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املُنتدى التحضيري الوطني للتربية

مؤمترات
نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب اليونسكومؤمتر حتسني أداء الطالب في اختبارات بيزا
اللجنة الوطنية القطرية تشارك في {مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي} مبشاركة دولة
قطراملؤمتر الوزاري اإلقليمي للتعليم ما بعد 2015م
مبشاركة دولة قطرحتت شعار {التعليم العالي  :احلوكمة واالبتكار والتشغيل }انعقاد املؤمتر اإلسالمي السابع لوزراء
التعليم العالي
مؤمتر التعليم من أجل التنمية املستدامة باليابان
املؤمتر الثالث والعشرون ملكتب التربية العربي لدول اخلليج
الورش والندوات بالتعاون مع املنظمة العربية { ورشة تدريبية لتطوير التطبيقات اجلوالة العربية }

ورش وندوات
نظمتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة البيئة ورشة عمل حول {املوارد الوراثية
النباتية واحليوانية}
نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب التربية العربي ورشة تدريبية ملعلمي التربية اإلسالمية
اللجنة الوطنية تنظم ندوة إقليمية بالتعاون مع اليونسكواملصادر التعليمية املفتوحة
بالتعاون مع مركز الدوحة حلرية اإلعالم اللجنة الوطنية تنظم ندوة الوعي اإلعالمي واالنتماء الوطني

لقاءات واجتماعات واحتفاالت
لقاءات واجتماعات احتفاالت ُملتقى الدوحة األول للحروفية العربية نظمته اللجنة الوطنية القطرية للتربية
والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث  ،وكلية اآلداب والعلوم
لقاء تشاوري بني اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة قطر نظمته اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم { لقاء تعريفي مببادرة موبايل الشباب }
اللجنة الوطنية للتربية نظمت لقا ًء تعريفيا ً بحضور ممثلي الوزارات والهيئات { اتفاقية تعاون بني قطر
واليونسكو لتدريب املوظفني املبتدئني }
االجتماع التأسيسي للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية مبشاركة اللجنة
الوطنية القطرية اجتماع تشاوري لألمناء العامني للجان الوطنية لليونسكو
اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم حتتفل باليوم الوطني
األمني العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم يشهد احلفل اخلتامي للبيرق {أنا باحث}

حبضور ورعاية سعادة وزير التعليم والتعليم العالي

الغــــــالف

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
ا ُ
ملنتدى التحضريي الوطين للرتبية

حبضور ورعاية سعادة الدكتور /حممد بن عبد الواحد احلمادي – وزير التعليم والتعليم العالي – رئيس
اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،عقدت اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم،

املُنتدى الوطين التحضريي حول الرتبية ملا بعد  ،2015بقاعة االجتماعات باجمللس األعلى للتعليم يوم
 30ديسمرب 2014م ،وذلك بهدف مجع آراء الشركاء الوطنيني ووجهات نظرهم حول األهداف املقرتحة
خلطة التعليم ملا بعد  2015من منظور التحديات الوطنية واألولويات يف التعليم ،ومتطلبات تنفيذ خطة
ً
متهيدا للمؤمتر اإلقليمي للدول
التعليم املستقبلية واستعراض األفكار حول املعايري الوطنية لكل هدف
العربية حول الرتبية ملا بعد  ،2015والذي عقد يف (شرم الشيخ) جبمهورية مصر العربية خالل الفرتة من
( 29 – 27يناير 2015م).

املؤمترات

نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب اليونسكو
مؤمتر حتسني أداء الطالب يف اختبارات بيزا

نظمت اللحنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة

ويف كلمتها االفتتاحية أشارت الدكتورة /محدة

الدولي لتقييم الطلبة  PISAيف دول جملس التعاون

القطرية للرتبية والثقافة والعلوم إىل أن هذا املؤمتر

ً
ً
حبثيا لتعزيز أداء الطلبة يف الربنامج
مؤمترا
والعلوم

اخلليجي بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالدوحة

ومبشاركة جامعة قطر  ،وبدعم الصندوق القطري
لرعاية البحث العلمي  ،وذلك ملناقشة أهم قضايا

مسرية التعليم ملا بعد 2015م.

حسن السليطي – األم�ي�ن ال��ع��ام للجنة الوطنية
يأتي ضمن سلسلة من املؤمترات والندوات يف إطار

مشروع آف��اق التعليم ما بعد  ،2015وما يتسم به
التعليم من مسات حديثة ومتطورة ختتلف عن ذي

قبل  ،حيث حيمل لنا املستقبل حتديات حتفزنا أن

م��ن ب�ين أه���داف امل��ؤمت��ر  ،حت��دي��د ال����دروس اليت

نسلح أبناءنا بالقدرات اليت متكنهم من التعامل

استخالصها واعتمادها من الدول األخرى بهدف

ً
جذريا  ،فلم يعد
 ،واضافت أن مفهوم التعليم تغري

تستطيع دولة قطر ودول جملس التعاون اخلليجي
حتسني خمرجات التعليم مع الرتكيز على برنامج
بيزا  ،والتأمل يف الدروس املرتبطة بالسياقات اليت

مت استخالصها من جتربة املشاركة يف االختبارات

ال��دول��ي��ة ب��ي��زا  ،وذل����ك يف دول جم��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجي املشاركة يف هذه التقييمات  ،وتقييم ما

مت إجنازه ،وتبادل اخلربات بني الدول اخلليجية ،
ومن ثم حتديد التحديات اليت حتتاج إىل معاجلات

لتحسني أداء الطلبة يف اجلوالت القادمة لبيزا.

مع مشاكل وحتديات مل نعايشها ومل نتعامل معها

يرتبط ب��امل��درس��ة  ،ب��ل تعليم مستمر يسمح حبق
االختيار وحرية االخ��ت�لاف  ،كما أصبح احملرك

األساسي ملنظومة التنمية املستدامة.

وأك��دت حرص ال��دول اخلليجية على استخدام

خمتلف ال��ط��رق وال���دراس���ات وال�ب�رام ��ج ال�ت�ي من
ً
دورا يف عملية التطوير وإع��داد
شأنها أن ت��ؤدي

وتأهيل ال��ك��وادر ال�لازم��ة هل��ذه املرحلة وم��ن بينها

الربنامج الدولي لتقييم الطلبة .PISA

اللجنة الوطنية القطرية تشارك يف
{مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العربي}
شاركت دولة قطر يف أعمال الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العربي،
واليت عقدت يف مدينة (الرياض) باململكة العربية السعودية يومي  13 ، 12يناير 2015م.
ترأس وفد الدولة للمؤمتر سعادة الدكتور /محد بن عبد العزيز الكواري – وزير الثقافة والفنون والرتاث  ،باإلضافة
إىل ممثلني عن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم  ،وهيئة متاحف قطر  ،ووزارة الثقافة والفنون والرتاث.

ً
عددا من املوضوعات املتعلقة بالشأن الثقايف العربي ،وسبل احلفاظ على الرتاث الثقايف  ،إضافة إىل
ناقش املؤمتر

املوضوعات املتعلقة مبدينة (القدس الشريف) ،والبنى التحتية الثقافية للمدينة املقدسة  ،وغريها من األمور الثقافية
والرتاثية يف الوطن العربي.

مبشاركة دولة قطراملؤمتر الوزاري اإلقليمي للتعليم ما بعد 2015
ج��اءت م��ش��ارك��ة دول���ة قطر يف أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال���وزاري

ح���ض���رة ص���اح���ب ال��س��م��و ال���ش���ي���خ /مت �ي��م ب ��ن مح ��د آل

اإلقليمي ل��ل��دول العربية ،ب��ش��أن التعليم يف مرحلة ما

ثاني – أم�ير البالد املفدى  -حفظه اهلل ورع��اه – على

بعد عام 2015م ،وال��ذي اختتم أعماله يف مدينة (شرم

توفري التعليم للجميع ،وحتقيق مستويات عالية من

الشيخ) جبمهورية مصر العربية يف التاسع والعشرين

األه��داف الستة للتعليم للجميع ،مبا يواكب رؤي��ة قطر

من يناير 2015م بوفد ترأسه سعادة الدكتور /حممد

الوطنية  ،2030واسرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب.

بن عبد الواحد احلمادي – وزير التعليم والتعليم العالي

• ت���وف�ي�ر ف����رص ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ك��ل ط��ف��ل ي �ق �ي��م ع �ل��ى أرض

األمني العام للمجلس األعلى للتعليم ،وش��ارك فيه عدد

ال��دول��ة ،وللكبار ملن فاتهم االلتحاق بالتعليم املدرسي

م��ن ك�ب��ار امل��س��ؤول�ين باجمللس األع��ل��ى للتعليم واللجنة

النظامي وحتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،والوفاء

الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،فرصة لتأكيد

حبقوق ذوي اإلع��اق��ات والشباب وامل ��رأة وكبار السن.

دور دولة قطر يف دعم التعليم والشراكة مع الدول العربية

• م����ب����ادرات ص��اح��ب��ة ال��س��م��و ال �ش �ي �خ��ة /م� ��وزا بنت

ودول ال��ع��امل ل��رف��ع مستوى األداء التعليمي ،وسعيها

ناصر – املبعوث اخل��اص لليونسكو للتعليم األساسي

لرتسيخ مفهوم التعاون ال��دول��ي وب��ن��اء ال��ش��راك��ات مع

والعالي يف دع��م التعليم يف مناطق ع��دة من العامل مثل

املنظمات ذات الصلة ويف مقدمتها منظمة اليونسكو.

(م��ب��ادرة ال��ف��اخ��ورة) لدعم محاية الطلبة وامل ��دارس يف

وت�� �ض�� �م����ن�����ت ال�����ك�����ل�����م�����ة ال�����ت����ي أل������ق������اه������ا س�����ع�����ادة
ال� � � ��وزي � � ���ر أم�����������ام امل�������ؤمت�������ر اجل��������وان��������ب اآلت�������ي�������ة-:
•حرص ال��ق��ي��ادة ال��رش��ي��دة ل���دول���ة ق��ط��ر وع��ل��ى رأس��ه��ا

ً
مناطق الصراعات ،ومبادرة َ
طفال) ،واليت تهدف
(ع ِلم

إىل توفري التعليم األس��اس��ي ملاليني األط�ف��ال يف العامل.

مبشاركة دولة قطر
حتت شعار {التعليم العالي  :احلوكمة واالبتكار والتشغيل }
انعقاد املؤمتر اإلسالمي السابع لوزراء التعليم العالي

شاركت دولة قطر يف أعمال املؤمتر السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،والذي عقد يف مدينة (الرباط)
باململكة املغربية يومي ( 19 – 18ديسمرب 2014م) ،حتت شعار { التعليم العالي  :احلوكمة واالبتكار والتشغيل }.
وترأس وفد قطر باملؤمتر سعادة الدكتور /حممد بن عبد الواحد احلمادي – وزير التعليم والتعليم العالي
األمني العام للمجلس األعلى للتعليم رئيس اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،وعضوية ممثلني عن
اجمللس األعلى للتعليم وجامعة قطر واللجنة الوطنية.

ً
عددا من القضايا املرتبطة بالتعليم العالي والبحث
نظم املؤمتر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،وناقش
العلمي من أهمها:
•

متابعة تنفيذ مضامني وثيقة مؤشرات األداء الرئيسة جلامعات العامل اإلسالمي يف الدول األعضاء.

•

مشروع أطلس العلوم واالبتكار يف العامل اإلسالمي.

•

مشروع الوثيقة التوجيهية { حنو بناء اقتصاديات املعرفة يف الدول األعضاء}.

•

انتخاب اجمللس اإلستشاري لتنفيذ اسرتاتيجية العلوم واالبتكار والتكنولوجيا يف البالد اإلسالمية.

•

مشروع برنامج تفاهم تبادل الطلبة واملدرسني والباحثني بني جامعات الدول األعضاء.

هــــذا وقد ألقى سعادة الوزير كلمة يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر تناول فيها اخلطوات اليت حققتها وخطتها دولة

ً
مشريا إىل أنه قد مت تشكيل جلنة لوضع إطار خاص بإنشاء كيان وطين لالعتماد األكادميي
قطر يف هذا اجملال،
وضمان اجلودة.

مؤمتر التعليم من أجل التنمية املستدامة باليابان

حتت شعار {التعلم من أجل مستقبل مستدام} ،انعقد

على استشراف مستقبل التعليم والتنمية املستدامة

يف مدينة (ناغويا) باليابان ،مؤمتر {التعليم من أجل

م��ن أه���داف وإسرتاتيجيات عمل ورؤى مستقبلية.

التنمية املستدامة} يف ال��ف�ترة م��ن ( 12 – 10نوفمرب

وم�����ن أب������رز امل����وض����وع����ات ال��ت��ي ن���اق��ش��ه��ا امل���ؤمت���ر:

2014م) ،والذي نظمته منظمة األمم املتحدة للرتبية

•االحتفاء مبا مت حتقيقه من إجنازات خالل عقد األمم

والثقافةوالعلم(اليونسكو)بالتعاونمعحكومةاليابان.

املتحدة من أجل التنمية املستدامة (2014 – 2005م).

ش��ارك��ت دول���ة ق��ط��ر يف امل��ؤمت��ر ب��وف��د برئاسة

•إعادة توجيه السياسات التعليمية يف الدول لتسهم

س �ع��ادة ال��دك��ت��ور /حممد ب��ن عبد ال��واح��د احل��م��ادي

يف متكني ك��ل ف��رد م��ن احل��ص��ول على املعرفة والقيم

وزي��ر التعليم والتعليم العالي األم�ين العام للمجلس

وامل����ه����ارات ال�ت�ي ت��ش��ك��ل يف جم��م��ل��ه��ا ك �ف��اي��ات ت�ع��زز

األع�ل��ى للتعليم – رئ��ي��س اللجنة الوطنية ،وعضوية

عملية التعلم والتعليم  ،وتسهم يف التنمية املستدامة.

ممثلني عن اجمللس األعلى للتعليم وجامعة قطر وكلية

•إع�����������داد خ����ط����ة ع����م����ل م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ت��ع��ل��ي��م م��ن

اجملتمع واللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.

أج�������ل ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة مل�����ا ب� �ع���د 2015م.

وت��رج��ع أهمية ه��ذا امل��ؤمت��ر إىل أن��ه ميثل نهاية عقد

•اإلسراع يف ت��ن��ف��ي��ذ إج��������راءات حت �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة

األم��م املتحدة من أجل التنمية املستدامة (– 2005

امل��س��ت��دام��ة ،وال��ب��ح��ث يف ك��ي��ف��ي��ة م��واج �ه��ة التعليم

2014م) ،وب��داي��ة عقد لوضع خريطة طريق إلط�لاق

للتحديات املستقبلية من أج��ل التنمية املستدامة.

برنامج العمل العاملي ملتابعة العقد ،وال��ذي سيعمل

املؤمتر الثالث والعشرون ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

بضيافة كرمية من دولة الكويت  ،وحبضور وفود الدول اخلليجية الشقيقة واليمن  ،األعضاء مبكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج  ،عقد يف دولة الكويت الشقيقة املؤمتر الثالث والعشرين ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يومي
 22 ، 21أكتوبر 2014م.
ترأس وفد اجمللس األعلى للتعليم يف أعمال هذا املؤمتر سعادة الدكتور /حممد بن عبد الواحد احلمادي –
وزير التعليم والتعليم العالي األمني العام للمجلس األعلى للتعليم ،وشارك فيه الدكتورة /محدة حسن السليطي
– األمني العام للجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم  ،باإلضافة إىل ممثلني عن هيئات ومكاتب اجمللس
األعلى للتعليم.

ورش
وندوات

بالتعاون مع املنظمة العربية
{ ورشة تدريبية لتطوير التطبيقات اجلوالة العربية }

افتتحت الدكتورة /محدة حسن السليطي – األمني

لتطوير التطبيقات اجل��وال��ة  ،وس���وف تستضيف

ال �ع��ام للجنة ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ل�ترب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة

ال��دوح��ة خ�لال شهر نوفمرب ال��ق��ادم احل�ف��ل النهائي

والعلوم صباح الثالثاء امل��واف��ق  15م��ارس 2015م،

ملسابقة األلكسو ح��ول م��ش��روع التطبيقات اجلوالة

ورشة العمل التدريبية { تطوير التطبيقات اجلوالة

العربية  ،حيث سيتم تكريم الفائزين واالحتفاء بهم.

العربية } ،وال�تي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون

وي��ذك��ر أن م��ش��روع األلكسو يهدف إىل توفري البيئة

م��ع امل �ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�ترب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم.

التقنية واملؤسساتية ال��ض��روري��ة للمساهمة يف ب��روز

ش��ارك يف ال��ورش��ة ال�تي ع��ق��دت بفندق هيلتون على

صناعة عربية لتطبيقات اهلواتف الذكية واللوحات

م��دى ث�لاث��ة أي���ام ،خ�ب�راء األل��ك��س��و واللجنة الوطنية

الرقمية يف جم���االت الرتبية والثقافة وال�ع�ل��وم ،من

 ،ومعلمون واختصاصيون يف جم��االت التعليم من

خ�ل�ال إح����داث منصة تكنولوجية ع��رب�ي��ة لتخزين

ج��ام�ع��ة ق��ط��ر  ،وك��ل��ي��ة مش���ال األط��ل��ن��ط��ي وامل����دارس

ت��ط��ب��ي��ق��ات اهل���وات���ف ال��ذك��ي��ة وال���ل���وح��ات ال��رق�م�ي��ة

ال�ق�ط��ري��ة املستقلة  ،وع���دد م��ن الطلبة اجلامعيني.

املتخصصة يف جم���االت ال�ترب��ي��ة وال��ث�ق��اف��ة وال�ع�ل��وم

وأشارت الدكتورة /محدة يف كلمة هلا أن هذه الورشة

واألل��ع��اب التعليمية  ،ومت��ك�ين امل��واط��ن ال�ع��رب��ي من

ج��زء م��ن م��ش��روع متكامل تتبناه املنظمة العربية

خ��دم��ات ال��ن��ف��اذ وال��ب��ح��ث وال��ت��ن��زي��ل واالس �ت �خ��دام.

نظمتها اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
بالتعاون مع وزارة البيئة
نظمت اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم

بالتعاون مع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة ،ورشة عمل

حول {املوارد الوراثية النباتية واحليوانية} ،وذلك مبقر إدارة

البحوث ال��زراع��ي��ة حبضور ع��دد م��ن املهتمني ب��ش��ؤون الثروة

النباتية واحليوانية يف امل��ؤس��س��ات اإلنتاجية واألك��ادمي��ي��ة،

ومنسقي ومنسقات املدارس القطرية املنتسبة لليونسكو.

يف بداية أعمال الورشة القى السيد /مسعود امل��ري –

ً
مشريا
مدير إدارة البحوث الزراعية كلمة رحب فيها باحلضور،

إىل أن املوارد الوراثية يف الوطن العربي تتعرض للخطر بسبب

ً
مؤكدا أهمية احلفاظ
التغري املناخي واآلثار السلبية للنزاعات،

على م��واردن��ا ال��وراث��ي��ة ،وتأهيل ال��ك��وادر البشرية وتوعيتها
للحفاظ على هذا اإلرث من املوارد الطبيعية ،وأشاد بالتعاون

والشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم وأوضحت يف كلمتها التدابري اليت اختذتها الدولة للحفاظ على
يف إق��ام��ة ه��ذه ال��ورش��ة املعنية باسرتاتيجيات ص��ون امل��وارد مواردها الوراثية النباتية واحليوانية ،والتشريعات والقوانني

الوراثية ،وإرساء إدارة بنوك اجلينات ،واليت كانت مثار تعاون واالتفاقيات اليت أصدرتها ووقعت عليها يف هذا الشأن ،مشرية
سابق مع اللجنة يف مشاركة الزميل /محد ساكت الشمري – إىل أن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم

رئيس قسم البحوث احليوانية بورشة مماثلة يف األردن.

لديها قاسم مشرتك للتعاون والشراكة مع مؤسسات وهيئات

ث��م ألقت ال��دك��ت��ورة /مح��دة حسن السليطي – األم�ين العام ووزارات ال��دول��ة ذات العالقة ،ملا يربطها من عالقة شراكة
للجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم كلمة نقلت وعمل مع املنظمات الدولية والعربية واإلقليمية ،وما متلكه هذه

فيها حتيات سعادة الدكتور /حممد بن عبد الواحد احلمادي املنظمات من خ�برات وإمكانات ومشروعات وبرامج ميكن
– وزير التعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية للسادة االستفادة منها.

ً
مشرية إىل أهمية التعاون والتواصل والشراكة بني وقدم السيد /محد الشمري – رئيس قسم البحوث احليوانية
املشاركني،
ً
عرضا للوضع الراهن للموارد الوراثية النباتية
اللجنة الوطنية ووزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة ،ملا ب��وزارة البيئة

هلذا التعاون من م��ردود إجيابي على حتقيق أه��داف التنمية واحل��ي��وان��ي��ة ب��دول��ة ق��ط��ر ،ت��ن��اول فيه السبل الكفيلة لصيانة

املستدامة يف البالد املستمدة من رؤية قطر 2030م.

وحفظ ومحاية التنوع اإلحيائي ،كما تناول العرض مشروع

حصر وتصنيف األص��ول الوراثية يف ال��دول��ة ،والبنك الوراثي

واملعشبات ،والبنك احلقلي بروضة الفرس.

نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب الرتبية العربي
ورشة تدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون والتنسيق مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج،
ورشة تدريبية خاصة ببرنامج التطوير املهني ملشرفي ومعلمي التربية اإلسالمية جلميع املراحل الدراسية باملدارس
املستقلة بدولة قطر ،وذلك بقاعة (ريجنسي) يومي ( 8 – 7ديسمبر 2014م).
هدفت الورشة التدريبية التي شارك فيها أكثر من أربعني مشرفا ً ومعلما ً إلى تدريب املشرفني واألخصائيني التربويني
واملعلمني على بعض الكفايات املهنية التي متثل احتياجا ً تدريبيا ً في ميدان تدريس التربية اإلسالمية.
وأوصى املشاركون في ختام الورشة بأهمية إعادة تنظيمها في مواد أخرى ،والتعرف على طرق واستراتيجيات حديثة في
التدريس ،ومناذج اإلشراف من خالل الزيارات الصفية.

اللجنة الوطنية تنظم ندوة إقليمية بالتعاون مع اليونسكو
املصادر التعليمية املفتوحة
عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة ندوة
إقليمية حول املصادر التعليمية املفتوحة استمرت يومني بحضور كل من السيدة /حصة الدوسري – املنسق
الوطني للمدارس القطرية املنتسبة لليونسكو نيابة عن الدكتورة /حمدة حسن السليطي – األمني العام للجنة
الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والدكتورة /آنا باوليني مدير مكتب اليونسكو في الدوحة ،ورؤساء فرق
املصادر التعليمية لكل من سلطنة ُعمان  ،ومملكة البحرين وإندونيسيا وعدد من املشاركني باملدارس القطرية
املستقلة.
وهدفت الندوة إلى عرض وشرح أساسيات املصادر التعليمية املفتوحة وإمكانياتها لتحويل التعليم وتشجيع
االعتماد الوطني للمصادر التعليمية املفتوحة في دول مجلس التعاون واليمن واستكشاف إمكانية تطوير
محتوى رقمي باللغة العربية على أن تكون له رخصة مفتوحة لتعزيز الشراكة واالستخدام املبتكر.
وأشارت الدكتورة /حمدة حسن السليطي في كلمتها أمام الندوة التي ألقتها نيابة عنها السيدة /حصة
الدوسري أن التوظيف الف َّعال للتكنولوجيا في مجال التعليم والتعلم واستخدام شبكات احلاسوب  ،يتوقف
على تأسيس وتأهيل الذهنية العلمية في التفكير لألفراد وتنوع مصادر التعلم  ،ويتيح فرص التعلم للصغار
والكبار أينما كان موقعهم اجلغرافي أو درجة التفاوت في املستويات االقتصادية  ،وأضافت أن إتاحة فرص التعلم
ألطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم االساسي تتيح املزيد من الفرص للتعليم اجلامعي  ،وتساعد
على توفير فرصة التعلم والتدريب.

بالتعاون مع مركز الدوحة حلرية اإلعالم
اللجنة الوطنية تنظم ندوة الوعي اإلعالمي واالنتماء الوطين

ن�ظ�م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ل�ترب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ن��ب��ذل ج��ه��ودن��ا مل��واك��ب��ة ه��ذه ال��ت��ط��ورات امل�ت�س��ارع��ة عن
وال � �ع � �ل� ��وم ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م����رك����ز ال������دوح������ة حل���ري���ة ط��ري��ق تطوير وسائلنا وآل��ي��ات��ن��ا ووس��ائ�ط�ن��ا اإلعالمية
اإلع��ل��ام ن�����دوة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب���ع���ن���وان { ال���وع���ي اإلع�ل�ام���ي وال��ت��ق��ن��ي��ة وإع�����داد وت��أه��ي��ل ك���وادرن���ا ال�ب�ش��ري��ة وتفعيل
واالن �ت �م��اء ال��وط�ني }صباح اخل��م��ي��س 2015/2/12م ،مجيع أشكال التعاون والتنسيق اإلعالمي واملعلوماتي
ب� �ق ��اع ��ة االج���ت���م���اع���ات ب���اجمل���ل���س األع����ل����ى ل��ل��ت��ع��ل��ي��م .م���ع دول���ن���ا ال��ش��ق��ي��ق��ة وم��ن��ظ��م��ات��ن��ا ال��دول��ي��ة وال �ع��رب �ي��ة.
حضر الندوة الدكتورة /محدة حسن السليطي – األمني وأش�������ارت إىل أن م���ن ب�ي�ن أه������داف خ �ط��ة امل � ��دارس
العام للجنة الوطنية  ،والسيد /حسن احملمدي – مدير امل��ن��ت��س��ب��ة لليونسكو ب��رام��ج ت��ه��دف إىل ب �ن��اء ق ��درات
مكتب االتصال واإلعالم  ،وعدد من ممثلي اجمللس األعلى ال���ش���ب���اب اإلع��ل�ام����ي����ة يف امل����ش����ارك����ة وال� �ت� �ع ��اط ��ي م��ع
للتعليم  ،ومركز الدوحة حلرية اإلعالم ن ومنسقي ومنسقات ال���رس���ائ���ل ال��ت��ي ت��ب��ث��ه��ا أو ت��ذي��ع��ه��ا وس���ائ���ل اإلع��ل��ام.

ً
عددا من املوضوعات املتعلقة بالقوالب
وطلبة وط��ال��ب��ات شبكة امل����دارس املنتسبة لليونسكو .وناقشت الندوة
ويف كلمة ترحيبية هلا قالت الدكتورة /محدة السليطي اإلعالمية بصفة عامة ومفهوم الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية
– َّ
إن ال��ث��ورة املعلوماتية واالتصالية تفرض علينا أن بصفة خاصة  ،وتدريب الطلبة على صياغة اخلرب الصحفي.

لقاءات
واجتماعات
واحتفاالت

ُملتقى الدوحة األول للحروفية العربية
نظمته اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والرتاث  ،وكلية اآلداب والعلوم

يف إطار احتفاهلا باليوم العاملي للغة العربية املوافق  18ديسمرب من كل عام نظمت اللجنة الوطنية القطرية للرتبية
والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والرتاث وكلية اآلداب والعلوم جبامعة قطرُ ،ملتقى الدوحة األول
للحروفية العربية ،وذلك مبقر مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة باحلي الثقايف (كتارا).

شهد املُلتقى فعاليات ثقافية ولغوية على مدى ثالثة أيام تنوعت ما بني ورشة عمل  ،شارك فيها أبرز األمساء

العربية من الفنانني الذين استخدموا احلرف العربي يف أعماهلم مثل الفنان /يوسف أمحد من قطر  ،وعباس حيدر
من مملكة البحرين ،وتاج السر من السودان ،وصباح أربيل من العراق  ...وورش وحماضرات حول أهمية اللغة العربية
وسبل احلفاظ عليها.
شارك فيها كل من األساتذة الدكتور /عبد القادر بوشريفة – األستاذ املشارك يف مركز اللغة العربية للناطقني بغريها،
واألستاذ الدكتور /حممد لطقي اليوسفي – األستاذ بقسم اللغة العربية جبامعة قطر ،والدكتورة /امتنان العمادي ،
واألستاذ الدكتور /مبارك حنون  ،واألستاذ الدكتور /رشيد بو زيان من قسم اللغة العربية جبامعة قطر.

لقاء تشاوري بني اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة قطر

نظمت اللحنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة في دولة قطر  ،إلى جانب إبراز دور قطر بني دول العالم
والعلوم باجمللس األعلى للتعليم لقا ًء تعريفيا ً مع جامعة العربي على وجه اخلصوص ودول العالم بشكل عام.
قطر مبختلف كلياتها وأقسامها صباح يوم  10ديسمبر كما أشارت إلى دور اللجنة ونشأتها وأهدافها ،حيث
2014م في قاعة االجتماعات مببنى اجمللس األعلى للتعليم .تسعى اللجنة الوطنية القطرية من خالل ذلك إلى أن جتعل
دار اللقاء الدكتورة /حمدة السليطي – األمني العام من عضوية دولة قطر في املنظمات الدولية واإلقليمية
للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم  ،والعربية  ،استثمارا ً ناجحا ً يعود بالفائدة على كافة أوجه
وعدد من موظفي اللجنة بحضور أعضاء وهيئة التدريس النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة ،ويساهم
بجامعة قطر وكلية اآلداب والعلوم مبختلف اقسامها .في مسيرة التنمية الوطنية وفقا ً لرؤية قطر (2030م).
وفي بداية اللقاء  ،رحبت الدكتورة /حمدة السليطي – وقدمت عرضا ً تقدمييا ً يحتوي على نبذة تعريفية عن دور
األمني العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة اللجنة ورؤيتها ورسالتها  ،باعتبارها مؤسسة أو منظمة
والعلوم باحلضور  ،وقالت إنه من دواعي سرورنا أن نتشرف لها دورها اإليجابي والف َّعال في تعزيز مكانة دولة قطر
بحضور جامعة قطر للقاء التعريفي للجنة  ،وذلك محليا ً ودوليا ً من خالل مجاالت عملها (التربية  ،الثقافة
ملد جسور التعاون والشراكة املتبادلة بني أدوار اللجنة  ،العلوم  ،اإلعالم واالتصال) من أجل التنمية املستدامة.
وأنشطتها وبرامجها مع جامعة قطر وبقية املؤسسات وتتمثل رسالة اللجنة نحو سعيها لتمكني ودعم
والهيئات األخرى  ،باإلضافة إلى فرصة التعرف على املؤسسات واجل��ه��ات احلكومية وغير احلكومية
اخلبرات واخلدمات التي تقدمها جامعة قطر من برامج لالستفادة املُثلى من البرامج واألنشطة التي
ميكن لها أن تساهم في إعداد خطط وبرامج مشتركة .تقدمها املنظمات اإلقليمية والعربية والدولية.
وأش��ارت السليطي في كلمتها إلى أن عقد وذك��رت أن من أه��م خطط اللجنة اإلستراتيجية
اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ،املستقبلية هي إنشاء موقع إلكتروني للجنة
لهذا اللقاء جاء ضمن اهتمام سعادة وزير التعليم الوطنية
والتعليم العالي بجهود اللجنة وتفعيل دورها مع بقية
املؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية واإلسالمية

القطرية

للتربية

والثقافة

والعلوم.

نظمته اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
{ لقاء تعريفي مببادرة موبايل الشباب }
نظمت اللحنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،

ف��ي��ه  ،وح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�ع�ط�ي��ات ال�ع��ص��ر.

بالتعاون مع منظمة األم��م املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

وأكد أن معيار الثقافة وتقدم الدول يقاس مبدى ثقافة ووعي

ً
تعريفياحولمبادرةاليونسكوالعاملية{موبايل
(اليونسكو)،لقا ًء

وقدرة أبنائها على حتقيق النماء ،وأنه على ثقة بأن اجلميع

الشباب} للتدريب على تطوير تقنيات اهل��وات��ف احملمولة.

سيساهم جبهوده املخلصة يف تشكيل ثروة وطنية بشرية واعدة

وافتتح اللقاء السيد /عبد اهلل مخيس الكبيسي – نيابة

ت��ك��ون ق���ادرة يف ال��وق��ت ال��ق��ري��ب على تلبية ح��اج��ات بلدنا

عن الدكتورة /محدة حسن السليطي – األم�ين العام للجنة

احلبيب قطر واإلسهام بكفاءة وفعالية يف نهضة وتقدم الوطن.

الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،حبضور كل من

ً
عرضا للتعريف باملبادرة قدمه السيد /آبيل ،
وتضمن اللقاء

ال�س�ي��د /آب�ي��ل – م��ن منظمة اليونسكو يف ب��اري��س ،والسيد

وتناول فيه أهمية مبادرة {موبايل الشباب}  ،واهلدف منها

ال��دك��ت��ور /أن ���ور ال��س��ع��ي��د م���ن امل��ك��ت��ب اإلق��ل��ي��م��ي ب��ال��دوح��ة.

يف إتاحة الفرصة لكل شاب ومنحه املهارة والثقة لكي

وأكد الكبيسي أهمية هذه املبادرة يف تنمية قدرات ومواهب

يتمكن من تصميم تطبيقات مفيدة للهاتف يف اجملاالت

الطلبة والشباب يف تصميم تطبيقات على هواتفهم اجلوالة

التعليمية والثقافية والتنمية املستدامة بصفة عامة.

ً
مشيدا مبا حققته قطر بقيادة
يف جماالت التنمية املستدامة ،

وذكر السيد /آبيل أن مبادرة اليونسكو للموبايل تهدف

حضرة صاحب السمو الشيخ /متيم بن محد آل ثاني – أمري

إىل تثقيف الشباب واجملتمع القطري والعامل اخلارجي

البالد املُفدى من إجنازات يف جمال االهتمام بإعداد وتأهيل

على كيفية استخدام اهلواتف الذكية والقوية ،وابتكار

املواطن القطري امل��زود بالعلم والثقافة  ،القادر على جماراة

تطبيقات تقنية مفيدة ومشاركة الشباب يف مسابقات

الثورة املعلوماتية والتدفق العلمي والتقين يف شتى اجملاالت.

حملية ودولية بهدف ضمان وحتقيق ثقة الشباب بأنفسهم.

وأش ��ار إىل ض���رورة م��ش��ارك��ة ذوي العلم واخل�ب�رة وأص��ح��اب

وأشار إىل أهمية دور اجمللس األعلى للتعليم يف نشر هذه املبادرة

ً
قدما ملواكبة عصر الثورة
ال�ق��رار واملعلمني والشباب للعمل

من خالل املدارس لتصبح فرصة حقيقية وواقعية ُمطبقة على

املعلوماتية واإلق��دام على التدريب  ،وذل��ك عن طريق تطوير

أرض الواقع تصب نفعها يف املصلحة العامة لقطر  ،كون أنها

الوسائل اإلعالمية وآلياتها التقنية وتدريب الكوادر وتعزيز
األج �ه��زة اإلل��ك�ترون��ي��ة  ،وتفعيل ه��ي��اك��ل ال��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون
اإلعالمي واملعلوماتي والتقين بني ال��دول الشقيقة والصديقة
وب�ين املنظمات الدولية والعربية حبكم ال��واق��ع ال��ذي نعيش

ً
استخداما للهواتف الذكية  ،فاملراد من هذه
من الدول األكثر

املبادرة رفع نسبة منتجي التطبيقات اإللكرتونية يف العامل.

لقاء تعريفي ًا حبضور ممثلي الوزارات واهليئات
اللجنة الوطنية للرتبية نظمت ً
{ اتفاقية تعاون بني قطر واليونسكو لتدريب املوظفني املبتدئني }
نظمت اللحنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة

االتفاقية اجملال أمام الشباب للتواصل مع إخوانهم يف

والعلوم بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية

الدول الشقيقة والصديقة للتنافس فيما بينهم لتقديم

ً
تعريفيا حول
والعلم والثقافة (اليونسكو) لقا ًء

أفضل االفكار واملمارسات املتميزة لالرتقاء جبودة العمل

اتفاقية التعاون املربمة بني حكومة دولة قطر ومنظمة

 ،مشرية إىل أن االتفاقية ستمنح اخلرجيني واملوظفني

اليونسكو  ،بشأن إنشاء برنامج املوظفني املهنيني

اجلدد خربات واسعة يف جمال التعاون الفين متعدد

املبتدئني ،وحبضور ممثلني عن أكثر من ( )42وزارة

اجلوانب  ،وكذلك يف جماالت عمل منظمة اليونسكو

ومؤسسة وهيئة بالدولة ،وذلك بقاعة (السنبوك)

{الرتبية والثقافة والعلوم واالتصال والعالقات الدولية}.
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وحتدثت السيدة /روسيال – املسؤولة عن برنامج

باإلضافة لكبار املسؤولني باجمللس األعلى للتعليم.

املوظفني املهنيني املبتدئني مبنظمة اليونسكو ،

يف بداية اللقاء ألقت الدكتورة /محدة حسن السليطي

فأشارت إىل أن دولة قطر الدولة العربية الوحيدة

– األمني العام للجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة

 ،اليت وقعت على االتفاقية إىل جانب عدد من

والعلوم كلمة رفعت فيها أمسى آيات الشكر لصاحبة

الدول األوروبية ،مشرية إىل أهمية االتفاقية للشباب

السمو الشيخة /موزا بنت ناصر – حرم صاحب السمو

القطري يف اكتساب اخلربة يف العمل باهليئات

األمري الوالد – املبعوث اخلاص لليونسكو للتعليم

الدولية ،ويف بيئة متعددة الثقافات ،والتحلي بروح

األساسي والعالي ،على مبادرتها بطرح فكرة هذه

الفريق والعمل اجلماعي واملرونة والتأقلم مع األوضاع

االتفاقية مع اليونسكو  ،كما نقلت حتيات سعادة

املختلفة للعمل ،وحددت معايري اختبار األشخاص

الدكتور /حممد بن عبد الواحد احلمادي – وزير التعليم

الني يتقدمون للتدريب من الفئة العمرية اليت ال تزيد

والتعليم العالي األمني العام للمجلس األعلى للتعليم

ً
عاما ،وإجادة اللغة اإلجنليزية ،واحلصول
على ()32

رئيس اللجنة الوطنية ،ومتنياته بنجاح هذا اللقاء.

على مؤهل جامعي بكالوريوس وخربة أو ماجستري ،

وأشارت يف كلمتها إىل أن توقيع هذه االتفاقية يعد خطوة

كما حددت مستويات االلتحاق بالربنامج التدرييب.

هامة على طريق دعم الشراكة بني دولة قطر ومنظمة
اليونسكو يف النهوض بتدريب وتأهيل األجيال الشابة
وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لدعم مشاركاتهم يف أنشطة
وبرامج التنمية املستدامة يف دولة قطر كما ستفسح

االجتماع التأسيسي للجنة وزراء الرتبية والتعليم
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

ترأس سعادة الدكتور /محمد بن عبد الواحد احلمادي – وزير التعليم والتعليم العالي األمني العام للمجلس األعلى
للتعليم ،أعمال االجتماع التأسيسي للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون اخلليجي ،والذي عقد
مبدينة (الدوحة) يوم  8يناير 2015م ،وشارك فيه سعادة السيد /ربيعة محمد الكعبي – وكيل الوزارة عضو اجمللس
التنفيذي ملكتب التربية العربي  ،والدكتورة /حمدة حسن السليطي – األمني العام للجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم  ،باإلضافة إلى ممثلني من هيئات ومكاتب اجمللس األعلى للتعليم.

مبشاركة اللجنة الوطنية القطرية
اجتماع تشاوري لألمناء العامني للجان الوطنية لليونسكو
شاركت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ،ممثلة في أمينها العام الدكتورة /حمدة حسن السليطي
في االجتماع التشاوري لألمناء العامني للجان الوطنية في دول اخلليج العربية واليمن ،والذي نظمه مكتب اليونسكو
العمانية ،وذلك في مدينة (مسقط) بسلطنة ُعمان يومي (30 – 29
اإلقليمي بالدوحة ،بالتعاون مع اللجنة الوطنية ُ
سبتمبر 2014م.
ناقش االجتماع عددا ً من املوضوعات املتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بني اللجان الوطنية اخلليجية واليونسكو
من بينها:
•

حتديد سبل التعاون وآليات التواصل مع اللجان الوطنية واجلهات احلكومية في البالد والشركاء من القطاع

اخلاص واملكتب واملقر الرئيسي.
•

حتديد أساليب العمل مثل كيفية جمع األموال وإقامة الشراكات.

•

وضع برنامج أو برنامجني يتم االتفاق عليهما.

وضع غايات مستهدفة في مجاالت محددة من االختصاص خاصة بكل دولة

اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
حتتفل باليوم الوطين

احتفلت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة

الثقافي ،إلى جانب تعريف اجملتمعات والدول األخرى بأهم

والعلوم باليوم الوطني ،ونظمت العديد من الفعاليات

مظاهر الثقافة القطرية وحضارتها والربط بني أبنائنا

التراثية والوطنية بهذه املناسبة في احلي الثقافي « كتارا».

الطلبة في املدارس وبني موروثنا التراثي من خالل العرضة

كما اشتمل االحتفال ،الذي أقيم حتت رعاية سعادة الدكتور/

واملالبس الشعبية وفقرة ِعد القصيد واألناشيد الوطنية،

محمد بن عبد الواحد احلمادي – وزير التعليم والتعليم

وجميعها تعد مظاهر ثقافية وتراثية قطرية نعتز ونفخر بها.

العالي األمني العام للمجلس األعلى للتعليم ،رئيس اللجنة،

من جانبها ،أشارت السيدة /حصة الدوسري – املنسقة

على املسابقات املتعلقة بتاريخ قطر والرسوم والعرضة

الوطنية للمدارس القطرية املنتسبة لليونسكو إلى أن هذه

القطرية واألكالت واأللعاب الشعبية مبشاركة عدة مدارس.

املناسبة تؤكد على مدى أهمية الهوية القطرية للدولة

وقالت الدكتورة /حمدة حسن السليطي – األمني العام للجنة

وتاريخها األصيل ،كما جتسد األمال التي أقيمت عليها الدولة

الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم {إ َّن االحتفال

والتي تستلزم من اجلميع أن يعملوا على رفعة وتطور قطر.

باليوم الوطني يعد أحد مظاهر االنتماء والوالء والوفاء

وتوجهت األمني العام للجنة الوطنية القطرية للتربية

للوطن ،ويعبر أيضا ً عن حب قطر املعطاءه واالعتزاز بها}.

والثقافة والعلوم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

واضافت السليطي قائلة {إ َّن مشاركتنا لطالبنا بحضور

مقام حضرة صاحب السمو الشيخ /متيم بن حمد آل ثاني –

مكتب اليونسكو واملكتب العربي للتدريب ومكتب مدارس

أمير البالد املفدى ،وإلى صاحب السمو األمير الوالد الشيخ/

اجلاليات يعزز أهداف اللجنة التي تسعى إلى توثيق العالقات

حمد بن خليفة آل ثاني – حفظهما اهلل ورعاهما -وإلى

مع املنظمات واملؤسسات األخرى  ،واشراكها في املفهوم

الشعب القطري الكرمي بهذه املناسبة الوطنية اخلالدة.

األمني العام للجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
يشهد احلفل اخلتامي للبريق {أنا باحث}
شهدت الدكتورة /حمدة حسن السليطي – األمني العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم فعاليات
احلفل اخلتامي للبيرق مسار {أنا باحث} ،في دورته الثامنة يوم األربعاء املوافق  29أكتوبر 2014م ،والذي أقيم مببنى
البحث العلمي اجلديد بجامعة قطر ،وذلك بحضور عدد كبير من طلبة وطالبات املدارس الثانوية ،وعدد من أعضاء
هيئة التدريس واملسؤولني باجلامعة ،والشركات الداعمة للبيرق.
ويلقى البيرق الدعم من قبل العديد من الداعمني في قطر مثل {منظمة اليونسكو ومكتبها اإلقليمي
بالدوحة ،وشركة راس غاز – الراعي البالتيني للمشروع ،وشركة ميرسك قطر للبترول – الراعي الذهبي ،وشركة شل
قطر – الراعي الفضي} ،ومتثل هذه اجلهات املصدر الرئيسي للتمويل والدعم املالي للبيرق.
وأشادت الدكتورة /حمدة في كلمتها في احلفل باملستوى العلمي للطلبة ومدى القدرة على شرح فحوى البحث
العلمي ،وسلطت الضوء على البيرق ودوره الريادي في االقتصاد املعرفي ،واقترحت أن يتم تطبيق جتربة البيرق عاملياً.
ومتيزت الدورة الثامنة من مسار {أنا باحث} بتنوع البحوث املطروحة لتوليد املعرفة من خالل عمليات البحث العلمي
التي تتضمن االستنباط واالستقراء والتحليل والتركيب ،حيث مت اتباع منهجية البحث العلمي في جميع املشاريع.

