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آل محمود يشارك في احتفال سفارة اليابان بعيد ميالد االمبراطور

دورة تدريبية لتأهيل حامالت الثانوية للعمل كمعلمات مساعدات بالروضة 
واالبتدائي

مساعد عبدالعظيم 

عقدت هيئة التعليم بالتعاون مع جامعة قطر مؤخرا دورة تدريبية إلعداد معلمات مساعدات مؤهالت تأهيال 
الثالث  تربويا لمساندة معلمات الصفوف في المراحل التعليمية األولى ومرحلة رياض األطفال حتى الصف 
البرنامج نظمته هيئة التعليم بالمجلس األعلى للتعليم العداد  البرنامج 35  متدربة.  االبتدائي. شارك في 
بجودة  يرتقي  تميز  تعليم  لتقديم  الصفوف  معلمات  لمساعدة  تربويا  تأهيل  مؤهالت  مساعدات  معلمات 
المخرجات الطالبية في المراحل االولى للتعليم وتلبية حاجة المدارس المستقلة من هذه المهنة. بلغت عدد 
ساعات البرنامج376  ساعة تدريب منها 300  ساعة للتدريب العملي حول أهداف البرنامج تقول الدكتورة 
كارين كيللي مسؤولة برنامج التعليم المبكر بهيئة التعليم ان مرحلة رياض األطفال والصفوف األولــى من 
المرحلة االبتدائية التي تزداد فيها حركة األطفال تحتاج الى معلمات مساعدات ليقمن بدعم معلمات هذه 
بالتعاون مع جامعة  البرنامج  التي تتسم بأهميتها الشديدة في تعليم أطفالنا لهذا تم تنظيم هذا  المرحلة 

قطر لتوفير التدريب الالزم لهن في إطار جهود الهيئة لتطبيق 
التعليم المبكر وقد تم  المعايير المهنية للمعلمين في مرحلة 
المساعدات  للمعلمات  المرحلة  هــذه  فــي  البرنامج  تخصيص 
الالتي يعملن بمدارس مستقلة حيث تقدمت 66  متدربة تم 
قبول 35  منهن للمشاركة في البرنامج الذي بدأ في أكتوبر 
الماضي، وأضافت انه بنهاية البرنامج ستكون المتدربة قادرة 
على تفهم نمو الطفل وتعلمه وتساعد في تأسيس وضمان 
بين  الــفــرديــة  الــفــروق  وتستوعب  للطفل  ايجابية  تعلم  بيئة 
األطفال بمن فيهم األطفال ذوو االحتياجات الخاصة وتساعد 
كما  ونــمــوه  تعلمه  فــي  يسهم  مما  الطفل  تقويم  عملية  فــي 
تدعم نحو الطفل لتعلم اللغة والحساب وتطور كفايات العمل 
التعاوني للعمل مع معلم الصف والعمل مع أولياء األمــور لدعم 
تعليم ونمو األطفال. ضم البرنامج نخبة متميزة من أعضاء هيئة 
للمتدربات  المساندة وسوف يوفر  اإلداريــة  والهيئة  التدريس 
الــروضــة بــمــركــز الطفولة  فــرصــة اإلفــــادة مــن خــبــرات معلمات 

هيئة التعليم وجامعة قطر.. شاركت فيها 53 متدربة  نظمتها 

كيتازومي: شراكتنا مع قطر ثالثة أضعاف ما قبل 5 سنوات
الدوحة - �

كيتازومي سفير اليابان بالدوحة  يوكيو احتفل سعادة السيد
الرابع والسبعين لصاحب الجاللة االمبراطور الياباني. الميالد بعيد

- وزير  الله آل محمود بن عبد أحمد حضر الحفل سعادة السيد
الدولة للشؤون الخارجية وعددمن أصحاب السعادة الشيوخ وكبار 
عن  السفير كلمة اعرب فيها الشخصيات والدبلوماسيين.والقى 
انها اليابانية مؤكدا  - القطرية  بالعالقات  للحضور منوها شكره 
باستمرار منذبدء العالقات الدبلوماسية بين الدولتين  تزدادعمقا
تعززت  قد بينهما العالقة  وأن  الصديقتين في 1972م، خاصة 
الــرابــعــة في  المرتبة  الــطــاقــة.وقــال ان قطر تأتي فــي  فــي قطاع 

في  اليابان  وتأتي   ، اليابان  إلــى  والنفط  الغاز  توريد في  العالم 
القطرية.وقال  والنفط  الــغــاز  صـــادرات  مــن حيث  األولـــى  المرتبة 
انني في غاية السعادة بأن أسمع أن واحدة من أكبر ناقالت الغاز 
تبلغ  (التي  فليكس  كيو-  واسمها العالم  في  المسال  الطبيعي 
أبحرت إلى اليابان لتسليم أول  216 ألف متر مكعب) قد سعتها
أصبح من العالمات  أنه قد شحنة في أول ديسمبر الحالي. كما
البارزة للمشروعات اليابانية القطرية المشتركة أن تزدهر وتتطور 
القطرية  الشركات  التي تقوم بها الجهود ، وأثنى السفير على 
واليابانية في تطوير هذه األعمال المشتركة، مدعومة بقطاعي 
الغاز والنفط، قائالان تجارتنااتسعت وتضاعفت ثالث مرات، وزاد
أمثالهم عما المقيمين في قطر بخمسة أضعاف  اليابانيين  عدد

عليه على مدى السنوات الخمس الماضية.وقال: مثل هذه  كانوا
تكون مقصورة فقط على القطاع االقتصادي،  الصداقة القوية ال
الماضي ، قام رئيس الوزراء الياباني بزيارة دولة  ففي شهر مايو
والتبادل  التعليم  قطاع  القطريين  المسؤولين  مع  وناقش  قطر 
الثقافي بين الدولتين. مضيفا ان قطر اآلن تحاول تسريع خطى 
المتقدمة  في كافة المجاالت من خالل التكنولوجيا بناء نهضتها
قوية  بإسهامات  تقوم  اليابان  وإن  العالية  التعليمية  والمعايير 
امله بأن  عن  الشاملة. معربا القطرية  النهضة  ومتينة في عملية 
واالزدهــار وتواصل تطويرها النمو الطيبة في  العالقات  تستمر 
الدولتين  بين  الــصــداقــة  أواصـــر  لتعزيز  الــواعــدة  الفتية  األجــيــال 

الشريكتين.

لعلوم  ا  بـــقـــســـم  ـــمـــبـــكـــرة  ال
التربية  بــكــلــيــة  ــنــفــســيــة  ال
وكذلك اإلفادة من العديد 
التي  التعليم  مـــصـــادرة  مــن 
ويستهدف  الكلية  توفرها 
البرنامج اعداد معلمات علي 
قدر عال من الكفاءة للعمل 
المستقلة  الـــــمـــــدرس  فــــي 
والمشاركة في تعزيز جهود 
تطوير التعليم في المجتمع 
الــقــطــري. وقـــد اشـــتـــرط ان 
تكون المتقدمات حاصالت 
على الثانوية العامة وسيوفر 
ميدانية  خـــبـــرات  الــبــرنــامــج 
جيدة في المرحلتين الثانية 
ستتاح  حيث  منه،  والثالثة 
التدريب  فرصة  للمتدربات 
في بيئات تعليمية مختلفة 
مـــن قــبــل خبراء  وبــــاشــــراف 
مــــتــــخــــصــــصــــيــــن فــــــــي هـــــذا 
التربية  كــلــيــة  مـــن  الــمــجــال 
وسيخضع  التعليم.  وهيئة 
الــبــرنــامــج الـــى نــظــام تقييم 
شامل يساهم في تحقيقه 
منه،  الــــمــــرجــــوة  لـــــألهـــــداف 
حيث سيقوم مكتب التعليم 
المستمر التابع لجامعة قطر 
باإلشراف على نظام التقييم 
وبعده.  الــــبــــرنــــامــــج  اثـــــنـــــاء 
التدريبي  البرنامج  يــهــدف 
مساعدات  معلمات  العــداد 
مــع معلمي  للعمل  مــؤهــالت 
الصفوف في مرحلة رياض 
األطفال حتى الصف الثالث 
ــلــتــالمــيــذ من  االبـــتـــدائـــي «ل
سن 3-8 ســنــوات» بكفاءة 

عالية، وذلك من خالل:
الــــمــــتــــدربــــة  ـــــــمـــــــام  إل  -1
والمعلومات  بــــالــــمــــعــــارف 
الطفل  نـــمـــو  عــــن  الـــخـــاصـــة 

وتعلمه.
المتدربة  اكـــتـــســـاب   -2
بيئة  اعــــــــــــداد  لــــــمــــــهــــــارات 
للطفل  مـــحـــفـــزة  تــعــلــيــمــيــة 
االحتياجات  وذوي  العادي 

الخاصة.
المهارات  اكـــتـــســـاب   -3
تنمية  فــــــي  الـــــمـــــســـــاعـــــدة 
الحسابية  الــطــفــل  مفاهيم 

واللغوية.
مهارات  اكــــتــــســــاب   -4
أولياء  مــــع  الـــشـــراكـــة  دعـــــم 
األمور والمؤسسات المعنية 

بالطفل.
الطالبة  إكــــــســــــاب   -5
بــكــفــاءة مع  مــهــارات العمل 
األطفال.  ريــــــاض  مــعــلــمــة 
بأنه صمم  البرنامج  ويتميز 
هي  عــالــمــيــة  لمعايير  وفــقــًا 
األمريكية  الجمعية  معايير 
اعداد  فــي  الــصــغــار  لتعليم 
األطفال،  ريــــاض  مــعــلــمــات 
تدريبي  بــرنــامــج  أول  وهـــو 
يــطــرح عــلــى مــســتــوى دولة 
المعلمات  العـــــــــداد  قـــطـــر 
تقييم  ويــتــم  الــمــســاعــدات 
لنظام  وفـــــقـــــًا  الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
تقييمي مستمر وشامل من 
ووحدة  البرنامج  إدارة  قبل 
بجامعة  الــمــســتــمــر  الــتــعــلــيــم 
الزمنية  الــفــتــرة  تبلغ  قــطــر، 

للبرنامج 22 اسبوعًا 

بهدف تشجيع الطالبات على استثمار رؤوس األموال

آمنة بنت وهب
 تقيم أسبوعًا اقتصاديًا 

الدوحة - �

بهدف تشجيع الطالبات على كيفية استثمار رؤوس األموال ودخولهن سوق العمل 
سوقًا الماضي  األســبــوع  للبنات  المستقلة  الثانوية  وهــب  بنت  آمنة  مدرسة  نظمت 
ضم العديدمن المحالت التجارية في األعمال اليدوية والتطريز والرسم على  اقتصاديًا
والتصوير وعمل خلفيات بالكمبيوتر وأكالت شعبية من  الشيل وبيع وتغليف الهدايا
عمل طالبات المدرسة باالضافة الى وجود انترنت كافيه وغرفة لاليقاع الموسيقى.

مجموعة  وأمسية شعرية قدمتها ترفيهيا األسبوع االقتصادي معسكرا شهد كما
وقدمت مجموعة من الطالبات مشروعًا من شاعرات قطر تغنين بأعذب الكلمات..هذا

ضخمًا تم من خالله عرض أفالم سينما لطالبات المدرسة.
المرواني مديرة مدرسة آمنة بنت وهب أن السوق  أكدت السيدة حصة حامد وقد
الى  أجــل مهنتي" حيث يهدف  أتعلم من   " يأتي ضمن تعزيز مشروع  االقتصادي 
المنافسة  روح  واحــيــاء  االقتصاديه  األســـواق  في  الممارسة  مهارة  الطالبات  اكساب 
ادارتها وكيفية  األمـــوال  رؤوس  استثمار  كيفية  على  وتشجيهن  بينهن  التجارية 
الــذي ضم  على السوق االقتصادي  الــى أن االقــبــال كــان كبيرًا اقتصاديًا، وأشـــارت 
منتجات من عمل الطالبات، موضحة أن االسعار كانت في متناول الجميع وأن السوق 

حقق أهدافه المرجوة.
من طالبات المدرسة عن بالغ سعادتهن باقامة سوق اقتصادي ضم  عبر عدد كما
من المحالت التجارية تحت سقف واحد، وأشرن الى أن السوق فتح أمامهن  العديد
أتاح لهن فرصة االنخراط بسوق العمل واكسابهن العديد لالبتكار واالبداع، كما بابًا
من المهارات حول كيفية استثمار رؤوس األمــوال.. حيث قالت الطالبة سارة أحمد
فرصة  التي أدارت محل للتصوير والمأكوالت الشعبية إن السوق االقتصادي اتاح لها
األموال  رؤوس  استثمار  كيفية  لها اتــاح  كما العمل،  ســوق  متطلبات  على  االطـــالع 
والتعامل مع الزبائن، موضحة أن مشروع محل التصوير والمأكوالت الشعبية كلفها

(400) ريال واستطاعت ان تكسب من خالله (700) ريال.

آل محمود يقطع كعكة الحفل مع السفير الياباني

د. كيللي




