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وقّعت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسةة 
قطر، مذكرة تفاهم مع الشركةة الةرةطةريةة لةمةسةتةرةدام 

 "ويزة". 

وتلبيًة لهذه االتفاقية، ستضطلع أكاديمية قطر لتدريةب 
المربيات بةتةيةمةيةم ور  عةمة  مةكةعةفةة ومةتة ةوعةة 
للمتدربات الةمةرشة ةات مة  قةبة  الشةركةة الةرةطةريةة 
لالستردام "ويزة"، تتعلق بمجا  تربية ورعاية الطفة  

 باللغتي  العربية واإل جليزية على مدى عالث س وات.

وقد وقّع المذكرة كّ  م  السيد  سي  علي الة ةبةابةي، 
الرئيس الت فيذي للشركة الرطرية لالستردام"ويزة "، 
والسيدة  ية الم يوري، مدير عام أكاديةمةيةة قةطةر 
لتدريب المربيات، وبة ةضةور عةدد مة  الةمةسةؤولةية  

 والمدراء م  الطرفي .

وقةةالةةت السةةيةةدة  يةةة الةةمةة ةةيةةوري، الةةمةةديةةر الةةعةةام 
ألكاديمية قطر لتدريب المةربةيةاتإ "ه  هةذا الةتةعةاو  
المشترك يعد خطوة واعةبةة  ة ةو تة ةرةيةق مةزيةد مة  
الخدمة المردمة للمجتمع تتمع  في تدريب المزيةد مة  
العمالة الم زلية،  يث دأبت أكاديةمةيةة قةطةر لةتةدريةب 
المربيةات فةي السة ةوات الةمةاضةيةة عةلةى اسةتةرةطةاب 
طالباتها المسلمات ال اطرات باللغة العربية وتدريةبةهة  

على مدار عام أكةاديةمةي مة  خةال  بةر ةامة  دراسةي  
شام  ومتواز ". وتابةعةتإ "يةركةز الةبةر ةامة  عةلةى 
تطوير مهارات الطف  والتي تةتة ةاو   ةمةوه الةجةسةدي 
واالجتماعي واللغوي مع الةتةركةيةز عةلةى مةرس قةيةم 
الدي  االسالمي وتةعةزيةز مةهةارات الةتةواية  بةالةلةغةة 

 العربية في  ياة الطف  الرطري". 

وم  جا به، قا  السيد  سي  علي ال بابي، الةرئةيةس 
": "تأتي    "ويزةالت فيذي للشركة الرطرية لالستردام 

عمالة  هذه االتفاقية ف  إطار إلتزام الشركة نحو توفير
مؤهلة، وا طالقًا م  أ ةد أهةدافةهةا الةرئةيةسةيةة تةجةاه 

 ".تدريب العمالة الم زلية

 

 

 

 

االتفاقية بداية للتعاو  المة ةشةود  : "تمثل هذهوأضاف
بي  الجهتي ،  يث   رص في الشركة عةلةى تةدريةب 

فيي  اليميتيياراس ا حياحيييية   يي   وتةههةية  الةعةمةةالةة 

وتعزيز الةمةهةارات فةي  اإلختصاص إلى جان  اإلرشاد
الي ة والسالمة المه ية والتعريف والتوعية بتعةالةيةم 

 "وقيم المجتمع

والت  حتطلي  خياتياتيتيا خيام االييام "  ويزة"وتسعى 

الةرةوى الةعةامةلةة  القليلة القادتة بعا التأكا تن جاهزية
م  ال ا ية التدريبية هلى تلبية ا تياجات المجتمع مة  
خال  توفير العمالة الم زلية الماهرة والمةؤقةتةة خةال  

(   الزياراس المجاولة  -  نظام ال اعاس)  فترات قييرة 

تا ة المزيا تن الخياراس واليحيليوم ال يرييعية إبتاف 

التقليييل .  العمالة الم زلية لتلبية ا تياجاس المجتمع تن

ال اجةة  تن المبالغة ف  االحتقاام واالعتماد الزائا عن
على العمالة م  خال  باقات تتة ةاسةب مةع مةتةطةلةبةات 
األسر ، وت ريق التكام  وتعزيز الشراكة مع الةرةطةا  

المهارة والكفاءة لةدى األيةدي  ورفع ت توى.  الخاص

ست رق مةذكةرة الةتةفةاهةم هةذه سةلةسةلةة مة  .  العاملة

األهداف االستراتيجية التي ست يب على توفير بةيةئةة 
آم ة للطةفة  فةي مةرا ةلةة الةمةبةكةرة، السةيةمةا أطةفةا  
األمهات العامالت التي ية ةشةد  جةًوا تةربةويًةا ية ةيًةا 

 . ألطفاله  في فترة ميابه  ألداء مهام العم 
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استضافت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسة قطر، 

سعادة السيد ه درا هسك در، األمي  العام لمجلس ال واب الشعبي 

اإل دو يسي ومجموعة م  ممعلي مجلس ال واب الشعبي. وذلك 

 في مرر األكاديمية الكائ  في م طرة الد ي . 

 

وكا  في استربا  الوفد السيدة  ية الم يوري، المدير الةعةام 

لألكاديمية، وك  م  السيدة ما ية اليابو ي المدير األكاديةمةي، 

والسيدة س ر بكري مسؤو  مكتب التوظيةف، والسةيةدة خةلةود 

 الشيخ الم سق اإلداري.

 

وقد جاءت هذه الزيارة تتويًجا لسعي األكاديمية الدؤوب إليةجةاد 

فرص جديدة لالسترطاب م  خال  التعاو  الب ّاء بي  دولة قطر 

 وجمهورية ه دو يسيا.

 

وفي هطار مّد جسور التعاو  العرافي واألكاديمي والمه ي، علَق 

"لرد ذهةلةت  ةرةيةرةة بةزيةارة قائاًلإ  سعادة السيد ه درا هسك در،

أكاديمية قطر لتدريب المربيات، وبمدى جةديّةة هةذه الةتةجةربةة، 

وهذا يد  على مدى اهةتةمةام دولةة قةطةر بةالةتة ةمةيةة الةبةشةريةة 

والتزامها   و تربية األطفةا ، وتةعةزيةز قةيةم الةدية  اإلسةالمةي 

واللغة والهوية الوط ية". وتةابةعإ "آمة  أ  تةتةمةكة  الة ةسةاء 

اإل دو يسيات م  االلت اق قريبًا بالبر ام  األكاديمي؛ لييبة ة  

 مربيات مؤهالت، ويسهم  بالت مية في دولة قطر".

 

ولت سي  عملية التجويد واالستدامة ت رص األكةاديةمةيةة عةلةى 

ت ويةع االسةتةرةطةاب، وفةي هةذا السةيةاق قةالةت السةيةدة  يةة 

الم يوري، المدير العام ألكاديمية قطر لتدريب المربياتإ "ه  ا 

 سعى م  خال  استربا  الوفد البرلما ي اإل دو يسي هلى ت ةويةع 

الع ير البشري لخريجات األكاديميةة بة ةاء عةلةى طةلةب األسةر 

الرطرية، والتي كّو ت خبرة ميدا ية واسةعةة فةي الةتةعةامة  مةع 

الج سية اإل دو يسةيةة مةع تة ةرةيةق  سةبةة عةالةيةة مة  الةرضةا 

والموعوقية في هذه الج سية، ومدى تربلها للعم  مةع األطةفةا  

في مجا  التربية المتكاملة، والت شئة السوية عةلةى قةيةم الةدية  

اإلسالمي، هضافة للع اية باللغة العربيةة السةلةيةمةة،  ةيةث أ ة ةا 

 توخى دقة االختيار م  خال  معايير يارمة يهتي في يدارتها 

هترا  اللغة العربية كتابة وقراءة وت دعًا لم  تترشح لاللةتة ةاق 

 بهذا البر ام ".

 

كما تجو  الوفد الزائر في أرجاء األكاديمية، وأطلعوا على سير 

العملية التعلةيةمةيةة والةمة ةهةام األكةاديةمةي، واألقسةام الةخةايةة 

بالتدريب على روتي  الطف  والع اية بالطف  الرضيع، والةتةراث 

الرطري والف و ، باإلضافة هلى قاعة الرراءة، والمكتبة ومعمة  

 ال اسوب، كما تفرد الوفد سك  الطالبات والمب ى الترفيهي.

 

واختتمت الزيارة باتفاقيات بي  أكاديمية قطر لتدريب المربةيةات 

والوفد اإل دو سي  و  دراسة مسةهلةة سةبة  تةوطةيةد وتةعةزيةز 

 العالقات المتبادلة بي هم. 
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استضافت أكاديمية قطةر لةتةدريةب الةمةربةيةات، عضةو 

م  الجالية اله دية يةوم اإلعة ةية ،  امؤسسة قطر، وفدً 
، وذلك في مرر األكاديةمةيةة 9182فبراير 81الموافق 

 الكائ  في م طرة الد ي .
 

عبد اللطيف كي سي، رئيس مركةز  سيدترأس الوفد ال
الجالية اله دية في قطر، والدكتور عبد السالم أ ةمةد، 

هذا وضم الوفد كاًل  .مدير الجامعة اإلسالمية في كيرال
م  السيدة  فيسة بيفي، رئيسة مةركةز  سةاء الةهة ةد، 
وخةةمةةسةةيةة  سةةيةةدة هةة ةةديةةة مةة  مةةخةةتةةلةةف الةةمةةؤهةةالت 
والتخييات، وبةعةضةهة   ةايةلةية  عةلةى شةهةادات 
الةةمةةاجسةةتةةيةةر، والةةبةةكةةالةةوريةةوس، والةةعةةا ةةويةةة الةةعةةامةةة 
وبعضه  متخييات في التجارة، واألدب اإل جلةيةزي 

 وال اسوب ومير ذلك. 

هدفت الزيارة هلى التعرف على مةا تةرةدمةه أكةاديةمةيةة 
قطر لتدريب المربيات م  برام ، ودورات، و شاطات 
مت وعة وفرص عم ، وخال  اللراء تم شرح مةعةايةيةر 
الربو  لدى األكاديمية وشروط الةعةمة ، ومةتةطةلةبةاتةه، 

 وخطوات عملية التدريب والتوظيف والتعيي . 

وقد تبي  أ  ه اك مسارات تدريبية مةتةعةددة تةوفةرهةا 
األكاديمية للمربيات، م ها البر ام  العام المتخيةص، 
والذي يُؤه  المربيات لةلةعةمة  مةع األسةر الةرةطةريةة، 
باإلضافة هلى ذلك، توفر األكاديمية مسارات تةدريةبةيةة 
مت وعة تؤهله  للعم  في ال ضا ات ورياض األطفا  

 في قطر. 

ت رص أكاديمية قطر لتدريب المربيةات عةلةى تة ةويةع 
ميادر االسترطاب لتفي با تياجات المجتمع الم ةلةي، 
ولتستعمر في أكبر قدر ممك  م  الطاقة البشريةة مة  
مختلف أ  اء المعمورة، وذلك بهةدف هعةداد الةكةوادر 
الفاعلة الرادرة على االعت اء باألطفا  ورعايتهم وفةق 

 أفض  األساليب واألسس العلمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولةتة ةةسةيةة  عةةمةلةةيةة الةتةجةةويةد واالسةتةةدامةة تة ةةرص 
األكاديمية على ت ويع االسترطاب، وفةي هةذا السةيةاق 
قالت السيدة  ية الم يوري، المدير العام ألكاديميةة 
قطر لتدريب المربياتإ "تهتي دعوة هذه الةمةجةمةوعةة 
مةة  الةةجةةالةةيةةة الةةهةة ةةديةةة لةةزيةةارة األكةةاديةةمةةيةةة، ه ةةدى 
المبادرات االستراتيجية لتعريةف الةمةجةتةمةع الةمة ةلةي 
وطالبي الخدمة بالدور الريادي الذي تردمه أكةاديةمةيةة 
قطر في مجا  تدريب وتههية  الةمةربةيةات الةمةسةلةمةات 
ال اطرات بالةلةغةة الةعةربةيةة، وهعةدادهة   سةب أعةلةى 
المعايير المه ية لمزاولة مه ة المربية في الةمةجةتةمةع 
الرطري، كما تهدف هذه الدعوة لتوسيع  طاق عملةيةة 
االسترطاب الستهداف فئات مة ةلةيةة وعةدم االقةتةيةار 

 على االسترطاب م  خارم دولة قطر". 

وأضاف السيد عبد اللطةيةف، رئةيةس مةركةز الةجةالةيةة 
اله دية في قطر، قائالً "ه  تجربة األكاديمةيةة تةجةربةة 
فريدة م   وعها و موذم ي بغي أ  ي تذى به، كو هةا 
تهتم بت شئة الجي  الرادم م ةذ يةغةره وقةبة  أ  تةبةدأ 

التعليميةة فةي تةعةلةيةم وتةربةيةة األطةفةا ،   دور المعاهد
وياُل ظ أ  األكاديمية جعلت هدفها األو  هةو تةعةزيةز 
الريم الدي ية، والعرافة العربةيةة، والةهةويةة الةرةطةريةة، 
تعلًما وممارسةً. وبذلك تستةطةيةع يةيةامةة شةخةيةيةة 
الفرد في هطار شخييةة الةمةجةتةمةع، وأرى أ  هة ةاك 
فرية للتعاو  مع أكاديمية قطةر لةتةدريةب الةمةربةيةات 

 والمساهمة في ت ريق أهدافها ال بيلة".

علَق الدكتور عبد السةالم أ ةمةد، مةديةر الةجةامةعةة 
"ال شةك أ  فةكةرة اإلسالميةة فةي كةيةرال، قةائةالًإ 

تدريب المربيات مبدعة ومبتةكةرة، وسةيةكةو  لةهةا 
تهعير هيجابي في المجتمع على وجه العموم، وفي 
ت شئة الجي  الجديد على الةرةيةم والةمةبةاد  عةلةى 

وجه الخيوص، ويسعد ا أ   تعاو  في هذه المبادرة 
م  خال  تعريف و شر الفكةرة بةية  الةمةجةتةمةع  ةتةى 
تتهيه المربيات الرامبات لةملةتة ةاق بةاألكةاديةمةيةة فةي 

 ".المسترب 
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، التي تهدف هلى )تراع ا(استضافت مؤسسة قطر  فعالية 
تسليط الضوء على العرافة الرطرية وتعزيزها بي  مختلف 

أفراد المجتمع، وذلك في سا ة اال تفاالت بالمدي ة 
 التعليمية.

وقد استرطبت الفعالية الجمهور م  مختلف أ  اء قطر 
لتجربة األطعمة الم لية، وللتعّرف على التراليد الرطرية 

م  خال  العروض التفاعلية، بما في ذلك عروض 
استخرام اللؤلؤ وعرض اليرور. باإلضافة هلى ذلك، 

قدمت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسة قطر، 
مجموعة م  ور  األعما  اليدوية، وهعطاء الفرية 

 لألطفا  لالستمتا  باأللعاب التراعية، 
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أكةاديةمةيةة قةطةر لةتةدريةب الةمةربةيةات مةع الةمةركةز قدمت 
بة ةديةرةة الترفيهي التابع لمؤسسة قطر فعاليات يةوم األم 

األوكسجي  ،وقةد جةاءت مشةاركةة األكةاديةمةيةة فةي هةذه 
بغرس قةيةمةة بةر الةوالةدية  كةرةيةمةة الفعالية رمبة م ها  

هسالمية مهمة  ث عليها دي  ا ال  يف في الررآ  الكةريةم 
والس ة ال بوية المطهرة ، وكا  أبرز األ شةطةة فةي ركة  

 أكاديمية قطر لتدريب المربيات إ

أي ع خاتماً أهةديةه ألمةي ، أية ةع قةالدة أهةديةهةا ألمةي 
أضع فيه يورة ألمي ،أي ع بطاقة وأزي ها  اً ،أي ع هطار

أية ةع مةيةدالةيةة ألهةديةهةا ألمةي ، ” ألهديها ألمي،  شاط 
،و   أي ع مغلفاً وأكتب كلمات معبرة أهديهةا ألمةي”  شاط 
 “.أي ع سلة و زهور ألهديها ألمي” شاط 

وقد القى رك  أكاديمية قطر لتدريةب الةمةربةيةات فةي هةذا 
اليوم  اإلقبا  الكبير م  الجمهور الذي توافد على الةرةسةم 
طوا  فترة الفعالية وقد أبدى الجميع است سا ه لما قدمته 

 المربيات م  تفاع  مع األطفا  .
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تم ترديةم الةعةديةد مة  الةفةرةرات واأل شةطةة الةهةادفةة 
لألطفا  والتي تركز في الغالب عةلةى ه ةيةاء الةتةراث 
الرطةري والةمةوروث الشةعةبةي والةعةادات والةتةرةالةيةد 
والتذكير بماضي األجداد واآلباء وك  ما يتعلق بةهةذه 
الليلة وليالي رمضةا  الةمةبةاركةة، وقةد تةم اإلشةراف 
على هذه األ شطة م  قب  مربيةات أكةاديةمةيةة  قةطةر 
لتدريب المربيات، واشتملت األ شطةة عةلةى إ ية ةع 
كيس الرر رعوه، تزي  خاتم جدتي و ية ةع الةبةطةولةة 
الشعبية وتزي ها ، كما تّم توزيع ال لوى والمكسةرات 

 الخاية بليلة الرر رعوه على األطفا  وال اضري 

اشتم  ال ف  أيضا عةلةى فةرةرة مسةيةرة الةرةر ةرةعةوه 
لألطفا  والتي قام األطفا  مة  خةاللةهةا بة  ةيةاء هةذا 
التراث الرديم م  خال  فررة تمعيلية قام األطةفةا  مة  
خاللها بزيارة سك  الطالبات وقر  األبواب والتةغة ةي 
بههازي  كلمات الرر رعوه ،وقامةت ه ةدى الةمةربةيةات 
بتوزيع المكسرات  وال لويات عليهم في جةو يسةوده 

 البهجة والسرور .

باإلضافة لهذا كا  ه اك أركةا   ةريةت األكةاديةمةيةة 

على وجودها إل ياء التراث الةرةطةري الةجةمةية  مةعة  
 رك  ي ع خبز الرقاق ورك   رو  ال  اء لألطفا  .

وأكدت الفةاضةلةة  يةه الةمة ةيةوري الةمةديةر الةعةام 
ألكاديمية  قطر لتدريب الةمةربةيةات ، أ  األكةاديةمةيةة 
ت رص على االهةتةمةام بةهةذه الةلةيةلةة الةتةي تيةادف 
الم تيف م  شهر رمضا  الفضي ، وأهةمةيةة هلةرةاء 
الضوء على الجوا ب التراعيّة والةعةرةافةيةة مة  خةال  
ساعات تملؤها البهجة، وبي ت أ  هذا اال تفا  يعتبر 
فرية للعم  على دم  مربيات األكاديمية بشك  عةام 
بةةالةةمةةجةةتةةمةةع ومشةةاركةةة أفةةراده  ةةوا ةةي الةة ةةيةةاة 
المختلفة. يث درم م  الردم وفي هذه الةلةيةلةة الةتةي 
تيادف م تيف شهر رمضا   خروم األطفةا  وهةم 
يرتدو  مةالبةس تةرةلةيةديةة خةاّيةة بةهةذه الةمة ةاسةبةة 
ً قةمةاشةيةة لةيةجةمةعةوا الةمةكةسةرات  وي ملةو  أكةيةاسةا
وال لويات فيها وهم يرّددو  األم ية الةخةايةة بةهةذه 

 الليلة المميزة .
 

 

ا تفلت أكةاديةمةيةة  قةطةر لةتةدريةب الةمةربةيةات بةلةيةلةة 
الرر رعوه بت ظيم  ف  فةي مةرةرهةا الةكةائة  بةمة ةطةرةة 
الد ي ، ب ضور عدد م  األطفا  وأهاليهم وم تةسةبةي 

 أكاديمية قطر لتدريب المربيات.

 


