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م 0202إبــــــريل   



 

تسعى أكاديمية قطر لتدريب المربيات منذ نشأتهاها ىلهى تهنه يه  

مصادر االستقطاب،  انتقاء أفضه  الهمهتهقهدمهات مه  مه هته ه  

الجنسيات لتدريبا   ت ريجا  كك ارد مؤه ة لتربيهة الهنه ء 

 رعايته ، ىيماناً مناا بتقديم أفض  ال دمات لهسهسهر الهقهطهريهة 

  المجتم  المح ي.

 قد استقب ت األكاديمية  مهؤ هرا  طهالهبهات الهدفهعهة السهابهعهة، 

  الهه هه اتههي تههمب اسههتههقههطههابههاهه  مهه  جههمههاهه ريههة جهه ر الههقههمههر  

االتحادية،  قدم لا  برنامجا تعريفهيها مهركه ا  تن انيا جما رية

ي ضح لا  مسارات الهعهمه  فهي األكهاديهمهيهة ،  قه انهيهنهاها ، 

 مرافقاا ، مما يحقق اندماجا عاجال ل همهربهيهة الهمهفهتهربهة فهي 

 البيئة التع يمية الجديدة   يحقق لاا االستقرار  االنجا  .

 قد اشتم ت فقرات هذا البرنامج التعريفي ع ى  :لقاء الهمهديهر 

العام لسكاديهمهيهة . جه لهة تهعهريهفهيهة له هطهالهبهات فهي  مهرافهق 

األكاديمية المتعددة )كالفر  الدراسهيهة ،  الهنهادص الصهحهي ، 

 الف   السكنية ،  المقر اإلدارص ( . ر  قصهيهرة له هتهعهريه  

 بسياسات األكاديمية  منااجاا الم ت فة .

 

 

 

 

 

 

   أبدت  السيدة حصة المنص رص الهمهديهر الهعهام لهسكهاديهمهيهة 

تفاؤلاا باذه الدفعة  التي تعتبر األكبر فهي تهاريهأل األكهاديهمهيهة 

حيث  ص  عدد الطالبات الم تحقات بالبرنامج األكاديمهي لهاهذا 

طالبة،  عبرت ع  دعماا المستمر لا  ل مضهي  54العام ىلى 

 قُدماً في مسيرة النجاح أس ة ب ميالتا  ال ريجات

كما قامت السيدة غانية الصاب ني بتعري  الطهالهبهات بهالهكهادر  

األكاديمي  اإلشرافي   حثتا  ع ى بذ  أقصى الجاد لتهحهقهيهق 

 أفض  النتائج المرج ة.

 قد أبدت الطالبات سعادتا  الهفهامهرة لهتهحهقهيهق حه همهاه  فهي 

ال ص   ىلى د لة قطر،  االلتحاق ببرنامج األكاديمية،  عبر  

ع  استعداده  لإليفاء بمتط بات البرنامج األكاديمي لهتهحهقهيهق 

 النجاح المنش د،  التح ي بصفات المربية المؤه ة.

 

 



 

 

 
نظمت أكاديمية قطر لتدريب المربيات حفالً في مبنى 

األكاديمية احتفاًء بالي م ال طني لد لة قطر الذص يصاد  
الثام  عشر م  شار ديسمبر م  ك  عام،  ذلك في ىطار 
احتفاالت الد لة باذا الي م ت  يًدا لذكرى المؤسس الشيأل 
جاسم ب  محمد الذص أرسى بع مه  حكمته  حنكته  كرمه 
 حس  سياسته دعائم  حدتاا ال طنية  أع ى رايتاا بي  

 الد  .

حضر الحف  الكادرا  اإلدارص  األكاديمي  مربيات الدفعة 
السابعة الالئي تضافرت جا ده  م  أج  ى راج الحف  
في أباى ح ة لاذا العام.  قد ت    الحف  فقرات تراثية 
 فنية متن عة عببر  م   اللاا ع  ه ية د لة قطر 
 تاري اا،  جسد  الُمث   اآلما  التي أقيمت ع ياا 
الد لة،  أظاره  ف ره  بصاحب السم  أمير البالد 
المفدى الشيأل تميم ب  حمد آ  ثاني، الذص قاد بحكمته 
د لة قطر،  أع ى مكانتاا بي  الب دا ،  أ ص اا ىلى 

 التقدم في ك  ميدا .
شاد الحف  تس يط الض ء ع ى ص ر حيبة لطبيعة الحياة 

 الما  في د لة قطر في الماضي،  مجاالت الناضة 
العمرانية  الثقافية  الرياضية التي شادتاا البالد في ظ  

. 0202القيادة الحكيمة سعيًا لتحقيق رؤية قطر ال طنية 
 أظارت  الله المشاركات ال الء  االنتماء لد لة قطر 

الحبيبة التي سعد  باإلقامة ع ى ثراها الطيب  بي  أه اا 
 الطيبي .

 
 ا تتم الحف  برسم أجم  ال  حات التراثية التي تجسد 

م ت   العادات  التقاليد  الم ر ثات الشعبية، في تعبير 
ع  اعت ا  المشاركات بتراث أجداده ،  ىبرا  نم ذج 

 الحياة األصي ة في بالده .
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م  منط ق حرص أكاديمية قطر لتدريب الهمهربهيهات عه هى 
ت عية طالبات الدفعة السابعة عبر س سه هة مه  الهبهرامهج 

ىدارة الصهحهة الت ع ية، تضافرت جا د األكاديمهيهة مه  
في مؤسسة قطر م  أج  تقهديهم    السالمة  األم   البيئة

ق ح   م ض عهات اله قهايهة مه  الهحهرائهق  برنامج متعمب
 السهالمهة الهمهنه لهيهة  السهالمههة عه هى الهطهرق.  انهعهقههد 
البرنامج في مبنى أكاديمية قطر لتدريب الهمهربهيهات عه هى 

 .0202أكت بر  02  02مدار ي مي 
 قد است دم البرنامج أحدث نتائج البهحه ث  اإلحصهاءات 
 ما أتيح له م  مه ارد، ىلهى جهانهب تهطهبهيهقهات عهمه هيهة 

  تدريبات ميدانية ح   كيفية ىطفاء الحرائق المن لية.

أظارت مشاركة الطالبات الفعبالة  عيا  بما يجب ع يا  

ات اذه ل حفاظ ع ى سالمة األطفا  في حا  نش ب حريق 

في المن  ، أ  حص   حادث مر رصب عبر اتبباع 

ال ط ات  اإلجراءات الذكيبة  المدر سة التي تستاد  

 اإلساام في ىنقاذ األر اح  تفادص المصائب.

كذلك رك  البرنامج بشقيه النظرص  العم ي ع ى تحفي  

الطالبات لالضطالع بد ره  عند مباشرتا  العم  

بت عية األطفا  بأم ر السالمة  ال قاية م  الم اطر 

عبر ىشراكام في تمثي  المسرحيبات الت ع ية،  سرد 

القصص الت ع ية لام بأساليب جذابة، ىضافة ىلى 

تدريبام ع ى ىجراءات السالمة م   ال  األلعاب ك ما 

 سنحت الفرصة.

بلة بالتعا    كما تم التأكيد ع يا  بضر رة اتباع  طبة فعا

م  األسرة ل  قاية م  الحرائق المن لية،  التأكد الد رص 

م  سالمة أجا ة ىنذار الحريق، باإلضافة ىلى ضر رة 

ليبة ف ر بدء العم   أ  ت فر األسرة حقيبة ىسعافات أ ب

 لدياا.

 في السياق نفسه، أسام عرض الفي م الت ع ص ع  

الح ادث المر رية في  يادة  عي الطالبات بأهمية 

د ره  في تع يد الطف  الصفير ع ى الج  س في مقعد 

السيارة  التأكد م  ربط ح ام األما  لبقية األطفا ،  فق 

 ما تم التركي  ع يه في در س مادة الصحة  السالمة.

  تاًما،  انطهالقًها مه  حهرص أكهاديهمهيهة قهطهر لهتهدريهب 
المربيات ع ى تقديم يهد الهعه    الهدعهم لهسهسهر لضهمها  
سالمة أطفالام،  ت فير السب  الداعمة ل نهمه  الهمهتهكهامه  
 لام في بيئة آمنة تق م ع ى رعاية أب ية متكام ة، جرى 

 
التأكيد ع ى أهمية قيام المربيات بهتهدريهب الهعهامهالت فهي 
المن    ىطالعا  ع ى المع  مات الضر رية  ال هطه ات 
ة التي قد تسهاهم فهي حهمهايهة  ىنهقهاذ كه  مه  فهي  المامب
 المن  ،   اصة األطفا  ب صفام أم  المستقب    ينته.

 



 

نظمت أكاديمية قطر لتدريب المهربهيهات  رشهة عهمه  
ي لطف  الحضانة" لهمه ظهفهات  بعن ا  " الفذاء الصحب
د ر الحضانة في ىطار حرص األكاديمية ع ى تهقهديهم 
 ر  ت ع ية ل مجتم  المح ي، مساهمة مهنهاها فهي 

الصهحهيهة لضهمها  الهنهمه  السه هيهم  التفذيةنشر ثقافة 
 المتكام  لسطفا  الذي  هم عماد المهجهتهمه   لهبهنهتهه 

في مبنى األكهاديهمهيهة  األساسية. انعقدت  رشة العم 
 قد ركب ت ال رشة محا رها األساسية ح   األسباب 
م حاالت السبمنهة أ   سهارة اله     المساعدة في تأ ب
 فقدا  الشاية لدى األطفها ، بهاإلضهافهة ىلهى تهنها   
م ض ع الحساسيبة الفذائية الذص أضحى يعانهي مهنهه 

 الكثير  .

كذلك شادت ال رشهة تسه هيهط الضه ء عه هى أههمهيهة 
التفذية الس يمة ل طف  منذ ال الدة  مراح اها  صه الً 
ههالت الههطههعههام  هه ههب،  مههكههمب ىلههى مههرحهه ههة الههطههعههام الصب

 الضر رية الستكما  نم ه الس يم.
أفردت  رشة العم  جانبًا مناا لشرح مك نات حقيبهة 
الطعام الصحيبة ب صهفهاها رفهيهقهة الهطهفه  فهي يه مهه 
الدراسي، م  التأكيد ع هى ضهر رة احهته ائهاها عه هى 

 عناصر الارم الفذائي المتكام ة.
 تضمنت ال رشة تطبيقات عم ية هادفة ح   كيهفهيهة 
ىعداد حقيبة الطعام الصهحهيهة مه  جهانهب الهمه هتهص 
برعاية الطف ، م  الحرص التام ع ى ج دة االنتقهاء، 
سعيًا ل حفاظ ع ى صهحهة الهطهفه  مه  مضهار الهعه هب 

 البالستيكية.
عهايهة ىلهى  كما جرى تقديم نماذج تهرشهد مهقهدبمهي الهرب

كيفيبة قراءة  فام ن بات الهحهسهاسهيبهة لهدى األطهفها  
فار،  اتبباع تع يمات بسيطة قد تنقذ حيهاة الهطهفه   الصب
عبر االستعالم ع  تاري ه الصحي،  الهتهنهسهيهق مه  

 األه  منذ بداية التحاقه بالحضانة.
شم ت ال رشة أيًضا طرح العديد م  األفكهار الهذكهيهة 
 األنشطة المبتكرة لتحبيب األطفا  في تنا   الطبعهام، 
 تط ير قدرتام ع ى التهمهيهيه  بهيه  الهفهذاء الصهحهي 

  غير الصحي.
 في السياق نفسه، تنا لهت اله رشهة أسهبهاب رفهض 
األطفا  ل طعام عامة،  فهي د ر الهحهضهانهة  هاصهة، 

 هال  الهنهقها   تهبهاد     طرحت ح  الً عهمه هيبهة مه  
األفكار  ال برات الترب ية  تح هيه  مه اقه  حهيهاتهيهة 

 يعيشاا الطبف  في د ر الحضانة.
 قد عببرت الهمهتهدربهات عه  مهدى اسهتهفهادتهاه ب مه  
الح    المطر حة،  أبدى بعضا  الرغبة في ته هقهي 
الم يد م  النصائح ح   الر تي  الهفهذائهي   سهائه  

 تحسينه.
  تاًما، فإ  أكاديمية قطر لتدريب الهمهربهيهات تهؤدص 
د رها الداعم أل لياء األم ر  األ ذ بهيهدههم له هحهفهاظ 
عهه ههى صههحههة األطههفهها ، مهه   ههال  تههأهههيهه   تههدريههب 
مربياتاا  فق أفض  األساليب الحديثة؛ لت فير البيهئهة 
اآلمنة المستقرة التي تتيح ل طف  تحقيق النم  الس يم 

 المتكام .

 



 

 

شاركت مربيات أكاديمية قطر لتدريب المهربهيهات، فهي 
فعالية "رح ة استكشافية: تعرب  عه هى عهالهم الهعه ه م 
 الفن   " في نسه هتهاها األ لهى،  الهتهي أقهيهمهت فهي 
حديقة األ كسجي  في المدينة التع يمية، عهبهر تهقهديهم 
باقة متن عة م  األنشطة م جت بي  الع  م  الفن  ، 
 تج ت م   ال  تصميم مهجهسهمهات له هديهنهاصه رات، 
  صن  منظار يد ص،  نج م بأشكا  جمي ة  غيرها.

 تاد  هذه الفعالية ىلى دع ة األطفا  الكتشا  عالهم 
 الع  م  الفن   عبر رح ة ممتعة  أنشطة تفاع ية.

 أكههدت السههيههدة حصههة الههمههنههصهه رص الههمههديههر الههعههام 
تهعهرب    ألكاديمية قطر لتدريب المربيات، أ  فعاليهة "

ع ى عالم الع  م  الفن   " شادت ىقباالً متمهيه اً مه  
األسر القطرية  أطفالام، حيث ب غ عهدد الهمهشهاركهيه  

 مشاركاً  مشاركة. 004أكثر م  

 أ ضههحههت أ  هههذه الههمههشههاركههة أتههاحههت لههمههربههيههات 
األكاديمية ت ظي   براتا  الترب ية م   هال  ىعهداد 
أنشطة ىبداعهيهة حهفبه ت قهدرات األطهفها ،  سهاههمهت 
بتع مام ضم  بيئة مثيرة آمنة، كما ع  ت مااراتا  

 الت اص ية م  األطفا   أسرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أشارت ىلى أ  
األكاديمية تعم  ع ى 

ىعداد مربيات مؤهالت 
قادرات ع ى ت فير 

الرعاية الكام ة 
 المساهمة بتحقيق 
النم  الشام  ل طف  

 في ك  الج انب.

 الجدير بالذكر أ  
الفعالية أقيمت تحت 
رعاية مؤسسة قطر 

ل تربية  الع  م  تنمية 
 استمرت  المجتم 

م  الثالثة عصراً 
ىلى السادسة 

 مساًء. 

 



 

 

في ىطار حرص األكاديمية ع ى ت عية مربياتاا  تثقيفهاه  
صحياً،  تع يده  اتباع نهمهط الهحهيهاة الصهحهي، مه  أجه  
الحفاظ ع ى صحتا ،  القيام بد ره  تجاه رعاية األطفا  
ع ى أتم  جه، تمب التسيق م  ال جنة التثقيفية في الجمهعهيهة 
القطرية ل سرطا  لمشاركة مربيات أكاديمية قطر لهتهدريهب 
المربهيهات الهدفهعهة السهابهعهة عه هى مهدار يه مهي األربهعهاء 

م  شار ديسهمهبهر الهجهارص بهبهرنهامهج  00-00 ال ميس 
"همتنا بصحتنا"،  ذلك برفقة السهيهدات بهثهيهنهة الهعهثهمها  
المنسق األكاديمي  المع متيه  غهرا يهيه هال غصه   حهنها  

 الحافي.

 تنفذ الجمهعهيهة الهقهطهريهة له هسهرطها  فهي مهركه  أ ريهد  
ل ت عهيهة بهالسهرطها  بهرنهامهج "ههمهتهنها بصهحهتهنها" الهذص 
يستاد  السيدات فهي الهمهجهتهمه  الهقهطهرص؛ بهاهد  رفه  
ال عي لديا  بأنماط الحياة الصحيهة،  ته عهيهتهاه  بهأكهثهر 
أن اع السرطانات شي عاً بي  النساء،  تعدي  السه ه كهيهات 

 .ال اطئة الضارة بالصحة
 قهد  صهص الهبهرنهامهج الهذص أعهدب ههذا الهعهام لهمهربهيهات 
األكاديمية ل تعري  بأن اع السرطانات المنتشرة،   هاصهة 
سرطا  الثدص، م  بيا  نسبة اإلصابة بهه عهالهمهيهاً، كهذلهك 
نسبة الشفاء بم ت   مراح ه م  بيا  عه امه  اله هطه رة 
التي قد ت يد م  نسهبهة اإلصهابهة بهه،  ضهر رة الهكهشه  

 المبكر في المراك  الم تصة.

ً ته عه يهاً عه  سهرطها  الهثهدص،   كما ت    البرنامج في همها
 قصة شفاء ىحدى المريضات به،  الرسالة التي  جاتهاها 
 ىلى جمي  النساء،  م  ثم   ع كتيب ت ع ص ع  سرطا  

م   هال   الثدص م  شرح مفص  ألعراضه،  التي ُ ضحت
 عرض نماذج ثالثية األبعاد.

 قد شاركت المربهيهات بهالهمهنهاقشهات الهتهي طهرحهت  هال  
 ال رشة م  قب  المثقفة الصحية،  عبر  ع   عيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرصا  الدائهم له هحهفهاظ عه هى صهحهتهاه ،  صهحهة مه  
ح لاا ،  اتباع الطرق الصحيحة ل  قهايهة مه  األمهراض 

   اصة السرطانات.

 تال ذلك فقرة ي غا نفذتاا المربيات م  المدربة ، بهاهد  
االستر اء  ت في  الضفط النفسي،  تع يهدهه  مهمهارسهة 
 التماري  البسيطة التي تنشط الجسد حتى في فترات العم .

 بعدها تم االنتقا  ىلى الهمهطهبهأل الصهحهي بهمهركه  أ ريهد  
ل ت عية بالسرطا ، باد  التطبيق العم ي ألنماط الفذائهيهة 
الصحية،  إلكساب المربيات الماارات الصهحهيهحهة لهطهرق 
ىعدادها، م  بهيها  فه ائهدهها الهعهديهدة،  قهد قهام أ صهائهي 
التفذية بشرح  ىعداد بعض العصائر   األطعمهة الصهحهيهة 
ً قهيهمهاها الهفهذائهيهة  بمك نات طبيعية بشكه  كهامه  مه ضهحها

العالية،  مشجعاً المربيات ع ى ىعداد  صفات مهمهاثه هة 
لسطفا  الذي  سيت لي  رعايتام مستقبالً. قد استمتعهت 

 المربيات بتذ ق ت ك األطعمة.

 قدعبرت المربيات ع  شكره  الج ي  إلدارة األكاديميهة  
إلتاحة الفرصة لا  لحض ر مث  هذه البهرامهج الهته عه يهة 
المفيدة  التهي ته يهد مه   هبهراتهاه ،  تصهب فهي مهحه ر 

 عم ا .
  تاماً تم ت  ي  بعض الادايا التذكارية عه هى الهمهربهيهات، 

  دع تا  لحض ر  ر  صحية أ رى في المرك .

 



 

 

م  منط ق حرص ىدارة أكاديمية قطر لهتهدريهب الهمهربهيهات 
ع ى ىشراك طالبات الدفعة السابهعهة بهالهعهديهد مه  اله ر  
التط يرية الاادفة ع ى مدار العام األكاديمي،  الهمهشهاركهة 
م  مؤسسات المجتم  المهحه هي، تهم الهتهنهسهيهق مه  ىدارة 
مكتبة قطر ال طنية لحض ر  رشة  ) الحقيبة الهمهمهتهعهة ( 

  ذلك في مقر مكتبة قطر ال طنية .

 قد كا  الاد  الرئهيهسهي مه  مشهاركهة الهطهالهبهات بهاهذه 
ىعداد   تنفيذ حقيبة تع يمية   يادة مااراتا  فيال رشة،  

لسطفا  تحت ص أنشطة م ت فة تضي  رصيداً لما تهعه همهنهه 
سابقاً م  ىعداد م ارد تع يمية في مادة مهنهاهاج الهطهفه لهة 
المبكرة في األكاديمية؛  ذلك باد  تنمية قهدرات األطهفها  

 بج  م  المتعة  التع م  المرح ع ى م ت   أعمارهم.

 قد تم الت جه ىلى مكتبة قطر ال طنيهة فهي تهمهام السهاعهة 
العاشرة صباحاً؛ مما أتاح الفرصة ل طالهبهات له هد ه   ىلهى 
م ق  المكتبة االلكتر ني،  م  ثم التسجي  ل حص   عه هى  

 بطاقات االستعارة ال اصة بالمكتبة.

كما قم  بالتج   في أرجاء المكهتهبهة بهرفهقهة الهمهعه همهتهيه  
 مسؤ لة م  المكتبة،  التعر  ع ى أقسهامهاها،   أنه اع 
الكتب المصنفة فياا  فق م ت   الت صصات  الهمهجهاالت  

 كما تعرف  ع ى طرق االستعارة  ىعادة الكتب ذاتياً.
 

ثم انتق   ىلى المكا  الهمه هصهص له ه رشهة،  الهتهي بهدأت 
أ صهائهي  -بمحاضرة عرفت م   اللاا السيدة فات  عه ام

مهراحه  نهمه  الهطهفهه   -مهعه ه مهات أ   فهي قسهم األطههفها 
   صائص ك  مرح ة،  المظاهر النمائية فياا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ُطرحت أثناء عرض ال رشة بعض األسئ ة ،  قد عبهرت   

الطالبات م   ال  ىجاباتا  ع  ىلهمهامهاه  الشهامه  بهاهذه 
الم اضي   اصة أناا تشم  ما سبق أ  تع مهنهه فهي مهادة 

 النم   التع م ع  األطفا  ع ى مدار العام األكاديمي.
 

 بعدها ُ  عت حقيبة أنشطة ع ى ك  طالبة تتضم  مه ارد 
، حيهث متن عة فنية  اصة لما يقدم في ال رشة م  أنشطة

قامت المحاضرة بعرض بعض األنشطة المفيدة  المهمهتهعهة 
لسطفا  بآ   احد،  كانت تط ب م  الطالبات التنهفهيهذ بهعهد 

 االنتااء م   شرح ك  نشاط ع ى حدة. 
أنشهطهة ،  5 بنفس الطريقة  قامت جمي  الطالبات بتنفيذ 
  قد ت   اا مناقشات  أسئ ة هادفة م  قب ا .

 
 

 في ال تام قامت الطالبات بكتابهة الهتهفهذيهة الهراجهعهة عه  

مدى استفادتا  م  هذه ال رشة الممتعهة،  عه هقهنهاها فهي 

ج انب الفرفة، كما عبر  ع  رغبتا  في المهشهاركهة فهي 

 ال ر  القادمة التي تصب في مجا  عم ا  م  األطفا .


