تكرٌم صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة علً بن سالم الكواري ونائبه للشؤون اإلدارٌة والطالبٌة جاسم الجاسم وأحمد منٌسً منسق التربٌة
البدنٌة.

تكرٌم  589من الحاصلٌن على الرخصة المهنٌة الكاملة
25فبراٌر 2014

أقام المجلس األعلى للتعلٌم ٌوم أمس االثنٌن ،احتفاالً كبٌراً بفندق القصار ،لتكرٌم وتسلٌم مجموعة كبٌرة من الحاصلٌن على الرخصة المهنٌة الكاملة من أصحاب وصاحبات
الترخٌص والمدٌرٌن والمدٌرات والنواب األكادٌمٌٌن واإلدارٌٌن ومنسقً المواد فً المدارس المستقلة بمراحلها المختلفة ،بحضور عدد من مسئولى مكاتب ووحدات المجلس
والمنتسبٌن لوحدة الرخص المهنٌة بهٌئة التقٌٌم .وشمل التكرٌم  41مكرما فً مستوى القٌادة العلٌا و  41مكرما فً مستوى القٌادة الوسطى ونحو  507مكرما من المنسقٌن
والمعلمٌن الحاصلٌن على الرخصة المهنٌة الكاملة.
اطلع على قائمة المكرمٌن

وهنأت الدكتورة حمدة السلٌطً -مدٌرة هٌئة التقٌٌم -كافة المكرمٌن عقب تسلٌمهم الشهادات والرخص المهنٌة ودعتهم إلى بذل المزٌد من الجهود لالرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة
قائلة  " :إن مسٌرة تطوٌر التعلٌم التً ترعاها القٌادة الرشٌدة فً الدولة تسٌر فً طرٌقها المرسوم لها ،مما ٌتطلب ضرورة بذل المزٌد من الجهود من الجمٌع بما فً ذلك قادة
المدارس والمعلمٌن وفئات الدعم التربوي لمواصلة مسٌرة اإلنجازات المتمٌزة لوطننا الحبٌب".
وأضافت " :سعادتنا الٌوم كبٌرة بتهنئة مجموعة جدٌدة من المعلمٌن والقادة التربوٌٌن الذٌن نسعد بانضمامهم إلى من سبقوهم فً الحصول على الرخصة المهنٌة الكاملة ،وأنتم
سفراؤنا الجدد إلى مدارسكم ومجتمعكم التربوي ؛ لتحقٌق التحفٌز والدعم والتعرٌف بأن الطرٌق إلى الرخصة المهنٌة ٌمر من خالل ممارسات تربوٌة متمٌزة  ،وشراكة
مجتمعٌة حقٌقٌة ،وتنمٌة مهنٌة متطورة ،وتواصل مع شبكات مهنٌة تعلٌمٌة متخصصة .
وحول أهمٌة الرخصة المهنٌة قالت  " :الحصول على الرخصة المهنٌة الكاملة ٌعد أحد المؤشرات على كفاءة الحاصلٌن علٌها من مختلف المستوٌات لفئة أصحاب التراخٌص
 /مدراء المدارس والنواب األكادٌمٌٌن والنواب اإلدارٌٌن والمنسقٌن والمعلمٌن  ،ووساما ً على صدورهم ٌفاخرون به فً المجتمع التربوي المحلً والدولً  ،وٌمثل تأكٌداً على
ما تحقق من إنجاز تجاه توفٌر كافة متطلبات تطبٌق برنامج الرخص المهنٌة من نظام إلكترونً ألقسام الملف المهنً والتدرٌب على كٌفٌة إعداده .
وأوضحت أن منح الرخص المهنٌة للمعلمٌن وقادة المدارس ٌعد تشرٌفا ً لدولة قطر أن تكون هً السباقة بٌن غٌرها من الدول فً منح رخص مهنٌة كاملة فً المجال التربوي
والتعلٌمً وأن تقدم مشروعا ً ناجحا ً ونموذجا ً إلعطاء مهنة التعلٌم حقها من االعتراف والتقدٌر واالحترام  ،وهو ما ٌحمل العدٌد من الدالالت لتأكٌد أهمٌة وقٌمة العمل فً
المجال التربوي والتعلٌمً؛ ألنه السبٌل الحقٌقً للتنمٌة الشاملة والمستدامة.
وطالبت المكرمٌن  -فً ضوء قرب حصول أعداد كبٌرة أخرى على الرخصة المهنٌة  -بالمزٌد من الجهد ،ومواصلة جهودهم فً تبادل المعلومات والتجارب والخبرات
والمهارات والمعرفة مع زمالئهم بمدارسهم  ،والتعاون معهم على مواجهة التحدٌات  ،ومد جسور التواصل مع التربوٌٌن المشاركٌن فً العملٌة التعلٌمٌة والقٌادة المدرسٌة .
واختتمت مدٌرة هٌئة التقٌٌم كلمتها بقولها " :لقاؤنا الٌوم بكم ٌعد احتفا ًء بإنجازكم وتأكٌداً لنجاح جهود هٌئة التقٌٌم فً ترسٌخ أسس برنامج الرخص المهنٌة الرائد لدولة قطر
من خالل مكتب الرخص المهنٌة  ،ودعوة متجددة منا للفئات المستهدفة بالرخصة المهنٌة الكاملة للتعرف على أفضل الحلول العلمٌة والعملٌة لمواجهة التحدٌات التً ٌواجهها
المعلمون والقٌادات المدرسٌة فً طرٌقهم نحو إعداد ملفات اإلنجاز المهنٌة ووصوالً نحو الرخصة المهنٌة الكاملة".
من جهة أخرى ألقت مدٌرة مكتب الرخص المهنٌة الفاضلة إٌمان على النعٌمً ،كلمة فً حفل التكرٌم قالت فٌهاٌ " :تشرف مكتب الرخص المهنٌة بحضوركم لهذا االحفل
التربوي الذي نسعد بتخصٌصه للمبدعٌن فً األداء ،والمخلصٌن فً العمل ،والحرٌصٌن على تطوٌر المسٌرة التعلٌمٌة فً هذا الوطن الغالً ضمن رؤٌة قطر الوطنٌة
 ،2030وأن نحتفل الٌوم بحصاد االجتهاد والتمٌز ،وحصاد العمل الهادف والقدرة التربوٌة الخالقة؛ التً أنتجت لنا قادة ونوابا ً ومعلمٌن قادرٌن على تطبٌق مبادىء الجودة
التعلٌمٌة وفقا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن وقادة المدارس عن طرٌق الحصول على الرخص المهنٌة الكاملة.
وأضافتٌ " :تساءل المٌدان؟؟ لماذا العمل المتواصل من أجل نجاح مشروع الرخص المهنٌة؟ وأجابت بأنه مشروع تربوي رائد ٌؤدي إلى التمٌز فً الممارسات المهنٌة
التربوٌة .ألنه ٌتم وفقا لمعاٌٌر مهنٌة وطنٌة تؤدي إلى تحسٌن مخرجات التعلم ورفع الجودة التعلٌمٌة .كما أنه مشروع واقعً ال ٌستند إلى معاٌٌر نظرٌة بل إلى أدلة ملموسة
من الممارسات المهنٌة .وقالت إن هدفنا األساسً واألوحد هو االرتقاء بالممارسات التربوٌة ألعلى المستوٌات اإلبداعٌة واالبتكارٌة عن طرٌق الرخص المهنٌة .
 41من مستوي القٌادة العلٌا و  41من
وأضافت " :إننا الٌوم نحتفل بحصاد تلك التجربة الفاعلة بتسلٌم الرخص المهنٌة الكاملة إلى خمسمائة وتسعة وثمانٌن متقدما ً شملوا
مستوي القٌادة الوسطً ممن حصلوا علً الرخصة المهنٌة الكاملة وتعادلت شهاداتهم الجامعٌة حتً  2013-7-8و  507منسقا ومعلما ممن حصلوا علً الرخص المهنٌة
الكاملة وتمت معادلة شهاداتهم الجامعٌة حتً  .2013-6-25وأكدت أن مكتب الرخص المهنٌة بهٌئة التقٌٌم ٌعمل بكل دأب من خالل آذان صاغٌة وعقول مستنٌرة وسواعد
مجتهدة نحو المزٌد من العمل والتطوٌر؛ من أجل رفعة وطننا الحبٌب قطر حفظه هللا وحفظ أمٌره وشعبه .

وفً ختام حفل التكرٌم سلمت مدٌرة هٌئة التقٌٌم الدكتورة حمدة حسن السلٌطً الرخص المهنٌة والشهادات للحاصلٌن على الرخصة الكاملة من القٌادات العلٌا والوسطى
ولممثلٌن عن منسقً المواد والمعلمٌن بالمدارس المستقلة .

تكرٌم  589من الحاصلٌن على الرخصة المهنٌة الكاملة
25فبراٌر 2014

أقام المجلس األعلى للتعلٌم ٌوم أمس االثنٌن ،احتفاالً كبٌراً بفندق القصار ،لتكرٌم وتسلٌم مجموعة كبٌرة من الحاصلٌن على الرخصة المهنٌة الكاملة من أصحاب وصاحبات
الترخٌص والمدٌرٌن والمدٌرات والنواب األكادٌمٌٌن واإلدارٌٌن ومنسقً المواد فً المدارس المستقلة بمراحلها المختلفة ،بحضور عدد من مسئولى مكاتب ووحدات المجلس
والمنتسبٌن لوحدة الرخص المهنٌة بهٌئة التقٌٌم .وشمل التكرٌم  41مكرما فً مستوى القٌادة العلٌا و  41مكرما فً مستوى القٌادة الوسطى ونحو  507مكرما من المنسقٌن
والمعلمٌن الحاصلٌن على الرخصة المهنٌة الكاملة.
اطلع على قائمة المكرمٌن
وهنأت الدكتورة حمدة السلٌطً -مدٌرة هٌئة التقٌٌم -كافة المكرمٌن عقب تسلٌمهم الشهادات والرخص المهنٌة ودعتهم إلى بذل المزٌد من الجهود لالرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة
قائلة  " :إن مسٌرة تطوٌر التعلٌم التً ترعاها القٌادة الرشٌدة فً الدولة تسٌر فً طرٌقها المرسوم لها ،مما ٌتطلب ضرورة بذل المزٌد من الجهود من الجمٌع بما فً ذلك قادة
المدارس والمعلمٌن وفئات الدعم التربوي لمواصلة مسٌرة اإلنجازات المتمٌزة لوطننا الحبٌب".
وأضافت " :سعادتنا الٌوم كبٌرة بتهنئة مجموعة جدٌدة من المعلمٌن والقادة التربوٌٌن الذٌن نسعد بانضمامهم إلى من سبقوهم فً الحصول على الرخصة المهنٌة الكاملة ،وأنتم
سفراؤنا الجدد إلى مدارسكم ومجتمعكم التربوي ؛ لتحقٌق التحفٌز والدعم والتعرٌف بأن الطرٌق إلى الرخصة المهنٌة ٌمر من خالل ممارسات تربوٌة متمٌزة  ،وشراكة
مجتمعٌة حقٌقٌة ،وتنمٌة مهنٌة متطورة ،وتواصل مع شبكات مهنٌة تعلٌمٌة متخصصة .

وحول أهمٌة الرخصة المهنٌة قالت  " :الحصول على الرخصة المهنٌة الكاملة ٌعد أحد المؤشرات على كفاءة الحاصلٌن علٌها من مختلف المستوٌات لفئة أصحاب التراخٌص
 /مدراء المدارس والنواب األكادٌمٌٌن والنواب اإلدارٌٌن والمنسقٌن والمعلمٌن  ،ووساما ً على صدورهم ٌفاخرون به فً المجتمع التربوي المحلً والدولً  ،وٌمثل تأكٌداً على
ما تحقق من إنجاز تجاه توفٌر كافة متطلبات تطبٌق برنامج الرخص المهنٌة من نظام إلكترونً ألقسام الملف المهنً والتدرٌب على كٌفٌة إعداده .
وأوضحت أن منح الرخص المهنٌة للمعلمٌن وقادة المدارس ٌعد تشرٌفا ً لدولة قطر أن تكون هً السباقة بٌن غٌرها من الدول فً منح رخص مهنٌة كاملة فً المجال التربوي
والتعلٌمً وأن تقدم مشروعا ً ناجحا ً ونموذجا ً إلعطاء مهنة التعلٌم حقها من االعتراف والتقدٌر واالحترام  ،وهو ما ٌحمل العدٌد من الدالالت لتأكٌد أهمٌة وقٌمة العمل فً
المجال التربوي والتعلٌمً؛ ألنه السبٌل الحقٌقً للتنمٌة الشاملة والمستدامة.
وطالبت المكرمٌن  -فً ضوء قرب حصول أعداد كبٌرة أخرى على الرخصة المهنٌة  -بالمزٌد من الجهد ،ومواصلة جهودهم فً تبادل المعلومات والتجارب والخبرات
والمهارات والمعرفة مع زمالئهم بمدارسهم  ،والتعاون معهم على مواجهة التحدٌات  ،ومد جسور التواصل مع التربوٌٌن المشاركٌن فً العملٌة التعلٌمٌة والقٌادة المدرسٌة .
واختتمت مدٌرة هٌئة التقٌٌم كلمتها بقولها " :لقاؤنا الٌوم بكم ٌعد احتفا ًء بإنجازكم وتأكٌداً لنجاح جهود هٌئة التقٌٌم فً ترسٌخ أسس برنامج الرخص المهنٌة الرائد لدولة قطر
من خالل مكتب الرخص المهنٌة  ،ودعوة متجددة منا للفئات المستهدفة بالرخصة المهنٌة الكاملة للتعرف على أفضل الحلول العلمٌة والعملٌة لمواجهة التحدٌات التً ٌواجهها
المعلمون والقٌادات المدرسٌة فً طرٌقهم نحو إعداد ملفات اإلنجاز المهنٌة ووصوالً نحو الرخصة المهنٌة الكاملة".
من جهة أخرى ألقت مدٌرة مكتب الرخص المهنٌة الفاضلة إٌمان على النعٌمً ،كلمة فً حفل التكرٌم قالت فٌهاٌ " :تشرف مكتب الرخص المهنٌة بحضوركم لهذا االحفل
التربوي الذي نسعد بتخصٌصه للمبدعٌن فً األداء ،والمخلصٌن فً العمل ،والحرٌصٌن على تطوٌر المسٌرة التعلٌمٌة فً هذا الوطن الغالً ضمن رؤٌة قطر الوطنٌة
 ،2030وأن نحتفل الٌوم بحصاد االجتهاد والتمٌز ،وحصاد العمل الهادف والقدرة التربوٌة الخالقة؛ التً أنتجت لنا قادة ونوابا ً ومعلمٌن قادرٌن على تطبٌق مبادىء الجودة
التعلٌمٌة وفقا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن وقادة المدارس عن طرٌق الحصول على الرخص المهنٌة الكاملة.
وأضافتٌ " :تساءل المٌدان؟؟ لماذا العمل المتواصل من أجل نجاح مشروع الرخص المهنٌة؟ وأجابت بأنه مشروع تربوي رائد ٌؤدي إلى التمٌز فً الممارسات المهنٌة
التربوٌة .ألنه ٌتم وفقا لمعاٌٌر مهنٌة وطنٌة تؤدي إلى تحسٌن مخرجات التعلم ورفع الجودة التعلٌمٌة .كما أنه مشروع واقعً ال ٌستند إلى معاٌٌر نظرٌة بل إلى أدلة ملموسة
من الممارسات المهنٌة .وقالت إن هدفنا األساسً واألوحد هو االرتقاء بالممارسات التربوٌة ألعلى المستوٌات اإلبداعٌة واالبتكارٌة عن طرٌق الرخص المهنٌة .
 41من مستوي القٌادة العلٌا و  41من
وأضافت " :إننا الٌوم نحتفل بحصاد تلك التجربة الفاعلة بتسلٌم الرخص المهنٌة الكاملة إلى خمسمائة وتسعة وثمانٌن متقدما ً شملوا
مستوي القٌادة الوسطً ممن حصلوا علً الرخصة المهنٌة الكاملة وتعادلت شهاداتهم الجامعٌة حتً  2013-7-8و  507منسقا ومعلما ممن حصلوا علً الرخص المهنٌة
الكاملة وتمت معادلة شهاداتهم الجامعٌة حتً  .2013-6-25وأكدت أن مكتب الرخص المهنٌة بهٌئة التقٌٌم ٌعمل بكل دأب من خالل آذان صاغٌة وعقول مستنٌرة وسواعد
مجتهدة نحو المزٌد من العمل والتطوٌر؛ من أجل رفعة وطننا الحبٌب قطر حفظه هللا وحفظ أمٌره وشعبه .
وفً ختام حفل التكرٌم سلمت مدٌرة هٌئة التقٌٌم الدكتورة حمدة حسن السلٌطً الرخص المهنٌة والشهادات للحاصلٌن على الرخصة الكاملة من القٌادات العلٌا والوسطى
ولممثلٌن عن منسقً المواد والمعلمٌن بالمدارس المستقلة .

