الدوحة
أكاديمية قطر ّ -

الـتـقـريــر الـسنــوي
2021-2020

المحتوى
رؤيتنا ورسالتنا

5

المدرسة االبتدائية

17

إطاللة على التعلم

8

البرامج األكاديمية

20

برنامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

29

كلمة المدير

احتفاالت من مركز التعليم المبكر،
التابع ألكاديمية قطر – الدوحة

7

10

احتفاالت من مركز التعليم المبكر
الدوحة
فرع ملتقى ،التابع ألكاديمية قطرّ -

11

قصة ما قبل النوم برفقة
المعلمين وأولياء األمور عبر اإلنترنت

14

احتفاالت من مركز التعليم المبكر – فرع نادي موظفي
13
الدوحة
مؤسسة قطر ،التابع ألكاديمية قطر ّ -

نظام الحدائق البرجية ""Tower Garden
لتحقيق االستدامة – إحدى مبادرات مدارس
مؤسسة قطر

2

الدوحة الـتـقـريــر الـسنــوي 2021-2020
أكاديمية قطر ّ -

المدرسة الثانوية
االستدامة
الرياضة

19
23
34

المكتبات والتعلم في القرن الحادي والعشرين

36

خدمات الدعم الطالبي

41

الحياة الطالبية

40

15

الدوحة الـتـقـريــر الـسنــوي 2021-2020
أكاديمية قطر ّ -

3

الرؤية

طلبها من تحقيق
الدوحة إلى تمكين ّ
تسعى
أكاديمية قطر – ّ
ّ
ّ
خصي ليصبحوا
الش
فاه
والر
األكاديمي
مو
النّ
من
عالية
مستويات
ّ
ّ
ّ
ّ
متجذرين في ثقافتهم المحلّ ّية ومنفتحين على
ّ
مواطنين مسؤولين
العالم

الرسالة

مدع ًما
وشامل
ً
دقيقا
ً
أكاديميا
برنامجا
الدوحة
توفر
ّ
ّ
ًّ
ً
أكاديمية قطر – ّ
ّ
اإلسالمية .يسعى
والدراسات
العربية
قوي في اللّ غة
بمنهج
ّ
ّ
ّ
ّ
وتحدي قدراتهم
المدرسي إلى تطوير مهارات المتعلّ مين
مجتمعنا
ّ
ّ
دولية ويظهرون
بعقلية
حتّ ى يصبحوا مواطنين فاعلين ،يتمتّ عون
ّ
ّ
البيئية
وعيا بالقضايا
ّ
ًّ

بيان العقلية
الدولية

جهودا حثيثة في أكاديمية قطر – الدوحة لدعم سمات متعلم
نبذل
ً
البكالوريا ونعمل عن كثب لالرتقاء بمستوى استيعاب االختالفات
الثقافية وتنميتها ،مؤملين من وراء ذلك أن يصبح طالبنا مواطنين
عالميين منفتحين ومحترمين.

القيم

في أكاديمية قطر – الدوحة ،نحن متعلمون آمنون ،ومحترمون
ومسؤولون.

4

الدوحة الـتـقـريــر الـسنــوي 2021-2020
أكاديمية قطر ّ -

الدوحة الـتـقـريــر الـسنــوي 2021-2020
أكاديمية قطر ّ -

5

كلمة
المدير
فــي مستهل عــامــنــا األكــاديــمـ ّـي  ،2021-2020واصــلــت جائحة
كوفيد 19-انتشارها داخل البالد وخارجها ،مما أسفر عن عدم تمكننا
الشخصي
من الترحيب بعودة طالبنا لألكاديمية لتحصيل التعليم
ّ
ّ
وتمثل البديل في تقديم مقرراتنا التعليمية
االعتيادي".
"بشكله
ّ
عبر شبكة اإلنترنت بنسبة وصلت إلى  .100%وسرعان ما انتقلنا
بعد ذلك إلى نظام التعلم المدمج القائم على حضور نصف تعداد
تبادلي .وخالل تلكم الفترة ،كان يحدونا أمل
الطالب على أساس
ّ
تحد الحكومات من القيود المفروضة
بـ ّـأل يمر وقت طويل حتى
ّ
بسبب جائحة كوفيد ،-19مما يمهد الستقبال جميع الطالب في
منعطفا
ً
المدرسة مرة أخــرى .ومما يرثى له ،أن األمــور قد أخذت
ندرس لطالبنا عبر اإلنترنت بنسبة
عاما برمته ّ
مغايرا ،فقد أمضينا ً
ً
مر عام كامل على
لذلك،
المدمج.
التعلم
 100%أو عبر نموذج
ّ
مقرات المدرسة.
بعض طالبنا دون الحضور إلى ّ
جليا أن العام تكتنفه التحديات التي عاينها الجميع .ورغم ذلك،
بات ً
بــرع المعلمون فــي إظــهــار قدرتهم على التدريس لنصف تعداد
الطالب عبر اإلنترنت في الوقت الذي يدرسون فيه للنصف اآلخر
أمامهم في قاعة الــدراســة .كما قام المعلمون بتطوير مهارات
جديدة ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات ،ولقد أدهشني ذلكم
دراسي.
اإلبداع وتلكم البراعة الذين المستهما عيانً ا في كل أسبوع
ّ
أما بالنسبة للطالب ،فلقد تولّ دت لديهم مرونة كبيرة عند عملهم
على المهارات الالزمة للدراسة عبر اإلنترنت .غير أن هذه التجربة
ّ
مكثفة للغاية ولم يكن من السهل المحافظة على تركيزهم
كانت
على مــدار يوم التعلم عبر اإلنترنت .وال أخفيكم القول أن إمعان
يعد أمـ ًـرا
النظر في مسألة الــدراســة عبر اإلنترنت بشتى جوانبها
ّ
مبهرا ،ال سيما عند استعراض كيفية تأثيرها على الــمــدارس في
ً
تعد الدراسة عبر اإلنترنت وسيلة
المستقبل .فمن أحد الجوانب،
ّ
رائعة لمواصلة تعليم الطالب ،وباألخص عند تعذر حضورهم إلى
صحي ،على سبيل المثال .ومن الجانب اآلخر ،تجدر
المدرسة ،لظرف
ّ
اإلشارة إلى أن التدريس لمجموعة صغيرة عبر اإلنترنت يتميز بجدواه
نظرا لقدرة كل طالب على المساهمة بشكل منتظم في
البالغةً ،
الدرس المطروح .وتتمثل التجربة األكثر صعوبة في قيام المعلم
بالتدريس لفصل كبير من خالل نموذج التعلم المدمج القائم على
التدريس لنصف الفصل عبر اإلنترنت وللنصف اآلخــر في القاعة
الدراسية .ففي هذا النموذج ،يتعين على جميع المشاركين التركيز
بصورة هائلة .وباستعراض مجريات األحداث ،نكاد نجزم أنه في حال
عاما ،فلم يك من الممكن للطالب
حدوث الجائحة ذاتها قبل ً 20
مواصلة الدراسة عبر اإلنترنت ،بل كانت خبراتهم التعليمية لتتعرض
لخطر داهم .لذا ،فنحن محظوظون بامتالكنا التكنولوجيا الالزمة
لتعلم الطالب.
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لقد ألجأتنا الجائحة إلــى إعــادة تقييم بعض األشــيــاء التي طالما
الجماعي بين الطالب
اعتبرناها من المسلّ مات – كأهمية االتصال
ّ
وبعضهم البعض وبين الطالب والمعلمين في المدرسة ،على
سبيل المثال .ها قد أدركنا أننا نتعلم الكثير من خالل تواجدنا مع
حد ذاته .فلقد مضى هذا العام دون
اآلخرين – وهو أمر ممتع في ّ
أن نتمكن من تقديم تلكم الباقة الرائعة من برامجنا المميزة التي
تضيف الكثير إلى مدرستنا – وأعني بذلك أنشطة ما بعد المدرسة،
والمسابقات الرياضية ،والــرحــات الميدانية والبعثات المدرسية
أكاديمي جديد ،نتطلع إلى استئناف
الخارجية .ومع استقبال عام
ّ
هذه البرامج مرة أخرى.
ولــعـ ّـل أبــرز المعالم فــي هــذا الــعــام يتمثل فــي منح مجلس قطر
لألبنية الخضراء العلم األخضر للمدرسة االبتدائية .وقد أتى هذا
الجاد من قبل طالب المدرسة
متوجا لعامين من االلتزام
المنح
ّ
ً
االبتدائية وأعــضــاء هيئتها التدريسية نحو دمــج االســتــدامــة في
المناهج الدراسية بغية تطوير عقلية مراعية لالستدامة .كما أتى
هذا المنح في أعقاب حملة أطلقها نشطاء المدرسة االبتدائية
للعمل على حظر استخدام المواد البالستيكية ذات االستخدام
كبيرا من حضرة
تقديرا
الواحد داخل البالد .وهو العمل الذي القى
ً
ً
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر ،الذي
بادر بإرسال شهادة تقدير للطالب إشادة بحملتهم.
وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة طالب الصف الثاني عشر إزاء ما حققوه
من إنجازات في مدرستهم وأتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم.
شاهدا على ما يتحلى به
االفتراضي أتى ليكون
وها هو حفل التخرج
ً
ّ
هؤالء الطالب من طاقة ،وموهبة ومثابرة ،ولكم سعدت بسماعي
عبر بها الطالب عن عاطفتهم تجاه الفترة التي
تلكم الكلمات التي ّ
أمضوها بين جنبات المدرسة .وعلى المنوال ذاته ،كان حفل ترفيع
طالب الصف الخامس غاية في التميز ،ونتطلع إلى الترحيب بهؤالء
الطالب في الصف السادس بالمدرسة الثانوية عما قريب.
وفي نهاية المطاف ،ال يسعني إال أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع
الــطــاب ،وأعــضــاء هيئة الــتــدريــس ،والموظفين ،واإلداري ــي ــن إزاء
مساهماتهم البارزة في المدرسة على مــدار العام ،فمن دواعي
ســروري أن أعمل مع هــؤالء األفــراد الذين يضرب بهم المثل في
االنضباط.

ستيفن ميك

المدير العام
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إطاللة على
التعلم
مركز التعليم المبكر

ملحوظا من المرونة حيال تحقيق التوازن
ً
قدرا
لقد أظهر األطفال
ً
االفتراضي والذهاب إلى المدرسة ،والتكيف مع التغيرات
بين التعلم
ّ
الطارئة ومواكبة مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين .كما
محمودا مع رحلتنا االفتراضية وأظهروا
أبدى أولياء األمور تعاونً ا
ً
تعين علينا إدخالها للقيام
تفهما
كبيرا للتغيرات المستمرة التي ّ
ً
ً
بمهامنا عبر اإلنترنت وتقديم تجربتنا داخــل المدرسة .ولــم يألو
فريقنا جــهـ ًـدا فــي تبنّ ي التغييرات وإب ــداء المرونة الــازمــة لجعل
حد
تجربتنا تتسم بالسالسة بالنسبة لألطفال وأولياء األمور ،على ٍّ
ســواء .وبالنسبة للموظفين ،فلقد أخــذوا الديناميكيات المميزة
لجميع األسر ومختلف الطالب بعين االعتبار ،مما جعلهم يقدمون
متنوعا من طرق التعاون .وفي الوقت ذاتــه ،قمنا بتطوير
مزيجا
ً
ً
العديد من المهارات وأبرمنا شراكات رائعة مع باقة من المحترفين
المتخصصين لتقديم تجربة تعلم وتعليم ذات جودة عالية .ولقد
انصب تركيزنا الرئيس على وضع نهج متوازن وبيئة تعليمية آمنة مع
ّ
الحفاظ عليهما.
أيضا مشاركة بعض التحديات
ومما ال شك فيه ،أنه يتعين علينا ً
التي واجهتنا خالل هذا العام الــدراســي ،والتي تمثلت في :عدم
انتظام حضور الطالب ،والمشكالت المتعلقة بالروابط في كل من
المدرسة والمنزل ،ومشاركة أولياء األمور ،وسبل التحفيز والتواصل.
ً
مليئا بالتحديات بالنسبة للجميع،
والحق يقال ،لقد كان هذا العام
وهو األمر الذي دفعنا نحو مواصلة السعي لتوفير فرص تعليمية
ودائما ما نفكر في ردود األفعال
غنية ودعــم رفاهية مجتمعنا.
ً
والتعقيبات ونطلب من أولــيــاء األمــور اإلدالء بدلوهم في هذا
الصدد ،بغية إدخال تطويرات مستقبلية على نظام التعلم القائم
عبر اإلنترنت الذي نقدمه لطالبنا.

احتفاالت مركز التعليم المبكر

بتحوالت إيجابية بالنسبة للطالب
فعالياته
استهل عامنا
ّ
ّ
الدراسي ّ
ّ
التحوالت استجابة
واألسر ،غير أنها كانت بطيئة للغاية .أتت هذه
ّ
لتبعات جائحة كوفيد -19ومتطلبات وزارة الشؤون االجتماعية .أخذ
جماعيا،
نهجا
االهتمام بالتفاصيل المعنية بتلبية هذه المتطلبات
ً
ً
حيث عمل المعلمون ،وأولــيــاء األم ــور ،والممرضات واإلداريـــون
عن كثب لضمان امتثال مراكزنا وتوفيرها مكانً ا آمنً ا للتعلم .كما
اتسم أداؤنا بالمرونة والتفهم ،وهو ما تجلي في تبني المعلمين
إيجابي .لذا ،نجد الكثير من األشياء
والمتعلمين للتغيير على نحو
ّ
التي يمكننا االحتفاء به وإعمال الفكر فيها .ونكرر مرة أخرى أن العام
وتفصيل عن غيره من األعوام.
ً
يختلف جملة
فمما يمكننا االحتفاء به أن معلمينا نجحوا في تبني نظام التعلم
المدرسي واآلخر القائم على اإلنترنت .وبما أننا عملنا على تنمية
ّ
مهارات جميع الموظفين بغية توفير الدعم الالزم لتعلم الطالب
في البيئة المنزلية ،تمكّ نا بشكل سريع من تقديم التعليم والتعلم
في المدرسة وعبر اإلنترنت .كما واصلنا إعداد وتطوير موارد عالية
الجودة باللغتين اإلنجليزية والعربية بمشاركة صغار المتعلمين عبر
يوما عن مقابلة األطفال وعائالتهم عبر اإلنترنت
اإلنترنت .ولم نفتر ً
لضمان التواصل الجيد ،وأتحنا كذلك للعائالت فرصة التواصل معنا
خارج إطار البيئة المدرسية ،كما تحلينا بالمرونة في التعامل مع هذه
البيئة التعليمية الجديدة التي لم تكن معهودة من ذي قبل.
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وما أن عاد األطفال إلى المدرسة حتى تسنى لنا معاينة القيمة
التحول البطيء للمجموعات الصغيرة ،وانتابنا شعور
المتحصلة من
ّ
بالدهشة الممزوجة بالسرور عند وقوفنا على سرعة انتقال األطفال
من كنف أولياء األمور ،الذين تعذر عليهم الحضور إلى المركز ،إلى
البيئة المدرسية .لقد كانت قــدرة هــؤالء األطــفــال الصغار على
درســا استفدنا منه
االنخراط في البيئة المدرسية بسهولة ويسر ً
جميعا ،حيث تعلمنا أن نثق في طالبنا وأن ندرك أن ارتباطهم الوثيق
ً
بأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية يكفل ارتباطهم بأشخاص جدد
داعما ومتعاونً ا ،كما استطعنا
بسهولة مطلقة .لقد كان الجميع
ً
لينصب
اإليجابي،
إجراء بحوثنا وصقل مهاراتنا من خالل نهج الفريق
ّ
ّ
تركيزنا في نهاية المطاف على التجارب عالية الجودة التي تخدم
أطفالنا وأسرهم.
نحتفي هذا العام باستخدام معلمي مركز التعليم المبكر للغتين
الوجداني لتقييم اكتساب
االجتماعي
العربية واإلنجليزية والتواصل
ّ
ّ
األطفال للغة المزدوجة .ولقد تم تطوير أداة التقييم المتخصصة
مؤخرا بغية دعم إلمام المعلم بكيفية تعلم األطفال للغة
هذه
ً
وكيفية تقييم األطفال بشكل أفضل ،مؤملين من وراء ذلك االرتقاء
بمستوى مهاراتهم ومعارفهم .ونتيجة لذلك ،توفرت لدينا بيانات
أساسية جيدة حــول مستوى اللغة لــدى األطــفــال عند دخولهم
المدرسة ،وعن مستوى تقدمهم بحلول شهر يناير وعند حلول شهر
مايو .وفي حين كان تقييم األطفال عبر اإلنترنت أكثر صعوبة من
المدرسة ،فقلد كان للدعم الذي قدمه أولياء األمور أثر كبير في
قدرتنا على جمع بيانات جيدة حول مدى تقدم اكتساب اللغة لدى
األطفال.
في أعقاب تمحيص تلكم البيانات واستقبال المالحظات عليها ،قمنا
الختامي الذي نرفعه ألولياء األمور ليكون أكثر
بإعادة صياغة تقريرنا
ّ
مالءمة للمتعلمين عبر اإلنترنت وفي المدرسة .لذا ،نعتقد أنه صار
لدى أولياء األمور فهم شامل لمستوى تعلم أطفالهم على مدار
الدراسي.
هذا العام
ّ
جيدا أنــه من خــال بيانات التقييم سالفة الــذكــر ،تسنى لنا
نعلم
ً
االرتــقــاء بمستوى إلــمــام األطــفــال باللغتين العربية واإلنجليزية،
وبالمهارات المتعلقة بهما وباالستخدام الشفهي لهما .كما نعي
تعد حرجة بالنسبة الكتساب األطفال للغة،
ً
أيضا أن الفترة الراهنة ّ
لذا يعمل معلمونا بشكل وثيق مع أولياء األمور لدعم تعلم اللغة
لدى األطفال.
نحتفي كذلك بأن كل موظف ،بما في ذلك الممرضات والمعلمين
المساعدين ،قد عمل على هدف "االبتكار واالستقصاء باعتبارهما
أســاس لتعلم الطالب عبر المناهج الــدراســيــة" .فلقد حققنا هذا
الهدف من خالل فرص التعلم المتعددة التي قدمناها لألطفال
في محيط بيئات التعليم والتعلم في مدرستنا .وفي هذا اإلطار،
استثمرنا الوقت والفكر وأعملناهما في البيئة المحيطة بنا ،حيث
حولنا المساحات الداخلية والخارجية إلى أماكن تتيح لألطفال فرصة
ّ
شعارا لنا عندما أكّ دنا على أن التعليم
االبتكار
وكان
واالزدهار،
التعلم
ً
أيضا في بيئة المنزل.
المتميز يمكن أن يتم ً

وخالل فترات اإلغالق ،شارك معظم موظفي المدرسة في التعلم
المهني عبر اإلنترنت مستخدمين منصة .Fairy Dust Teaching
ّ
المهني دور كبير في تمكين الموظفين
ولقد كــان لهذا التعلم
ّ
من تقديم أنشطة التعلم القائمة على اإلنترنت ،كما أتــاح لهم
الفرصة للتفكير في طرق جديدة لتعلم األطفال وإمعان النظر في
استراتيجياتهم التعليمية .كما حضر المعلمون المساعدون ورش
الصوتي وقــام بتقديمها الدكتور عماد
عمل ركّ ــزت على الــوعـ ّـي
ّ
المنتسب لمركز التعليم والتعلم .ولقد عززت تلكم المعارف التي
حصلها المعلمون المساعدون من معارفهم المتعلقة بالممارسات
ّ
التي تجرى داخــل القاعات الدراسية والتي يكون الوعي الصوتي
محل تركيز كبير.
ّ
فيها
ونحتفي كذلك بأن كل مركز من مراكز التعليم المبكر واصل تطبيق
يطور
فعاليات "الخميس الخاص أو أسابيع التعلم الخاصة" والتي
ّ
ّ
األطفال من خاللها المفاهيم األساسية ذات الصلة بالموضوعات
التي تمثل أهمية بالنسبة لهم .لقد تبنت أسر طالبنا هذا التعلم
ألنها رأت فيه تعزيزً ا للغة ،والتعلم والنقاشات في منازلها ،مما
يسهم في توطيد عرى الروابط بين المجتمع والمدرسة.
نحتفي بتأكيد ممرضات الــمــراكــز الثالثة التابعة لنا على اطــاع
المعلمين والمجتمع على التبعات الخاصة بجائحة كوفيد-19
ووعيهم بها ،وعلى إلمامهم باالستراتيجيات التي يمكن اتباعها
للتخفيف من حدة المخاطر في منازل األســر ومجتمعاتهم .لقد
جميعا باالحترافية في االستجابة للحاالت اإليجابية ،حين
اتّ سمنا
ً
اضطررنا إلغالق كل من فرع ملتقى وفرع نادي موظفي مؤسسة
قطر بسبب وجــود حــاالت إصابة بمرض كوفيد .-19ومــن الجدير
بالذكر أن إجـ ــراءات التتبع والــتــحــري التي نستخدمها فــي المركز
بالشراكة مع وزارة الصحة العامة مكّ نتنا من االستجابة بشكل سريع
للحد من انتشار جائحة كوفيد .-19ولم تألو األسر
وتطبيق اإلغالق
ّ
جهدا في دعمنا وفي تفهم موقفنا عندما اضطروا للعودة إلى
ً
مجددا،
التعلم عبر اإلنترنت .وفور افتتاح المراكز أبوابها لألطفال
ً
تكيف األطفال واألسر بسرعة ملحوظة مع بيئة المدرسة.

نحتفي بأولياء األمور الرائعين الذين واصلوا دعمهم ألطفالهم في
رحاب بيئتهم المنزلية ولم يتوانوا عن حضور اللقاءات االفتراضية
مع أطفالهم .وال تخفى صعوبة تلكم اللحظات ،ال سيما بالنسبة
لألطفال الصغار الذين تلخصت آمالهم في الحضور إلى المدرسة
للعب مع رفقائهم.
الدراسي المقبل ،لن يكون لدينا فصول للرضع،
واعتبارا من العام
ً
ّ
شهرا ،وهو القرار الذي
حيث سيتم قبول األطفال بداية من عمر 15
ً
سيسهم في بناء قدراتنا وتلبية حجم الطلب الكبير على التحاق
جديدا
األطفال الصغار بمركز التعليم المبكر .ورغم أن هذا سيكون
ً
عنصري التوظيف والتسويق
بالنسبة لنا ،إال أننا ركزنا جهودنا على
ّ
للمركز بغية تشجيع أولياء األمــور الجدد على إلحاق أطفالهم به.
ـروضــا تقديمية على شبكة اإلنترنت تناولت فوائد
لقد وفــرنــا عـ ً
التحوالت اإليجابية ،كما قدمنا
وأهمية
الدراسية
اللعب ،ومناهجنا
ّ
فيديوهات توضح كيفية تعلم األطفال للكثير من المهارات الجديدة
عند حضورهم إلى المركز.
وفي هذا العام ،سنعمل على توجيه أولياء األمور الجدد عبر عرض
التحول
تقديمي على اإلنترنت باللغتين اإلنجليزية والعربية نحو دعم
ّ
اإليجابي ألطفالهم.
ّ
وتعد مراكز التعليم المبكر الثالثة أماكن فريدة من نوعها وذات
ّ
طابع مميز ،فهي تتيح لألطفال فرصة التعلم والنمو بين جنباتها.
منهجا وفلسفة مشتركة ،إال أن لكل مركز من
ورغم أننا نتقاسم
ً
المراكز التي نحتفي بها هويته الفريدة من نوعها.

إننا نحتفي بمواصلتنا تقديم فــرص متعددة عالية الجودة لآلباء
للمشاركة في عملية التعلم بغية دعمهم في تربية أبنائهم .فلقد
عقدنا اجتماعات عبر اإلنترنت بالشراكة مع مركز التعليم والتعلم
لــدعــم فهم أولــيــاء األم ــور آللــيــة تعلم الــكــام ،واكــتــســاب اللغة
والمهارات الحركية الكبرى .كما قدم أخصائيو أمراض النطق واللغة
فرديا لآلباء وأســدوا إليهم النصائح واإلرش ــادات المتعلقة
دعما
ً
ً
بأطفالهم.
ونحتفي كذلك بأننا عملنا على ضمان رفاه معلمينا وموظفينا على
مدار العام .فلقد كان الموظفون بحاجة إلى الدعم للقيام بمهامهم
التعليمية فــي المدرسية ،وكــذا لالضطالع بواجباتهم األســريــة.
لــذا ،حضر طاقم العمل ورشــة حــول الرفاه حاضر فيها مستشارو
مدارس مؤسسة قطر ،كما أتيحت لهم فرص العمل عبر اإلنترنت
من منازلهم .وتمثلت فلسفتنا في ضمان رفاه طاقم العمل حتى
يتمكنوا في المقابل من دعم اآلخرين.
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احتفاالت من مركز التعليم المبكر،
التابع ألكاديمية قطر – الدوحة
أتاحت "أسابيع التعلم الخاصة" فرصة سانحة للمركز بأكمله لالحتفاء
بتعلم أعمق على مــدار أسبوع برمته ،ركّ ــز المعلمون خالله على
المجاالت التي تحظى باهتمام األطفال .وتمثلت أكثر الموضوعات
أهمية لدى األطفال في :الحيوانات ،وتحت سطح البحر ووسائل
النقل .كما قام المعلمون بتضمين القصص ،واألغاني واألنشطة
والحث
ّ
في بيئتهم المدرسية بهدف تعميق التفكير ،وإثارة الفضول
على التساؤل واالستقصاء.
ومما يميز معلمو المركز ،قدرتهم على تغيير مساحات الفصول
الدراسية وتحويلها إلى أماكن تشبه في هيكلتها بيئة األفالم في
محاولة منهم للتحقق من انخراط األطفال في بيئتهم التعليمية
ّ
وحثهم على التعلم من المنازل .وتلخص هدفنا من وراء ذلك في
إتاحة التعليم لجميع األطفال وأولياء األمور.
وعلى الرغم من عدم تمكن األطفال من دخول الفصول هذا العام،
كفيل بعدم انقطاع
ً
إال أن الدعم الــذي قدمه أولياء األمــور كان
مطلقا ،ولــم يطرأ جديد إال اختالف األمــاكــن .ولقد كانت
ً
التعلم
أنشطة االتصال اليومية للمعلمين تتسم باإلبداعية واالحترافية
مع شحذها الهمم الستكشاف مزيد من الفرص لتعلم األطفال.

ولــقــد شهدنا فــي عامنا الــحــالـ ّـي االحــتــفــال بــقــدوم شهر رمضان
والعيد واحتفلنا بهما عبر اإلنترنت ،حيث ُطلب من األطفال إنشاء
مساحة في منازلهم إلحياء شعائر شهر رمضان .ألّ فت هذه الفترة
ذات الخصوصية المشهودة بين األطفال وعملت على توثيق عرى
الترابط بين فرص التعلم في المدرسة ونظائرها في المنزل .فال
يعقل تغييب أهمية هــذا الوقت من العام أو تجاهلها ،ال سيما
بالنسبة ألطفالك الصغار ،فهي فرصة سانحة تضع أمامهم نماذج
يتعلمون من خاللها القيم الخاصة بأسرهم ومعلميهم.
ـســدت المراكز
ومــن خــال جــولــة افتراضية فــي مــعــرض الــصــور ،جـ ّ
الثالثة الفنون التي شــارك فيها األطفال على مــدار العام ،وهي
العملية الرائعة التي لم يتعلم المعلمون من خاللها مهارات جديدة
أيضا للوصول إلــى جولة
فحسب ،بل كانت فرصة ألولــيــاء األمــور ً
المعرض لالطالع عليها وإعادة زيارتها من المنازل خالل تواجدهم
مع أطفالهم.

احتفاالت من مركز التعليم المبكر
الدوحة
فرع ملتقى ،التابع ألكاديمية قطر ّ -
لقد أتيحت لنا هــذا العام العديد من الفرص اإليجابية لالحتفال
والتواصل مع أسرنا من خالل برامج التعلم الواقعية والمختلطة.
وبفضل الدعم المذهل الذي تلقيناه من أسرنا ،تمكّ نا من تحقيق
ما نرنو إليه.
ونعتقد أن التواصل الوثيق يحتل جوهر منهجية الشراكة المبرمة
ونظرا للقيود
مع أولياء األمور في إطار إثراء رحلة تعلم كل طفل.
ً
الوبائية ،تم إطــاق أداة اتصال تعرف باسم "الــدردشــة واحتساء
الشاي مع الفريق" بهدف التغلب على هــذه القيود وتجاوزها.
تــم تخصيص هــذا الــوقــت لعقد اجتماعات إلكترونية حصرية بين
المعلمين ،والممرضة ،والمعلم الرئيس بصفة أسبوعية وفق
جدول محدد في جو مريح إلجراء دردشات مبسطة .وقد وضعت
هذه الثروة من البيانات التي تم جمعها من خالل هذه االجتماعات
استباقيا للجلسات الالحقة مع أولياء األمور.
جدول
ً
ً

بــدورهــم ،قــام المعلمون الــمــســاعــدون فــي مــراكــزنــا بــإعــداد حزم
للموارد الالزمة لتعليم األطفال من منازلهم على مدار العام ،كما
كان للطين الصلصال وغيره من األدوات اإلبداعية دور في منح
األطفال خبرات عملية في إطار عملية التعلم المنزلي .ولم يقتصر
أيضا على العمل
دور المعلمين المساعدين عند ذلك ،بل انطوى ً
داخل القاعات الدراسية ومع المعلمين في شتى جنبات المجتمع
المدرسي لضمان تقديم الدعم الالزم لجميع المعلمين.
ّ

مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة
االف ـتــراض ـيــة ف ــي عــالــم
ال ـصــور لــرح ـلــة األط ـفــال
على مدار عام " -األيادي
الصغيرة تضيف األلوان
إلى عالمهم

ولقد ساهم نشاط إعداد "الفقاعات" للرضع /الصغار وحديثي السن
عند تواجدهم في المدرسة في إضافة قــوة حقيقية للمنهجية
التي يتبناها الفريق للتمييز بين الفئات العمرية المختلفة .كما
خطط المعلمون لمزيد من األنشطة وتعاونوا مع بعضهم البعض
الستخدام المساحة المخصصة للعب بحكمة لضمان تحقيق التباعد
االجتماعي وتوفير روابط بين عدد أصغر من المجموعات.
ّ

المعلم الرئيس
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نتيجة لتفشي الجائحة وفي أعقاب استقراء نقاط التركيز المقررة
لهذا العام ،رأينا أن معرض "األلوان" سيرفع من معنويات األطفال
وأولياء األمور .وقد سلّ طت الجولة االفتراضية في معرض الصور
الضوء على األنشطة العملية الحسية التي قام بها األطفال والتي
تركز على نمو المهارات الحركية الكبرى والدقيقة لديهم .ولقد كان
المحرك للعمليات الفنية التي قام بها األطفال هو اهتماماتهم
ّ

التي شحذتها قدرة المعلمين على إثارة الفضول لديهم وإطالق
اجتماعي داعم للتعاون ،واإلبداع
العنان لمخيلتهم في رحاب نطاق
ّ
والتواصل .لــذا ،فنحن نحتفي بتلكم الجودة العالية من التجارب
المقدمة لألطفال ولكل مــن ستغمره الــســعــادة عند مشاهدة
المعرض االفتراضي.

احتفاالت من مركز التعليم المبكر –
فرع نادي موظفي مؤسسة قطر ،التابع
الدوحة
ألكاديمية قطرّ -
جميعا
فريدا من نوعه وأننا
يجدر بنا أن نقول أن هــذا العام كــان
ً
ً
قمنا بتعديل الطرق التي كنا نعمل بها في سابق عهدنا .ولقد
تمثل هدفنا الرئيس في الحفاظ على التعليم والتعلم في مركزنا
مع استيفاء أعلى المعايير ،وهو الهدف الذي تمكّ نا من تحقيقه
بفضل الدعم الكبير الــذي تلقيناه من فريق قيادة المركز ،ومن
فريق مركز التعليم المبكر – فــرق نــادي موظفي مؤسسة قطر
ومن أولياء األمور .كما وضعنا نصب أعيننا أن أحد أهم أهدافنا لهذا
العام هو دعم صحة األطفال والكبار وضمان سالمتهم ورفاههم.
وكي نحقق تلكم الغاية ،عملنا عن كثب لترسيخ عالقات قوية مع
أولياء األمــور والحفاظ عليها بغية تشجيعهم على المشاركة في
تعلم أطفالهم.

"مع نهاية كل يوم ،نوقن بأن أيسر
وصول لنجاح الطفل هو
ً
المفاتيح
المشاركة اإليجابية لولي أمره".
جين دي .هل
يعد ترسيخ دعائم عالقة الثقة القائمة على أسس صحيحة وإيجابية
ّ
ومتبادلة مع أولياء األمور والحفاظ عليها هو أولى أولوياتنا في
جيدا أن مشاركة أولياء األمور
مركز التعليم المبكر ،ذلك أننا نعي ً
في تعليم األطفال هي مفتاح النجاح بالنسبة لهم .وعليه ،فإننا
قدرا من الحرية
مضنيا لتمكين أولياء األمور ومنحهم
جهدا
نبذل
ً
ً
ً
إيجابي على محصالت تعلم
في تعليم أطفالهم ،مما سيكون له أثر
ّ
ثم ،أطلقنا "جلسات أولياء األمور النقاشية" وفيها
األطفال .ومن ّ
شهري ،نوفر من خاللها مساحة
نعقد جلسات حية افتراضية بشكل
ّ
آمنة وجـ ّـذابــة لمناقشة بعض الموضوعات ذات الصلة بالتعلم
والنمو في السنوات األولــى لألطفال .ومــن خــال الموضوعات
التي تناولناها في الجلسات ،قمنا بتتبع احتياجات أولياء األمور ،كما
قمنا باالستعانة بمتخصصين تابعين لمؤسسة قطر لتقديم بعض
هذه الجلسات .وقمنا بمشاركة كل جلسة ،عقب االنتهاء منها،
مع جميع أولياء األمور وأجبنا على جميع استفساراتهم ذات الصلة
بالموضوعات المطروحة.
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عالوة على ما سلف ،وبهدف تعزيز عالقتنا بأسر طالبنا ،احتفلنا
بنسختنا األولى من حلقات "بودكاست مركز التعليم المبكر" ،حيث
قام عضوان في فريقنا بإطالق قناة بودكاست الخاصة بمركزنا
لتلبية احتياجات أولياء األمور الخاصة بالتعرف على كيفية التعليم
في السنوات األولى وآلية تعلم األطفال الصغار ونموهم.
وباإلضافة إلى ذلك ،وضع فريقنا طريقة جديدة للتواصل مع األسر
تقوم على إنشاء ألبوم للصور والفيديوهات لكل قاعة دراسية.
كان هذا األلبوم بمثابة أداة داعمة لفريقنا لمتابعة تعلم األطفال
ونموهم في المنازل ،كما ساعد األلبوم المعلمين في مراقبة تعلم
وفقا لمالحظاتهم .ولقد
ً
األطفال ونموهم ،ومــن ثـ ّـم التخطيط
وفــرت هذه األداة لألسر مساحة افتراضية رائعة لمشاركة تعلم
أطفالهم واالحتفال بذلك.
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قصة ما قبل النوم برفقة
المعلمين وأولياء األمور عبر اإلنترنت
ركّ ز أحد أهــداف المدرسة لهذا العام على التطوير المستمر للغة
المنزلي بغية
ونظرا لتمديد فترة التعلم
وتعلم القراءة والكتابة.
ً
ّ
الحفاظ على سالمة الجميع ،تم إيقاف االستعارة المكتبية في
وعوضا عن ذلك ،أصبحت مبادرة قصة ما قبل
ً
المركز لهذا العام.
ـزءا من برنامج التعلم المقرر لدينا .فلقد طـ ّـور المعلمون
النوم جـ ً
بسرعة مذهلة مهاراتهم المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات
االفتراضي .وللحفاظ
بغية إضفاء الحيوية على القصص في العالم
ّ
على واقعية القصة لدى األطفال ،يشاهد األطفال معلميهم أو
يستمعون إليهم في الوقت الذي يستمتعون فيه بقراءة القصة
مع بعضهم البعض .وتعمل هذه التجربة على بناء مهارات االختالط،
واالســتــمــاع ،وتــطــويــر الــمــهــارات الــلــغــويــة ،واأله ــم مــن ذلــك كله
االستمتاع بالقصة .وتتلخص الرسالة الموجهة إلى أولياء األمور في
أنه بإمكاننا جعل الوقت المخصص للنوم من أمتع األوقات وأكثرها
سويا ،فهو الوقت
إفــادة عند استخدامه في القراءة في المنزل
ً
الذي يشعر فيه الطفل بالدفء ،والراحة ،والهدوء والتأهب للقراءة
قبل الخلود إلى النوم.

يبدأ مضمار الوصول إلى صحة جيدة بالعادات الجيدة ،مثل تناول
األطعمة الصحية .لذا ،يتيح نظام الحدائق البرجية Tower Garden
لنا فرصة زراعة أغذية طازجة وغنية بالعناصر الغذائية بسهولة ودون
الحاجة إلى تربة .ويتميز هذا النظام بقلة الوقت المخصص للقيام
بأعمال البستنة التقليدية وزراع ــة النباتات الخضراء ،واألعــشــاب،
والفواكه ،والخضروات في المنزل .فمن خالل مساحة ال تزيد عن 3
أقدام مربعة وباستخدام تقنية الزراعة المائية ( aeroponicsوهي
تعول عليها وكالة ناسا) ،يمكننا زراعــة المنتجات باستخدام
التي ّ
المياه والمغذيات ،كبديل عن التربة .وفي هذا النظام ،تنمو النباتات
التقليدي بنسبة تصل إلى  30%في
ونتنج بشكل أسرع من النظام
ّ
المتوسط .كما ينتج عن هــذا النظام حصاد وفير وزاخــر بالعناصر
الغذائية بعد أسابيع من الــزراعــة مع توفيره للمياه بنسبة تصل
إلى  10%مقارنة بالبستنة التقليدية .ورغم أننا ما زلنا في المرحلة
التجريبية لهذه المبادرة ،إال أننا نتطلع إلى إتقان هذا النظام الجديد
لزراعة األطعمة المغذية ،وإنتاجها وحصادها ،لتكون إضافة جديدة
إلى برنامج "الخبر والتصنيع".

مسبقا عبر التطبيق الخاص بمركز
ً
تمت مشاركة القصص المسجلة
التعليم المبكر على اإلنترنت والذي يحمل اسم "،"Daily Connect
إضافة إلى مشاركته عبر روابط يتاح الوصول إليها .ويمكن مشاركة
القصص للعديد من المرات ،بغية تعليم األطفال وتنشئتهم وفق
منهج "التكرار" الذي يعمل على تطوير العديد من مهارات القراءة
والكتابة مدى الحياة.

الصف
معلّ م ّ
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نظام الحدائق البرجية
""Tower Garden
لتحقيق االستدامة – إحدى مبادرات
مدارس مؤسسة قطر

الصف
معلّ م ّ
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مالحظات معلمي مركز التعليم المبكر حول التعلم عبر اإلنترنت

ملحوظا من المرونة حيال تحقيق التوازن
ً
قدرا
"لقد أظهر األطفال ً
االفتراضي والذهاب إلى المدرسة ،والتكيف مع التغيرات
بين التعلم
ّ
ومواكبة مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين .كما أبدى
تفهما
محمودا مع رحلتنا االفتراضية وأظهروا
أولياء األمور تعاونً ا
ً
ً
كبيرا للتغيرات المستمرة التي تعين علينا إدخالها للقيام بمهامنا عبر
ً
جهدا في
اإلنترنت وتقديم تجربتنا داخل المدرسة .ولم يألو فريقنا
ً
تبني التغييرات وإبداء المرونة الالزمة لجعل تجربتنا تتسم بالسالسة
حد سواء .وبالنسبة للموظفين،
بالنسبة لألطفال وأولياء األمور ،على ٍّ
فلقد أخذوا الديناميكيات المميزة لجميع األسر ومختلف الطالب
متنوعا من طرق التعاون.
مزيجا
بعين االعتبار ،مما جعلهم يقدمون
ً
ً
وفي الوقت ذاته ،قمنا بتطوير العديد من المهارات وأبرمنا شراكة
مع باقة من المحترفين المتخصصين لتقديم تجربة تعلم وتعليم
انصب تركيزنا الرئيس على وضع نهج متوازن
ذات جودة عالية .ولقد
ّ
وبيئة تعليمية آمنة مع الحفاظ عليهما.

أيضا علينا مشاركة بعض التحديات
ومما ال شك فيه ،أنه يتعين ً
التي واجهتنا خالل هذا العام الــدراســي ،والتي تمثلت في :عدم
انتظام حضور الطالب ،والمشكالت المتعلقة بالروابط في كل من
المدرسة والمنزل ،ومشاركة أولياء األمور ،وسبل التحفيز والتواصل.
ً
مليئا بالتحديات بالنسبة للجميع،
والحق يقال ،لقد كان هذا العام
وهو األمر الذي دفعنا نحو مواصلة السعي لتوفير فرص تعليمية
غنية ودعــم رفــاه مجتمعنا .ودائـ ًـمــا مــا نفكر فــي ردود األفعال
والتعقيبات ونطلب من أولــيــاء األمــور اإلدالء بدلوهم في هذا
الصدد ،بغية إدخال تطويرات مستقبلية على نظام التعلم القائم
عبر اإلنترنت الذي نقدمه لطالبنا".

المدرسة االبتدائية
انصب تركيزنا في هــذا العام على قدرتنا على الصمود والقيام
ّ
بأنشطتنا المدرسية خالل تلكم األوقات الحالكة التي امتدت من
مارس إلى مايو  ،2020حيث بدأت المدرسة عامها الدراسي الجديد
جراء تفشي جائحة كوفيد.-19
معولة على برنامج التعليم المدمج ّ
ّ
وف ــور أن تجلّ ت الــصــورة أمــامــنــا أدركــنــا أهمية الــمــهــام المنوطة
بنا والــواجــبــات التي تقع على عاتقنا ،ومــن ثـ ّـم تضافرت جهودنا
التعاونية ،والتحم فريقنا ليبدي مــرونــة فائقة فــي التعامل مع
اإللكتروني ونقدمه لطالبنا لعدة
التغيير .لقد كنا نمارس التعليم
ّ
أسابيع سبقت العطلة الصيفية ،مما ساعدنا في االرتقاء بمستوى
التعليم عند بعد بصورة ملحوظة ،ناهيك عن تطوير جميع أفراد
فريقنا للمهارات الالزمة لالستمتاع بمميزات التكنولوجيا الرقمية.
ولقد كانت مدرستنا على أهبة االستعداد ومجهزة بأدوات التعلم
(استهالل بأجهزة كروم بوك الفردية للصفوف ،2-5
ً
عبر اإلنترنت
مرورا بالمنصات الرقمية التي ترفع عليها األعمال التي يقوم بها
ً
الطالب ،وانتهاء بالمنصات التعاونية ،مثل Google Classroom
و  .)Seesawولم نتوقف عند ذلك ،بل قدمنا أداة تفاعلية قائمة
على العالقة بين المعلم والطالب يطلق عليها اسم .Nearpod
كما أصبحت منصة  ClassDojoلالتصال التي نستخدمها في
أي وقــت مــضــى .وســرعــان مــا توجهنا
الــمــدرســة أكــثــر أهمية مــن ّ
نحو الموظفين ،والطالب وأولياء األمــور لنشرح لهم المعلومات
والتصنيفات الالزمة ،بل كان ذلك أولى أولياتنا خالل تلكم الفترة.
ثم ،قمنا بعقد ورش عمل وجلسات تعليمية ألولياء األمور
ومن ّ
ولبعضنا البعض ،والــتــي عملنا مــن خاللها على حـ ّـل المشكالت
آني .كما أوضحنا للجميع ماهية األدوات
والتصدي للعقبات بشكل ّ
التي سنستخدمها في عملية التواصل ،وعــدد المنشورات التي
سنرفعها واألمــاكــن المخصصة إلرس ــال الــطــاب أعمالهم .لقد
فعالية .إضافة
تعلمنا كيفية نشر المعلومات من خالل أكثر الطرق ّ
جميعا الكثير عن وسائل االتصاالت وعن مدى
إلى ذلــك ،تعلمنا
ً
واضحا لدينا أن
وبات
الية.
بفع
استخدامها
عند
وأهميتها
جدواها
ً
ّ
مركزي واحد
موقع
في
ClassDojo
منصة
على
يومي
منشور
رفع
ّ
ّ
حيويا
يعد أمـ ًـرا
وفي قالب مشترك تستخدمه المدرسة بأسرها،
ً
ّ
للغاية .وال تخفى أهمية هذا الوصول السهل ألولياء األمور الذين
لديهم العديد من األبناء .وفي نهاية المطاف ،تعلمنا كيفية نشر
فعالية.
المعلومات بأكثر الطرق ّ
ولعل أبرز الكلمات خالل تلكم األوقات الصعبة والتي منحناها أولى
ّ
أولوياتنا كانت "االتساق" .فلقد قررنا ،بدورنا كمدرسة ،أن نجاحنا
تعليمي يكمن في اتساق نهجنا المتبع في التعليم
باعتبارنا مجتمع
ّ
والتعلم عبر جميع الصفوف بغض النظر عن الفئة العمرية لألطفال
جيدا
الذين نقوم بتعليمهم ورعايتهم .فمجتمعنا يعي ذلك األمر ً
قدما على نحو متماسك للخروج
ويضعه نصب عينيه عند مضيه
ً
بشكل أقوى ومرونة أكثر من ذي قبل.
عصية المنال ،غير أننا
ومما ال شك فيه أن العملية برمتها كانت
ّ
اإللكتروني نستهل العمل به
تمكنّ ا من وضع برنامج ناجح للتعلم
ّ
الدراسي الجديد ،ليرجع الفضل في ذلك إلى مرونة
في مطلع العام
ّ
المدرسي.
مجتمعنا
واتساق
ّ

التعلم المدمج والتعلم القائم على اإلنترنت للصفوف 5-2

كل من التعلم المدمج واآلخر
تولت أكاديمية قطر – الدوحة إدارة ٍ
القائم على اإلنترنت خالل هذا العام الدراسي .فعند تواجد األطفال
في الحرم المدرسي ،استمتعوا باألنشطة التفاعلية التي تجرى
وجها لوجه مع أصدقائهم ومعلميهم ،كما تمكنوا من التواصل
ً

16

الدوحة الـتـقـريــر الـسنــوي 2021-2020
أكاديمية قطر ّ -

مع أقرانهم في المنازل عبر جلسات متزامنة عبر اإلنترنت .وعند
تواجد األطفال في المنازل ،فإنهم يستخدمون باقة متنوعة من
منصات الوصول إلى التعلم وإرسال المهام والواجبات والتفاعل مع
زمالئهم ومعلميهم في قاعات الدراسة.
النجاحات :لقد حققنا العديد من النجاحات من خالل كل من التعلم
المدمج واآلخــر القائم على اإلنترنت .فعلى سبيل المثال ،تمكن
فريق الصف  2من تطوير مــهــارات الــدراســة المستقلة للطالب،
وذلــك من خالل استخدام مــوارد التعلم ذاتية التوجيه .كما نجح
فريق الصف  3في تيسير حدث رياضي قائم على التباعد االجتماعي
افتراضيا
سوقا
ً
احتفاء باليوم الرياضي الوطني .وأنشأ فريق الصف 4
ً
ً
عبر اإلنترنت  online souqباستخدام  .Google Sitesوبالنسبة
لفريق الصف  ،5فلقد أدار "معرض برنامج السنوات االبتدائية"
كبيرا من النجاح
قدرا
 PYP Exhibitionعبر اإلنترنت والذي حقق
ً
ً
موفقا للغاية مع قسم اللغة العربية لنشر عروض
ً
وتضمن تعاونً ا
تقديمية ثنائية اللغة .ولم يغفل فريق الفنون ذكرى شهر رمضان
المبارك ،حيث قام بإنشاء "معرض رمضان الفني" ،كما قام الفريق
بإطالق مبادرة "تسليط الضوء على الموسيقى" .وبدوره ،استخدم
فريق التربية الرياضية الموارد المتاحة عبر اإلنترنت بشكل ناجح في
الحفاظ على لياقة األطفال خالل فترة تواجدهم في المنازل.
إضافة لما سبق ،تمكنت دفعة الصف  5من إتمام رحلة برنامج
السنوات االبتدائية والمشاركة فــي حفل الترفيع احتفاء بهذه
بفعاليات انتقالية
المناسبة .كما تسنى لنا تزويد طالبنا األكبر سنً ا ّ
تهدف إلى مساعدتهم على التأهب لحياة الصف .6
ابتداء من الصف  2وحتى الصف ،5
ولقد أتيحت لجميع الطالب،
ً
فرصة سانحة للمشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة خالل األوقات
المناسبة على مدار العام .وعالوة على ذلك ،تم تقديم التدخالت
الخاصة بالقراءة في فترة ما بعد المدرسة باللغتين اإلنجليزية
والعربية للطالب الذين قد تكون هذه التجربة مثمرة بالنسبة لهم.
وبعد عدة سنوات من الخدمة المتفانية ،فضل بعض قادة الصف
في مدرستنا االنتقال إلى أدوار تدريسية خالصة في العام المقبل،
وهو األمــر الــذي جعلنا نعين قــادة جدد من داخــل أكاديمية قطر
– الدوحة لنتمكن من مواصلة التزامنا ببناء القدرات القيادية بين
طاقمنا.
لقد جلبت الجائحة في طياتها تحديات ذات أشكال وأنواع مختلفة.
ورغم ذلك ،أشاد أطباء وزارة الصحة العامة بالدور الذي قامت به
أكاديمية قطر – الدوحة وبطريقة تعاوننا معهم ومساهمتنا في
تحقيق التعاون بين مختلف الجهات .ولقد أثبتت إجراءاتنا االحترازية
أي حالة
وأنظمتنا في المدرسة االبتدائية نجاحها ،حيث لم نسجل ّ
وفقا لتحليل  ،PCRبين الجهات وثيقة االتصال بالحرم
ً
إصابة إيجابية،
المدرسي.
كما تم ترشيح آمنة آل ثاني لجائزة "أخالقنا" المرموقة للناشئين،
ومع حلول نهاية العام كانت آمنة قد وصلت إلى الجولة النهائية.
الفوائد :تحسنت مهارات الطالب والموظفين المتعلقة باستخدام
مــنــصــات الــتــعــلــم ،وتــعــلــم األطــفــال كــذلــك كيفية الــتــصــرف خــال
االجتماعات التي تجرى عبر اإلنترنت .كما مكّ نت بعض األدوات
(مثل  Padletو )Google Sitesاألطفال من تطوير مهارات االتصال
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المدرسة الثانوية

لديهم ،وهي المهارات التي ستكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة لهم
في المستقبل .وإضافة لم سبق ،استفاد األطفال من وجود عدد
أصغر في القاعات المدرسية أثناء التعلم داخل الحرم المدرسي،
حيث انعكس ذلــك على زيــادة االهتمام باألطفال بصورة فردية
وتعزيز فرص التعلم الفردية.

المؤتمرات التي تعقد تحت قيادة طالب الصفوف 9-6

تم تنظيم مؤتمرات افتراضية تحت قيادة طالب المدرسة الثانوية
في أكاديمية قطر – الدوحة خالل العام الماضي لالحتفال برحلة
تعلم الطالب وإمعان النظر في مجرياتها .وتمثل الغرض من هذه
المؤتمرات فــي مشاركة تجربة التعلم مــع أولــيــاء أمــور الطالب
ـب تركيز هــذه المؤتمرات على التفكير في آلية
وأقــرانــهــم .وانــصـ ّ
تطوير سمات المتعلم وتبني مفهوم "الخدمة في إطار العمل".

واحتل التعاطف واللين مرتبة الصدارة في تفكيرنا ومنهجيتنا التي
ّ
تبنيناها أثناء الجائحة .فلقد أظهر فريق القيادة والمعلمون رعاية
ملموسا مع األوضــاع الفردية والعائلية للطالب،
وتعاطفا
ً
فائقة
ً
مما أتــاح المجال لالستماع إلى المخاوف التي تكتنف كل عائلة
وأوجد بيئة ُيسمع فيها كل صوت في مجتمعنا.
الــتــحــديــات :يتمثل الــتــحــدي الــرئــيــس الـــذي يــواجــهــنــا جــمــيـ ًـعــا في
اضطرابات النمو االجتماعي والوجداني لدى األطفال ،فقد تتسبب
وجها
الفترات الطويلة لوجود األطفال في المنزل دون التفاعل
ً
لوجه مع أقرانهم في إلحاق الضرر بالنمو الوجداني لألطفال .لذا،
فمن األهمية بمكان أن نبذل جهدنا لالستفادة من جميع الموارد
المتاحة أمامنا لمواصلة تقديم الرعاية االستباقية المعنية بصحة
أطفالنا االجتماعية والوجدانية ومعالجة المشكالت فور ظهورها.
وفي الصفوف  ،2و  ،3و  4و  ،5تمكن  73%من الطالب من إجراء
التقييمات الخاصة بمقياس التقدم األكاديمي ( )MAPوالحصول
على نتائجها خالل هذا العام .وانخفضت النسبة اإلجمالية لهذه
نظرا لتفشي جائحة كوفيد -19وما أعقبها
التقييمات عن ً 100%
مــن تبعات انعكست على وصــول األطــفــال إلــى المدرسة إلجــراء
التقييمات وتحصيل نقاط البيانات .ولقد كــان أداء ما يقرب من
متفقا مع المعايير المقررة للصف
ً
نصف تعداد طــاب الصف 2
أو يزيد عليها في مادتي الرياضيات واللغة .وبالنسبة للصفوف

أيضا تنظيم معرض افتراضي للمشروع الشخصي لطالب
كما تم ً
وتوثيقا لرحلتهم باعتبارهم متعلمين
ً
الصف  ،10احتفاء بنجاحهم
في برنامج البكالوريا الدولية من عامهم األول في برنامج السنوات
المتوسطة وحتى عامهم الخامس.
أعاله :فاطمة 1ب تكمل مشروعها الفني الرمضاني في المنزل
نسبا أقل من المعايير
األخــرى وفي باقي المواد ،سجل األطفال
ً
المقررة .ولقد لعبت الجائحة ،وتبعاتها التي تسببت في حدوث
كبيرا في هذه المحصلة .لذلك ،وضعنا
دورا ً
اضطرابات في التعليمً ،
نصب أعيننا إنشاء أهداف على مستوى المدرسة والفريق تتعلق
بالتقييم واستخدام البيانات .ويكمن الغرض من هذه األهداف في
قوي للمجتمع ومواصلة طريقنا نحو التقدم األكاديمي
توفير تركيز
ّ
لجميع األطفال.

معرض الفنون االفتراضي لبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية خالل
فترة مارس /أبريل 2021

أتيحت لطالب برنامج الدبلوم الــســادس عشر للصف  12فرصة
سانحة لــعــرض أعمالهم الفنية فــي مــعــرض جماعي ضمن مقرر
الفنون البصرية في برنامج البكالوريا الدولية .أقيم المعرض في
منطقة  Senior School Diamondوفتح أبوابه أمام الموظفين
والطالب لفترة تجاوزت الشهر .خرج المعرض بباقة مختلفة من
متنوعا من األساليب المستخدمة في إنشاء
طيفا
ً
األعمال وأظهر
ً
مخرجات فنية .كما اشتمل العمل على لــوحــات كبيرة ،وأعمال
رقمية ،وأعمال سيراميك ومنحوتات واسعة النطاق ،إضافة إلى
العديد من التركيبات والصور الفوتوغرافية .ولقد تمكّ ن الطالب
من قضاء األسبوع السابق للمعرض في إكمال أعمالهم والتخطيط
لمعرضهم بتوجيه من السيد هامبتون ،مدرس الفنون بالمدرسة.
وبــدورهــم ،سمح أعضاء هيئة التدريس للطالب بالمشاركة في
"أســبــوع الــفــن" السنوي ودعــمــوا طالبهم فــي تحقيق هدفهم
المتمثل في إنشاء عرض متميز للمواهب والتفكير اإلبداعي .ولقد
حلما بإقامة معرضهم الخاص منذ أن كانوا
راود العديد من الطالب ً
في الصف  .6ومرة أخرى ،نؤكد أن نتائج مقرر الفنون البصرية في
برنامج البكالوريا الدولية كانت أعلى من المتوسط العالمي .ويرجع
الفضل إلــى طالبنا في إيجاد مثل هــذه التوقعات الرائعة لجيل
المستقبل من الفنانين الشباب.

أعاله :طالب الصف الثاني يشاركون في أنشطة الرياضيات في الحرم المدرسي في إطار برنامج التعلم المدمج
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البرامج األكاديمية

إطاللة على البيانات:

مسبقا في تقييمات فصل الشتاء ،بينما تراجع طالب الصف  4في توقعات النمو
ً
بالكاد حقق طالب الصفين  1و  5توقعات النمو المقررة لهم
المقررة لهم في مادة القراءة.

بيانات النمو واإلنجاز في اختبار مقياس التقدم
األكاديمي ( )MAPللمدرسة االبتدائية التابعة
ألكاديمية قطر –
الدوحة خالل العام الدراسي 2021-2020

6
5

المستوى
الصفي

األطفال
الملتحقون

1

114

101

2

119

96

3

120

81

4

116

88

5

119

89

3
Observed Growth

2

• Grade-Level Norms Projected
Growth

1
0
-1
-2
-3
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

K

Grade

بيانات النمو في اختبار مقياس التقدم األكاديمي
الرياضيات
في ّ

إطاللة على البيانات:

مسبقا في اختبارات فصل الشتاء ،بينما تراجع طالب الصفين  2و  5في توقعات النمو
ً
بالكاد حقق طالب الصف  2توقعات النمو المقررة لهم
المقررة لهم في مادة اللغة.

إطاللة على البيانات:

6

مسبقا في فصل الشتاء ،حيث وصل نمو الطالب نسبة  67%من
ً
في المتوسط ،تجاوز طالب الصف  1توقعات نموهم التي تم تحديدها
المجموعة المعيارية التي تم اختبارها ،أو تجاوز النمو تلكم النسبة .أما بالنسبة لطالب الصف  ،4فقد كانوا على درجة من الخجل حالت دون
تجاوز نقطة واحدة من النقاط المقررة لتوقعات نموهم.
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نتيجة لتفشي جائحة كــوفــيــد ،-19قمنا فــي خــريــف عــام 2020
بــاســتــخــدام تقييمات اخــتــبــار مقياس الــتــقــدم األكــاديــمــي الختبار
الطالب في الصفوف  1-5في القراءة ،واللغة والرياضيات .وبدون
درجة النمو المتحصل عليها في اختبارات الخريف ،فلن يتم حساب
مستوى النمو واإلنــجــاز السنوي للعام الــدراســي .2021-2020
ونستعرض فيما يلي النتائج الخاصة بالفترة من الشتاء وحتى الربيع
فحسب .ولقد تأثرت نتائج اختبار مقياس التقدم األكاديمي بعدم
رغبة أولياء األمور في السماح ألبنائهم بالحضور إلى المدرسة بشكل
شخصي في الفترة التي كانت أكاديمية قطر – الدوحة تمتثل ألمر
اإلغالق الناجم عن ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-19في
البالد .وبالنسبة لنتائج النمو ،فهي ال تعكس نتائج الدفعة برمتها
مستوى
في جميع الصفوف .ونورد أدناه أعداد الطالب ،في كل
ً
صفي ،الذين شاركوا في بيانات النمو واإلنجاز في اختبار مقياس
ّ
التقدم األكاديمي في المدرسة االبتدائية التابعة لألكاديمية:
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بيانات اإلنجاز في اختبار مقياس التقدم األكاديمي
يشير الجدول التالي إلى النسبة المئوية للطالب الذين حققوا المعايير المقررة في اختبار مقياس التقدم األكاديمي أو تجاوزوها في الصفوف
 ،1-5وذلك في إطار االختبارين الذين عقدا خالل العام الدراسي .2021-2020

الصف 1

الرياضيات
القراءة
اللغة

الصف 2

الرياضيات
القراءة
اللغة

الصف 3

الرياضيات
القراءة
اللغة

الصف 4

الرياضيات
القراءة
اللغة

الصف 5

الرياضيات
القراءة
اللغة

شتاء 2021

ربيع 2021

34%

38%

43%

45%

ال يوجد

ال يوجد

50%

46%

43%

36%

50%

51%

41%

38%

45%

35%

43%

33%

35%

33%

31%

25%

46%

35%

29%

25%

38%

41%

43%

38%

المدرسة الثانوية

يعترينا فخر بالغ بجميع طالب برنامج الدبلوم في األكاديمية ،الذين
جادا بدراستهم وعملوا عن دأب في
أظهروا مرونة فائقة
والتزاما ً
ً
طيات عام ملئ بالتحديات والمتطلبات.
إجمالي مثير
ولقد حققت أكاديمية قطر – الدوحة معدل نجاح
ّ
لإلعجاب بلغ  ،90%حيث حصل  55%من الخريجين على دبلوم ثنائي
اللغة.
وتلخصت نتائج برنامج السنوات المتوسطة في مجموع نقاط بلغ
 31.5نقطة ومتوسط درجة نجاح بلغت  33نقطة وكان أعلى معدل
للدرجات تم إحرازه هو  ،44و  ،42و  41من أصل  45درجة.
كما انسحبت مؤسسة قطر من التقييمات اإللكترونية لبرنامج
السنوات المتوسطة بسبب الشكوك التي اكتنفت الجائحة .وفي
المكون الوحيد الذي تم
الشخصي هو
الوقت ذاته ،كان المشروع
ّ
ّ
طالبا المشروعات الخاصة
قدم 110
تقييمه
ً
خارجيا للصف  ،10حيث ّ
ً
بهم.
طالبا
طالبا على  6نقاط ،بينما حصل 58
وخالل التقييمات ،حصل 15
ً
ً
على  5نقاط وحصل  36على  4نقاط .كان المتوسط المدرسي الذين
حققه الطالب هو  4:81مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ .3.90

االستدامة
تعد أكاديمية قطر – الدوحة واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة
ّ
في الشرق األوسط ،حيث تضم بين جنباتها  1800طالب ،وكانت
هي النواة التي تفرعت منها مدارس مؤسسة قطر .توفر المدرسة
عالمي المستوى عبر
تعليما
الحاصلة على اعتماد البكالوريا الدولية
ً
ّ
برامج السنوات االبتدائية ،والمتوسطة وبرنامج الدبلوم ،وتتلخص
األكاديمي ليصبحوا
رسالتها في تمكين طالبها من تحقيق التميز
ّ
مواطنين محليين وعالميين مسؤولين .وبصفتنا مدرسة قائمة
على البحث واالستقصاء ،نقدم تجربة تعليمية وقيادية قوامها
المشاركة النشطة لعواطفنا ،وأسئلتنا ومبادئنا .وفــي مستهل
رحلتنا التي خضنا غمارها مؤملين إحداث فارق ملموس تجاه ما هو
أفضل ،اتسم أداؤنا بعمق تفهمنا لمسؤوليتنا حيال االستدامة ،مما
حدا بنا النتقاء المشاركات والمبادرات التي سيكون لها بالغ األثر،
ثم نولي دعمنا لها ونؤكد على التزامنا بها .وتتلخص محصلة
ومن ّ
اختياراتنا في نمذجة حياة مستدامة نعيش في كنفها من خالل
شتى سلوكياتنا ،لنفرض بذلك تحدياتنا على كل المتعاملين معنا
ونوجه دعمنا نحو كل من نتعامل معه.
وبقبولنا خوض غمار التحدي والمجازفة ،ومن خالل تعويلنا على
شراكة حقيقية ،كان من السهولة بمكان أن يقع اختيارنا على "مبادرة
واحــدة تناسب الجميع" لقيادة دفة برنامج مستدام من شأنه أن
يكون ذا تأثير ملموس على المدرسة برمتها .لكن ،ليس األمر كما
يبدو للوهلة األولى! فلقد اخترنا أن نتيح لكل منطقة في مجتمعنا
مستوى
معني ولكل
المدرسي ،ولكل فئة عمرية ،ولكل شريك
ً
ّ
صفي فرصة صناعة االستدامة الخاصة بهم .ومن خالل استكشاف
ّ
مسارات متنوعة لتبني مبادرات مختلفة بغية الوقوف على أكثرها
واستيعابا لمجتمع المدرسة ،والطالب،
وشحذا للهمم
ً
إثراء للوعي،
ً
ً
وأولياء األمور ،وصلنا إلى ما نحن فيه اآلن في مضمار رحلتنا الدؤوبة
نحو االستدامة .ولم نترك ًأيا من هذه المغامرات تمر مرور الكرام
دون مراجعتها وإمعان النظر فيها بهدف إجــراء تغييرات طويلة
المدى وإحداث فارق ملموس في البيئة من حولنا ،مما يكون له
بالغ األثــر على حياة األفــراد .ولألسباب ذاتها نصل بمبادراتنا إلى
المجتمعين االقتصادي والتجاري ،مؤملين من وراء ذلك تشجيع
طويل .ولعل
ً
فكرة مفادها أن يكون لتلكم المبادرات تأثير أكبر يدوم
هذا هو سبب استمرارانا في دعم العديد من المبادرات .ومن خالل
الخلق قد
هذه المبادرات ،تجلى لنا أن التفكير اإلبداعي والتواصل ّ
تعين على مجموعات العمل
شقا طريقهما في مضمار رحلتنا ،حيث ّ
أن تتناول القضايا الحالية بمزيد من التوضيح وأن تخطط للحلول
الممكنة عبر تبنيها خــطــوات عملية .كما قمنا باستثمار شغف
الصف األول

الكائنات الحية  /البيئات
الفكرة الرئيسية :تعتمد الكائنات الحية
على الترابط الموجود في البيئة التي
يعيشون فيها.

مسارات البحث :سمات البيئات من حولنا ،والترابط بين الكائنات
الحية في البيئة ،ودورنا في االهتمام بهذه البيئات.
المفاهيم األساسية :الشكل ،والترابط ،والمسؤولية
المفاهيم الثانوية :االهتمام ،والبيئة ،والترابط
المردود على المتعلم :االهتمام ،والتأمل ،واالستفسارات
مقاربات التعلم :البحث والتفكير

الصف الثاني

االختيارات الموجودة في بيئتنا.
الفكرة الرئيسية :اختياراتنا الشخصية تؤثر
على البيئة التي نعيش فيها.

مسارات البحث :كيف تُ لحق السلوكيات الحالية الضرر بالبيئة،
ومزايا الرفض والخفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير،
ومسؤوليتنا تجاه البيئة التي نعيش فيها.
المفاهيم األساسية :الوظيفية ،والسببية ،والمسؤولية
المفاهيم الثانوية :االستدامة ،واالختيار ،واالعتماد المتبادل،
والسلوك
المردود على المتعلم :التوازن واالهتمام
مقاربات التعلم :التفكير ،واإلدارة الذاتية ،والتواصل.

الصف الرابع

االستدامة
الفكرة الرئيسية :اختيارات اإلنسان تؤثر على
البيئة التي يعيش فيها.

مسارات البحث :موارد األرض المحدودة وتأثير استهالك
الموارد المحدودة على البيئة ،والحلول التي تؤدي إلى خطة
االستدامة العملية.
المفاهيم األساسية :التغيير ،والسببية ،والمسؤولية
المفاهيم الثانوية :الحفظ ،واالستهالك واالستدامة
المردود على المتعلم :الضمير اليقظ ،والتأمل واالهتمام
مقاربات التعلم :إدارة الذات ،والتفكير ،والتواصل ،والبحث.
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الدمج في المنهج الرئيسي

تماشيً ا مع فلسفة دبلوم البكالوريا الدولية
التي تستند إلى التعليم العملي ،فإننا نُ درس
مفهوم االستدامة بطريقة واضحة لطالبنا
من الصف األول حتى الخامس .ويجري
بعد ذلك مراجعة هذه الوحدات بواسطة
الصفوف على مدار العام .ونحن بذلك نسعى
إلى بناء المعرفة وتحفيز صانعي التغيير لدعم
العادات المستدامة ومهارة حل المشكالت.

الصف الثالث

الموارد الطبيعية
الفكرة الرئيسية :تنضوي األرض على
موارد طبيعية تتسم بعدم العدالة في
التوزيع وفرط االستهالك.

مسارات البحث :توزيع الموارد الطبيعية (المياه واألرض
الخصبة والهواء النقي) ،كيف نستهلك هذه الموارد وتداعيات
فرط االستخدام؟ ومسؤوليتنا تجاه حماية هذه الموارد.
المفاهيم األساسية :المسؤولية والتأمل
المفاهيم الثانوية :التوزيع والحفظ
المردود على المتعلم :زيادة المعرفة ،واالستفسار والتواصل
والضمير اليقظ
مقاربات التعلم :التواصل ،واإلدارة الذاتية

الصف الخامس

النظم البيئية
الفكرة الرئيسية :تتطلب مشاركة النظم
البيئية إيجاد حلول للصراعات القائمة.

مسارات البحث :تتوازن عناصر النظام البيئي المحلي والعالمي مع
بعضها البعض ،واالستراتيجيات المستخدمة للمحافظة على توازن
النظام البيئي.
المفاهيم األساسية :السببية والشكل والمسؤولية
المفاهيم الثانوية :التوازن ،واإلقليم األحيائي ،والنظام البيئي،
والحقوق
المردود على المتعلم :التواصل والتأمل واالهتمام
مقاربات التعلم :التواصل ،والجانب االجتماعي ،والتفكير ،واإلدارة
الذاتية.

الطالب ،بحيث ال نجعله يقتصر على البرامج األكاديمية وحدها ،بل
أيضا ،مما كان
يتعدى ذلك ليشمل طريقة تفكيرهم في االستدامة ً
نقدي باعتبارهم
له دور ملحوظ في تمكينهم من التفكير بشكل
ّ
حل المشكالت وأصحاب أدوار قيادية في المضي
عناصر فاعلة في ّ
قدما نحو االستدامة .توضح المقاالت التي تشير إليها السطور
ً
الحالي في سياق سلسلة متصلة من التغيرات المؤثرة
التالية مكاننا
ّ
التي نخطط من خاللها لخطواتنا التالية.
محددا في رعاية
دورا
تعي أكاديمية قطر – الدوحة أنها تلعب
ً
ً
الــجــوانــب العقلية لــدى األطــفــال ودع ــم تنمية الــعــادات الصحية
بسيطا في تحقيق ذلك،
ً
والمستدامة في حياتهم .ولكم كان نهجنا
تمهيدا الستقصائها
للمعارف،
إذ يقتصر دورنــا على إعــداد نماذج
ً
ّ
ونحثهم على تحديد مجاالت
وتــعــزيــزهــا ،كما أنــنــا نــدعــم طالبنا
شغفهم ونضع نصب أعينهم القدوات الحسنة .ونأمل من خالل
نهجنا الديناميكي لالستدامة أن يجد طالبنا مــســارات متعددة
لتنمية وعيهم وترسيخ ثقتهم بأنفسهم حتى يكونوا صنّ اع التغيير
الذي ينشده عالمنا .فمن خالل التعاون مع الموظفين ،والطالب،
وأولياء األمور والمجتمع في نطاقه األوسع ،نستشرف المستقبل
بحماس ونحن على ثقة بأن نهجنا سيستمر في االرتقاء بمدرستنا،
وطالبنا والكوكب من حولنا!
رحلة أكاديمية قطر – الدوحة :تمكين صنّ اع التغيير من خالل ترسيخ
دعائم عقلية االستدامة.
المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة

خطة العمل
آلية رصد التقدم المحرز:
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة ح ــول
الـتـقــدم الـمـحــرز ورف ــع التحديثات
إلى السيدة غرين.
 المشاركة مع مجتمع المدرسةالتقييم:
 جائزة التعليم ما قبل الجامعيب ـمــؤس ـســة قــط ــر عـ ــن األن ـش ـطــة
الطالب البيئية.
 ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـجــائــزةاالستدامة في قطر 2020

الزمن المستغرق
 – 2018/2019ب ــدء مـمــارســات
تـ ـقـ ـلـ ـي ــل الـ ـ ـح ـ ــد مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم
البالستيك في المدرسة.
 – 2019/2020تدشين األنشطة
العملية وإتاحة فرص التوعية.
 – 2021/2022الربط بين جميع
معارض الصف الخامس وأهــداف
التنمية المستدامة ،وال ـبــدء في
النشاط الفعلي.
من المسؤول؟
مجتمع أكاديمية قطر – الدوحة

اإلجراء (اإلجراءات):
يـ ـش ــرف م ـج ـلــس الـ ـط ــاب علىاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــك فــي
المدرسة.
ت ــرف ــع الــف ــرق اإلي ـكــولــوج ـيــة منالوعي بشأن القواعد الخمسة.
تحظر المدرسة استخدام زجاجاتالمياه أحادية االستخدام.
يــدرج معلمو الصفوف الدراسيةمـ ـ ــوضـ ـ ــوع االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة ض ـمــن
مخططات الدروس.

آلية رصد التقدم المحرز:
 االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات الــمــنــتــظــم ــةح ــول ال ـت ـقــدم ال ـم ـحــرز وم ـشــاركــة
التحديثات.
 اضـ ـط ــاع الـ ـقـ ـي ــادة ال ـمــدرس ـيــةب ـت ـحــويــل الــخــط ــط إل ـ ــى "م ـه ـمــة
ورؤية".
التقييم:
 ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـجــائــزةاالستدامة في قطر .2020
 -نجاح األنشطة الفعلية.

الزمن المستغرق
 – 2018/2019تـبــديــل وح ــدات
التدريس.
 – 2019/2020تطبيق التعديالت
ع ـلــى ال ـق ـيــادة ال ـطــاب ـيــة وحملة
البالستيك.
 – 2021/2022طلب المشاركة
المجتمعية في "المختبر األخضر".
من المسؤول؟
مجتمع أكاديمية قطر – الدوحة

اإلجراء (اإلجراءات):
 زي ـ ـ ــادة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ـفــاه ـي ـمــيل ــاسـ ـت ــدام ــة عــل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
المحلي والدولي
 إعــادة تشكيل القيادة الطالبيةلزيادة األدوار والمسؤوليات
 دعم التفاعل المجتمعي األكبرداخل مؤسسة قطر وخارجها

آلية رصد التقدم المحرز:
م ـن ـســق الـ ـسـ ـن ــوات االبــت ــدائــي ــة –
التخطيط على مستوى الصفوف
بواسطة سنا
 تشرف السيدة كيه على شراكة"المختبر األخضر" والمشروع.
التقييم:
 ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـجــائــزةاالستدامة في قطر 2020
 -تدشين المختبر األخضر.

الزمن المستغرق
 – 2019/2020بستنة الصفوف
الدراسية وزراعة األشجار وتنظيف
الصحراء.
" – 2021/2022المختبر األخضر".
من المسؤول؟
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـم ــدرسـ ـي ــة وم ـج ـت ـمــع
أكاديمية قطر – الدوحة

اإلجراء (اإلجراءات):
 العمل مــع قــادة الـطــاب حولصياغة أفكار "المختبر األخضر"
 زي ـ ـ ــادة الــعــض ــوي ــة فـ ــي الــف ــرقاإليكولوجية.
 الـ ـم ــزي ــد مـ ــن أنــشــط ــة الـ ــزراعـ ــةواستغالل المساحات الخضراء.
 إن ـ ـشـ ــاء “مــخــتــب ــر أخ ـ ـضـ ــر" فــيالمدرسة.

مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
اإليكولوجية:
النفايات

الهدف:
تـعـلـيــم ط ــاب أكــادي ـم ـيــة ق ـطــر –
الدوحة بشأن التلوث البالستيكي
ونفايات الطعام ،وتقليل النفايات
المترتبة على استخدام الكافتيريا،
وم ـنــع اس ـت ـخــدام زج ــاج ــات الـمـيــاه
أحادية االستخدام في المدرسة
واألكياس البالستيكية في قطر.

مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
اإليكولوجية:
المواطنة العالمية

الهدف:
زيــادة تعليم وتعلم الطالب "فكر
محليً ا واع ـمــل عــالـمـيــا" ،وتمكين
الــط ــاب ل ـكــي يـصـبـحــوا صانعي
تغيير ،وزيادة الوعي بشأن القضايا
العالمية.

مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
اإليكولوجية:
ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع الــبــي ــول ــوج ــي

والطبيعة
الهدف:
زيـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـط ـ ــاب حـ ــول
المفاهيم البيئية ،وزيادة استخدام
المساحات الخضراء في المدرسة
وتخصيص مساحة في المدرسة
لدعم االستكشاف والفهم.
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أكاديمية قطر – الدوحة

تقرير االستدامة  -المدرسة االبتدائية

بناء عقول
تحقق أهداف
االستدامة

أكاديمية قطر – الدوحة

تقرير االستدامة  -المدرسة االبتدائية

تقرير المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة
 / 2021-2020المراجعة السنوية

الملخص

امتد تأثير جائحة كورونا (كوفيد  )19 -إلى جوانب عدة لم تكن

في مخيلة أحد قط .ورغم أن هذا األمر قد فرض علينا العديد من

التحديات ،استمرت أكاديمية قطر – الدوحة في تركيزها والتزامها

برسالتها نحو بناء عقول تحقق أهداف االستدامة .ومن خالل تمكين

طالبناُ ،صناع التغيير المستقبلي ،استطعنا أن نختم العام األكاديمي

 2021-2020بمشاهد تتجلى فيها مظاهر القوة والنمو الهائل.

2021-2020

أكاديمية قطر – الدوحة
أسبوع االستدامة

أسبوع االستدامة
استمرت أكاديمية قطر – الدوحة في زيادة المشاركة في فعالية
أسبوع االستدامة في قطر .وتضمنت أبرز النشاطات في هذا

األسبوع فعالية تعهدات االستدامة السنوية للصفوف الدراسية
إ
صالح كوك

ولعبة بينغو االستدامة وحلقة النقاش البيئية للقيادة الطالبية عبر

ب األر
ض وح

اإلنترنت.

ما
يته

خفض النفايات المترتبة على السلوك البشري
ل المحلي
والعم
المي
غيير
سلوب ع
ع الت
التفكير بأ
صنا
ُ

منتدى القيادة
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ابتكر أداة
أو قاعدة
جديدة لتعزيز
المستقبل
األكثر استدامة.

عالم أخضر
أوضح إحدى
قم بإجراء بحث عن
الطرق التي
دولة أخرى واكتب عن يمكنك من خاللها
التحديات التي تواجهها
رفض المواد
هذه الدولة مع ظاهرة البالستيكية أحادية
التغير المناخي.
االستخدام.

التزم بتعهد
أسري
بالمشاركة
العملية في
دعم البيئة

تنكر في زي إحدى
شخصيات لوراكس
وأمسك بالفتة تبعث
من خاللها برسالة إلى
العالم كله.

التقط صورة تبين
كيف تساعد في
توفير المياه.

صمم الفتة
للمشاركة
في توضيح
أسباب حاجتنا
إلى االهتمام
بالبيئة

التقط بعض الصور
في أثناء وجودك
في "المكان األخضر"
المفضل إليك في دولة
قطر.

ابتكر شكل
رسومي ُمبدع
حول البيئة.

طالبا من القيادة الطالبية في منتدى قيادي
شارك أكثر من 50
ً
حول المحيطات النظيفة لمدة يومين على شبكة اإلنترنت ،وقد

///
/google ads
/facebook
/social media
/email
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من  31أكتوبر إلى  7نوفمبر
استكمل المربعات الستة أدناه
"بينغو النشطاء المبادرون"
شارك الصور مع ُمعلمك
و/أو وسم  qad_qf#أو agencyinaction#

استضاف هذا المنتدى المنظمة غير الربحية الدولية جلوبال نومادز

جروب .وتعلم الطالب خالل هذا المنتدى الكثير حول تأثير البالستيك

على المحيطيات ،وأعدوا أهداف فردية ذكية لتنفيذ مبادرات محلية

من شأنها تعزيز نظافة المحيطات.
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تقرير االستدامة  -المدرسة االبتدائية

تقرير االستدامة  -المدرسة االبتدائية

تقرير المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة

تقرير المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة

 / 2021-2020المراجعة السنوية

 / 2021-2020المراجعة السنوية

الراية الخضراء

بعد استكمال خطة العمل على مدار عامين ،أصبحت أكاديمية قطر

– الدوحة أول مدرسة منتسبة لمؤسسة قطر تحصل على جائزة
"الراية الخضراء" .ويتكون برنامج المدارس اإليكولوجية من ثالثة

عناصر هيكلية هي :إطار العمل سباعي الخطوات ،وموضوعات

المدارس اإليكولوجية ،والتقييم للحصول على الراية الخضراء .وقد

انطلقت هذه المجهودات الكبيرة من قاعة الصف الدراسي وامتدت
ومكن طالبنا إلحداث التغيير
إلى المجتمع المحلي مما ساعد َ

المنشود.

أهداف التنمية المستدامة للصف الخامس
أنشئ طالب الصف الخامس باألكاديمية مشروع معرض

الراية الخضراء
سباق تنظيف شواطئ قطر – نسخة أسرة أكاديمية قطر –

الدوحة من المشروع .نظم قادة الطالب بالشراكة مع مشروع

الدوحة لإلجراءات البيئية  10أسر من األفراد التباع رمز سري لموقع
جغرافي يتم إرساله إلى كل أسرة من األفراد .ولقد شهدت هذه

الفعالية تحقيق نجاح باهر وستمتد إلى المجتمع المحلي في العام
القادم.

التبادل الدولي االفتراضي

برنامج السنوات االبتدائية من خالل مسارات بحث تستند إلى

أسبوعيا على مدار  8أسابيع مع إحدى المدارس ثنائية
تقابلت مجموعة من طالب الصف الخامس
ً

المستدامة .ومن أبرز عناصر هذا المشروع اتخاذ اإلجراءات

من بعضهم البعض فيما يتعلق بمفهوم االستدامة والبستنة وعادات التغذية الصحية .وتؤكد هذه

هدف يختاره الطالب من بين أهداف األمم المتحدة للتنمية

اللغة في نيويورك الستكمال مبادرة التبادل الثقافي االفتراضي باللغة العربية .وقد تعلم الطالب

المحلية كمواطنين مشاركين في المجتمع.

المبادرة الجهود التي تبذلها أكاديمية قطر – الدوحة من أجل دعم مبادرة "المواطنون المنفتحون

المبادرات المجتمعية

على العالم الذين يثبتون وعيهم البيئي".

انطالقا من شغف الطالب القادة في األكاديمية بالمشاركة
ً

خطاب حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر

المجتمعية ولكونهم يشعرون بارتباط جذورهم بمجتمعهم المحلي

تفخر مجموعة النشطاء المبادرين المنبثقة عن قادة الطالب أن تتلقى

منهم في المبادرات المحلية التي تساعد على نشر الوعي والعمل

آل ثاني يثني فيه على مجهودات الطالب ويمدح صدى األعمال التي

شجرة النفايات" لدعم حملة مكافحة رمي النفايات واالنضمام إلى

االستعانة بالمواد البالستيكية أحادية االستخدام وجهدهم المندوب نحو

وتواصلهم المستمر مع المجتمع العالمي ،فقد شارك العديد

الفعلي لصالح المجتمع .ومن أبرز هذه األنشطة إنشاء "مجسم

حملة مناهضة تغير المناخ من خالل فعالية "إنقاذ األنوكي"
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خطاب من حضرة صاحب السمو األمير المفدى الشيخ تميم بن حمد

يقمون بها على المستوى الوطني وما يسفر عنها من زيادة الوعي بخطر

حظر استعمال األكياس البالستيكية في دولة قطر.
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تقرير االستدامة  -المدرسة االبتدائية

تقرير المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة

برنامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
المدرسة الثانوية
قسم اللغة العربية

الفعاليات ،والتي كان
قام قسم اللغة العربية في أكاديمية قطر  -الدوحة بتنظيم محاضرات ولقاءات ،إضافة إلى المشاركة في العديد من
ّ
من بينها:
المشاركة في احتفاالت مؤسسة قطر باليوم الوطني من خالل تصميم لوحات وعرضها في ساحات المدارس والممرات ،مثل "لوحة الشعار
دون الطالب عليها تغريداتهم في حب دولة قطر.
الوطني" والتي ّ
المشاركة في نشاط "حقيبة رمضان" ،الذي أشرفت عليه األستاذة روال أبو رمضان.

عقد مقابلة صحفية خاصة ،قام خاللها القسم بتحليل ومناقشة الوضع الراهن للغة العربية والدور الذي تلعبه في ترسيخ قيمنا وهويتنا
الثقافية.

المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة
بناء عقول تحقق أهداف االستدامة

العمل الجماعي – رسالة موحدة
التمكين – المجتمع المحلي
الطالب –العمل الميداني
الموضوعات الثالثة للمدارس اإليكولوجية االبتدائية بأكاديمية قطر – الدوحة

النفايات
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المواطنة
العالمية

التنوع
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والبيئة
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قسم الدراسات اإلسالمية

تشكّ ل األنشطة حجر الــزاويــة في التعليم المعاصر .فلقد أجمع
التربويون في وقتنا الحاضر على أهمية األنشطة الطالبية واتفقوا
الحيوي في تحقيق أهداف التعليم ،حيث أنهم يعتبرونها
على دورها
ّ
إح ــدى الــوســائــل الــضــروريــة إلث ــراء المناهج الــدراســيــة .وعــلــى هذا
األساس ،فإذا كان المنهج الدراسي يسعى إلى تحقيق عملية النمو
للطالب ،فإن األنشطة تسهم بقدر كبير في هذه العملية ،ناهيك
عن دورها في تحديد مواهب الطالب ،وقدراتهم ،واهتماماتهم.
كــمــا أن األنــشــطــة تــســاعــد أيـ ًـضــا عــلــى تطبيق منهجية "التعلم
األصــيــل" التي تهدف إلــى ربــط المناهج الــدراســيــة بحياة الطالب
اليومية واالجتماعية .عالوة على ذلك ،تمكّ ن األنشطة المناهج
من االستجابة لتطلعات الطالب وآمالهم ،كما أنها تساعدهم
على مواكبة التطورات العلمية .ويسعى "التعلم األصــيــل" إلى
إشراك الطالب في التعلم المستمر على مدى الحياة وعلى تبنّ ي
عملية التدريبات ،والتي يمكن توجيهها نحو نتائج تعليمية أفضل.
فعلى سبيل المثال ،حرص قسم الــدراســات اإلسالمية ،في إطار
تأسيسه للهوية اإلسالمية والتأسي بنبينا الكريم (صلى الله عليه

وسلم) ،على إقامة صالة الظهر بالطالب ،حيث قام أحد الطالب
تمهيدا
برفع اآلذان في منطقة االستقبال في المدرسة الثانوية،
ً
استعدادا ألداء الصالة.
الزوار بالمدرسة
ً
الجتماع الطالب في مركز ّ
وإنه لمن دواعي سرورنا في قسم الدراسات اإلسالمية أن يشارك
طالبا وطالبة في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها مراكز
ثالثون
ً
دراسة وتالوة القرآن الكريم في دولة قطر .وفي هذا الصدد ،نعرب
عن تمنياتنا لهم بالسداد والرشاد وتسعدنا رؤيتهم وهم يستمتعون
يمن عليهم بالتوفيق وأن
بخوض هذه التجربة .كما نسأله سبحانه أن ّ
وانطالقا من حرص أكاديمية قطر
ً
يجعلهم من أهل الله وخاصته.
حث طالبها على إحياء شعائر اإلسالم ،قام الطالب بأداء صالة
على ّ
االستسقاء والتوجه إلى الله بالدعاء أن يغيث األرض وأن ينزل رحمته
وتعد هذه الصالة إحدى السنن والتوجيهات
على جميع الخالئق.
ّ
الثابتة عن نبينا ،محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) ،أول
توجه الطالب بالدعاء إلى الخالق ،سبحانه،
معلم للمسلمين .كما ّ
أن يحفظ دولــة قطر وأن يعمها بوفير بركاته .إضافة لما سبق،
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استضاف قسم الــدراســات اإلسالمية الشيخ هيثم الدخين ،إمام
وبين لهم أهم
مسجد المدينة التعليمية ،والذي تحدث إلى الطالب ّ
الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في هذه الحياة ،ال سيما
عند التعامل مع اآلخرين من مختلف األعراق والثقافات .كما أوضح
الدخين للطالب الغاية العظمى من خلق اإلنسان والسبل المفضية
لتحصيل رضا الله في الدنيا واآلخرة ،وأكّ د لهم على ضرورة إقامة
نظرا لكونها المفتاح الذي ُيستجلب
الصالة في وقتها في جماعة ً
به كل خير في حياتهم.
ومن أجل تعزيز الهوية العربية والثقافة اإلسالمية واستكشاف
الحضارة اإلسالمية ومعرفة تأثيرها على العالم بأسره ،قام قسم
الدراسات اإلسالمية بتنظيم زيارة إلى األندلس القديمة خالل الفترة
طالبا وطالبة وأشــرف
من  11وحتى  16مــارس ،شــارك فيها 39
ً
عليها خمسة من المشرفين التربويين .يذكر أن األندلس حملت
نظرا لتأثيرها الكبير على
اإلسالمي
رسالة خالدة في بداية العصر
ً
ّ
أجزاء كبيرة من أوروبا والممالك المجاورة .فلقد حكمها المسلمون
زهاء  800عام ،وما تزال بعض المناطق في جنوب إسبانيا تحمل
اسم األندلس على الرغم من تأسيس دولة إسبانيا الحديثة .ومما
تجدر اإلشــارة إليه أن الزيارة انطوت على أهــداف تعليمية وأخرى
تربوية ذات صلة بالمنهج الذي تتبناه المدرسة ،وهو منهج البكالوريا
الدولية.
كما نظم قسم الــدراســات اإلسالمية بالمدرسة الثانوية لطالب
الصف  10زيارة استهدفت البنك اإلسالمي العالمي بغية ترسيخ
معلوماتهم عن أحكام القروض والمعامالت المصرفية المعاصرة.
ومــن خــال هــذه الــزيــارة الميدانية ،تسنّ ى شــرح هــذه المعلومات
بطريقة عملية ،حيث أجــاب الموظفون والمتخصصون في البنك
على أسئلة الطالب حيال المعامالت المصرفية والقروض وبينوا
لهم الفرق بين البنوك اإلسالمية وغير اإلسالمية.
ولقد حرص قسم الدراسات اإلسالمية على ترسيخ منهج القيم
اإلســامــيــة وعلى تطبيقه فــي الــمــدرســة .فمما ال شــك فيه أن
جليا
المبادئ التي يعتنقها المرء وأن القيم التي يرتبط بها تظهران ً
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في سلوكياته ،إما بالسلب أو اإليجاب ،وهو التأثير الذي ينعكس
قطعا على تقدم المجتمع بشكل عام وعلى بناء حضارتنا بشكل
ً
ثم ،رحب قسم الدراسات اإلسالمية برمزين من رموز
خاص .ومن ّ
اإلع ــام القطري ،وهما السيد أحمد المالكي والسيدة جواهر
الحنزاب ،ممثلين عن مركز دعم الصحة السلوكية التابع لمؤسسة
قطر .ناقش المحاضران مع الطالب موضوع القيم وأهميتها لدى
المجتمع .كما ألقى كل منهما بعض المحاضرات ،والتي كان من
بينها محاضرات بعنوان "من صديقي" ،و "التسلط عبر اإلنترنت"
تفاعل
ً
و"أعطني بقدر ما تحبني" ،وهــي المحاضرات التي القــت
إيجابيا من الطالب واحتفاء منهم باألنشطة المصاحبة لها.
ً
وحرصا على المشاعر المتبادلة
وعمل بمبدأ األخوة بين المسلمين
ً
ً
فيما بينهم في شتى ربوع األرض وفي إطار دعمهم في معاناتهم
جراء االحتالل الصهيوني ،نظم طالب أكاديمية قطر حملة بعنوان
يعبرون من خاللها عن مشاعرهم تجاه
(فلسطين في قلوبنا)ّ ،
إخوانهم الفلسطينيين .ولقد نجح الطالب في جمع مبلغ من المال
إلعادة بناء إحدى المدارس التي تم تدميرها خالل الغزو الصهيوني
لغزة .عالوة على ذلك ،استضافت مدرستنا السيدة إسراء صالح،
منسقة حملة "كلنا مــريــم" ،والــتــي تــهــدف إلــى دعــم الــمــرأة في
القدس وتسليط الضوء على معاناتها .وقد أوضحت صالح أن النساء
واألطــفــال يتعرضون ألبشع أشــكــال القهر والظلم مــن االحتالل
اإلسرائيلي .ومــن أجــل تطوير األنشطة االجتماعية والمناسبات
الدينية والوطنية ،واعتماد العمل المشترك ،والخروج بتوصيات
ذات صلة باألعمال التطوعية وتعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة ،أطلق
يتيما" ،وهي
قسم الدراسات اإلسالمية
مشروعا يحمل اسم "اكفل ً
ً
حملة تستهدف جمع التبرعات لدعم األيتام المشردين في األراضي
الفلسطينية .ويكمن الهدف من هذا المشروع في إثبات الدور
الجوهري الــذي تلعبه األعمال البشرية في إحــداث فــارق وتغيير
ّ
إيجابي في حياة اآلخرين .وهو المبدأ الذي تتبناه دولة قطر بالتعاون
ّ
لمد يد العون إلى األيتام حول العالم،
مع جمعية "قطر الخيرية" ّ
اعترافا منها بأهمية الدور الذي يقوم به األفراد والمجتمعات في
ً
دعم األيتام.

نموذج األمم المتحدة

قبيل االضطراب الذي خلفته جائحة كوفيد ،-19شارك أعضاء نادي
نموذج األمم المتحدة في أكاديمية قطر – الدوحة في العديد من
المؤتمرات ،والتي تضمنت  ،MISMUNو  PHESMUNو ،DCMUN
ودائما ما يشارك الطالب خالل
إضافة إلى مؤتمر قطر للقيادة.
ً
هذه المؤتمرات بحماسة فائقة عبر باقة متنوعة من األدوار ،والتي
تنطوي على المندوبين ،والمسؤولين التنفيذيين ،والصحفيين
واإلداريين .وفي مؤتمر قطر للقيادة ،قام العديد من طالبنا بإماطة
عددا من الموضوعات المهمة.
اللثام عن عروض تقديمية تناولت
ً
والفعاليات التي حضرها أعضاء نادي
وقد بلغ مجموع المؤتمرات
ّ
مؤتمرا
نموذج األمــم المتحدة في أكاديمية قطر – الدوحة 11
ً
وفعالية 9 ،منها داخل قطر و  2على المستوى الدولي ،إضافة إلى
ّ
مؤتمر واحد لألمم المتحدة اضطلعوا فيه بدور قادة شباب من أجل
السالم والعدالة ،ومهرجان الجيل المبهر لكرة القدم ،إضافة إلى 3
أنشطة خدمية :مهرجان الصحة النفسية وحملة تنظيف الشاطئ.
نشطا ويقوم فريق تنفيذي يتألف
ً
عضوا
يتكون النادي من 43
ً
من  7أعضاء بإدارته منذ يناير  2021وحتى اآلن .وخالل الفترة من
أكتوبر  2020وحتى هذه اللحظة يخضع النادي إلدارة حصرية من
قبل فاطمة المهدي ،رئيس نموذج الهاي الدولي لألمم المتحدة
في قطر والقائم بأعمال مدير نموذج األمم المتحدة في أكاديمية
قطر – الدوحة ،لحين يتمكن موظفو األكاديمية من تولي إدارته.
هذا ،ويمكن الرجوع إلى السجل الكامل للمشاركين في المؤتمر
والتعرف على ملخصات األدوار التي قام بها كل منهم من خالل
الرابط التالي:
وبشكل موجز ،انطوت المؤتمرات التي حضرها أعضاء النادي على
ما يلي:
 .1مؤتمر قطر للقيادة ،نوفمبر  :2020شــارك في المؤتمر 10
إداري ــا.
موظفا
ً
طــاب تنفيذيين 3 ،مقدمين ،و 8صحفيين و 30
ً
أي من الطالب التوقيع بالحضور.
وخالل
الفعاليات لم ُيطلب من ّ
ّ
ولقد اضطلع الطالب بــأدوار قيادية رمــت إلــى تنظيم  88ورشة
مقدما من 11
عمل ،وقيادتها وإدارتها .ضمت ورش العمل 132
ً
دولــة حــول العالم بعروض تناولت المهارات األساسية التي أرد
الفريق التنفيذي تقديمها للقادة الشباب .وكان من بين المهارات

التي دارت حولها ورش العمل :العمل الخدمي ،ومهارات االتصال،
وتنمية الصحة النفسية ،والمشورة المهنية والتجارية ،إضافة إلى
تسليط الضوء على الرؤى المبهرة لبعض القادة الشباب البارزين حول
العالم والمعنيين بهذه المجاالت ،مثل كيهكاشان باسو ،مؤسس
ورئيس مؤسسة  .Green Hopeولمزيد من المعلومات وللحصول
على التسجيالت الخاصة بورش العمل والمواد المعروضة ،يرجى
زيارة موقعنا على الرابط التالي:
 .2مؤتمر نموذج األمم المتحدة ،جورجتاون ،نوفمبر  :2020شارك
مندوبا مــن أعــضــاء نــمــوذج األمــم المتحدة في
فــي المؤتمر 12
ً
أكاديمية قطر – الدوحة في مؤتمرهم األول لهذا العام ،حيث
تمت مناقشة عدد من القضايا العالمية المحتدمة ،كما ساهموا
في جلسة مجلس األمن من أجل السالم .وقد أحرز  4من مندوبي
األكاديمية جائزة أفضل مندوب ،على الرغم من كونها المشاركة
األولى بالنسبة لهم! كما تعلم الطالب مهارات الدعم والمناصرة
الالزمة لحماية المجتمعات العالمية المستضعفة ،مثل أصحاب
الهمم ،والالجئين ،والنساء والفتيات.
 .3مؤتمر األمم المتحدة ،أكاديمية نيوتن الدولية ،نوفمبر :2020
شارك  5مندوبين من نموذج األمم المتحدة في أكاديمية قطر
الفعالية التي ُعهد إلى الشباب بتولي قيادتها،
– الدوحة في هذه
ّ
وحصل اثنان منهم على جائزة أفضل مندوب مرة أخرى!
 .4نموذج األمم المتحدة ،مدرسة بارك هاوس اإلنجليزية ،ديسمبر
 :2020شارك  9مندوبين من نموذج األمم المتحدة في أكاديمية
قطر – الدوحة في هذا المؤتمر ،حيث حصل  3منهم على جائزة
أفضل مندوب مرة أخــرى! ولقد ركز هذا المؤتمر على الموضوع
الذي طرحناه لهذا العام ،وهو "إعــادة اختراع النار" ،وهو موضوع
واســع يتيح لنا فرصة معالجة قضية الوصول الشامل إلى طاقة
حديثة ،وموثوقة ،ومستدامة وذات تكلفة معقولة من النفط،
والفحم والطاقة النووية.
 .5مهرجان الجيل المبهر لكرة القدم ،ديسمبر  :2020شارك اثنان
من طالب نموذج األمم المتحدة في أكاديمية قطر – الدوحة في
هذه المهرجان ،حيث تعلموا باقة متنوعة من المهارات القيادية
من خالل الرياضة.
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 .6سلسلة الحوار العالمي حول التعليم من أجل العدالة التابعة
لألمم المتحدة ،ديسمبر  :2020شــارك اثنان من طــاب نموذج
الفعالية التي
األمم المتحدة في أكاديمية قطر – الدوحة في هذه ّ
وفودا من موظفي األمم المتحدة
استمرت لمدة  3أيام وتضمنت
ً
الفعالية
وعددا من القادة العالميين .ترأس حلقة النقاش في هذه
ّ
ً
كل من أوكسانا بيزيك ،كلية الصيدلة بجامعة كاليفورنيا في لوس
أنجلوس ،وشيوماي وانغ ،جامعة بكين للمعلمين وأديبايو ألونج،
أحد المراهقين الذين وقعوا ضحية للمنتجات الطبية المزيفة في
ـادي ،بل
يتحول بعد هذه التجربة إلى
نيجريا ،والــذي لم
صيدلي عـ ّ
ّ
ّ
أيضا بتأسيس شركة تقوم على استخدام أجهزة نانو الماسحة
قام ً
للمساعدة في اكتشاف المنتجات الطبية المزيفة .كما شارك
أحــد طــاب نموذج األمــم المتحدة في أكاديمية قطر – الدوحة
في حلقة نقاشية أدارهــا هاسيثا سينيفيراثن ،أحد أعضاء الفريق
التنفيذي في نموذج الهــاي الــدولــي لألمم المتحدة في قطر.
وخالل الجلسة ،تمت مناقشة الدور الذي يمكن للقادة العالميين
في األمــم المتحدة القيام به للعمل مع األص ــوات الشابة بغية
إحداث تأثير ملموس!
 .7تنظيف الشاطئ ،يناير  :2021انضم  8مــن طــاب أكاديمية
قطر – الدوحة إلى حملة "النشطاء الفاعلين" التي أطلقها طالب
األكاديمية بالتعاون مع مشروع الدوحة لألعمال البيئية وتهدف
إلى تنظيف الشاطئ ،حيث قاموا بجمع ما يزيد على  600كجم من
القمامة في ساعة واحدة ،كما قاموا بإنقاذ سلحفاة بحرية علقت
على الشاطئ!
 .8مهرجان الصحة النفسية ،فبراير  :2021بالتعاون مع مركز السدرة،
وقــع  8من طــاب نموذج األمــم المتحدة في أكاديمية قطر –
ّ
الــدوحــة للمشاركة في أعمال مهرجان الصحة النفسية والقيام
بتنظيمه ،كما قــامــوا بإنشاء مكتب مساعدة خــاص بتكنولوجيا
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المعلومات وتكوين دوائ ــر جماعية صغيرة لدعم الفريق الــذي
يعمل خلف كواليس المهرجان .يمكن الوصول إلى مقطع الفيديو
القصير الخاص بالمهرجان ،كما يمكن الحصول على تسجيالت كاملة
لمهرجان الصحة النفسية والتي توضح للشباب القطري ماهية
االكتئاب ،والقلق واإلدمان ،وذلك عبر موقعنا على الرابط التالي:
 .9نموذج األمم المتحدة ،جامعة نورثويسترن ،يناير  :2021انضم
 5مندوبين من طالب نموذج األمم المتحدة في أكاديمية قطر –
الفعالية التي يتولى الطالب قيادتها ،حيث حصل
الدوحة إلى هذه
ّ
جميعهم على جائزة أفضل مندوب!
 .10نموذج األمم المتحدة ،مدرسة الخور الدولية ،مارس :2021
انضم اثنان من طالب نموذج األمــم المتحدة في أكاديمية قطر
الفعالية ،إضافة إلى إحدى المسؤوالت ،والتي
– الدوحة إلى هذه
ّ
حصلت بدورها على إشادة إزاء أدائها المتميز.

أدوارا تنفيذيه في تخطيط األهداف التعليمية والخدمية للمؤتمر
ً
وتنفيذها ،إضافة إلى اضطالعهم بمهام إدارية ،وصحفية ورئاسية،
إضافة إلى القيام بدور المندوبين .كما عمل طالب األكاديمية مع
كبار موظفي األمم المتحدة وغيرهم من موظفي المنظمات غير
الحكومية بغية تعزيز فهمهم للقضايا المدرجة على جدول األعمال،
والتي تركز في نسخة هذا العام على صوت الشباب وتغيير المناخ
وفق الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة .صور ثيمون قطر
.2021
 .13نموذج األمم المتحدة ،روبرتس ،عبر اإلنترنت 10-13 ،أبريل:
الفعالية
شارك  6من مندوبي أكاديمية قطر – الدوحة في هذه
ّ
التي أقامتها كلية روبرتس في اسطنبول ،حيث حصل أحد الطالب
طالبا!
على مرتبة أفضل مندوب ضمن لجنة ضمت أكثر من 90
ً

 .11نموذج األمم المتحدة  ،MSMUNقطر ،مارس  :2021انضم 5
مندوبين ،و  3تنفيذيين ،و  6مسؤولين ،و  9إداريين و 5صحفيين من
طالب نموذج األمم المتحدة في أكاديمية قطر – الدوحة إلى هذه
الفعالية الرائعة .ولقد ركز المؤتمر في نسخته الحالية على أهداف
ّ
التنمية المستدامة ،وتضمن أنشطة خدمية ،مثل توجيه األقران
لأليتام في بنغالديش ،والمدارس البيئية ،وتــداول إحدى القضايا
فــي محكمة صــوريــة تحت إش ــراف عــدد مــن المحامين المحنكين
والجمعيات الخيرية المحلية بالتعاون مع جمعية وهاب التطوعية.
الفعالية المميزة التي انعقدت على مدار
تسنى للطالب خالل هذه ّ
يومين تعلم كيفية تحريك النقاش والمضي به إلى حيز التنفيذ.
 .12نــمــوذج اله ــاي الــدولــي لــأمــم الــمــتــحــدة فــي قــطــر (ثيمون
طالبا مــن أكاديمية قطر – الدوحة
قــطــر) 4-7 ،أبــريــل :تولى 49
ً
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الرياضة
كبيرا في برنامج ألعاب القوى وأنشطتنا
اضطرابا
شهدنا هذا العام
ً
ً
المقررة ،وكان ذلك نتيجة لتفشي جائحة كوفيد.-19
ففي مستهل العام الدراسي  ،2021-2020أبلغتنا وزارة الصحة
العامة وفريق عمل مؤسسة قطر بإلغاء األنشطة الرياضية.
ومــن أجــل االســتــعــداد لــعــودة األنــشــطــة الــريــاضــيــة ،قمنا بــإرســال
أيضا مشاركة
استطالع خاص باألنشطة إلى جميع الطالب ،كما تم ً
استمارات التسجيل في فرقنا الرياضية.
وقد أماط االستطالع الذي أجريناه اللثام أمامنا عن األنشطة التي
كان طالبنا يبحثون عنها (كما هو موضح أدناه).

تنس الريشة (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)
كرة السلة (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

كرة القدم (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

الجولف (نادي المدينة التعليمية للجولف)

الجمباز (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

ركوب الخيل (الشقب)

الكاراتيه (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

البادل (نادي بادل إن)

التزلج بالعجالت (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)
االسكواش (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

السباحة (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

التايكوندو (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)
التنس (المركز الترفيهي في مؤسسة قطر)

ولسوء الحظ ،حدث ارتفاع في عدد حاالت اإلصابة بمرض كوفيد-19
في قطر بعد أربعة أسابيع من إطالقنا لألنشطة ولبرنامج ألعاب
القوى ،مما حدا بفريق عمل مؤسسة قطر إلى التوجيه بإلغاء جميع
هذه األنشطة.
وفي محاولة منا للحفاظ على نشاط طالبنا ومشاركتهم ،سعى
قسم ألعاب القوى في األكاديمية إلى تقديم برامج مناسبة عن
ُبعد باالستعانة بفريقي البرمجة الرياضية وتنمية المجتمع في
مؤسسة قطر.

ويشير التحسن الملحوظ في أعداد اإلصابة بكوفيد  19في قطر
إلى إمكانية استئناف برنامجنا بحلول شهر يناير  ،2021مع حرصنا
على االمتثال التام لإلرشادات الصارمة الصادرة عن وزارة الصحة
العامة وفريق عمل مؤسسة قطر ،وذلــك لضمان سالمة جميع
والحد من خطر العدوى.
المشاركين
ّ

تــم اإلعــــان عــن ه ــذه األنــشــطــة فــي الــمــدرســة عــبــر الــشــاشــات
التليفزيونية ،كما قمنا بإرسالها بصفة أسبوعية إلى الطالب في
منازلهم عبر النشرة اإلخبارية للمدرسة (أخبار).

ولقد تمكنت المدرسة الثانوية في األكاديمية من تقديم باقة
واسعة من األنشطة لطالبها خالل هذه الفترة ،وتضمنت ما يلي:

كــان من بين فــرص الرياضة اإللكترونية التي قدمتها
األكاديمية ما يلي:

• لعبة كرة السلة NBA2K 21
• فيفا 21
• دوري األساطير

وفيما يتعلق بالبطوالت والمنافسات المحلية واإلقليمية ،فلم يتم
أي من المسابقات التي تقدمها المدارس القطرية المتحدة
تنظيم ّ
الناطقة باإلنجليزية ،أو مؤتمر أنشطة مــدارس الشرق األدنــى أو
االتحاد القطري للرياضة المدرسية التابع لمؤسسة قطر خالل العام
الدراسي .2021-2020

انطوت هذه األنشطة على ما يلي:
كرة القدم للبنين

كرة القدم للبنات

كرة السلة للبنين

كرة السلة للبنات

تنس الريشة

المضمار والميدان

هاثا يوغا

لياقة المشي

نادي األعمال

أصدقاء المكتبة

نادي الشطرنج

ألعاب الصداقة

أولمبياد الرياضيات

األلعاب األكاديمية

الرفق بالحيوان

التجهيز الختبار الكفاءة اإلكلينيكية للمملكة
المتحدة ( )UKCATواختبار التقييم المدرسي
()SAT
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•
•
•
•
•

حصص التدريب على الدراجات الهوائية (ركوب الدراجات داخل
المنازل) االفتراضية
حصص الجمباز االفتراضية
حصص اليوغا االفتراضية
حصص التدريبات المتواترة عالية الكثافة (هيت) االفتراضية
حصص التوازن الجسدي االفتراضية

عــاوة على ما سبق ،أعلنت األكاديمية عن إتاحة عدد من فرص
الــريــاضــة اإللــكــتــرونــيــة لــلــطــاب مــن أج ــل إيــجــاد ن ــوع مــن التفاعل
االجتماعي خالل تلكم األوقات الصعبة.
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المكتبات والتعلم في
القرن الحادي والعشرين
المدرسة االبتدائية

شاركت مكتبات المدرسة االبتدائية في أكاديمية قطر – الدوحة في
فعالية "أسبوع االستدامة" وذلك من خالل قيامها بحملة توعوية
ّ
عبر أرجــاء المجتمع المدرسي ،حيث قامت بتصميم لوحة إعالنية
كتبا عن االستدامة .بعدها ،تم تشجيع المعلمين والطالب
تضم ً
على استخراج هذه الكتب لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع المهم.
وبالتالي ،ساهمت المكتبات في تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة
ودعم أهداف التنمية المستدامة في المجتمع بأكمله.
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المدرسة الثانوية

توفر مكتبة المدرسة الثانوية في أكاديمية قطر – الدوحة الدعم
التعليمي الـــازم للطالب مــن الــصــف  6وحــتــى الــصــف  ،12كما
تشجعهم على تبني القراءة في مجتمعهم المدرسي .وبالتعاون مع
معلمي الصفوف ،تعمل المكتبة على تقديم مهارات القرن الحادي
النقدي ،ودروس محو األمية
والعشرين ،والمتمثلة في التفكير
ّ
أيضا في 12
اإلعالمي .وتشترك المكتبة ً
المعلوماتية والتثقيف
ّ
موردا عبر اإلنترنت بغية تلبية احتياجات الطالب ،كما يمكن للطالب
ً
استخدام العديد من الموارد األخرى الموجودة على اإلنترنت والتي
توفرها مكتبة قطر الوطنية.
ونحرص في المدرسة على تعليم الطالب آلية البحث عن المعلومات
تمهيدا لتقييم
باستخدام هــذه الــمــوارد القائمة على اإلنــتــرنــت،
ً
مصداقيتها وتدوين مالحظاتهم عليها ،وإعادة صياغتها وتلخيصها
في أوراقهم البحثية .وتتبع هذه المهارات منهجية انتقالية تبدأ
بالمستوى التمهيدي مع التحاق الطالب بالمدرسة المتوسطة،
ثم المستوى المتوسط مع التحاقه بالمدرسة الثانوية .ومع تخرج
الطالب في الصف  ،12يكونون قد أتقنوا هذه المهارات وصاروا
على أهبة االستعداد الستخدامها في كلياتهم.
إجمالي على مــواد مطبوعة،
تشتمل مجموعة مــواردنــا بشكل
ّ
ـوردا بلغات
ـ
م
40618
تعدادها
وإلكترونية ،وسمعية بصرية يبلغ
ً
متعددة (اإلنجليزية ،والعربية ،والفرنسية واإلسبانية) .كما تشترك
مورد عبر اإلنترنت بغية تلبية احتياجات الطالب،
ٍ
أيضا في 12
المكتبة ً
كما يمكن للطالب استخدام العديد من الموارد األخرى الموجودة
على اإلنترنت والتي توفرها مكتبة قطر الوطنية .إضافة لما سبق،
تشترك المكتبة فيما يقرب من  24دوريــة ومجلة بلغات مختلفة
لــروادنــا .وفــي مكتبة المدرسة
لتلبية االحتياجات المعلوماتية
ّ
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زيارة واقعية أم افتراضية .في المدرسة أم عبر اإلنترنت

فرصا قائمة على مفهوم "الخدمة في إطار
الثانوية ،نمنح الطالب ً
العمل" ،وذلك من خالل عملهم كعناصر مساعدة في المكتبة.

زيارات المؤلفين

تسهم الزيارات التي نقوم بها للمؤلفين في إشعال جذوة اإلبداع
لــدى الطالب .فلكل قصة حكاية ،ولكل جهد دافــع ولكل مهارة
وظيفة ،وهي العناصر التي صاغت كيان المؤلف وصقلت موهبته.
نجتمع مــع المؤلفين ليشاركونا هــذه الــعــنــاصــر ،ليحظى كتّ ابنا
الواعدون بفرصة االستمتاع والتعلم من هذه المحادثات الشيقة.

ورشة عمل المؤلف

استمرار مسيرة اإلبداع والتعلم
طالب الصفين  6و  7في األكاديمية

قام المؤلف والرسام الشهير ،كريس وايت ،بإجراء زيارة افتراضية
لطالب الصفين  6و  7باألكاديمية خالل يومي  29مارس و  1أبريل
يعد وايــت من المؤلفين الفكاهيين ومــن فناني الرسوم
.2021
ّ
المتحركة المبدعين .ولقد كان لمزج وايت الفكاهة بالكتابة والتأليف
جليا من خالل
أثر بالغ في إدخال البهجة على طالبنا ،وهو ما بدا ً
مشاركاتهم الحماسية خالل الزيارة االفتراضية.
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حصص وموارد عبر اإلنترنت

زيارة واقعية أم افتراضية .في المدرسة أم عبر اإلنترنت

منصة  – FOLLETTSHELFتحتوي على موارد إلكترونية لمختلف
وحدات البحوث واالستقصاء

استمرار مسيرة اإلبداع والتعلم
طالب الصفين  6و  7في األكاديمية

دروس محو األمية المعلوماتية
مكتبة المدرسة الثانوية في األكاديمية

التعلم المدمج
أيضا
نظرا لتكيف المدرسة مع التعلم المدمج ،قامت المكتبات ً
ً
باستخدام عــدد مــن المنصات القائمة على اإلنــتــرنــت لمشاركة
مواردها وإعطاء دروسها الخاصة بمحو األمية المعلوماتية ،حيث
قمنا باستخدام منصة  Follettshelfفي إعــداد الموارد الخاصة
بمختلف وحدات البحوث واالستقصاء ونشرها ،كما تم إتاحة الرجوع
إليها على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .إضافة لذلك ،قمنا
بعقد دروس حول منهجية البحث والنزاهة األكاديمية عبر منصة
 Google Meetsكــي يتمكن جميع الــطــاب مــن الــدخــول إليها

38

الدوحة الـتـقـريــر الـسنــوي 2021-2020
أكاديمية قطر ّ -

واالستفادة منها .كما قما بمشاركة تسجيالت هذه الدروس مع
طالبنا كي يتسنى لهم االستماع إليها في األوقات المناسبة لهم.
عالوة على ذلك ،قمنا بإنشاء نماذج جوجل ومشاركتها مع طالبنا
بهدف تمكينهم من طلب موارد مطبوعة لقراءاتهم العامة (طلب
كتاب من المكتبة) ومــوارد وإرشــادات إلكترونية ألبحاثهم (طلب
دعم بحوث /موارد).
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الحياة الطالبية

خدمات الدعم الطالبي

برنامج الموهوبين

قائمة بالجامعات التي قبلت التحاق طالب أكاديمية
قطر – الدوحة بها

على الرغم من أن اللوائح الخاصة بجائحة كوفيد 19 -تسببت في
تغيير شكل العديد من األنشطة األكاديمية الالمنهجية ،استمر
عــدد مــن طــاب الصف  6وحتى طــاب الصف  10فــي مواجهة
هذه التحديات ،حيث شاركوا في باقة متنوعة من ورش العمل،
واألنشطة والمسابقات عبر اإلنترنت .كما قاموا بكتابة العديد من
حل مشكالت رياضية،
القصص والمقاالت الصحفية ،والعمل على ّ
وإجراء مقابالت وإنشاء عروض تقديمية متعددة الوسائط .إضافة
لما سلف ،عمل هؤالء الطالب مع عدد من الوكاالت الخارجية ،مثل
عددا من الجوائز والمنح
الجامعات والمؤسسات المحلية ،وأحرزوا
ً
وحصلوا على دعم من المتخصصين والخبراء إلعداد نماذج األعمال
الخاصة بهم .وعبر مختلف المسارات ،عمل الطالب بشكل مستقل
ومن خالل فريق صغيرة وأظهروا مرونة فائقة ومثابرة ملحوظة
فــي إطــار سعيهم لتعزيز مهاراتهم وتنمية مــهــارات جــديــدة في
مجاالت تنطوي تحت إطار مناهجهم الدراسية وخارجها :كالعلوم،
والرياضيات ،والكتابة ،والهندسة ،وريادة األعمال ،والفنون والرياضة
والترفيه.

حظى طالب دفعة  2021في أكاديمية قطر – الدوحة بالقبول
لدى الجامعات التالية:

قطر :وايل كورنيل للطب – قطر ،جامعة كارنيجي ميلون في قطر،
جامعة نورثويسترن في قطر ،جامعة جورجتاون في قطر ،جامعة
تكساس إي أند أم في قطر ،جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر،
جامعة قطر ،جامعة كالجاري في قطر ،جامعة أبردين في قطر،
جامعة ليفربول جــون مــوريــس فــي قــطــر ،كلية أحــمــد بــن محمد
العسكرية ،كلية الزعيم الجوية ،برنامج الجسر األكاديمي.
المملكة المتحدة :كلية برايتون وساسكس للطب ،كلية كينغز
لندن ،جامعة دورهــام ،جامعة إس أو إي إس لندن ،جامعة سيتي
لندن ،جامعة رويــال هولواي ،جامعة كوين مــاري ،جامعة برونيل،
جامعة يورك ،جامعة باث ،جامعة مانشستر ،جامعة نوتنغام ،جامعة
سنترال النكشاير ،جامعة ساسكس ،جامعة ليفربول ،جامعة برايتون،
جامعة شيفيلد ،جامعة ستراثكاليد ،جامعة أبردين ،جامعة ريجنت
لندن ،جامعة وستمنستر ،جامعة ليدز ،جامعة بورتسموث ،جامعة
بريستول ،جامعة ليستر ،جامعة كوفنتري ،جامعة كارديف ،جامعة
غرينتش ،جامعة غرب إنجلترا  -بريستول ،جامعة شيفيلد هاالم،
جامعة مانشستر متروبوليتان ،جامعة ترنت نوتنغهام ،جامعة إدنبرة
نابير ،جامعة وستمنستر ،جامعة ساري ،جامعة ميدلسكس ،جامعة
بيركبيك بلندن ،جامعة دي مونتفورت ،جامعة لينكولن ،جامعة
الفنون اإلبداعية.
أيرلندا :كلية ترينيتي دبلن والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا

الــواليــات المتحدة األمريكية :جامعة بنتلي ،جامعة بوسطن،
جامعة ديبول ،جامعة دريكسيل ،كلية إنديكوت ،جامعة إيموري،
جامعة ف ــورده ــام ،جامعة ج ــورج مــيــســون ،كلية مــانــهــاتــن ،كلية
ماريماونت مانهاتن ،ذا نيو سكول ،جامعة نورث إيسترن ،جامعة
واليـــة بنسلفانيا ،معهد روز – هــولــمــان للتكنولوجيا ،جامعة
سوفولك ،جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس ،جامعة كاليفورنيا سان
دييغو ،جامعة ال فيرن ،جامعة إلينوي في إربانا-شامبين ،جامعة
سان دييغو ،معهد وينتورث

التطوير المهني
• قدم برنامج البكالوريا الدولية كتيبات إرشادية جديدة للمواد أثناء
هذه الفترة ،كما شارك عدد من المعلمين في ورش عمل معهد
التطوير التربوي بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية تناولت
اكتساب اللغة في برنامج السنوات المتوسطة ،والرياضيات،
الشخصي والوحدات متعددة التخصصات.
والمشروع
ّ
• شارك عدد من المعلمين في الفئة الثالثة من مساق "نظرية
موسعة لموضوع مركّ ز.
المعرفية" ،وهي عبارة عن مقالة ّ
• شارك منسقا برنامج السنوات المتوسطة وبرنامج الدبلوم في
االفتراضي لبرنامج البكالوريا الدولية.
السنوي
المؤتمر
ّ
ّ
• حصلت المدرسة بأكملها على تــدريــب حماية مــن المستوى
الثاني تحت عنوان "مكافحة التنمر".

هولندا :جامعة أمستردام ،جامعة الهاي للعلوم التطبيقية ،جامعة
جرونينجن ،جامعة هانز للعلوم التطبيقية ،جامعة أوتريخت
سويسرا :معهد غليون للتعليم العالي
فرنسا :الجامعة األمريكية في باريس
لبنان :الجامعة األمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية األمريكية
تركيا :جامعة إسطنبول ميديبول ،جامعة كوتش ،جامعة بهتشه
شهير ،جامعة سابانجي ،جامعة شرق البحر المتوسط
مصر :الجامعة األمريكية بالقاهرة ،جامعة نيو جيزة ،جامعة الجاللة
البحرين :الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (البحرين)
غرينادا ،منطقة البحر الكاريبي :كلية الطب بجامعة سانت جورج
كــنــدا :جــامــعــة مــاكــجــيــل ،جــامــعــة تــورنــتــو ،جــامــعــة أوت ـ ــاوا ،جامعة
ساسكاتشوان ،جامعة مانيتوبا ،جامعة ألبرتا ،جامعة كولومبيا
البريطانية ،جامعة فيكتوريا ،جامعة ماكماستر ،جامعة كارلتون،
جامعة ترينيتي ويسترن ،كلية أونتاريو للفن والتصميم ،جامعة
ميموريال في نيوفاوندالند
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قصص في مؤسسة قطر
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tinations in Bulgaria: Varna
and Burgas.
Q Group Chief Executive
Akbar al Baker said: “This
agreement with Bulgaria Air
follows other recent partnership announcements we have

a partner enabling our passengers to travel quickly and
conveniently to over 170 destinations with Qatar Airways.
This cooperation is only a
part of our long-term development strategy and we are
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The Last Word
ucation adviser, who told the
conference: “If we talk about
this crisis as being a catalyst for
change, it may be an opportunity to recognise that, globally, today’s education systems are still

Other challenges, he said,
include the acute inadequacy
of education offerings. “In the
case of higher education, it’s
very evident there is an excessive academic workload, while

disconnected knowledge.
“Consciously designing for a
‘new normal’ will require signiﬁcant political willingness, an eagerness to disrupt, eagerness to
consider innovative and feasible

He also shared his view that,
in the past, education systems
have based too many decisions
“on anecdotes and emotions, not
on rationalistic evidence”, adding: “Something that this crisis

comes for schools to reopen,
educators should consider “how
to can make it a space for a richer
human exchange” and “how to
build intentionality into what
we’ve been doing accidentally.”
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ead of Hamad Medical
Corporation’s (HMC)
Urology
Department
has emphasised that offering urgent medical and counselling services remotely has
succeeded in providing highquality healthcare to all patients
amid the coronavirus disease
(Covid-19) crisis.
Speaking to Qatar News
Agency (QNA), Dr Khaled alRumaihi said that 95% of HMC
clinics provide services remotely, adding that the remote
urgent consulting services witnessed a large turnout since its
launch three weeks ago, as it
received more than 4,000 calls
in the second week, with the
expectation that the number
Gulfdue
Times
will rise
to
Saturday,
Aprilcommunity
25, 2020
awareness about the service.
HMC has launched many
medical services and urgent

consultations via a remote system as part of the preventive
measures to limit the spread of
Covid-19.
The services provided remotely are divided into two
parts.
The ﬁrst relates to services in
outpatient clinics, where consultant doctors communicate
with patients who have prior
appointments at HMC hospitals
and provide services to them by
phone.
The second is for urgent
consultations, where patients
call 16000 and choose number
three for urgent medical advice.
Dr al-Rumaihi said that HMC
launched the remote medical
consultations due to the spread
of the Covid-19 pandemic, as
the goal is to reduce the hospital attendance of patients as
much as possible to preserve

The urgent consulting
service received about
2,400 calls in the first
week of its launch,
and 4,000 calls in the
second week

their safety and health from
the possibility of infection
transmission to them.
He explained that medical
consultations and services remotely take place during the
conversation between the doctor and the patient by phone,
and in some cases, visual communication technology can be
used to provide the medical
service.
He said that the aim of
launching the service is to
avoid the problem that the
patient does not have an appointment in the HMC outpatient clinics, as well as

reduce the pressure on the
emergency department where
urgent medical services can be
provided from a distance.
Dr al-Rumaihi explained that
services are provided remotely
through a centre affiliated with
HMC, which consists of two
teams, the ﬁrst includes general
medicine doctors who receive
phone calls from the patients
and learn about the patient’s
condition, then they transfer
it to the second team, which
consists of specialists.
The urgent consulting service received about 2,400 calls in
the ﬁrst week of its launch, and
4,000 calls in the second week,
indicating that 40-48 % of the
calls were to Qatari citizens.
Dr al-Rumaihi pointed out
that if the doctor thinks that
the patient needs a direct medical examination, an urgent ap-

pointment is arranged for him
and the required checks are
provided or transferred to the
emergency department.
He explained that entering
the hospital or outpatient clinic
is by registering the patient’s
name at the reception, with
conditions for adhering to the
health instructions, including
wearing a face mask and other
protective matters against the
risk of infection.
The remote urgent consultation service was initially
launched in urology, orthopaedics, general surgery, internal
medicine, ENT, dermatology,
neurology, dentistry, hematology and oncology, paediatrics,
gynaecology, cardiology, mental health, and elderly diseases,
and these specialisations will be
increased regularly.
Dr al-Rumaihi noted that
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about yourself or your baby’s health.
Ask if they can refer you for mental
health support.
Talk with your family and friends
over the phone and through video calls.
Make time each day to connect with
someone you love and who you know is
supportive.
Stay away from disturbing social
media and TV programmes and request
your friends and family to avoid sending you messages that are negative.
zPreparation and planning:
Some women ﬁnd it helpful to divide
their day into four parts: rest, enjoyable
activities, work and exercise. Set a certain time of the day for each part.
zPrepare a plan in case you need to
visit the hospital urgently, including:
Keep important phone numbers ready
and easy to call such as: ambulance
service, family and friends who you will
need to call in case of emergency and let

Dr Felice Watt

them know they are on your list.
Once the baby is born keep the paediatricians or family doctors number
accessible.
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meditation, slow breathing,
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Parents too play crucial role in
online learning: QAD officials

QAD offers uninterrupted learning
through distance education
By Joey Aguilar
Staff Reporter
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food baskets will be distributed
to meet the needs of poor families over the holy month of Ramadan. It is meant to make them
happy and satisﬁed in these
blessed days, as part of QRCS’
mission of reaching out to the
vulnerable everywhere.

tributed to families and workers,
respectively.
Regarding how this food assistance will be delivered, Muna
Fadhel al-Sulaiti, executive
director of QRCS’ Volunteering and Local Development
Division, said: “Using modern
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COMMUNITY
Qatar Academy student
bags first position in
AWS challenge
Qatar Foundation International and
SIMA Classroom recently organised
Arab World Spotlight (AWS)
challenge and invited students
to ‘explore the complex issues of
stereotyping, discrimination and
diversity and to take action through
the creation of a collaborative
digital media project.’ Maha N
al-Thani, a student of Grade V
at Qatar Academy, bagged first
position in the challenge for her
thoughtful, multimedia reflection on

a featured film of her choosing.
“The experience was very fun…
finding out that I made the top five
was one of the best days in my
life. I was filled with many different
emotions and I was very pleased
with my results,” Maha said.
Maha chose a short film, titled
Fledgling, which details the journey
of hope for a boy within a refugee
camp — who chooses to keep his
mind focused on positivity in the
midst of his circumstances.
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Young activists in Qatar call for
action against plastic bags
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DPS-MIS students attended an
online debate workshop
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provided an insight to the details of framing and equipped
Team of Debaters`P1!F%!FI3+)1(/1!1+!.(8#!(/!F/F1F(1F8#!7FH#!1.F%b!+/#!1.(1!(44)#%%#%!(/!F%%2#!1.(1!F%!*+F/*!1+!FI3(61
of DPS-Modern Indian School (DPSthe participants with techniques to hone their presentation,
MIS) recently attended
an online workshop on ‘Framing’
+/!2%!(/4!+2)!Q212)#9!P1!6(I#!1+!2%!7(%1!'#()!$.#/!(!*)+23!+Q!2%!$#)#!1.F/HF/*!+Q!F4#(%K!(/4!$#
organised by Qatar Debate via ‘Microsoft Teams’ application. persuasion, critical thinking and argumentation skills.
c2%1! 1.+2*.1! d7#1Z%! 1)'! 1+! .#73! J(/! 37(%1F6Z9! "+$! $#! ()#! 1)'F/*! 1+! #/6+2)(*#! +1.#)! 3#+37#! 1+! 1.F/H
The second session was an interactive and practice session
The workshop was conducted by Mubarrat Wassey in
1.#!%(I#!J'!%.+$F/*!1.#I!3F612)#%!+Q!.+$!$#Z)#!1)#(1F/*!1.#!#()1.K!.+$!F1!$(%!J#Q+)#K!(/4!.+$
where the students, divided into teams, were given a
two different sessions,
and focused on motion analysis,
1.F%!6.(/*#!F%!FI3(61F/*!+/!37(/1%K!(/FI(7%K!(/4!2%9a
chance to present their case on the given motion, which
importance of principles,
and formation of constructive
was followed by a constructive feedback.
arguments, burden play and context shifting. He also
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Voltaire School organises
Qatar National Scratch
Coding Competition
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W Doha announces Ramadan Delivery
menu and special boxes
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stated a press release. Wassim Daaje, General Manager
of W Doha, said, “The Holy Month of Ramadan is upon us
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Voltaire School, in partnership with
MIT Media Lab, recently organised
Qatar National Scratch Coding
Competition. Over 17 students across
Qatar working since December 19
on designing and creating a video
game, a story or an animation in
English, Arabic or French about FIFA
World Football Cup 2022 in Qatar and
Unesco SDGs bagged positions in the
competition.
Over 350 students from 75 national
and international schools had
registered and more than 160
projects were submitted. QNSCC
targets young innovative coders and
aims to develop youth’s creativity
and innovation and inspire next
generation to pursue careers in
digital professions to prepare them
for the future. The competition was
founded by Eman Khouja, Computer
Science Teacher at the French-Qatari
School Voltaire. The scheduled
award ceremony, organised by
Qatar Ministry of Education and
Higher Education and Qatar National
Research Fund, has been delayed
due to Covid-19 crisis, however,
the winners will be awarded once
everything gets back to normal
schedule and routine. The winners
of Elementary category, included
Karnick Elamparithi Kala and Ashish

Devan Kalyana Sundaram, from
Noble International School, mentored
by Kala Renganathan, first position;
Abdul Karim Tahir, from Mesaieed
International Private School, mentored
by Mark Cowper; Layan Mustafa and
Fatima Mahmoud, from Sumayyah
Primary School For Girls, mentored
by Rawan Abu Hatab, third position;
and Abdul Hadi Hossam and
Mohammed Hossam, from Eadad
International Academy, mentored by
Samiha Saleem, fourth position. The
winners of Junior category, included
Mohammed Sameer Albarghoothi
and Tameem Sameer Albarghoothi,
from Doha Preparatory School For
Boys, mentored by Nour Aldeen
Nawafleh, first position; Tarteel Emam
and Aisha Mohammed, from Al Maha
Academy For Girls, mentored by Fozia
Akhtar, second position; Alisha Abdul
Nasir and Amana Sajid, from Al-Khor
International School, mentored by
Naresh Kondapuram, third position;
and Abdulla al-Fakhroo and Yousef
Ibrahim, from Qatar Science And
Technology Secondary School,
mentored by Essa Sweidan, fourth
position. Asim Jawahir and Vyshnav
Vijay, from Al-Khor International
School, mentored by Bharati Patel,
bagged first position in Senior
Category.
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once again, and we can’t think of anything more important

than setting up the perfect Iftar and Suhoor scene for
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of our Ramadan flavours and experiences through our
curated menus to connect with people and ensure that
they embrace the spirit of Ramadan Iftars and Suhoors,
while staying safe. We wish everyone in Qatar a blessed
and +/!
safe(!Ramadan
our1+!heartfelt
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the challenge in these unprecedented times and we have
no doubt that we will get through this together.”
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Throughout the Holy Month of Ramadan, people at home
can still create a vibrant atmosphere of their own and
%(F4!O)(4#!=!%124#/1!5('FJ(!C2g(Q#)Fc(9!`L1.#)!3#+37#!$F77!Q+77+$!$.(1!0(1()!4F4!(/4!$#!6(/!%.+$
enjoy the exclusive flavours of W Doha’s home-made
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‘Ramadan dish of the day’ or choose among an array of
options from the W2GO delivery menu. Pre-order of dish
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of the day will be available the day before until 12pm the
day,
at QR145
per person.
J#6(2%#! 42)F/*! 1.#! 1+2)/(I#/1! 1.#! 3+327(1F+/!next
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With no doubt that sharing remains at the very heart of
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every Iftar table, W Doha also offers a variety of Ramadan
themed sharing boxes for people to enjoy at home
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37(%1F6!
J(*%K!
1.#)#! F%!the
/+!Dessert
3+F/1! F/ box at QR175
Mezze
boxJ21!
at QR150
and the Majdoul date box at QR75.
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W Doha has also made sure to sweeten up its menu
with a variety of delectable choices with the W cakes
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freshly baked Baklavas from the special Ramadan
Baklava
collection. W Doha guests can also amplify their stay
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using
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the W booking code ‘WDOHA20’. The offer is valid until
Doha Hotel & Residences has announced the launch of its
December 2021.
Ramadan Delivery menu and special boxes to encourage
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