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الرؤية 
تهدف أكاديمّية قطر - الخور إلى تنمّية الفكر الناقد واإلبداعّي لدى طاّلبها ليكونوا أفراًدا 

منفتحين ومتسائلين ومطلعين ومتعلمين مدى الحياة. وتسعى ألن تجعل منهم قادة 
يمتلكون الشجاعة الكافية لحّل المشكالت، ويتفاعلون مع التغّيرات المستمّرة في العالم، 

ويقدرون على إحداث تغيير إيجابّي.

الرسالة
تهدف أكاديمّية قطر - الخور إلى خلق بيئة تعليمّية فاعلة وآمنة تلهم االبتكار، وتسعى إلى 

تمكين المتعّلمين من الّتفكير بشكل ناقد كمواطنين عالمّيين متعاطفين وذوي مبادئ وعلى 
معرفة تاّمة بالقيم العربّية باإلضافة إلى االعتزاز بالّثقافة القطرّية والّتراث الوطنّي القطرّي.

تعريف التعلم عالي 
الجودة

التعلم في أكاديمية قطر - الخور هو عملية مبتكرة ومبنية على المفاهيم، ومثيرة وتعاونية 
ومؤثرة وقائمة على البحث والتساؤل.

األهداف
تهدف أكاديمية قطر - الخور إلى تلبية احتياجات الطالب وتوقعاتهم، وتسعى لتوفير 
أفضل الفرص لهم من أجل مساعدتهم في تحقيق ذاتهم على أفضل وجه، وذلك من 

خالل ما يلي:

تحقيق التمّيز األكاديمي عن طريق توفير أساليب أو استراتيجّيات متنّوعة للتدريس والتعّلم    n
على حّد سواء.

تقديم برامج تعليمّية معروفة ومطّبقة دولًيا بنجاح.   n
تطبيق أفضل المعايير األكاديمّية والمحافظة عليها، وذلك بإجراء تقييم مستمر لها ووضع    n

نظام لتطويرها.
إتاحة الفرص لتحقيق تطوير متوازن يشمل الّنواحي األكاديمية والبدنية والجمالية    n

واالجتماعية والحضارّية.
وضع أهداف تكون بمثابة تحدّيات مستمّرة للطاّلب البّد لهم من بذل أقصى طاقاتهم من    n

أجل تحقيقها.
الدعوة إلى تقبل اآلخرين وتقدير الحضارات، والمجتمعات، والعادات والتقاليد، والقيم    n

المختلفة بالنسبة للمتعارف عليه لدينا.
توفير مناخ آمن وداعم للعملّية التربوّية.   n

الحث على فضيلة احترام الذات واحترام اآلخر.   n
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.   n

توفير عدد من األنشطة الالصفية.   n
تعزيز التواصل والتعاون بين أولياء األمور والمتعلمين والمدرسة والمجتمع.   n

البيانات اإلرشادية
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 فيما نغلق فصل الجائحة - وتأثيراتها )اإليجابية والسلبية(، 
ها نحن نستشرف آفاق المستقبل بعيون ملؤها األمل والعزيمة 

واإليجابية! مؤملين أن يستقبل العالم غًدا أكثر إشراًقا، وعزيمة على 
تحويله إلى مكان أفضل، وإيجابية في مواجهة أي عراقيل محتملة! 

هذه هي بعض أهداف التعليم األساسية! ونسعى جاهدين عبر 
التعليم، بصحبة طالبنا ومن أجلهم، لترك بصمة ذات تأثير على 

العالم من حولنا!

لقد واجهنا جميًعا تحديات كبيرة وأثبتنا، باعتبارنا مجتمعات 
واعية ومتحضرة، أننا قادرون على حماية أنفسنا من خالل توحيد 

الجهود المحلية والعالمية. إّن أول درس تعلمناه هو أننا نستطيع 
مواصلة رحلتنا التعليمية إذا ما تحلينا باإليمان وتعاوّنا تحت مظلة 

أسرة واحدة من أولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين 
والموظفين والطالب!

كلنا فخر بدفعة برنامج الدبلوم للعام الدراسّي 2021 – 2022 التي 
تخرجت في شهر مايو 2022. لقد خاطبتهم في ذلك اليوم بصفتهم 

"قادة الغد، وأصحاب األفكار المبتكرة، وبوتقة تحتضن المبادئ 
والقيم التي غرسها فيهم آباؤهم وأمهاتهم ورؤية أكاديمية قطر 

- الخور ورسالتها. إنهم اآلن على أهبة االستعداد لمواجهة تحديات 
الحياة والمضّي قدًما في دروبها نحو تحقيق أهدافهم بثقة وثبات 

وقيم راسخة وحب يغمر أنفسهم وآباءهم وأمهاتهم وبلدهم 
الحبيب، قطر".

رسالة المدير

واصلنا هذا العام خدمة مجتمعنا بتفاٍن وشغف وابتكار. لقد وضعنا 
تعريًفا خاًصا لنا للتعّلم، يحدد المعايير والمحّصالت المستقاة من 
منظومة تعّلم وتدريس تتسم بالجودة العالية والفّعالية؛ فراجعنا 

مناهجنا الدراسية في اللغات والرياضيات وعززنا ممارساتنا ومواردنا 
الحالية. وبعدما خّفت القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، 

استعاد حرم المدرسة كامل طاقته! إذ عادت مشروعات الطالب 
تغمر ممرات وساحات المدرسة، وبدأت أصوات الطالب والمعلمين 

تتردد بين جنباتها بكل ثقة وفخر. وبفضل إسهامات أولياء األمور، 
نجحنا في استعادة العالقة التي تربط المدرسة بالمنزل والتي 

انقطعت قبل ذلك!

بالمثابرة واإللهام نتقدم لألمام! ويلهمنا في ذلك طالبنا ومعلمونا 
وأولياء األمور والمجتمع القطري بأكمله! وها هو كأس العالم لكرة 

القدم، يهّل علينا في العام الدراسّي الجديد. لذا، لن نضيع فرصة من 
بين أيدينا دون أن يكون فيها طالبنا والمجتمع شركاء فاعلين فيها!

لينا مشنتف
المدير العام

التقرير السنوي 2022-2021
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سعدنا هذا العام باستضافة العديد من الفعاليات في رحاب 
الحرم المدرسي تزامًنا مع تخفيف القيود المفروضة بسبب 

جائحة كورونا، ما أسهم في تعزيز الروح المجتمعية التي تمتاز بها 
أكاديمية قطر – الخور. 

 اليوم الوطني
لدولة قطر

كانت االحتفاالت باليوم الوطني لدولة قطر التي استمرت على مدار 
أيام داخل الحرم المدرسي في شهر ديسمبر من بين أبرز فعاليات 

العام الدراسي. وقد ُأتيحت الفرصة للطالب للتعبير عن محبتهم لدولة 
قطر والتعّرف على التقاليد والعادات القّيمة المتوارثة عن األجداد 

وكذلك اإلعراب عن فخرهم باالنتماء للدولة من خالل سرد القصص 
والقيام باألنشطة المتنوعة ومشاركة األطعمة وارتداء الزي الوطني.

 اليوم الرياضي
للدولة

أتاح اليوم الرياضي للدولة في شهر فبراير العديد من الفرص أمام 
طالبنا للتعّرف على كيفية عيش نمط حياة صحي والمشاركة في 
السباقات واأللعاب والرياضات المختلفة في نطاق المجموعات 

الخاصة بمستوياتهم الصفية.

 بطولة كأس العرب
FIFA قطر ™2021

غمرتنا أجواء السعادة والحماس مع افتتاح استاد البيت بمدينة الخور 
في شهر نوفمبر الستضافة بطولة كأس العرب FIFA قطر ™2021، 

وشارك طالبنا في هذه الفعالية بارتداء أزياء الفرق الستة عشر 
المشاركة في البطولة، واتحدوا جميًعا في التعبير عن فرحهم بفوز 

منتخب دولة قطر في المباراة االفتتاحية التي خاضها أمام المنتخب 
البحريني.

 اليوم الدولي
غة اأُلم للُّ

شرفنا باستضافة الكاتبة القطرية المعروفة منيرة الرميحي التي زارت 
غة اأُلم في شهر فبراير،  األكاديمية في إطار االحتفاء باليوم الدولي للُّ

حيث تحدثت مع الطالب حول مهارات سرد القصص وشّجعت أبناءنا 
من الكّتاب الناشئين على المشاركة في المسابقة الوطنية لكتابة 

القصة القصيرة. وقد شارك الطالب من جميع الصفوف في األنشطة 
ضمن المجاالت المخصصة لكل مجموعة، وركزت األنشطة على 

االحتفاء بمهاراتهم والتنوع اللغوي الذي يميز مجتمعنا.

الـسالمـة

التقرير السنوي 2022-2021

 أبرز المحطات في
المدرسة االبتدائية
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 أسبوع التوعية
 بالتوّحد

(في الفترة من 3 إلى 7 أبريل)
احتفت أكاديمية قطر – الخور بأسبوع التوعية بالتوّحد في الفترة من 
3 إلى 7 أبريل. وشارك الطالب في مجموعة من األنشطة الممتعة 

المصممة للتركيز على االحتفاء باألشخاص ذوي التوّحد وتعزيز قبول 
المجتمع لهم.

وقد تعاون طالب المرحلة االبتدائية مع الطالبة بالصف التاسع 
فاطمة المهندي من برنامج السنوات المتوسطة، وهي كاتبة وسفيرة 

المدرسة الثانوية للتثقيف بالتوحد. وقد قامت فاطمة صاحبة مبادرة 
"أنت لست وحدك" بزيارة الصفوف الدراسية لتقرأ على الطالب قصتها 

 معرض الكتاب في
 أكاديمية قطر –

الخور
جميعنا يعرف تلك المقولة الملهمة: "الكتاب خير رفيق في الحياة"؛ 

وللقراءة طبيعة خاّصة تزّود صاحبها بمنافع حقيقية طويلة األمد. واحتفاًء 
بأهمية القراءة، نّظمت مكتبة أكاديمية قطر – الخور معرًضا للكتاب يوم 
الثالثاء 15 مارس، برعاية دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. وقد زار طالب 
الصفوف من الصّف األول إلى الصّف الخامس المعرض رفقة معّلميهم 

في أوقات مختلفة حرًصا على سالمتهم ومراعاًة لإلجراءات االحترازية 
للوقاية من جائحة كوفيد- 19، وقام الطالب بشراء مجموعة من الكتب 

بأسعار ميسورة تالئم جميع مستويات القراءة.

"أنا وهيا" التي تتناول تجربتها الشخصية مع أختها من ذوي التوحد، 
والتي كانت سبًبا في إطالق هذه المبادرة. 

كما ُأتيحت الفرصة للطالب لتعزيز فهمهم بشأن اضطراب التوّحد 
من خالل االستماع إلى صاحب قناة اليوتيوب الشهير اإلماراتي خالد 

العمري وابنه عبدالله الذي يعاني من هذا االضطراب. واستطاع 
الطالب تفّهم بعض التحديات التي قد يواجهها األطفال المتعايشين 

مع التوحد، إلى جانب تقدير دور المدارس الخاصة في تلبية االحتياجات 
المختلفة لهؤالء األطفال والتسهيالت المطلوب توفيرها لهم عند 

السفر.

وفي هذا السياق، بعث طالب أكاديمية قطر – الخور عدًدا من رسائل 
المحّبة والدعم إلى أقرانهم في أكاديمية العوسج وأكاديمية ريناد. 

كما شاركتنا المعّلمة ياسمين )في الصف الرابع( تجربتها مع ابنها 
محمد الذي يعاني من اضطراب طيف التوّحد، مع توضيح االختالف 

بين الطالب غير التوّحديين وأقرانهم من ذوي التنوع العصبي، إلى 
جانب شرح أوجه المساعدة اإلضافية المطلوبة وفًقا لمستويات 

االحتياج المتنوعة.

حرص الطالب نايف أحمد الهيل من الصف الثالث على رفع مستوى الوعي بمتالزمة داون من خالل التحدث مع زمالئه. نايف هو سفير منّصة    n
متالزمة داون العربية، واستطاع تغيير تصّورات أقرانه بشأن ذوي اإلعاقة من خالل مناقشاته وعروضه التقديمية المحّفزة للتفكير والتساؤل. 

استمتع الطالب كذلك خالل شهر رمضان المبارك باحتفال القرنقعوه، وأعربوا عن تقديرهم لالحتفاء بهذه المناسبات الجميلة في رحاب الحرم    n
المدرسي للمرة األولى منذ بداية انتشار الجائحة قبل عامين من اآلن.

شارك العديد من طالب المدرسة االبتدائية بأكاديمية قطر – الخور في حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر، وأعربوا عن فخرهم جميًعا بأداء   n
النشيد الوطني لدولة قطر.

يوم النافلة
نّظم قسم الدراسات اإلسالمية بأكاديمية قطر – الخور احتفااًل بيوم 

النافلة، وهو تقليد قطري موروث يوافق إحياؤه ليلة النصف من 
شعبان للتعبير عن السعادة بقرب مجيء شهر رمضان المبارك. ويهدف 

االحتفاء بيوم النافلة إلى غرس قيم المشاركة والعطاء في نفوس 
طالبنا، إذ يسعدون بارتداء المالبس التراثية والمشاركة في توزيع أصناف 

المأكوالت التقليدية على العّمال والمتعففين.

 أسبوع مكافحة
التنّمر

أعرب طالب المدرسة االبتدائية عن سعادتهم بدعم مبادرة وقف 
التنّمر التي يقودها الطالب بالصف السابع عبد الله هالل المهندي، 

وذلك من خالل المشاركة في األنشطة الصفّية الرامية إلى مناقشة 
هذا الموضوع المهم.
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 زيارة الدفاع
 المدني – مبادرة
 طالبية للتوعية

 بأهمية السالمة
في فصل الصيف

قام الطالب بالصف الثالث ُصباح بخيت بتنظيم زيارة للمدرسة من 
إدارة الدفاع المدني في شهر يونيو لتعريف الطالب بتدابير السالمة 

خالل فصل الصيف واإلجراءات الوقائية التي يمكننا اتخاذها لتوخي 
الحذر وضمان السالمة من الحرائق. وقد حظي الطالب بتجربة رائعة 
من خالل مشاهدة شاحنات اإلطفاء عن قرب، وشرح لهم اختصاصيو 
الدفاع المدني كيفية استخدام خرطوم اإلطفاء واألدوات في إطفاء 

الحريق.  

 جائزة التمّيز
 العلمي

سعدنا خالل شهر يناير بتلقي نبأ إحراز نجاحين مرموقين ازدانت بهما 
أكاديمية قطر – الخور؛ وهما حصول الطالب ناصر بخيت النعيمي على 

الميدالية البالتينية للمرحلة االبتدائية من جائزة التمّيز العلمي التي 
يشملها برعايته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد الُمفّدى، وذلك عن االختراع الذي توصل إليه وهو في الصف 
الخامس العام الماضي. وشهد الحفل تكريم ناصر مع زميلته فاطمة 

سعد المهندي التي فازت بالميدالية البالتينية للمرحلة المتوسطة.

 مسابقة القصة
العربية القصيرة

في شهر مايو، حقق طالب الصّف الثالث نجاًحا باهًرا في مسابقة 
القراءة، وفازت الطالبة فاطمة عبدالله الكعبي بالمركز األول باإلضافة 

إلى نشر قّصتها في قطر.

أولمبياد الروبوت
شهد شهر مايو أيًضا فوز الطالب نايف أحمد الهيل من الصف الثالث 

بالجائزة األولى في مسابقة أولمبياد الروبوت التي انعقدت في 
العاصمة القطرية الدوحة عن تصميمه الناجح لروبوت تعليم اللغة 

العربية.

تحدي الرياضيات
شارك ثمانية طالب من الصّف الثالث إلى الخامس في مسابقة تحدي 

الرياضيات السنوية من تنظيم مؤسسة التعليم التعاوني للمدارس 
م الرياضيات لطالب  الدولية، وهذا التحدي عبارة عن مسابقة في تعلُّ
المرحلة االبتدائية. وقد شارك طالبنا في هذه المسابقة التي ُعقدت 

عبر اإلنترنت في شهر مايو على مدار يومين إلى جانب 140 طالًبا 
وطالبة من 21 مدرسة مختلفة في 13 دولة. تسابق الطالب على 

نحو فردي وضمن فرق جماعية لإلجابة عن مجموعة متنوعة من 
األسئلة المطروحة عليهم؛ كما أجاب الطالب على أسئلة عملية 

واستقصائية مستّمدة من جميع مجاالت الرياضيات.

ونود في هذا السياق اإلعراب عن 
امتناننا ألعضاء هيئة التدريس في 

أكاديمية قطر – الخور على دعمهم 
لهؤالء الطالب في تنمية مواهبهم 

وأن يصبحوا قدوات يحتذي بها 
زمالؤهم عالوًة على تمثيلهم 

المشّرف لألكاديمية في تلك المحافل 
والمسابقات الدولية المرموقة.

المجلس الطالبي
انتخب طالب المرحلة االبتدائية ممثليهم في المجلس الطالبي خالل 

فصل الربيع عقب انتهاء حملتهم االنتخابية المتمّيزة. ويجّسد أعضاء 
م البكالوريا الدولية التي تتمثل في  المجلس الطالبي سمات ُمتعلِّ

التحلي بالمبادئ والتمتع بمهارات التواصل الفاعل من أجل النهوض 
بمسؤولياتهم تجاه زمالئهم وتمثيل وجهات نظرهم، واالهتمام 
بتدابير السالمة ومراقبة االلتزام باتفاقاتنا األساسية في أماكن 
اللعب، والتواصل مع القائمين على المقصف المدرسي من أجل 

تحسين خيارات الوجبات الغذائية المقّدمة لهم ولزمالئهم. 

وقد ُوضعت مهارات أعضاء المجلس الطالبي في إدارة المشروعات 
وملكاتهم اإلبداعية موضع االختبار؛ حيث ُأسند إليهم تنظيم يوم 

ألنشطة المرح لطالب الصفّين الثالث والرابع لالحتفال بنهاية العام 
الدراسي في شهر يونيو؛ وقد سعد الجميع بحضور هذا اليوم 

والمشاركة في أنشطته الممتعة.

 أنشطة ما بعد
المدرسة

شارك معلمو المرحلة االبتدائية بسعادة وحماس في تقديم مجموعة 
متنوعة من األنشطة اإلثرائية لطالب الصفوف من األول إلى الخامس 

عقب انتهاء الدوام المدرسي خالل الفصل الدراسي الثاني، وشملت 
م  هذه األنشطة المشاركة في تصميم الروبوتات التعليمية، وتعلُّ
الفنون المرئية، واأللعاب اللوحية، وحلقات تنمية مهارات القراءة، 

ونادي الشطرنج، وممارسة الجمباز، ونادي السينما لألطفال.

وقد شعر أعضاء هيئة التدريس بسعادة غامرة لرؤية طالبهم وهم 
يسعون إلى تنمية مهاراتهم واهتماماتهم خارج السياق الدراسي 

المعتاد، كما سعدوا بالفرصة التي أتيحت لهم للتواصل مع الطالب 
في المستويات الصفية األخرى. وقد أثنى أولياء األمور كثيًرا على 

اهتمام أكاديمية قطر – الخور بتقديم مثل هذه األنشطة اإلضافية 
للطالب.

 الرحالت التعليمية
الميدانية

استمتع طالب الصّف الثاني برحلة تحفيزية لتطوير مهاراتهم المهنية 
في كيدز موندو الدوحة في إطار وحدة البحث ذات الصلة التي 

يدرسونها. وشّكلت هذه الرحلة فرصة رائعة أتاحت للطالب التعّرف 
على الوظائف المختلفة والزي الموحد المخصص لها وكذلك األدوات 

المستخدمة فيها ضمن بيئة تعلم ممتعة تقوم على اللعب والترفيه.

احتفى طالب الصّف الخامس بإتمام برنامج السنوات االبتدائية في 
رحلة مليئة باإلثارة والمتعة إلى حديقة "سنو ديونز" الثلجية داخل مول 

دوحة فستيفال سيتي. وقد استفاد الطالب في هذه الرحلة بربط 
المفاهيم التي تعلموها حول المناخ والبيئة، عالوًة على االستمتاع 

بالتزّلج على الجليد.

 جائزة أخالقنا لعام
2022-2021

ُسررنا خالل شهر أبريل لوصول الطالب حمد سعد إلى التصفيات 
النهائية من جائزة "أخالقنا" متمنيين له النجاح على ما بذله من جهد 

محمود في هذا السباق المشّرف.

 المسابقة
اإلسالمية

شارك العديد من الطالب خالل شهر رمضان المبارك في مسابقة 
حفظ القرآن الكريم، وتّم تكريم الطالب المشاركين فيها؛ ونأمل 

زيادة نسبة المشاركة في هذه المسابقة خالل العام المقبل. تهدف 
مسابقة حفظ القرآن الكريم إلى ترسيخ محبة الدين اإلسالمي ونبينا 

الكريم محمد –صلى الله عليه وسلم– في قلوب أبنائنا الطالب 
وتشجعيهم على التمّسك بالقيم اإلسالمية النبيلة.

 جائزة أخالقنا لعام
2020-2021

سررنا بتهنئة الطالب محمد هالل المهندي من الصف الثالث وأخيه 
عبدالله هالل المهندي من المدرسة الثانوية لفوزهما بجائزة "براعم 

األخالق"؛ وقد شّكل إنجاز الطالبَين مصدر إلهام كبير لمجتمعنا 
المدرسي.

 نجاحات في مختلف
المسابقات

بادر العديد من طالب المرحلة االبتدائية إلى تمثيل أكاديمية قطر – 
الخور من خالل المشاركة في مسابقات متنوعة خارج الحرم المدرسي 

أتاحت لهم الفرصة لعرض مواهبهم اإلبداعية ومعارفهم ومهاراتهم.
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ا  يسعدنا في أكاديمية قطر – الخور الترحيب بطالبنا األصغر سنًّ
وتعريفهم بالحياة المدرسية وأهمية بناء أساٍس راسخ لتعليمهم 

في السنوات المقبلة من حياتهم. وفي العام الدراسي 
2021-2022، ضّمت األكاديمية أربعة صفوف في مرحلة 

التمهيدي 1، وستة صفوف في مرحلة التمهيدي 2، وستة 
صفوف لرياض األطفال، بإجمالي 330 طالًبا وطالبة، و16 معلًما 
ومعلمة، و14 مساعد تدريس ضمن فريق التعليم في السنوات 

م  المبكرة. ويستمتع أطفالنا يومًيا بالمشاركة في تجارب التعلُّ
الشائقة والهادفة باللغتين العربية واإلنجليزية، مع التركيز على 
م من خالل اللعب، إلى جانب تعزيز سمات ُمتعّلم البكالوريا  التعلُّ
م. وعلى الرغم من إدخال  الدولية وتنمية مهارات مقاربات التعلُّ

العديد من التغييرات على جداول حصصنا وبرامجنا التعليمية 
بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، فقد شهدنا عاًما 
دراسًيا ناجًحا وحافاًل بالمتعة، ونتطلع بشغف إلى مواصلة هذا 

النجاح لدعم أطفالنا في رحلتهم التعليمية.  

يوم الرفاه 
نؤمن في أكاديمية قطر – الخور بأهمية التطوير المهني المستمر 

ورفاه المعلمين. وفي هذا السياق، أتاح فريق القيادة باألكاديمية يوم 
األحد 21 نوفمبر مجموعة من فرص التطوير المهني للمعلمين، وكان 

من بينها إطالق مبادرة جديدة تحت عنوان "قيمي تعّبر عن هوّيتي"، 
باإلضافة إلى جمع واستعراض آراء المعلمين حول سياسات السلوك، 

ومواءمة منهج مادة الرياضيات.

 اللجنة الصحية بمركز
التعليم المبكر

بادرت العضوات في فريق مركز التعليم المبكر جانيس ونكا وحنان 
وريمي وتامار إلى تشكيل لجنة الصحة من أجل تعزيز مستويات الصحة 
والرفاه بين جميع أعضاء فريق مركز التعليم المبكر. وتمثلت رسالتهن 

في تقديم أساليب وطرق مبتكرة تساعدنا جميًعا في زيادة إلمامنا 
بالجوانب الصحية، واستكشاف الطرق الممتعة للحفاظ على صحتنا 

البدنية، وتحسين صحتنا النفسية ورفاهنا، إذ يحدوهن إيمان راسخ 
بأن خياراتنا اليومية يمكن أن تساعدنا في عيش حياة مفعمة بالصحة 

والسعادة في العمل وداخل المنزل.
 

ومع تفشي الجائحة الوبائية، أرسلت اللجنة استبياًنا إلى المعلمين 
في مستهل العام الدراسي للوقوف على نقاط القوة واالحتياجات 

المطلوبة على صعيد ضمان الرفاه. واستناًدا إلى الردود الواردة، 
قامت اللجنة بتصميم وتنظيم وتيسير تنفيذ برنامج غير متزامن 

للتطوير المهني على مدار 10 أسابيع تحت عنوان "أيام الرعاية الذاتية" 
باستخدام تقنية بيتموجي للصور التعبيرية، بهدف تلبية احتياجات 

المعلمين وتحسين مستويات الرفاه لديهم، وقد حقق البرنامج نجاًحا 
كبيًرا.

وفي هذا الصدد، قّدمنا العديد من الفعاليات التي سلّطت الضوء 
على أهمية الرعاية الذاتية، مثل:

األسبوع التنشيطي لمؤتمر الطالب والمعلمين   n
حزمة الرعاية الذاتية في العطالت   n

تجديد مطبخ غرفة المعلمين وتحويله إلى مكان تجمع جاذب    n
لجميع أعضاء فريق العمل واإلدارة بمركز التعليم المبكر

تقدير المعلمين وتقديم حوافز الرعاية الذاتية   n
فعاليات العودة إلى المدرسة   n

فعالية توديع العام الدراسي وتقديم مالحظات الرعاية الذاتية   n

وقد أشاد جميع العاملين بمركز التعليم المبكر بعمل اللجنة وجهودها 
المتمّيزة على مدار العام الدراسي من أجل تعزيز رفاه المعلمين.

 ورش العمل ألولياء
 أمور الطالب في
 برنامج السنوات
 االبتدائية بمركز

التعليم المبكر
اسُتهل العام الدراسي بإرسال استبيان إلى أولياء أمور الطالب في 
مركز التعليم المبكر لمعرفة آرائهم بشأن موضوعات ورش العمل 

التي يهتمون بحضورها. وبناًء على الردود الواردة، قّدم فريق التدريس 
بالمركز أربع ورش عمل تفاعلية عبر اإلنترنت ألولياء األمور في 

الموضوعات التالية: 

االنضباط اإليجابي االجتماعي والعاطفي  .1
القراءة والكتابة في مرحلة التمهيدي 1  .2
القراءة والكتابة في مرحلة التمهيدي 2  .3

فهم برنامج السنوات االبتدائية في إطار برنامج السنوات   .4
المبكرة

وقد شّكلت ورش العمل فرصة مواتية للتواصل مع أولياء األمور 
م في برنامج السنوات  وتعزيز فهمهم بشأن طبيعة التعليم والتعلُّ

م  االبتدائية وكيف يمكنهم المشاركة في تقديم الدعم لعملية تعلُّ
أبنائهم في المنزل.

مركز التعليم المبكر
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 مكتبة مركز التعليم
 المبكر

نفخر بوجود مكتبتنا الرائعة في أكاديمية قطر – الخور، على الرغم من 
اقتصار الدخول إليها على طالب الصف األول فما فوق. ومن منطلق 
حرص فريق برنامج السنوات المبكرة على تعزيز حب المكتبات والكتب 

والمطالعة إلى جانب تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طالبنا 
الصغار في صف التمهيدي ومرحلة رياض األطفال، فقد كان عدد كبير 

من أعضاء الفريق يبادرون إلى التطوع في كل فرصة تسنح إلعادة 
تصميم إحدى المساحات الخالية وتحويلها إلى مكتبة مخصصة لطالب 

برنامج السنوات المبكرة.

وقد حرصنا على مواجهة تحدي إنشاء مثل هذه المساحات دون وجود 
ميزانية مخصصة لذلك، ومن ثّم كّنا بحاجة إلى إعمال التفكير الخالق 
وتطبيق الممارسات المستدامة، وانتفعنا كثيًرا بتطبيق أفكار إعادة 

االستخدام وإعادة التوظيف وإعادة التدوير؛ وقادت جهودنا المبذولة 
بروح العمل الجماعي إلى افتتاح مكتبة السنوات المبكرة رسمًيا في 

ُمستهل هذا العام.

والقت هذه المساحة الهادئة الجاذبة إعجاب معلمينا وطالبنا، ونّود 
في هذه المناسبة توجيه خالص الشكر والتقدير لجميع موظفينا الذين 

عملوا بجٍد في سبيل تحويل هذا الُحلم إلى واقع ملموس.

م االحتفاء بالتعلُّ
قّدم معّلمو وطالب الصف التمهيدي 2 أداًء متمّيًزا في شهر يونيو 
م األخيرة بعنوان "كيف نعّبر عن أنفسنا".  لالحتفاء بإتمام وحدة التعلُّ
وكانت تلك هي المّرة األولى منذ عامين التي ُيتاح لنا فيها استقبال 

أولياء األمور والترحيب بهم داخل الحرم المدرسي لمشاهدة أداء 
أطفالهم ومشاركتهم لما تعّلموه من خالل معرض فّني إلى جانب 
فقرات الغناء واالستعراضات التي قّدمها طالب المرحلة جميعهم. 
وكانت هذه الفعالية مبهجة وماتعة للجميع، ونتطلع بشغف إلى 
تقديم المزيد من التجارب واألنشطة لطالبنا وعائالتنا لالستمتاع 
بالعام الدراسي المقبل في جميع الصفوف الثالثة بمركز التعليم 

المبكر.  

 األنشطة 
 االحتفالية في

السنوات المبّكرة
يبذل موظفونا وطاقمنا التدريسي جهوًدا كبيرة لتخطيط وتنظيم 

وتيسير إجراء مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات الحافلة 
بالمتعة والتشويق لطالبنا على مدار العام الدراسي. وتضّمنت بعض 

الفعاليات المفّضلة هذا العام االحتفال بمرور مائة يوم على العام 
الدراسي، واحتفال اليوم الوطني، واحتفال القرنقعوه، ويوم البيجاما، 

إلى جانب الفعالية المفضلة "يوم اللعب بالماء" الذي استمتع فيه 
طالبنا بارتداء مالبس السباحة وممارسة العديد من أنشطة اللعب 

المرحة في الماء، التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الحركية والحياتية 
وكذلك ربط األنشطة بمفاهيم العلوم والرياضيات. وقد اشتملت 

األنشطة على الطفو والغوص، وغسل األلعاب، والتنظيف باستخدام 
بّخاخات المياه، والتصويب على األهداف بمسّدسات المياه، ومحطات 

قياس السعة، واللعب بالفّقاعات الصابونية، والتصويب بمسدسات 
المياه على أكواب، وغسل المالبس، وصيد السمك.
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أبرز أخبار المناهج 
الدراسية

اللغة اإلنجليزية
يرّكز منهج تدريس اللغة اإلنجليزية على دمج مهارات الكتابة، والقراءة، 
واستعراض المعلومات وتقديمها، والتحدث، واالستماع ضمن وحدات 

البحث. وقد اعتمدت أكاديمية قطر – الخور معايير AERO األمريكية 
وقامت بمواءمتها مع مصفوفة النطاق والتسلسل لتدريس اللغات 

في برنامج السنوات االبتدائية بهدف توجيه عملية تدريس اللغة 
اإلنجليزية على مستوى األكاديمية. كما تتضافر جهود معلمينا في 
تصميم األنشطة التحفيزية الرامية إلى تمكين الطالب من تحسين 

مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية من خالل إجراء األنشطة الصفّية، 
والمشروعات الجماعية والفردية، واألنشطة التحريرية، إلى جانب 
التسجيالت المرئية والصوتية. وتطّبق أكاديمية قطر – الخور في 

المرحلة االبتدائية محّكات التقييم التي وضعها تحالف WIDA على 
مستوى جميع المحاور من أجل تعميم الرؤية المشتركة المتعلقة 

بالتقييم بين معلمي األكاديمية.
 

الرياضيات
 AERO يقوم منهج الرياضيات لدى أكاديمية قطر – الخور على معايير

م المستمدة من مصفوفة النطاق والتسلسل  إلى جانب نتائج التعلُّ
لتدريس مادة الرياضيات في برنامج السنوات االبتدائية. وتتضمن 
مادة الرياضيات لهذه المرحلة خمسة موضوعات متكاملة، وهي: 

األعداد، واألشكال والفراغ، والتعامل مع البيانات، والقياس، واألنماط 
والدواّل، وذلك ضمن وحدات البحث. ويجري تدريس األهداف بصورة 

مستقلة من خالل استعراض المفاهيم األساسية إذا تعّذر دمج 
م أصلية لهذه الموضوعات ضمن وحدات البحث.  أنشطة وتدريبات تعلُّ

كما يتم إشراك الطالب في مجموعات بحث تتيح لهم فرصة توجيه 
دفة الدروس وتطوير وإتقان مهاراتهم الخاصة بمقاربات التعلم. ومن 

مجاالت التركيز المنهجي األخرى تشجيع الطالب وتأهيلهم لشرح 
طريقة تفكيرهم الرياضي شرًحا مستقاًل. وتحرص األكاديمية أيًضا على 

م اليدوية،  زيادة مشاركة الطالب من خالل استخدام وسائل التعلُّ
وأنشطة البحث واالستقصاء، وإتاحة فرص التعاون المستمرة بين 

الطالب.
 

اللغة العربية
يسير برنامج تعليم اللغة العربية في أكاديمية قطر – الخور وفق 

المعايير التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي، والتي تقوم على 
تقييم الطالب في معرفة قواعد النحو والتهجئة والقراءة والكتابة 

والتحدث واالستماع. ونظًرا ألن أكاديمية قطر – الخور مدرسة ثنائية 
اللغة، يتعاون المعلّمون من قسمّي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

فيما بينهم لضمان دمج اللغتين في برنامج السنوات االبتدائية 
بوصفهما جزًءا ال يتجزأ منه. كما يستعين المعلمون بمجموعة متنوعة 

من المنّصات اإللكترونية لحّث الطالب على المشاركة في جميع 
المجاالت الموضوعية لمنهج اللغة العربية، ومن ذلك إتاحة منّصة 

"كتبي" للقراءة لتشجيع الطالب على تنمية حّب القراءة والمطالعة 
م اللغة العربية في المنزل عقب انتهاء الدوام  وتعزيز مهاراتهم في تعلُّ

المدرسي.

العلوم
ُتدمج مادة العلوم ضمن وحدات البحث، ويجري تخطيط كل وحدة بما 
يشجع الطالب على ممارسة االستقصاء العلمي باألساليب الصحيحة. 

وإلى جانب تنمية مهارات العلوم في برنامج السنوات االبتدائية، 
نعتمد في أكاديمية قطر – الخور أيًضا معايير العلوم للجيل القادم 

)NGSS( لحّث الطالب على استكشاف جميع مفاهيم العلوم األربعة: 
القوى والطاقة، والكائنات الحية، واألرض والفضاء، والمواد والماّدة. 

ويتعّرف الطالب في الصف األول على مفهوم الكائنات الحّية من 
خالل دراسة األنماط المعيشية لدى الحيوانات وكيف تساعدها في 

موائلها الطبيعية. أّما طالب الصف الثاني فيدرسون الُنظم البيئية 
للمحيطات.   

الدراسات اإلسالمية
يدرس الطالب في مادة الدراسات اإلسالمية علوًما شرعية وتالوة 

القرآن الكريم والتطبيق العملي لما يتعلمونه في حياتهم. ويتعلم 
الطالب أهمية تطبيق فهمهم للدراسات اإلسالمية في حياتهم 
اليومية وإظهار أنهم متعلمون ذوو مبادئ. كما تشتمل وحدات 
البحث بالمنهج على دراسة القيم اإلسالمية، عالوًة على تشجيع 

الطالب على المشاركة في المسابقات السنوية لحفظ القرآن الكريم 
وتالوته.

الفنون
س منهج الفنون في إطار مصفوفة النطاق والتسلسل لبرنامج  ُيدرَّ

السنوات االبتدائية ووفًقا لمعايير AERO األمريكية. ويتولى 
المعلمون وضع األنشطة التعليمية المالئمة التي تفتح الباب أمام 

الطالب الستكشاف قدراتهم اإلبداعية وتقدير الفنون والتفاعل معها 
من خالل وحدات البحث. كما يحظى الطالب من جميع الصفوف 

بفرص فعلية للتعبير عن أنفسهم من خالل الفنون. وتحرص أكاديمية 
قطر – الخور على عرض أعمال طالبها الفنّية عن اليوم الوطني ويوم 
السالم وغيرها من المشروعات األخرى واالحتفاء بها في جميع أنحاء 

المدرسة.

التربية البدنية
يقوم منهج التربية البدنية على ثالثة محاور، هي الهوّية والحياة 

النشطة والتفاعل مع اآلخرين. وخالل فترة الجائحة، عكف معلّمونا 
م التي مّكنت الطالب من  المتخصصون على إعداد تجارب التعلُّ

المشاركة في أنشطة التمرينات الرياضية والحفاظ على التفاعالت 
االجتماعية مع أقرانهم. ومع الشروع في رفع بعض القيود، تمكّنا من 

البدء في تقديم دروس التربية البدنية التي أتاحت للطالب التفاعل 
م التي فاتتهم بسبب الجائحة.   وتنمية مهاراتهم الخاصة بمقاربات التعلُّ

الموسيقى
تركز دروس الموسيقى على محورين أساسيين، هما اإلبداع 

الموسيقي والتفاعل مع المعزوفات؛ إذ يحظى الطالب بفرصة تأليف 
الموسيقى إلى جانب العمل على مجموعة متنوعة من المنّصات 

واألدوات االفتراضية. ويستطيع الطالب التعبير عن أنفسهم 
بطرق عديدة إلى جانب القدرة على دمج التكنولوجيا عند استخدام 

التطبيقات المختلفة. 
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 معرض الصف 
 الخامس في برنامج
السنوات االبتدائية
حقق المعرض الذي أقيم في شهر مايو نجاًحا مبهًرا، وسعدنا هذا 

العام بإمكانية دعوة أولياء األمور لحضورهم شخصًيا عروض الطالب 
التقديمية ومراسم تسليمهم الشهادات. كان لموضوعات االستدامة 

والمخاوف البيئية حضور بارز في استفسارات الطالب الذين نجحوا في 
الربط بينها وبين أهداف التنمية المستدامة.

كما قام الطالب األكبر سًنا باستعراض معارفهم العميقة ومهاراتهم 
البحثية خالل تحّدثهم عن رحلة تعّلمهم واكتسابهم لمهارات أساليب 
التعّلم التي ال غنى عنها لما سيكون لها من نفع عظيم عند انتقالهم 

لبرنامج السنوات المتوسطة العام المقبل.

 أبرز نشاطات
المدرسة الثانوية
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المجلس الطالبي – "ماراثون الركض لدعم مريضات سرطان الثدي" 
)Think Pink Run(: قام طالب المدرسة الثانوية بأكاديمية قطر – 
الخور بتنظيم ماراثون الركض )Think Pink Run( مع مراعاة التدابير 

واإلجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد- 19. جرى تقسيم الصفوف إلى 
مجموعات مكّونة من ثالثة طالب بما يحقق السالمة لجميع الطالب؛ 
وُخصص لكل صّف وقٌت محدد على مدار اليوم لممارسة رياضة الجري 

بهدف زيادة التوعية بمكافحة سرطان الثدي.

عمل فريق المجلس الطالبي مع المعّلمة نانا وطالب برنامج السنوات 
المتوسطة لتنظيم االحتفال باليوم الوطني للدولة؛ وشمل ذلك جهود 

الطالب المشاركين في إعداد موضوع مالئم يجّسد الثقافة والتراث في 
دولة قطر.

أظهر طالب برنامج دبلوم البكالوريا الدولية )الصفّين الحادي عشر 
والثاني عشر( قدرة هائلة على التكّيف مع األوضاع التعليمية خالل 

السنتين الماضيتين بأكاديمية قطر – الخور في ظل تفشي جائحة كورونا. 
وظّل حماس الطالب في أعلى مستوياته على الرغم من اضطراب 

م، وتحلوا بالمثابرة والسعي نحو تلبية التوقعات المطلوبة منهم  التعلُّ
في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية. وسيكون هؤالء الطالب أول دفعة 

خالل ثالث سنوات تخضع الختبارات برنامج دبلوم البكالوريا الدولية. وقد 
نجحت المدرسة في إبقاء هؤالء الطالب على المسار الصحيح، ونتوقع 

أن يحرز العديد من الطالب درجات مرتفعة على الرغم من التحديات 
القائمة أمامهم. كما نتطلع إلى إقامة حفل تخّرج لهذه المجموعة 

بالحضور الفعلي يليق بنجاحهم وإنجازهم التعليمي.

يشهد برنامج دبلوم البكالوريا الدولية توسًعا مستمًرا من حيث عدد 
الطالب والمقررات التي يقدّمها لهم. ونواصل تعديل برنامجنا لتلبية 

االهتمامات الحالية واالحتياجات المستقبلية لطالبنا. كان من الصعب 
تحقيق تلك المتطلبات بسبب ظروف الجائحة الخارجة عن سيطرة 

الجميع خالل الفترة الماضية، ولكن سنواصل نهجنا المتّبع في التطوير 
حرًصا على مصلحة طالبنا؛ ولذا أضفنا هذا العام مقرًرا جديًدا لمادة 

العلوم بعنوان "الُنظم البيئية والمجتمعات"، ونحن بصدد إضافة مقّرر 
آخر إلى البرنامج، وهو مقرر "المجتمعات الرقمية" في العام الدراسي 

.2023-2022

فيما يتعلق ببرنامج السنوات المتوسطة )من الصف السادس إلى الصف 
العاشر(، فقد ضافرت األكاديمية جهودها بصفة يومية مع المدارس 

األخرى التابعة لمؤسسة قطر لمتابعة نماذج أعمال الطالب في 
إطار تحقيق قدٍر أكبر من المساواة في التقييم على مستوى مدارس 
مؤسس قطر. اقتضت هذه المهمة بذل جهود إدارية هائلة ومجّدية 

م والتحصيل األكاديمي مع  في الوقت ذاته بهدف مواءمة أهداف التعلُّ
مدارس البكالوريا الدولية األخرى ضمن منظومة مدارس المؤسسة.

سعدنا هذا العام بإقامة معرض آخر متمّيز، وهو معرض المشروعات 
الشخصية لبرنامج السنوات المتوسطة، الذي قام عليه طالب الصف 

العاشر في عامهم النهائي بالبرنامج قبل االلتحاق ببرنامج دبلوم 
البكالوريا الدولية في الصف الحادي عشر. تقوم هذه المشروعات على 

اهتمامات الطالب أنفسهم عالوًة على إثارة اهتمام اآلخرين، بما يتيح 
للطالب إمكانية استكشاف الجوانب واالهتمامات ذات الصلة من خالل 

االستقصاء والعمل والتفكير. كما يستفيد الطالب من هذه المشروعات 
م البكالوريا الدولية لديهم، وإظهار مهاراتهم  في تطوير سمات ُمتعلِّ

م الموضوعات المختلفة على غرار ما درسوه في مقّررات برنامج  في تعلُّ
م المستقل مدى  السنوات المتوسطة، عالوًة على اكتساب عادات التعلُّ
الحياة التي نسعى إلى غرسها بداخلهم. وقد شارك طالبنا البالغ عددهم 

44 طالًبا وطالبة في المعرض بأفكارهم والنتائج التي توصلوا إليها 
حول موضوعات مختلفة مثل االستدامة والعولمة وحقوق اإلنسان 

والهوايات الفردية.

 التقرير السنوي
 للعام الدراسي
– 2022-2021 

 برنامج دبلوم
البكالوريا الدولية

شهدنا على مدار السنوات القليلة الماضية توسًعا في برنامج دبلوم 
البكالوريا الدولية من حيث عدد الطالب المسّجلين به والمقررات 
الدراسية التي نقّدمها. وفي عام 2022، بلغ عدد خريجي البرنامج 

38 طالًبا وطالبة، وهي الدفعة األكبر في عدد الخريجين حتى اآلن. 
وبالمقارنة مع المدارس األخرى حول العالم، ال يزال برنامجنا صغيًرا 

نسبًيا بما يتيح لنا فرصة تقديم الرعاية والدعم لجميع طالبنا على حدٍّ 
سواء. وقد أسهم البرنامج بفضل تأسيسه القوي وتطّوره المستمر 

في تحقيق االستقرار لألكاديمية خالل السنتين الماضيتين اللتين 
اتسمتا باالضطراب جّراء تفشي جائحة كورونا.

وعلى الرغم من التحديات والضغوط التي خّلفتها الجائحة، فقد 
سعينا دوًما إلى التمّسك بالمعايير العالية والدقيقة للبرنامج. لم 

تكن تلك بالمهمة اليسيرة بالنسبة لمعّلمينا وطالبنا؛ ولكننا تمّكنا 
بفضل جهودهم المبذولة من الحفاظ على مستوى الجودة الذي 

تمتاز به أكاديمية قطر – الخور بل واالرتقاء به. واستطعنا من 
خالل برنامج دبلوم البكالوريا الدولية تقديم تعليم عالي الجودة 

من خالل الصفوف االفتراضية والمباشرة التي انعقدت بسالسة 
وكان االنتقال بينها يجري في مّدة وجيزة. ونحن ممتّنون لبدء العام 

الدراسي 2021-2022 في أغلبه بنظام الحضور المعهود قبل 
الجائحة.

يتطلب برنامج دبلوم البكالوريا الدولية أن يدرس الطالب لغتين، 
ومادة علوم، ومقرر علوم إنسانية، ومادة الرياضيات، إلى جانب مقرر 
اختياري. وفي إطار سعينا نحو تحقيق المواءمة بين تلك المتطلبات 

ورغبات الطالب، عملنا على تطوير خيارات المقررات التي نقّدمها؛ 
واستلزم ذلك تلقي مزيٍد من التدريب باإلضافة إلى استقطاب 

معلمين جدد للشواغر اإلضافية. وُيعزى نجاح برنامج الدبلوم في 
أكاديمية قطر – الخور في جانب منه إلى الخبرات والمؤهالت 

والسمات التي يتمتع بها طاقم التدريس؛ أضف إلى ذلك المرافق 
التعليمية الحديثة والدعم الذي تقدمه قيادة واثقة قوّية، بما 

يمّكننا من توفير بيئة دراسية مالئمة تساعد الطالب في تحقيق 
االزدهار.

كما يمتاز برنامجنا بنتائجه القوية، ويحدونا فخٌر عن استحقاق بأن 
خّريجينا يدرسون في أفضل الجامعات في قطر؛ وفوق كل ذلك 

يأتي سعينا نحو تخريج طالب يتمتعون بشخصية فاعلة تجسد القيم 
التي تقوم عليها األكاديمية. ونروم أن نغرس في هؤالء الطالب 
الذين سيصبحون قادة المجتمع في المستقبل سمات االهتمام 

ل المبادئ، فبهذه الطريقة  باآلخرين واكتساب المعرفة وتمثُّ
سنحقق فائدة كبيرة لمستقبل مجتمعنا. لقد انقضى العام الدراسي 
2021-2022 وكان فيه برنامجنا راسًخا مكيًنا في وجه عاصفة كورونا 

التي نأمل جميًعا في أن يزول أثرها في القريب العاجل.

 برنامج السنوات 
 المتوّسطة

م  يواصل برنامج السنوات المتوسطة تركيزه على تحسين طريقة تعلُّ
م القائم على  الطالب في أكاديمية قطر – الخور، من خالل دمج التعلُّ
االستقصاء وطرح التساؤالت كمفهوم جوهري لالستفادة من ملكة 

الفضول المعرفي لدى طالب األكاديمية. ويكتسب الطالب من خالل 
م، ال سّيما مع  مشاركتهم في تلك األنشطة فهًما أعمق لعملية التعلُّ

اقترانها بالمهارات الالزمة إلنجاز مهمة أو مشروع دراسي.   

وقد اضطلعت األكاديمية بتغيير المقّررات الدراسية في برنامج 
السنوات المتوّسطة بما يتواءم مع طبيعة عالمنا المتغير؛ وصارت 

أهمية تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الهوّية الوطنية دافًعا رئيًسا في 
وضع مقّررات التصميم الرقمي وتاريخ دولة قطر ضمن المكّونات 

األساسية للبرنامج.

كما يستمر البرنامج في استخدام التقييمات اإللكترونية كوسيلة 
مفّضلة إلجراء التقييم التحصيلي لطالب الصف العاشر. ومن خالل 

هذا التقييم، جرى تسجيل 28 طالًبا من برنامج السنوات المتوّسطة 
في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية بداية العام الدراسي 2022-2021، 

ونتوقع تخّرج 44 طالًبا مع بداية العام الدراسي المقبل. ونتطلع في 
أكاديمية قطر – الخور إلى إعداد هؤالء الطالب وتزويدهم بالمعرفة 

والمهارات األساسية التي تؤهلهم للنجاح في برنامج دبلوم البكالوريا 
الدولية. 

 حفل تخرج
 دفعة 2022

احتفلت أكاديمية قطر - الخور بتخريج الدفعة السادسة في تاريخها، 
والتي ضّمت 38 من الخريجين المتميزين الذين يتطلعون إلى 

مستقبلهم الواعد. ضيف الحفل: طفلة المهندي، وهي خرّيجة سابقة 
ألكاديمية قطر - الخور باألضافة إلى كونها قد تخرجت هذا العام في 

إحدى الجامعات التعليمية. وقد حضر الحفل أولياء أمور الخريجين، 
وقادة التعليم ما قبل الجامعي، وأعضاء بارزون من المجتمع المحلي. 
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أبرز أخبار المناهج 
الدراسية

اللغة اإلنجليزية
خالل العام الدراسي 2021-2022، سنحت فرصة أكبر أمام قسم 

اللغة اإلنجليزية في المدرسة الثانوية بأكاديمية قطر – الخور لممارسة 
مهام التدريس بشكل شخصّي ومباشر مع الطالب، وعاد رويًدا 

إلى نظام التعّلم التعاونّي دون اإلخالل بقواعد السالمة الخاصة 
بكوفيد-19.

كما درس طالب برنامج السنوات المتوسطة في مادة اكتساب اللغة 
روايات مصّورة، باعتبارها وسيلة لتعزيز المسارات األربعة لتعّلم اللغات 
)وهي: القراءة، والكتابة، والتحدث واالستماع(، مستخدمين في ذلك 
نصوًصا تمتاز بقدرة عالية على جذب انتباههم. وتعّلم الطالب عناصر 

التحليل البصرّي وكيفية استغالل المبدعين للعناصر المرئية واللغة 
لصياغة المعنى.

وفي مادة اللغة واألدب، منحنا طالب برنامج السنوات المتوسطة 
حرية االختيار واتخاذ القرار وأفسحنا لهم المجال لإلعراب عن أفكارهم 

خالل ابتكارهم أللعاب المراجعة الدراسية التي يمارسونها استعداًدا 
لالمتحانات. وابتكر بعض الطالب ألعاًبا للمفردات ذات مكّون مادّي 

ومارسوها في الهواء الطلق احتفااًل باليوم الرياضي لدولة قطر. 
وشارك الطالب أيًضا في أنشطة زراعة خارجية مرتبطة بالمنهج 

الدراسّي، وذلك في إطار مبادرة المدارس البيئية.

وعمد قسم اللغة اإلنجليزية أيًضا إلى إدخال تعديالت على تقييمات 
اللغة الشفوية في مادتّي اكتساب اللغة واللغة واألدب للصفوف من 

األول إلى الخامس  ببرنامج السنوات المتوسطة، فاقتبس تصميًما 
عكسًيا من التقييمات الخارجية لبرنامج الدبلوم من أجل تزويد الطالب 

بمهارات التفكير والتواصل المهمة.

وأخيًرا، أنهى طالب الصفين العاشر والثاني عشر تقييماتهم الشفوية 
بنجاح في دورات اكتساب اللغة واللغة واألدب وذلك بنسبة مشاركة 

شخصية بلغت ٪100.

وفيما يخص الرؤية المستقبلية، يستعد قسم اللغة اإلنجليزية 
الستئناف تجارب التعلم التجريبّي المرتبطة بمنهجنا الدراسّي والترحيب 

بعودة زيارات المؤلفين مرة أخرى إلى مدرستنا!

قسم الدراسات اإلسالمية
يعتمد المنهج على المعايير واألهداف التي وضعتها وزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ومتطلبات المناهج الدراسية 
ببرنامج السنوات المتوسطة في برنامج الدبلوما. ويسعى القسم 
إلى غرس مهارات التفكير الناقد وتعزيز الثقافة والقيم األخالقية 

اإلسالمية. ومن الغايات التي يسعى القسم إلى تحقيقها، العمل 
على دمج المتعلمين في مجتمعاتهم المحلية والثقافية من خالل 

تعزيز انتماءاتهم الدينية والوطنية، وربط المحتوى بجميع جوانب الحياة 
بطريقة تحقق تفاعاًل حيوًيا بين المتعلم وثقافته اإلسالمية والوطنية.

وبفضل التسهيالت التي أمّدتنا بها أكاديمية قطر – الخور، 
اكتسب الطالب خبرات قّيمة من خالل المشاركة فيما يلي:

األنشطة المدرسية التي تعزز القيم اإلسالمية لدى الطالب،    n
وتنمي الشعور بالمسؤولية الدينية، وترسخ عالقتهم بالله -تعالى 

- من خالل عبادته والتمسك باألخالق الحميدة التي يحّث عليها 
ديننا الحنيف.

مشروعات مدرسية ومنزلية أنجزها الطالب لتعزيز المفاهيم التي    n
جرى دراستها.

إعداد أبحاث مختلفة في موضوعات متنوعة من منظور ديني    n
مثّل السحر، والزكاة، والصدقات والديانات األخرى.

إعداد مشروعات وعروض تقديمية متنوعة، مثل المعالم    n
اإلسالمية والمساجد في دولة قطر.

التحضير ألنشطة اليوم الوطني لدولة قطر التي تعّبر عن الثقافة    n
والتقاليد القطرية.

قسم التاريخ القطري
يعتمد منهج الّتاريخ القطرّي على المعايير واألهداف التي وضعتها 

وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ومتطلبات برنامج 
السنوات المتوسطة في منهج البكالوريا الدولية، وذلك ألجل اكتساب 
مهارات التفكير الناقد وتعزيز الثقافة اإلسالمية والقيم األخالقية. من 

أهداف القسم العمل على دمج المتعلمين في مجتمعهم المحلي 
والثقافي من خالل تعزيز انتمائهم الديني والوطني، وربط المحتوى 

بجميع جوانب الحياة بطريقة تحقق تفاعاًل حيوًيا بين المتعلم وثقافته 
اإلسالمّية والوطنّية. ومن خالل ما تسّهله أكاديمّية قطر - الخور، 

اكتسب الطالب خبرة قيمة عبر المشاركة في ما يلي:

أنشطة مدرسية تعزز الهوية الوطنية لدى الطالب، وتنمي الشعور    n
بالمسؤولية الوطنية والمفاهيم المكتسبة خالل دراستهم.

إعداد أبحاث متنوعة في عدد من الموضوعات الوطنية، مثل    n
البحث عن دور دولة قطر في نشر السالم في العالم.

إعداد مشروعات وعروض تقديمية مختلفة مثل مشروع المواطنة    n
الفعالة، ومشروع صور من قطر، و مشروع دور المؤسسات 

االقتصادية في تحقيق األمن االقتصادي. 

تحضير أنشطة اليوم الوطني لدولة قطر التي تعبر عن الثقافة    n
والتقاليد القطرية.

الرياضيات
خالل العام الدراسي 2021 – 2022، انصّب التركيز في عملية 

تدريس مادة الرياضيات وتعّلمها على ثالثة جوانب:

تنمية "مهارات مناهج التعلم" والتركيز في الوقت ذاته على   n
التفكير الناقد، والتواصل وإدارة الذات. ومع عودة الطالب إلى 
حرم المدرسة وتخفيف قيود كوفيد- 19، تمّكن المعلمون في 

قسم الرياضيات من إجراء المزيد من أنشطة التعلم التعاوني مع 
الطالب، إذ تيسر للطالب استكمال أنشطتهم مع شركاء وضمن 

مجموعات أصغر من ذي قبل، األمر الذي انعكس على فهمهم 
واستفساراتهم وأساليبهم المتبعة في حّل المشكالت.

رّكز المعلمون بشكل أساسّي على المساعي الرامية إلى عالج   n
بعض أوجه القصور لدى الطالب في محتوى الرياضيات، والتي 

نجمت عن فترة التعلم عبر اإلنترنت خالل تفشي الجائحة. فقمنا 
بمراجعة خطط الوحدة واتخذنا التعديالت الالزمة إلضافة جميع 

المواد الناقصة والمهارات المطلوبة. ونّظمنا جلسات تعليمية 
بعد الدوام المدرسّي لمساعدة الطالب في اللحاق بما يفترض 

أنه فاتهم من معارف ومهارات. ومنحنا هذا األمر أولويتنا الرئيسة 
في محاولة مّنا لإلبقاء على مسار ُيعّول عليه ويلتزم بنطاق 

وتسلسل بعينه يعكس التطبيق الرأسّي لمنهج الرياضيات وإطار 
العمل المطّبق في الدورة الدراسية. ونتيجة لذلك، درس الطالب 

بجّد وتعززت ثقتهم ومهاراتهم داخل فصول الرياضيات.

خالل فحص عناصر التقييم المتبعة في التقييم اإللكترونّي   n
لبرنامج السنوات المتوسطة وتقييمات برنامج الدبلوم الخارجية 

والداخلية، راجع المعلمون اإلطار العام لمواد الدورة الدراسية 
واتخذوا ما يلزم من تعديالت إلدخال التغييرات، وصاحب ذلك 

تعديل في بعض أولويات المنهج الدراسّي لتكون معّبرة عن 
المجاالت التي ينّصب عليها تركيزنا في نهج التعليم والتعلم. 

وساهمت هذه التعديالت التي ُأدخلت على المنهج الدراسّي في 
مساعدة الطالب في إحراز تقّدم في منهج الرياضيات سواء في 

برنامج السنوات المتوسطة أو برنامج الدبلوم، وسيظل تأثير هذه 
اإلسهامات مستمًرا في المستقبل.

التربية البدنية والصحية
خالل العام الدراسي 2022-2021، غمر طالب المرحلة الثانوية 

شعور بالحماس لعودتهم إلى صالة األلعاب الرياضية بعد ما يربو 
على العامين من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 ومن التعلم 

عبر اإلنترنت. استحدث قسم التربية البدنية والصحية أنشطة آمنة 
ومتباعدة اجتماعًيا يمكن للطالب المشاركة فيها. وعلى الرغم من 
عدم تقديم أّي نشاط من أنشطة ما بعد المدرسة حتى الربع األخير 

من العام الدراسّي، نظمنا أنشطة خالل فترات الغداء لمجموعات 
منفردة من الطالب لممارسة ألعاب مثل تنس الطاولة والكرة الطائرة 

وكرة القدم. عالوة على ذلك، شاركت مجموعة من طالب أكاديمية 
قطر – الخور في مبادرة حاملي أعالم الفيفا، حيث حمل الطالب أعالم 
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الفيفا خالل احتفاالت ما قبل المباريات في إستاد البيت المحلي خالل 
مباريات كأس العرب الذي استضافته دولة قطر في شهر ديسمبر 

.2021

وتمّكن جميع الطالب في مراحل برنامج السنوات المتوسطة 
كافة )الصفوف من السادس إلى العاشر( من تحقيق اآلتي بفضل 

منهج التربية البدنية والصحية:

المشاركة في أنشطة وألعاب آمنة تراعي التباعد االجتماعي، مثل   n
كرة القدم والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة والتشوكبول.

التعلم عن التغذية الصحية والتمارين الرياضية خالل استكشاف   n
عدد من الموضوعات المتنوعة مثل األمراض المزمنة وداء 

السكري والربو وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

تغطية موضوعات أخرى مثل اإلسعافات األّولية واإلنعاش القلبي   n
الرئوي، وكأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 )عولمة محلية(، 

ومناقشة دور دولة قطر في السياق الرياضي العالمي.

العلوم
خالل العام الدراسي 2021-2022، رّكز قسم العلوم على التعّلم 

القائم على االستفسار، فأثمر ذلك استكشافات عديدة لمشروعات 
متنوعة داخل الفصل الدراسّي. وأتاح هذا النهج للطالب تعزيز تعّلمهم 

بمبادرة وإبداع نابع منهم.

تتضمن بعض األمثلة ما يلي:
انخرط طالب الصف التاسع في فحص الجهاز الهضمي، ونظمت كل 

مجموعة عرًضا تقديمًيا لنموذجها أمام الفصل، وضحت فيه أعضاء 
الجهاز ووظائف كل منها. وتخلل ذلك مناقشة بعض المشكالت 

المتعلقة بالصحة والحلول العلمية المقترحة لها.

انخرط طالب الصف الحادي عشر في مشروع يتناول تأثير اإلنسان على 
دورة الماء. وقدمت كل مجموعة عرًضا تقديمًيا على الفصل، تالها 

مناظرة لمناقشة المشكالت واقتراح الحلول مع األدلة.

استفاد الطالب من التجارب المعملية في فهم العوامل الحركية 
التي تتم خالل التفاعالت الكيميائية، ومعدالت التفاعالت، والمحتوى 

الحراري للتفاعالت، وعالمات التغّير الكيميائي، وطرق بناء خاليا 
البطاريات الجلفانية، وغير ذلك.

فيما يلي بعض األمثلة على بعض منجزات الطالب:
اكتسب الطالب عدًدا متنوًعا من القدرات، من بينها: تحّمل 

المسؤولية، وتوسيع المعارف، والتفكير الناقد، واالستمتاع بالعمل 
الجماعّي، واالستماع إلى وجهات نظر اآلخرين واحترامها، وحّل 

النزاعات.

استخدام أدوات صناعة النماذج: يستخدم الطالب هذه األدوات 
لبناء نماذج ومجسمات الجزيئات.

استخدام المحاكاة: يستخدم الطالب تقنيات فيت )PhET( للمحاكاة 
من أجل: بناء الجزيء، أو دراسة الرقم الهيدروجيني للعديد من 

المحاليل، أو استنباط تأثير تخفيف المحلول على الرقم الهيدروجينّي.

تقّمص دور المعلمين: قام الطالب بمنح الدرجات على اختبارات 
أقرانهم، وإخبار أصدقائهم بتعقيباتهم عليها.

المناظرات: ُقّسم الطالب إلى مجموعات لتحليل أحد الموضوعات، 
ليجروا عليه بحًثا بعد ذلك ومناقشة رؤية كل منهم تجاهه مدافعين 

في الوقت نفسه عن حججهم باستخدام تقنيات المناظرة.

دراسة حالة: اختار طالب الصف الثاني عشر حالة يرغبون في إجراء 
مزيد من الدراسة عنها، فصمموا تجاربهم على الحالة وجمعوا بياناتها 

ليتم صياغتها في شكل تقرير علمّي في نهاية المطاف.

المشروع الشخصّي في برنامج السنوات المتوسطة: تم إعداد 
الطالب خالل تجربة التعّلم هذه ليصبحوا متعلمين في برنامج البدلوم. 
وفي خضم هذه الرحلة، استغل الطالب قدراتهم ومهاراتهم الشخصية 

المطلوبة إلنتاج عمل طويل وتقديمه، ومارسوا مهارات االستقصاء 
الشخصي والتأمل في موضوعات وقضايا محددة. وبعد ذلك، كتب 

الطالب تقريًرا وسجاًل للخطوات التي ضّمتها العملية وصمموا منتًجا.

الدراسة في الهواء الطلق
اصطحبنا كثيًرا من مجموعات الطالب لخوض تجربة التعّلم في الهواء 

الطلق خارج الفصل الدراسّي. واستمتع الطالب بالعمل في محيط 
أكثر انتعاًشا بساحات المدرسة، وتعاونوا بعضهم مع بعض مراعين 

قواعد السالمة والتباعد االجتماعي.

أبرز المحطات في العلوم 
اإلنسانية

سّجل طالب برنامج دبلوم دراسات األعمال للمشاركة مجدًدا في   n
مسابقة "عّلم رجاًل الصيد" خالل العام الدراسي 2022-2021. 

وأتاح هذا النشاط للطالب العمل ضمن فرق والتوصل إلى فكرة 
أعمال فريدة من نوعها. واستهدفت خطة األعمال التي طرحها 

الطالب في المسابقة جمع المالبس الخيرية. وقامت الفكرة على 
التعاون مع مؤسسة قطر الخيرية لتوفير المالبس إلرسالها إلى 

مناطق أخرى متضررة في العالم. ووضع طالب دراسات األعمال 
خطة لتنظيم فّعالية في المدرسة تستهدف حّث طالب المرحلة 
الثانوية واالبتدائية على إحضار مالبسهم إلى المدرسة لتسليمها 

ألحد بنوك المالبس التابعة لمؤسسة قطر الخيرية. وقام فريق 
العمليات بعد ذلك بتصنيف مجموعة المالبس، فيما انقسم فريق 

التسويق إلى ثالثة فرق: فريق لتسويق الفّعاليات، وفريق لجمع 
المالبس من األوالد، وفريق لجمع المالبس من الفتيات. ومما 
يؤسف له أّن طالب العام الحالي عجزوا عن ممارسة أي أنشطة 

بدنية بسبب قيود كوفيد- 19. ونأمل أن تؤتي أفكار رائعة مثل 
هذه ثمارها في السنوات القادمة.

شارك طالب برنامج دبلوم دراسات األعمال في فّعالية تسويقية   n
عالمية عن تصميم الشعارات. كان الهدف من هذه الفّعالية هو 

استعراض أعمال الطالب من جميع أنحاء العالم لقدراتهم في 
تصميم شعارات الشركات أو المنظمات. كان الشعار الذي اختاره 
طالبنا يعبر عن أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد 

مكن هذا المشروع الطالب من العمل ضمن فرق الستغالل 
مهاراتهم التسويقية المكتسبة استغالاًل جيًدا.

في إطار دراستهم لمادة الجغرافيا، أنشأ طالب برنامج الدبلوم   n
نادي اإلفطار. للتعبير عن تقديرهم لمعلميهم على تفانيهم في 

تحقيق رفاهيتهم وتقدمهم.

في إطار وحدة اللغة العربية والعلوم اإلنسانية متعددة   n
التخصصات في برنامج السنوات المتوسطة، تواصل موظفو 

أكاديمية قطر – الخور مع متاحف قطر للتعاون من أجل دمج 
ما يستطيع أن يقدمه المتحف من خدمات في مناهج العلوم 

اإلنسانية.

أسعدنا هذا العام نجاح بعض طالب برنامج السنوات المتوسطة   n
في المشاركة في نموذج األمم المتحدة مرة أخرى.

الفنون والتصميم 
والموسيقى

في المدرسة الثانوية
سعى طالب أكاديمية قطر - الخور خالل العام الدراسي 2022-2021، 

إلى تطوير مهاراتهم الحركية الدقيقة في الفنون البصرية وتحسينها، 
إذ ُعرضت عليهم وسائط فنية عديدة لتجربتها وممارسة اإلبداع من 
خاللها. واستغل الطالب مهارات االستقصاء الناقد والتفكير المرئي 

لتعزيز مستوى البراعة واإلبداع لديهم في إنتاج أعمال فنية فريدة 
تتمتع باألصالة خالل الدورات الدراسية لبرنامج السنوات المتوسطة 

وبرنامج الدبلوم. إال أّنه بسبب جائحة كوفيد- 19، ضاع من الطالب 
كثير من الوقت الدراسي المخصص لتطوير مهاراتهم الفنية باستخدام 

وسائط فنية حقيقية. ومع ذلك، حاول المعلمون تشجيع الطالب على 
العمل على الفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي بأنفسهم. وفي 
 Google" برنامج السنوات المتوسطة، استخدم الطالب تطبيقات
Drawings" و"Photopea" و"Procreate"، بينما استطاع طالب 
 "Illustrator"و "Photoshop" برنامج الدبلوم استخدام تطبيقات
و"Photography Lightroom" لتطوير مهاراتهم الفنية الرقمية. 
وبعد العودة إلى المدرسة بشكل طبيعي، عدنا إلى المشروعات 

واألنشطة العملية المستمدة من دراساتهم الرقمية.

وقدمنا في فصول تكنولوجيا التصميم دروًسا عن التصميم الرقمي 
وتصميم المنتجات. ورغم تأثير الجائحة السلبّي على فصول التصميم 

وتوفر أدوات تصميم المنتجات الفعلية التي يستخدمها الطالب عادًة، 
فقد أتاح للطالب استكشاف أدوات التصميم عبر اإلنترنت. وحرص 

المعلمون طوال العام على تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي 
لدى الطالب. وتابعنا دورة التصميم في فصول برنامج السنوات 

المتوسطة وبرنامج الدبلوم من خالل محاولة إيجاد حلول لمشكالت 
واقعية. واستكشف الطالب تكنولوجيا التصميم، مثل النمذجة 

الرسومية والمجسمات، واستخدموا أدوات بسيطة ومتقدمة لآلالت 
الصناعية. وعلى مدار العام الدراسي، رّكزنا على تطوير مهاراتهم 

 "TinkerCAD"و "Vectr"و "Photopea" الرقمية باستخدام برامج مثل
."Illustrator"و "Photoshop"و

استّهل طالب برنامج السنوات المتوسطة 1 و2 و3  في أكاديمية 
قطر - الخور دراسة الموسيقى هذا العام، حيث تعلم الطالب ألواًنا 

مختلفة من الموسيقى، بما في ذلك االحتفاالت الوطنية التي 
يصاحبها أغاني تقليدية. كما اكتسب الطالب القدرة على استحسان 

أنواع مختلفة من الموسيقي واستطاعوا االرتقاء بمهارات االستماع 
واألداء الموسيقي العملّي لديهم.

نجح أيًضا المعلمون خالل العام الدراسّي 2021-2022 في استضافة 
معرض المشروعات الشخصية لطالب الصف العاشر في برنامج 

السنوات المتوسطة. واتسمت المشروعات الشخصية في برنامج 
السنوات المتوسطة بتركيزها على الطالب ومالءمتها ألعمارهم، مّما 
مّكنهم من المشاركة في االستكشافات العملية عبر دورة قائمة على 

االستفسار والتصرف والتأمل. وساعدت مشروعات برنامج السنوات 
المتوسطة طالبنا في تطوير سمات ملف متعلم البكالوريا الدولية، 

مع تزويدهم بفرصة ال غنى عنها الستعراض أساليبهم في تطبيق 
مهارات التعلم التي اكتسبوها بفضل برنامج السنوات المتوسطة، 

وتعزيز النمّو في قدرتهم على أن يكونوا متعلمين مستقلين 
مدى الحياة.
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 مجتمع أكاديمية
قطر-الخور

 معرض الفنون
 البصرية لبرنامج
 دبلوم البكالوريا

الدولية
بعد مرور عامين على القيود المطّبقة بسبب جائحة كوفيد- 19، 

شعُرنا بسعادة وحماس بالغين الستئناف إقامة معارض الطالب داخل 
األكاديمية؛ ومنها معرض الفنون البصرية لبرنامج دبلوم البكالوريا 

الدولية، وهو معرض سنوي يسّلط الضوء على األعمال الفنّية التي 
أبدعها طالب وطالبات الصف الثاني عشر على مدار عامين في 

صّف الفنون البصرية. وقد ابتكر كل طالب من 7 إلى 10 أعمال فنّية 
تجسد الموضوع الذي كان يدرسه، ويستعرض من خالل هذه األعمال 

المهارات التي اكتسبها. وشهد هذا العام تمّيز 13 طالًبا وطالبة في 
عرض موضوعاتهم المتنوعة، وهم: 

ياسمين وليد الحيدري "فجوة الواقع"   n
عجالن عبدالله الكعبي "الثقافة: أسلوب حياة لمجتمع بأكمله"   n

العنود الكعبي "االمتالك واالحتواء"   n
طالل الكواري "الطبيعة كما أراها"   n

نورا المناعي "نظرة معمقة في التعافي"   n
فاطمة المهندي "االزدهار" 	n

مريم عيسى المهندي "وكفى بالله وكيال"   n
محمد أحمد المهندي "استشعار الحياة"   n
عائشة سيف المهندي "أعماق النفس" 	n

ملك عيسى المهندي "فوق التصّور"   n
حصة علي المال "ولنا في الخيال حياة"   n

آمنة محمد السادة "لحظة بلحظة" 	n

روان محمد عيادة "الفردية"   n
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البيانات الديموغرافية بحسب الجنسية

رابطة ولي األمر، والمعّلم والطالب
شهد هذا العام، تفعيل رابطة ولي األمر، والمعّلم والطالب، إذ 
انطلقت فّعاليات هذه اللجنة في شهر نوفمبر 2021. وعقدت 

الرابطة أربعة اجتماعات مثمرة لمناقشة أفكار ومشروعات جديدة 
واستحداثها، وكان من بينها تحسين منشورات وسائل التواصل 

االجتماعّي وإسهامات أولياء األمور في الحياة المدرسية، وتعزيز 
التواصل بين المدرسة والمنزل، إلى جانب العديد من األفكار األخرى. 

واجتمعت اللجنة في شهر يونيو 2021 لتضع خطة عمل العام 

 البيانات الديموغرافية للعاملين

الدراسّي المقبل. ويتمثل الحّد األدنى من أهدافها في تعزيز التواصل 
مع أولياء األمور ودعوتهم ليكونوا شركاًء أكثر انخراًطا في الحياة 

المدرسية. ومن بين المشروعات التي يستطيع أولياء األمور اإلسهام 
فيها إطالق مبادرة خريجي أكاديمية قطر – الخور، إذ من شأن هذا 

التعاون أن يعود بالنفع على طالبنا ورفاهيتهم، ويحّسن من قنوات 
التواصل مع عائالت أكاديمية قطر - الخور!

  تركيبة موظفي أكاديمية قطر - الخور
من حيث نوع الجنس

جنسيات طالب أكاديمية قطر - الخور

مشاركة أولياء األمور

األمريكية 20، اللبنانية 20، البريطانية 19، األردنية 9، الكندية 8، الهندية 8, المصرية 8، السودانية 8، السورية 6، القطرية 6، الفلبينية 5، 
الرومانية 2، الباكستانية 2، االيرلندية 2، اإليرانية 2، اليمنية 2، الفلسطينية 2، النيوزيالندية 2، السريالنكية 1، العراقية 1، األسبانية 1، 

السعودية 1، األسترالية 1، العمانية 1، النيجيرية 1، الجنوب أفريقية 1، البحرينية 1، الفنزويلية 1 

إناث ذكور

إناث

ذكور

قطريين

غير قطريين

قطريين غير قطريين
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 خدمات الدعم
االستشاري

توفر أكاديمية قطر – الخور لطالبها خدمات استشارية متنوعة تلبي 
احتياجاتهم كاّفة. وتوفر المدرسة مبدئًيا برامج تّدخل أكاديمية موّحدة 

ينّفذها المعلمون المكلفون بدعم عملية التعّلم وتوفر مستشاًرا 
للدعم األكاديمّي واالجتماعّي، باعتباره إجراًء ثانوًيا. وعالوًة على 

ذلك، تتعاون أكاديمية قطر – الخور مع مركز التعلم لتزويد الطالب 
بخدمات متخصصة وتقييم يجريه اختصاصيو علم النفس المدرسي 

والمعالج، واختصاصيو العالج المهني، واختصاصيو السلوكيات/ التوّحد 
واختصاصيو أمراض النطق واللغة.

وتطبق نظام دعم متعدد المستويات تعمل فرق الدعم الطالبّي 
على تسهيله وتنسيقه لضمان إتاحة وصول الطالب كاّفة وإعدادهم 
الكتساب المعارف والمهارات الالزمة ليكونوا أفراًدا متعلمين مدى 
الحياة، يتمتعون بروح المنافسة التي ترقى إلى المستوى العالمّي. 

ويتم توفير الخدمات االستشارية عبر ما يلي:

برامج التّدخل الموّجهة للمجموعات 
الصغيرة:

وهي عدد متنوع من أنشطة التدخل المخصصة للمجموعات الصغيرة. 
وُتنظم هذه األنشطة على مدار العام وتركز على عدد من المشكالت، 

من بينها تنمية المهارات األكاديمية والتنموية واالجتماعية.

برامج التّدخل الموّجهة ألفراد الطالب:
يتمتع فريق الخدمات االستشارية بهيكل يضمن تضافر جهوده من 

أجل تلبية االحتياجات الفردية لجميع الطالب. وأسسنا هذه الخدمات 
الفردية من أجل توفير الدعم للطالب الذين هم في حاجة إلى دعم 

إضافي في بعض مجاالت تجربتهم التعليمية. وتشمل هذه الخدمات 
الدعم األكاديمّي، وجلسات النطق واللغة، والعالج المهنّي، واإلرشاد 

النفسّي، واإلرشاد األكاديمّي وتخطيط برامج التدخل السلوكية.

استشارات المعلم وأولياء األمور:
يمّثل التعاون بين المعلمين وأولياء األمور ضمن نهج موّحد للوقوف 

على أكثر السبل فاعلية لمساعدة األطفال كاّفة في تحقيق إمكاناتهم 
األكاديمية، وهذا هو حجر الزاوية في برنامجنا. ونحرص دائًما في عملنا 
على توخي الخيار األفضل لمصلحة الطالب، ونعمل مًعا لمساعدة كل 

طفل في تحقيق النجاح األكاديمّي والعاطفّي واالجتماعّي.

وتتم إحالة الطالب إلى الخدمات االستشارية من قبل المعلمين، أو 
اإلدارة، أو أولياء األمور أو حتى أنفسهم لمناقشة وتحسين وضع 

مشكالتهم التي قد تمّثل عقبة في حياتهم األكاديمية أو الشخصية.
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تتضمن رسالة أكاديمية قطر – التطوير المهني
الخور تمكين الطالب ليصبحوا 

متعّلمين مدى الحياة. وبناًء على 
ما تم إنجازه خالل العام الدراسي 

2021-2022، فإن أعضاء هيئة 
التدريس لدينا يجّسدون مهارات 

م مدى الحياة من خالل  التعلُّ
سعيهم نحو إحراز التمّيز في مجال 

التدريس.

شهد العام الدراسي 2021-2022 جهوًدا دؤوبة من جانب هيئة 
التدريس في أكاديمية قطر – الخور في إطار سعيهم نحو إحراز التمّيز 

م. وتحظى األكاديمية بنسبة كبيرة من  في عمليتي التعليم والتعلُّ
أعضاء هيئة التدريس الذين حققوا إنجازات ملموسة في مجال التطوير 

المهني ساعدتهم في االرتقاء بمستوياتهم كمعلمين وقادة داخل 
األكاديمية. ونظًرا لمواصلة تقديم جلسات التطوير المهني إلكترونًيا 

خالل فترة جائحة كوفيد- 19، فقد جرى تقديم العديد من ورش العمل 
والبرامج الخارجية عبر اإلنترنت.

فيما يلي لمحة موجزة عن األنشطة التي شارك فيها أعضاء هيئة 
التدريس باألكاديمية بهدف تحسين مهاراتهم على مدار العام 

الدراسي:

مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني   n
المقّدمة خارج األكاديمية

إتمام أعضاء هيئة التدريس ما يزيد على 70 ورشة عمل وبرنامًجا   n
تدريبًيا خارج األكاديمية

حضور أعضاء هيئة التدريس ما يزيد على 150 ورشة عمل وبرنامًجا   n
تدريبًيا خارج األكاديمية

إتمام أعضاء هيئة التدريس أكثر من 1200 ساعة في مجال   n
التطوير المهني

ولم تقتصر المشاركة الكاملة ألعضاء هيئة التدريس على إتمام ورش 
م فحسب، بل  العمل والبرامج التدريبية لتحسين مهارات التعليم والتعلُّ

تقّدم عدٌد منهم للحصول على درجات أكاديمية متقدمة في مجال 
التعليم من خالل الجامعات الشريكة.

م المهني  وعالوًة على تلك اإلنجازات الملموسة في برامج التعلُّ
المقّدمة خارج الحرم المدرسي، يتعاون معلمو أكاديمية قطر – الخور 

مًعا على نحو منتظم في تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز مهاراتهم 
التدريسية، وتقديم خدمات الدعم للطالب؛ كما يحرصون على تشارك 

م المتبعة في بيئات التعلم اإللكترونية  أفضل ممارسات التعليم والتعلُّ
وداخل الغرف الصفّية.
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إننا في أكاديمية قطر -  العولمة المحلية
الخور نسعى جاهدين لتطوير 

استراتيجيات وإجراءات ومبادرات 
تضفي على مناهجنا الدراسية 
صبغة العولمة المحلية.  وُيراد 
بالعولمة المحلية للتعليم ربط 

السياق العالمي بالمعرفة المحلية 
واالبتكار واللغة والثقافة والتراث 

والقيم القطرية.

 وهي مبادرة رائعة انطلقت في العام الدراسي 2020-2021 وتعكس 
أهدافها وغاياتها رسالة أكاديمية قطر - الخور ورؤيتها حيث نسعى 
إلى تمكين المتعّلمين من الّتفكير بشكل ناقد كمواطنين عالمّيين 

متعاطفين وذوي مبادئ وعلى معرفة تاّمة بالقيم العربّية باإلضافة 
إلى االعتزاز بالّثقافة القطرّية والّتراث الوطنّي القطرّي. ومن خالل 

التركيز على العولمة المحلية في الدراسة ننظر إلى طالب أكاديمية 
قطر - الخور على أنهم قادة المستقبل لدولة قطر وسوف يكون لهم 

أثر إيجابي في العالم الذي يحيون فيه.

وبدأنا في أكاديمية قطر - الخور في تصميم منهج دراسي يعتمد 
على مبدأ العولمة المحلية في عام 2020-2021 يقوم على تعلم 

لغتين. ويتمثل هدفنا االستراتيجي الذي نصبو إليه على مدار السنوات 
الخمس التالية لطالبنا في أكاديمية قطر - الخور في تعزيز العملية 

التعليمية بفهم وتفكير ناقد للقضايا العالمية وربط هذا بالعمل 
اإليجابي المحلي. ويسري هذا على الطالب من مرحلة رياض األطفال 

حتى الصف الثاني عشر. وندرك كوننا مرّبين حاجة طالبنا لفهم الثقافة 
والتراث واالرتباط بهما قبل احتضان هذه الخطة. وخالل مرحلة 

التخطيط في السنة األكاديمية األولى من تنفيذ هذا األمر عقدنا 
جلسات عصف ذهني وبدأنا في مراجعة الموارد ذات الصلة والمواد 

والنماذج المستقاة من المجتمع المحلي. ومن بين هذه النماذج 
األنشطة الصفية المتعلقة بالتراث والثقافة في مادة تاريخ قطر، 

واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والفنون. كذلك يعد استكشاف 
العلم والتكنولوجيا المتعلقة باالبتكارات القطرية في مجال العلوم 

والتصميم والتكنولوجيا واحدة من النواحي التي أوليناها اهتماًما 
كبيًرا في المواد الدراسية المختلفة. كذلك تم استعراض الوحدات 

الدراسية متداخلة التخصصات في برنامج السنوات المتوسطة التي 
تتناول العالقة السياقية بين الرياضيات والفن المعماري اإلسالمي 

في الصف السادس. وقد عمل تسعة من معلمينا من مراحل دراسية 
مختلفة بداية من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر في برنامج 

قطر جينوم لوضع خطط للموارد القائمة على مبدأ العولمة المحلية 
لمؤسسة قطر وقطاع التعليم ما قبل الجامعي. وبفضل االستفادة 

من موارد برنامج قطر جينوم استطاع معلمونا الوصول إلى أفكار 
مبتكرة تعزز التفكير العالمي والعمل المحلي.
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 أخبار االعتماد
األكاديمي / العضوية

عكفت أكاديمية قطر – الخور 
خالل العام الدراسي 2020-2021 

على التحضير لتنفيذ وإتمام دورة 
إعادة االعتماد على مستوى 
األكاديمية الذي تمنحه هيئة 

االعتماد األمريكية المعروفة باسم 
"رابطة الواليات الوسطى للكليات 

والمدارس االبتدائية والثانوية" 
 .)MSA-CESS(

في 15 أكتوبر 2021 نجحنا بفضل العمل الدؤوب من جانب طاقم 
التدريس المتمّيز من الحصول على االعتماد مرًة أخرى حتى 1 يناير 

2029، وخالل العام الدراسي 2021-2022، تقدّمنا لنيل عضوية 
مجلس المدارس الدولية في فبراير 2022 ووافق المجلس على 
الطلب، وتبع ذلك استكمال إجراءات العضوية في فصل الربيع. 

وسنشرع كذلك في العمل مع منظمة البكالوريا الدولية إلعادة منح 
التفويض على مستوى األكاديمية بما يمّكننا من مواصلة العمل 

بوصفنا مدرسة عالمية تقّدم ثالثة برامج للبكالوريا الدولية. وبهذه 
المناسبة نتوجه بخالص الشكر والتهنئة إلى جميع طالب أكاديمية 

قطر – الخور وطاقم تدريسها وموظفيها وأولياء األمور الذين أسهموا 
جميًعا في جعل هذه المدرسة مكاًنا فريًدا يشجع على 

م. النمو والتعلُّ
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قصة التغيير
 الطالب نايف الهيل –

سفير منّصة متالزمة داون

استطاع الطفل المبدع نايف أحمد الهيل، الطالب بالصف الثالث في 
أكاديمية قطر – الخور، تطويع خبراته التي اكتسبها بوصفه سفيًرا 

لمنّصة متالزمة داون بهدف رفع مستوى الوعي بين زمالئه خالل 
شهر مارس. وتمّكن نايف من تعزيز مهاراته في القيادة والتواصل 

مع الطالب من خالل التحاور مع زمالئه بالصف الثالث واإلجابة عن 
أسئلتهم بشأن هذه الحالة الصحية النمائية. وبسؤاله عن سبب سعيه 

إلى رفع مستويات الوعي بين زمالئه في هذا الشأن، أجاب نايف أنه 
عندما رأى طريقة التعامل مع األشخاص ذوي متالزمة داون بالقرب 

من محل إقامته في دولة قطر، أراد التأكد من إدراك اآلخرين لطبيعة 
اختالف هؤالء األشخاص وأنهم يستحقون المساواة في المعاملة 

وعدم التعرض للتنّمر أسوًة بغيرهم. وقد كان نايف حريًصا من 
خالل التحدث مع زمالئه على بناء منظور إيجابي تجاه ذوي اإلعاقة 

والسعي إلى إحداث التغيير المنشود في التعامل بينهم وبين اآلخرين 
في إطار من االحترام المتبادل. 
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