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دوام طلــــبــة المــــــــدارس أول سبـــــتمــبــــر
وزير التعليم أصدر قراراً بتعديل التقويم األكاديمي

تأجيل 
اختبارات 
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إلى ٢٣ 
أغسطس

تقديم 
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الموظفين 
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أغسطس

توقعات 
بإلغاء العمل 
بمراكز الدور 

الثاني

قطاع  طــرح   :]  - الــدوحــة 
بجامعة  العليا  والــدراســات  البحث 
الصيفي  ــتــدريــب  ال بــرنــامــج  قــطــر 
عن بعد  لطلبة المرحلة الجامعية 
والدراسات العليا في مجموعة من 
الــمــراكــز الــبــحــثــيــة الــكــبــرى وذلــك 
البحث  اســتــراتــيــجــيــة  مــن  انــطــالًقــا 
التي  بالمعرفة  واالرتـــقـــاء  العلمي 
األساسية  االستراتيجيات  من  تعد 

قطر. لجامعة 
وتــعــود أهــمــيــة بــرامــج الــتــدريــب 
الــبــحــثــي الــصــيــفــي لــطــلــبــة جــامــعــة 
استراتيجية  من  جــزءاً  كونها  قطر 
جامعة  فــي   ٢٠١٨-٢٠٢٢ الــتــحــول 
النوعي  بتميزها  تعرف  التي  قطر 
ــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث، وتـــهـــدف  فــــي ال
إلـــى تــدريــب الــطــلــبــة عــلــى أســالــيــب 
وتعزيز  الــعــلــمــي  الــبــحــث  وتــقــنــيــات 
مـــهـــارات الــبــحــث لـــدى الــطــلــبــة من 
البحثية  المعامل  في  عملهم  خالل 
مع  البحثية  المشاريع  ومشاركتهم 
الكوادر البحثية المتميزة في قطاع 

البحث والدراسات العليا.
المتقدمة  الــمــواد  مركز  ويــقــدم   
نــاصــر  الــــدكــــتــــور  بــــــــإدارة   ،CAM
الصيفي  التدريب  برنامج  النعيمي، 
لــطــلــبــة الـــمـــرحـــلـــة الــجــامــعــيــة من 
أو  الهندسة  أو  الــعــلــوم  تخصصات 
التخصصات األخرى ذات الصلة في 
المقبل،  يونيو   ٢٥ إلى   ٧ من  الفترة 
ويهدف برنامجه الصيفي إلى دعم 
معرفة  وإكسابه  المتدرب  الطالب 
وتصنيفاتها  المتقدمة  المواد  حول 
بعدة  المركز  ويعنى  وتطبيقاتها. 
النانو،  تقنية  تشمل  بحثية  مجاالت 
والبوليمرات،  المستدامة،  والــمــواد 
ــــــمــــــواد الــــمــــركــــبــــة، ودراســـــــــات  وال

الطاقة  ووسائل  والتعدين،  التآكل، 
بالذكر  الــجــديــر  ومـــن  الــمــتــجــددة. 
ألربــعــة  أبـــوابـــه  سيفتح  الــمــركــز  أن 

وعشرين طالباً.
الحيوية  الــبــحــوث  مــركــز  وأعــلــن 
األســتــاذة  بــــإدارة   ،(BRC) الطبية 

الدكتورة أسماء آل ثاني، أن التسجيل 
سيكون  الصيفي  التدريب  لبرنامج 
مايو   ٣١ إلـــى   ١٥ بــيــن  الــفــتــرة  فـــي 
٢٠٢٠، ويستوعب برنامجه عشرين 
ثالثة  هي  التدريب  ومــدة  متدربًا، 
يونيو.   ٢٥ إلــى  يونيو   ٧ مــن  أسابيع 

عدة  التدريبي  البرنامج  وسيتناول 
البحوث  في  مقدمة  منها  مواضيع 
الـــطـــبـــيـــة والـــحـــيـــويـــة وأخـــالقـــيـــات 
التجارب على الحيوانات، ودراسات 
علم  إلى  باإلضافة  الجيني،  التعبير 
الخاليا،  وزراعة  المجهري،  األحياء 

ودراسة أجنة الدجاج وسمك الزرد.
وتــســتــضــيــف مــخــتــبــرات مــركــز 
أبـــــــحـــــــاث حــــــيــــــوانــــــات الـــمـــخـــتـــبـــر 
الــــدكــــتــــورة  بـــــــــــإدارة   ،(LARC)
حــمــدة الــنــعــيــمــي، طــلــبــة الــتــدريــب 
الــصــيــفــي لــمــدة ثــالثــة أســابــيــع من 
الــطــالب  لـــدعـــم  يــونــيــو   ٢٥ إلــــى   ٧
والـــبـــاحـــثـــيـــن وتــــعــــزيــــز الــمــعــرفــة 
بــمــمــارســات الــســالمــة األحــيــائــيــة، 
ومـــــبـــــادئ تـــقـــنـــيـــات الــتــشــخــيــص، 
والبيئية  الصحية  المراقبة  وبرامج 
البرنامج  ويعزز  النفايات،  وإدارة 
مراقبة  في  األخصائي  مع  التفاعل 
صــحــة الــــقــــوارض إلنـــشـــاء وتــنــفــيــذ 
عــمــل تــشــخــيــصــي مـــع عــيــنــات من 

الحيوانات.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــقـــد حـــدد 
مـــعـــهـــد الـــــبـــــحـــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 ،(SESRI) المسحية  واالقتصادية 
السيد  حسن  الدكتور  األستاذ  بإدارة 
مــوعــد بــرنــامــجــه الــتــدريــبــي مــن ٧ 
والــبــرنــامــج   ،٢٠٢٠ يــونــيــو   ١٨ إلـــى 
العليا  الـــدراســـات  لــطــلــبــة  مــطــروح 
المتخصصين  الجامعية  والمرحلة 
كاالقتصاد  االجتماعية  الــمــواد  في 
وعــــلــــم االجــــتــــمــــاع وعــــلــــم الــنــفــس 
ويشمل  غيرها،  أو  األعمال  وإدارة 
بــــرنــــامــــجــــه الــــتــــدريــــبــــي تــصــمــيــم 
العمل  وتنفيذ  السياسات،  دراســات 
الميداني، وتحليل البيانات، وكتابة 

تقارير السياسة.
ـــجـــســـد وحــــــــدة الـــمـــخـــتـــبـــرات  وت
الدكتور  بــإدارة   ،(CLU) المركزية 
مــحــمــد الـــســـفـــران، الــمــشــاركــة هــذا 
البحثي  التدريب  برنامج  في  العام 
خــالل  مــن  وذلـــك   ،٢٠٢٠ الصيفي 
متخصصة  تــدريــبــيــة  بــرامــج  ثــالثــة 

عــبــر بــرامــج التعلم عــن بــعــد نــظــًرا 
للظروف الراهنة. وقد بدأ التعريف 
أبريل   ٢٣ فــي  التدريبية  بالبرامج 
قطر  جـــامـــعـــة  مـــوقـــع  عـــبـــر   ٢٠٢٠
ـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ـــت ومـــنـــصـــات ال
برنامج  كل  مدة  بالوحدة.  الخاصة 
خمسة أيام حيث يستوعب البرنامج 

الواحد ١٥ متدربًا. 
يــبــدأ الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي األول 
يونيو   ١١ في  وينتهي  يونيو   ٧ في 
تــحــت عـــنـــوان «تــقــنــيــات الــتــحــلــيــل 
الــكــرومــاتــوجــرافــي: األســاســيــات، 
األجـــهـــزة والــتــطــبــيــقــات»، ويــبــدأ 
يــونــيــو   ١٤ فــــي  ـــانـــي  ـــث ال األســـــبـــــوع 
عنوان  تحت  يونيو   ١٨ في  وينتهي 
«الــرنــيــن الـــنـــووي الــمــغــنــاطــيــســي: 
ـــنـــظـــريـــات األســــاســــيــــة، تــحــلــيــل  ال
الصناعية»،  والتطبيقات  األطياف 
وأخيراً يأتي األسبوع الثالث في ٢١ 
تحت  يونيو   ٢٥ في  وينتهي  يونيو 
الــذري  الطيفي  «الــتــحــلــيــل  عــنــوان 
األجهزة  األساسيات،  والجزيئي: 
الثالثة  البرامج  تركز  والتقنيات». 
عــلــى الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة لــلــتــحــالــيــل 
التقنيات  بــاســتــخــدام  الــكــيــمــيــائــيــة 
الــتــحــلــيــلــيــة الـــحـــديـــثـــة الــمــتــوفــرة 
ـــوحـــدة الــمــخــتــبــرات الــمــركــزيــة  ب
والتأكيد  الــنــتــائــج  تفسير  وكــذلــك 
والتطبيقات  البحثية  الجوانب  على 

الصلة.  ذات  الصناعية 
خـــتـــاًمـــا، نـــذكـــر أنـــــه فــــي نــهــايــة 
تكريم  ســيــتــم  الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة 
البحثية  الــمــراكــز  مــن  الــمــشــاركــيــن 
التدريب  فترة  أنهوا  الذين  والطلبة 
البحثية  لجهودهم  تــقــديــًرا  بنجاح 
ترتقي  الــتــي  الــبــنــاءة  والـــمـــبـــادرات 

بالبحث العلمي.

البحثية الجامعة  بمراكز  بعد  عن  صيفي  تدريب 
لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا لتعزيز البحث العلمي واالرتقاء بالمعرفة

٣ برامج 
تدريبية بوحدة 

المختبرات 
المركزية

تدريب لطلبة 
البكالوريوس 
بمركز المواد 
المتقدمة ٧ 

يونيو

٢٠ متدربا في 
مركز البحوث 
الحيوية الطبية

تدريب على 
العمل الميدانى 
وتحليل البيانات 
بمعهد البحوث 

االجتماعية

الدوحة - محروس رسالن:

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد 
ــــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي  الــحــمــادي وزي
بتعديل  لسنة ٢٠٢٠  رقم (٦)  الــوزاري  القرار 
بعض أحكام القرار الــوزاري رقم (٢٣) لسنة 
للعام  للمدارس  السنوي  التقويم  بشأن   ٢٠١٩
القرار  قضى  حيث   ،٢٠١٩/ ٢٠٢٠ األكاديمي 
بتأجيل اختبارات الدور الثاني والتي كان من 
المقرر أن تجرى خالل الفترة من ١٤ إلى ٢٣ 

يوليو المقبل إلى ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠.
ونـــص الــقــرار فــي مــادتــه األولــــى عــلــى أن 
لجميع  الثاني  الــدور  اختبارات  مواعيد  تكون 
الصفوف من (األول إلى الثاني عشر - نهاري 
وتعليم الكبار) للعام األكاديمي ٢٠١٩/  ٢٠٢٠ 
اعتباراً من ٢٣ / ٨/  ٢٠٢٠ وحتى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٠. 
للقرار  وتــرتــب على الــمــادة األولـــى وفــقــاً 
في  الــمــوظــفــيــن  دوام  بــــدء  مـــوعـــد  تــقــديــم 
المدارس للعام األكاديمي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ليكون 
في التاسع عشر من أغسطس بدالً من الثالث 
والعشرين من أغسطس وفقاً للتقويم السنوي 

قبل تعديله بالقرار.
وبــحــســب الـــقـــرار تــم تــأخــيــر مــوعــد دوام 
الطلبة ليكون بدء دوام الطلبة في المدارس 
من  األول  في   ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ األكاديمي  للعام 
من  والعشرين  الــخــامــس  مــن  بـــدالً  سبتمبر 

أغسطس كما كان مقرراً سلفاً.
يخالفه،  حكم  كل  ـــوزاري  ال الــقــرار  وألغى 
فيما  كــل  المختصة،  الــجــهــات  جميع  داعــيــاً 
يخصه، تنفيذ هذا القرار، والعمل به اعتباراً 

من تاريخ صدوره.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــتــرتــب عــلــى الــقــرار 
أن  على  الثاني  الــدور  بمراكز  العمل  إلــغــاء 
تجرى االختبارات داخل المدارس ويشرف 
مع  بــالــمــدارس  الــمــوظــفــون  متابعتها  عــلــى 
الدراسي  العام  في  الوظيفي  دوامهم  بداية 
واحد  يوم  قبل  منها  ينتهون  بحيث  المقبل 
الــعــام  فــي  الــرســمــي  الطلبة  دوام  بــدء  مــن 

الجديد. األكاديمي 
 يــأتــي هــــذا بــعــد أيـــــام مـــن تــكــلــيــف إدارة 
بــوزارة  التقييم  شــؤون  بقطاع  الطلبة  تقييم 
الحكومية،  المدارس  العالي  والتعليم  التعليم 
بالبدء في وضع اختبارات الدور الثاني للعام 
األكاديمي الجاري ٢٠١٩/   ٢٠٢٠م، لطلبة النقل 

للصفوف من الثالث وحتى الحادي عشر.
إلكترونية  رســالــة  فــي  اإلدارة  وأرفـــقـــت 
الحكومية  الــمــدارس  ومــديــرات  مديري  إلــى 
المواصفات  جداول  والخاصة،  والتخصصية 
للدور الثاني (منهاج الفصلين) (كل المراحل) 

للعام الدراسي ٢٠١٩ /   ٢٠٢٠م.

االختبار  قالب  بأنموذج  المدارس  وزودت 
الدراسية.  المواد  لجميع  النموذجية  واإلجابة 
وشــددت على ضــرورة أن تكون االختبارات 
ليطلع  المدارس  في  للتسليم  وجاهزة  معدة 
االختبارات  العتماد  التقييم  أخصائيو  عليها 
إدارة  مــن  اعتمادها  سيتم  التي  اآللــيــة  وفــق 

تقييم الطلبة وذلك خالل الفترة من العاشر 
من مايو وحتى األربعاء الموافق السابع عشر 

من يونيو المقبل. 
شروط  فمن  المواصفات  لجداول  ووفًقا 
تــصــمــيــم االخـــتـــبـــار أن يـــكـــون االخـــتـــبـــار في 
األول  الفصلين  فــي  الــمــقــررة  الــمــوضــوعــات 
والــثــانــي، وأن يــكــون شــكــل ورقــــة االخــتــبــار 
«األســـئـــلـــة الــمــوضــوعــيــة فـــي كـــل الــمــجــاالت 
ما  المقالية  األســئــلــة  وكــذلــك  بــعــضــهــا»،  تــلــو 
أنه  الــشــروط  وأوضــحــت  الثالث.  الصف  عــدا 
يــتــم تــعــديــل قــالــب االخــتــبــار وقــالــب اإلجــابــة 
المواصفات  وجــدول  يتالءم  بما  النموذجية 

لكل صف.
األسئلة  بتوزيع  المواصفات  جــدول  ووجــه 
بحيث تغّطي ما درسه الطالب في الفصلين 
والـــــــــدروس الــمــتــضــمــنــة لـــكـــل مــــجــــال، كما 
حــث عــلــى ضــــرورة جــــودة صــيــاغــة األسئلة 
والقيم  األهــداف  على  وتركيزها  ووضوحها 

واألفكار التي نريد إكسابها للطالب.
ودعــــا الـــجـــدول واضــعــي االخـــتـــبـــارات إلــى 
التركيز  وعــدم  األسئلة  صياغات  في  التنويع 
األسئلة  تراعي  أن  على  واحــدة  صياغة  على 
والفهم  «التذكر  المعرفي  العمق  مستويات 

فقط».
توزيع  على  المواصفات  جــدوال  واشتملت 
على  والموضوعية  المقالية  لألسئلة  واضــح 
جميع أفرع كل مادة بإجمالي ١٦ سؤاًال، منها 
و٦  متعدد،  من  اختيار  موضوعية  أسئلة   ١٠
أسئلة مقالية مع تخصيص ٢٠ درجة لألسئلة 

الموضوعية و٣٠ درجة لألسئلة المقالية. 
بعدة  الــطــلــبــة  تقييم  إدارة  وتــقــوم  هـــذا 
مــهــمــام بـــهـــدف ضــبــط الــــجــــودة وتــطــويــر 
الــتــقــيــيــم مــثــل وضــــع وتــنــفــيــذ الــســيــاســات 
ـــوحـــيـــد نــمــط  ـــت واإلجــــــــــــــــراءات الــــــالزمــــــة ل
االخــــتــــبــــارات الــمــحــلــيــة لـــلـــمـــواد الـــدراســـيـــة 
التعليمية،  الــمــراحــل  جميع  فــي  الرئيسية 
بالتنسيق  وتــوزيــعــهــا،  االخــتــبــارات  وطباعة 

مع الوحدات اإلدارية المعنية.


