكاديمية قطر لتدريوب الوموربويوات تونودر  
تحت قطاع تنمية المجتمع  تنض   تحت  مظلة موسةوةوة 
قطرللتربية  العل م  تنمية المجتمع ةاعية اللو   توحوقويو  
ر  توعوريور الوحويواة  هدف المسةةة في بناء مجتمع موتوطو و
الثقافية  الحفاظ عل  الترا  القطر .  تحوقويوقوا لوألهوداف 
الةامية التي تتبناها الوموسةوةوة  الةويوموا قوطواع تونومويوة 
المجتمع فإن األكاديمية تعمل عل  تعريف المربيات بقويوموة 
 أهمية الترا  القطور  فوي توحودياواود الوهو يوة،  الوعوادات 

  التقاليد القطرية الم ر ثة. 

كما يتضمن برنامج التدريب د رات متخصوصة فوي جومويوع 
ج انب رعايوة الوطوفول، بوموا فوي ذلوك الورعوايوة الصوحويوة 
 اإلةعوافوات األ لويوة،  الوتوووذيوة،  الونوظوافوة،  الوتوعولويوم، 

  الدراةات الثقافية العربية  اإلةالمية. 

 ت فر األكاديمية كذلك لجومويوع طوالوبواتوهوا مورافو  رفويوعوة 
المةت ى، مونوهوا أمواكون اإلقواموة،  نوادم صوحوي،  موركور 
تدريب، باإلضافة الل  القاعات الدراةية المجهرة بالوكوامول. 
 بهذه المناةبة، أعربت  الةيدة حصة المنص ر ، المدير 
العام ألَكاديمية قطر لتدريب المربيات، عن ارتياحهوا لوألثور 
اإليجابي الذ  تلمةه مون األةور الوقوطوريوة الوموةوتوقوطوبوة 
للمربيات ،  أكدت عولو  توفواسلوهوا بوموريود مون االنوجوارات 
الجيدة من خالل تن يع جنةيات المربيات  الدخال جنةيوات 
جديدة  يحملن مسهالت جامعويوة  يودفوعون األداء الةونو   
لألكاديمية نح  تحةن مضطرد   . بد رها، قوالوت الةويودة 
غانية الصاب ني ،  الوموديور األكواديوموي بوأكواديومويوة قوطور 

تةاهم األكاديمية في عومولويوة توطو يور “ لتدريب المربيات: 

االقتصاد القائم عل  المعرفة، من خوالل تو فويور الوخودموات 
 التعليم  التدريب في مجال رعاية األطفال.  من مونوطولو  
حرصنا عل  الحفاظ عل  اله ية ال طنية لولود ل الوعوربويوة 
 اإلةالمية، تعتبر اةتضافة الدفعة الخامةة النجاراً كبيوراً، 
 خط ة هامة نح  تحقي  رسيوة أكواديومويوة قوطور لوتودريوب 

 ”. المربيات

 الجدير بالذكر أن رابع دفعة من الخريوجوات توم توعويويونوهوا 
الطالوبوة بالفعل لدى أةر في جميع أنحاء قطر.  قد أعربت 

رفعه ي ةف ، الحدى الخريجات، عن اموتونوانوهوا لولوفورصوة 
التي  فرتها لها أكاديمية قطر لوتودريوب الوموربويوات، حويو  

 جودت فوي األكواديومويوة موا يور   عوطوشوي مون “ قالوت: 
معل مات قيمة، تُعن  بتجهيور الوموربويوة ذاتويواً، مون حويو  
الشخصية  كيفية التعامل مع اآلخرين،  كما تر دها بطرق 
تنمية الطفل المتكاملة جةدياً  نفةياً  ر حياً  اجتومواعويواً، 
 بناء أبعاده المةتقبلية،  تدربها عل  التعامل مع الطف لوة 
بجميع مراحلها،  فهم مراجها  تقلباتهوا،   كويوفويوة الدارة 
حياة الطفل في الصحة  الومور ،  لوم أجود صوعو بوة فوي 
تعاملي مع العائلة،  ذلك بةبب االتباع الوجويود لوتوعولويوموات 
األكاديمية، فاألكاديمية تحمل المربية عل  أكتافها لت صلها 
الل  القمة في حياتها الحالية  المةتقبلية، فهي اآلن مربية 

 ”.محترفة  غداً قائدة لتربية األجيال القادمة
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الةتقبلت أكاديمية قطر لتدريب المربيات الدكوتو ر البوراهويوم 
تيه هي، رئيس قةم اللوة العربية في جاموعوة فوطوانوي فوي 
تايالند،  الذ  قام بريارة األكاديميوة فوي الوفوتورة موا بويون 

، بصوفوتوه مونوةوقواً 7102الثال   الةادس مون أكوتو بور 
لشس ن الطالبات الوموتوخورجوات مون قةوم الولوووة الوعوربويوة 
 الل اتي  صلن مسخراً ال  الد حة لإللوتوحواق بوالوبورنواموج 
األكاديمي للتأهل للعمل كمربيات أطفال في قوطور.  توهودف 
هذه الريارة ال  التعرف عل  األكاديمية  مناقشوة تو ةويوع 

 ةبل التعا ن بين الجامعة  األكاديمية. 

 

 

 

اعتادت أكاديمية قطر لتدريب الموربويوات أن توفوتوتو  الوعوام 
األكاديمي باألةب ع التعريفي بهدف التورحويوب بوالوطوالوبوات 
 تعريفهن باألكاديمية  الولو ائو  اإلرشواديوة  الوتوعولويومويوة 
لل ص ل لتحقي  أهادفهن في الحص ل عل  االعوتومواد مون 

لودى ”  مربية موسهولوة ”األكاديمية بأنهن أهل لتقلد  ظيفة 
األةر القطرية ، حي  تتعرف الطالبات عل  فوريو  الوعومول 
 موون ثووم الووموونوواهووج  الوولوو ائوو   الووقوو انوويوون، ثووم الوومووبووانووي 
 المراف ،   تتم تهيئة الطالبات الةتقبال الدراةة بوالوثوقوة 

  الحماس المطل بين.

كما تحرص المعلمات  المشرفات خالل األةب ع التعريوفوي 
عل  كةر حاجر الوخو ف  الورهوبوة  لودى الوطوالوبوات مون  
البرنامج األكاديمي   اللو ائو   األنوظوموة الومورتوبوطوة بوه، 
بةبب الحةاس الطالبوات بوالوووربوة  اإلقودام عولو  توجوربوة 

 تعليمية  حياتية جديدة.

أكوتو بور توم  70  -2تمت الفترة التعريفية لهذا العام  مون  
تقةيمها عل  مرحلتين لتشمل جميع الطالبات  قد اشوتومول 
االةب ع التعريفي عل  عدة فقرات  تعريفية ..منها الفقورة 
الترحيبية بالمدير العام الةيدة حصة المنص ر  بالطالبوات 
ثم تم أخذ الطالبات في ج لة توعوريوفويوة لوموبوانوي  مورافو  
األكاديمية، تلتها الفقرات التعريفية المخوصوصوة لولوجو انوب 
األكاديمية   التدريبية في الومونوهوا  األكواديوموي الوموعوتومود 
لتخريج مربيات متمرةات في العناية باألطفال لودى األةور 
القطرية .  قد أبدت الطالبات اةتحوةوانوهون بوهوذه الوبودايوة 
المطمئنة  الوتوي ةواعودتوهون فوي االنوخوراط فوي الودراةوة 
بأكاديمية بر ح يومولوسهوا اإلطوموئونوان  الوتوحود  لوتوحوقويو  
المعايير األكاديمية  المهنويوة الوتوي توعوتومودهوا األكواديومويوة 

 لتأهيلهن كمربيات معتمدات في المجتمع القطر  .
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بدع ة كريمة من رئيس قطاع تنمية المجتمع الةيودة  

مشاعل النعيمي اجتمع جميع الم ظفين العامولويون فوي 

قطاع تنمية المجتمع كبادرة هوي األ لو  مون نو عوهوا 

المركر الطالبي التابع  منذ تأةيس القطاع ،  قد شهد 

لجامعة حمد بن خليفة ال اقعة في المدينة الوتوعولويومويوة 

حشدا لفيفا من م ظفي قطاع تنمية المجتموع بوتواريو  

 أكت بر اةتجابة للدع ة الكريمة . 72

القطاع في افتوتواحويوة هوذا الولوقواء   قد أشادت رئيةة 

بالتط ر  االنجارات التي حققتها جميع المراكور الوتوي 

تعمل تحت مظلة هذا القطاع فوي موخوتولوف الوموجواالت 

لتقديم خدمات متومويورة  التي تةع  جاهدة  المجتمعية 

عولو  ضور رة  غير ربحية للمجتمع القطر  ، مسكدة 

 م اصلة هذا العطاء المثمر .

 خط ة هامة في   تعتبر هذه التجمعات المهنية 

 

 

 

رسية  أهوداف قوطواع تونومويوة الوموجوتوموع فوي  تعرير 

مسةوةوة قوطور .  قود ضوم هوذا الولوقواء الوعوديود مون 

الجلةات الهوادفوة  قصوص الونوجواح الوتوي خواضوتوهوا 

المراكر المختلفة ، كما اشتمل عل  جولوةوات الونوقوا  

المفت حة فيما يخص اةوتوراتويوجويوات الوعومول ،  أهوم 

 مسةةة قطر . الخدمات المقدمة في 

 قد حرصت أكاديمية قطور لوتودريوب الوموربويوات عولو  

حض ر هذه التجمع الن عي عولو  الوموةوتو ى اإلدارة 

 الم ظفين لما تسمن به من ضر رة الت اصل الوفوعوال 

فووورصوووا  موووع بووواقوووي موووراكووور الوووقوووطووواع لوووخووولووو  

لولوتوعوا ن  الوتوكوامول  موا رال الوطومو ح   مةتقبلويوة 

الداعم لموةويورة  في تكرار هذا التجمع المهني   اعدا 

 المراكر المختلفة في قطاع تنمية المجتمع.

 


