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قدمة امل  

 رايدة والابتاكر ال قيادة  .  1

( قطر  جامعة  اسرتاتيجي QUرشعت  يف  ال (  أأهداف تحولية  هتا  )الشلك    املتضمنة  وأأساس ية  متكينية  واسرتاتيجيات  سرتاتيجية  رايدة  ال(.  1اإ

حدى الاسرتاتيجيات المتكينية. هتدف اسرتاتيجية جامعة قطر   ىل الاس تفادة من ت 2022-2018والابتاكر يه اإ  جعةلفع  دلاملمتزي  اجلامعة  فوقاإ

 ". وعقلية الرايدةاملبادرة والابتاكر. تعزتم جامعة قطر "تعزيز ثقافة 

 والابتاكر عىل حتقيق الأهداف التالية: تساعد اسرتاتيجيات الرايدة  (. كجزء من اسرتاتيجية التحول، 24يف مجيع الأنشطة اجلامعية" )ص  

 والابتاكر يف جامعة قطر وخارهجا. لرايدة ا التعلمي العايل: تعزيز ورعاية ثقافة وعقليةيف تحول ال : 1الهدف  • 

 جامعة قطر وأأعضاء هيئة التدريس واجملمتع يف قطر وخارهجا.  ةب: تطوير الكفاءة الرايدية لطل يف التعلمي: المتزي 2الهدف  • 

ع احلكومة القطرية ومؤسسات الصناعة  : تعزيز النظام البييئ لرايدة الأعامل والابتاكر يف قطر ابلتعاون م اجملمتعية  : المتزي يف املشاركة6الهدف  •  

 . والمتويل

 

 
( 2022-2018: اسرتاتيجية جامعة قطر التحولية )اسرتاتيجية جامعة قطر 1لشلك ا  
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 املصطلحات الأساس ية .  2

تسعى اىل متكني الطالب ل "حتويل الأفاكر   حول كيفية تطوير الاجتاهات، املهارات واملعرفة الرايدية، واليت، ابختصار، التعلمي الرايدييدور 

أأفعال"   ىل  الأورويب،  اإ ختصصهم  (2014)الاحتاد  عن  النظر  بغض  وهماراهتا،  الرايدية  العقلية  تطوير  عىل  الطالب  الرايدي  التعلمي  يساعد   .

 وموضوعهم. 

ىل أأقىص حد والتغلب عىل النكسات والتعمل    ايديةالعقلية الر  يه مجموعة من املهارات اليت متكن الأشخاص من حتديد الفرص والاس تفادة مهنا اإ

 . ( NFTE ،2020)مهنا والنجاح يف مجموعة متنوعة من الس ياقات 

 تعزيز ورعاية ثقافة وعقلية الرايدة والابتاكر يف جامعة قطر وخارهجا. 

 ( 2022  - 2018ة قطر )اسرتاتيجية جامع 

 

 هذا الكتيب )أأغراض(  أأهداف  .  3
 

من الكتيبات  ةل  جزء من سلسعترب حيث ي  الرايدة والابتاكر.جامعة قطر وحياول تقدمي حملة عامة عن ل أأساتذة مت تطوير هذا الكتيب من قب

طارحتدد وتصف وتوحض اليت    الرايدي وهيدف اىل: تعلمي  ال التعلميي يف جامعة قطر مبحاوره امخلسة. وسيمت الرتكزي عىل  المتزي اإ

 .رايدةال املهارات الالزمة لتطوير سامتاكتشاف  -1

 املساقات.رايدة يف الدمج توضيح كيفية  -2
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 ملاذا التعلمي الرايدي؟  
 

التعلميي   المتزي.  1  
  واملس تقبليني  احلاليني  الطالب  تزويد   طريق  عن  بذكل  القيام  ميكن.  التعلميي   المتزي  حتقيق  هو  قطر  جامعة  لسرتاتيجية   الرئيس ية  الأهداف  أأحد

طار  وتنفيذ  بتطوير  اجلامعة  قامت   ذكل،  ولتحقيق.  قطردوةل    لتمنية  الالزمة  والكفاءات  واخلربات  ابملهارات ي  واذل  هبا،  اخلاص  التعلميي  المتزي  اإ

التعلمي  و   ،التعلمي املعزز ابلرمقنةلقامئ عىل البحث العلمي،  االتعلمي  التجرييب،  التعلمي  ة حماور رئيس ية: التعلمي املمتركز حول املتعمل،  مخس  عىليستند  

 . الرايدي 

 

 
 

متزي 2الشلك  : حماور ال  

 

. واجملمتع يف قطر وخارهجا تطوير الكفاءة الرايدية لطالب جامعة قطر وأأعضاء هيئة التدريس    

( 2022 - 2018اسرتاتيجية جامعة قطر )  

 

  سامت اخلرجيني .  2
ُمرضية عىل   حتقيق وقيادة حياةمن  ة اليت متكهنمالطالب اجلامعيني/ اخلرجيني يف جامعة قطر يه الصفات اليت تشلك اخلصائص املمزي  سامت

 .(2020)عون وأ خرون ،   املهن  عىل الصعيد وُمنتجةالصعيد الشخيص 

:  يتوقع من خرجيي جامعة قطر امتالك السامت التالية  
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: سامت خرجي جامعة قطر 3الشلك   

 

حدى السامت امخلس الرئيس ية للخرجيني يف جامعة قطر.   ، جيب عىل طالب جامعة قطر تطوير مجموعة من  لتحقيق مسة الرايدةالرايدة يه اإ

 :الكفاءات واملهارات

 

بداع والابتاكرأأ.   : خصائص جتعل الأفراد يرون العامل بطرق خمتلفة ويبتكرون أأفاكًرا جديدة لإجياد حلول للمشالكت. ينشأأ الإبداع عندما  الإ

راض  الأفاكر الإبداعية واس تغاللها خللق قمية مضافة لأغ  تبًن يفكر الأفراد ويبتكرون أأفاكًرا ومفاهمي جديدة حلل املشالكت. الابتاكر هو معلية  

 .  جتارية أأو اجامتعية 

 

جيب عىل الأفراد تطوير التواصل اذلاكء العاطفي    الناحج،: هو ممارسة يعمل فهيا الأفراد مًعا لتحقيق هدف مشرتك. من أأجل التعاون  . التعاونب 

 .واملهارات التنظميية ،واحرتام التنوع

 

دارة املهام والأفراد لتحقيق هدف  ج. الإدارة   . معني: يه تنس يق واإ

 

ال خرين مع  التعامل  امجلاعي  د.  والعمل  التصال  همارات  هذه  وتشمل  ال خرين.  مع  والتعاون  العالقات  وبناء  للتواصل  الالزمة  املهارات  يه   :

 القرار. والتفاوض والتأأثري وحل املشالكت واختاذ  

 

  .: يه قدرة الفرد عىل حتفزي الناس للعمل حنو حتقيق هدف مشرتكه. القيادة
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، قد يمت الرتكزي بشلك أأكرب عىل بعض الكفاءات وتقليل الرتكزي عىل الكفاءات الأخرى. يصف اجلدول أأدانه  والتخصصاعامتًدا عىل املوضوع  

 اخملتلفة املعروضة أأعاله:  ةيلرايدا املهارات

 

 : الكفاايت واملهارات  الرايدية1جدول 

 

 الوصف 

 

 املهارة 

 

 

 الكفاية 

جابة حممتةل )تفضيل ماذا  طرح أأس ئةل مدروسة  • وتقدمي اإ

 لو بدًل من ملاذا( 

 

 التساؤل 

 

 

  

إ  ال
اكر 

ت الاب
بداع و

 

ىل ذكل  •  مراقبة وحتليل الظواهر والسلوكيات وما اإ

 

 املراقبة / املالحظة 

 

 

 بناء روابط بني اجملالت اخملتلفة  •

 

 الاقرتان 

 

 

 حتديد املشلكة   •

جياد  •  احللول   نسب أأ فضل/ أأ اإ

 

املشالكت حل   

 

 

 جديدة  جتربة أأفاكر •

 املامرسة والتجربة دون اخلوف من الفشل •

 

 التجريب 

 

 

الاس امتع لل خرين بدون حمك، وأأخذ الوقت الاكيف لفهم   •

 ما قيل قبل الرد

 الكتابة بشلك حصيح  •

 التحدث بشلك واحض  •

 الاس تخدام الفعال للغة اجلسد  •

 

 التواصل 

 

 

تعاون    ال
 

دارهتا حتديد العواطف  •  واإ

 التعرف عىل مشاعر ال خرين والترصف بشلك مناسب •

 

 اذلاكء العاطفي 
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 العرقية وادلينية الوعي ابخللفيات •

 احرتام وهجات النظر اخملتلفة لل خرين •

 تقبل الأفاكر اجلديدة )كن منفتًحا(  •

 أأن تكون مرانً  •

 

 احرتام التنوع والاختالف 

 

 

 حتديد الأهداف القابةل للتحقيق  •

 حتديد املهام  •

 حتديد جدول زمن •

 

 التخطيط 

 

 

إدارة    ال
 

 أأن تكون منظًما يف معل  •

نتاج حمرض •  للك اجامتع  اإ

 حتديد املواعيد الهنائية  •

 

 التنظمي 

 

 

ىل متعاونني أ خرين •  مترير املهام وتعييهنا اإ

 

 

 التفويض 

 

 

 عواقب القرار   داعيات /تختيل  •

 ومجع احلقائق والأرقام طقاس تخدام املن  •

 

 صناعة القرار 

 

 

 التواصل بكفاءة  •

 مع الاخرين   أأن تكون متعاطفاً  •

 

 التواصل 

 

 

  

ية   ص
شخ

ت ال
الكفااي   

  

 العمل يف مجموعات  •

 بناء فرق العمل    •

 

 العمل امجلاعي 

 

 

جراء مناقشة )طرح الأس ئةل والاس امتع والتوضيح(  •  اإ

 وهجة نظر فاع عن دللصياغة جحج واحضة  •

 

 التفاوض والتأأثري 

 

 

 الالزتام ابملوعد الهنائ   •

 ومبارشاً  أأن تكون رصحياً  •

ي نقل و  •  صال القضااي واخملاوف  اإ

 

 اجلدارة 

 

يادة      الق
 

 

 التحفزي  حتفزي ال خرين )ادلافع ادلاخيل واخلاريج(  •
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 جيداً  أأن تكون مدرابً  •

 التعبري عن الأفاكر بوضوح  •

 هدف مشرتكحتفزي ال خرين عىل العمل من أأجل  •

 خرين مساعدة ال   •

 تعزيز القدرات •

عطاء التغذية الراجعة   •  اإ

 

 التوجيه 

 

 

 

   الرايدي   التعلمي  فوائد.  3
ن  يف  الطالب يتعلمها  اليت  واملفاهمي النظرايت بني  املوجودة  الفجواتالرايدي    تعلميال  يسد  قد.  للطالب  عديدة  فوائد  هل  الرايدي  التعلمي تنفيذ  اإ

 ". احلقيقي  العامل" يف س يواهجوهنا اليت  واملواقف الفصل

 :عىل الطالب  الرايدي  التعلمي يساعد

 .• تطوير همارات التصال والتعامل مع ال خرين   

 .زايدة قدراهتم عىل حل املشالكت    •

دارة املشاريع   •   .تطوير هماراهتم يف اإ

 .زايدة الثقة ابلنفس والوعي اذلايت   • 

ىل أأفعالتطوير    •   .قدرهتم عىل حتديد الفرص وحتويلها اإ

 .تطوير هماراهتم يف العمل امجلاعي والتعاون    • 

 

ماكنية توظيفهم وتساعدمه عىل النجاح يف أأي   معل  ابختصار، يزود التعلمي الرايدي الطالب ابلقدرات واملهارات الأساس ية اليت سزتيد من اإ

 خيتارونه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

   الرايدة يف املساق؟ كيفية تضمني  

 اج حتسني املهن . 1

وبراجمهم، وابلتايل دمج هذه املهارات يف   مساقاهتمرايدة يف  الدوًرا مركزاًي يف حتديد أأفضل املامرسات لغرس همارات  الرتبويونجيب أأن يلعب  

.  الرتبويني عىل تضمني الرايدة يف املهناج ادلرايس    2021ETC Toolkit( toolkit ,(  داة  ، تساعد الأ التدريس، بغض النظر عن ختصصهم.  

التحيث   طرق  حتديد  للمعمل  وتطويرها،    دريسميكن  تعزيزها  يف  يرغبون  اليت  واملهارات  السامت  عىل  ومس توى  والتخصصبناًء  الطالب، ، 

عن  ساقات التدريس ية  رايدة يف امل ال تضمني همارات  ه  وكيف ميكناس تكشاف بعض الأمثةل املتعلقة ابلتخصص    للأس تاذميكن  .  التدريس  وس ياق

 طريق الضغط عىل الرابط املناسب للتخصص أأدانه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة الاعامل    العلوم الإنسانية   اإ

 واحملاس بة 

ذا  اكن دارة الاعامل  اإ ختصصك الأاكدميي يف اإ

للوصول اىل  عىل الرابط ادانه  واحملاس بة، انقر

 امثةل مالمئة 

 ادلراسات الرتبوية  

 

ذا اكن ختصصك الأاكدميي هو العلوم الرتبوية،   اإ

   للوصول اىل امثةل مالمئةأأدانه  الرابطانقر عىل 

https://www.etctoolkit.org.uk/h

umanities/education-studies/ 

 

ذا اكن ختصصك الأاكدميي هو القانون، انقر   اإ

 للوصول اىل امثةل مالمئةأأدانه  عىل الرابط

 

 القانون  
https://www.etctoolkit.org.uk/b

usiness-law-and-accounting/law/ 

 

 

ذا اكن ختصصك الأاكدميي هو العلوم  اإ

للوصول اىل  أأدانه  ، انقر عىل الرابطنسانيةالا

   امثةل مالمئة

https://www.etctoolkit.org.uk/b

usiness-law-and-accounting/ 

 

https://www.etctoolkit.org.uk/humanities/  

 

 

https://www.etctoolkit.org.uk/
https://www.etctoolkit.org.uk/humanities/education-studies/
https://www.etctoolkit.org.uk/humanities/education-studies/
https://www.etctoolkit.org.uk/business-law-and-accounting/law/
https://www.etctoolkit.org.uk/business-law-and-accounting/law/
https://www.etctoolkit.org.uk/business-law-and-accounting/
https://www.etctoolkit.org.uk/business-law-and-accounting/
https://www.etctoolkit.org.uk/humanities/
https://www.etctoolkit.org.uk/humanities/
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   رايدايّ  درسا م ان تكون    . 2
 .   (EU, 2014)رايديني دون أأن يكونوا مه أأنفسهم ية رايدالعقلية ال طالهبم عىل تطوير   ومساعدةي رايدال تعلمي ال  تنفيذ درسنيل ميكن للم

 ابخلصائص التالية:  ديرايالعمل  املجيب أأن يمتتع  

 . فتح اذلهن ومرنت ن م وكي -

 ن واثقا ومسؤول. وكي -

 شغف ابلتعلمي.  هن متحمًسا ودليوكي -

 والتعامل مع ال خرين.  تواصلهمارات ال  هدلي ان تكون -

 . جيدة عالقات ش بكة دليه -
 

 :مكعمل رايدي  دورك يل بعض املامرسات اجليدة لتعزيز/ موهًجا وميرًسا أأكرث من كونه مدرًسا. فامي ي مدرابً   يرايدال درسامل يعترب 

 .تضمني خرباء خارجيني يف تدريسك )املتحدثون الضيوف أأو الرشاكء(

 

 .الرتكزي أأكرث عىل جتارب احلياة الواقعية والأمثةل -

 .ة مرنة وقابةل للتكيفياتباع خطة دراس   -

 .لقامئ عىل املرشوع والقامئ عىل حل املشالكتتضمني التعمل ا -

ىل الك  - عداد واس تخدام املواد التدريبية ابلإضافة اإ  .س يةراتب ادلاإ

 .التأأكيد عىل العمل امجلاعي والتفاعالت امجلاعية -

 .(التأأملزايدة املشاركة يف الفصل ادلرايس )مزيد من املناقشة ، العصف اذلهن واملزيد من   -

 .عىل املتعمل بدًل من الرتكزي عىل املعملاتباع هنج يركز  -

 .اس تخدم اسرتاتيجيات التعمل التجرييب والأنشطة العملية حيث تتبع النظرية املامرسة -

وتنظمي   اتالاخنراط والتعاون مع جممتع جامعة قطر الأوسع من خالل تشجيع الطالب عىل املشاركة يف التحدايت واملنافس -

 .الندوات والفعاليات

 

 

 

ذا اكن ختصصك الأاكدميي هو العلوم  ،      اإ

التكنولوجيا، الهندسة  او الرايضيات، انقر عىل 

 للوصول اىل امثةل مالمئةأأدانه  الرابط

 

العلوم ،التكنولوجيا،    

  الهندسة  و الرايضيات 

 

https://www.etctoolkit.org.uk/sc

ience-technology-engineering-

and-maths/ 

 

 الصحة  وادلراسات الطبية  

ذا اكن ختصصك  الأاكدميي هو ادلراسات اإ

للوصول اىل أأدانه  الطبية، انقر عىل الرابط

 امثةل مالمئة 

 

 

 

https://www.etctoolkit.org.uk/health/ 

 

https://www.etctoolkit.org.uk/science-technology-engineering-
https://www.etctoolkit.org.uk/science-technology-engineering-
https://www.etctoolkit.org.uk/science-technology-engineering-
https://www.etctoolkit.org.uk/science-technology-engineering-
https://www.etctoolkit.org.uk/health/
https://www.etctoolkit.org.uk/health/
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؟ ي رايد ال تعلمي ال كيف تدمع جامعة قطر    
 

رايدة  الالابتاكر و   رواد( ، ومجموعة  CETL( ، ومركز المتزي يف التدريس والتعمل )CFEمركز جامعة قطر لرايدة الأعامل )تتضافر هجود لك من  

(CIE )رايدة يف مناجههم ادلراس ية ال أأعضاء هيئة التدريس واللكيات عىل دمج  ملساعدة . 

 

 (CFE) رايدة  المركز  .  1

والابتاكر    ةالرايداملركز  تعزيز ثقافة  اهداف  مكبادرة من جامعة قطر دلمع رايدة الأعامل يف اجلامعة واجملمتع. من   2013 سبمترب  ركز يفتأأسس امل

 CFE ، مثل الندوات واملسابقات وورش العمل. يدمعيةرايدالنشطة  الأ خالل تنفيذ أأنشطة داخل جامعة قطر لتسليط الضوء عىل أأمهية  من  

تنفيذ   يف  التدريس  هيئة  وأأعضاء  ميكن  الاللكيات  ادلراس ية.  مناجههم  مضن  مع   رايدة     الرابط  خاللمن   CFE التواصل 

https://www.qu.edu.qa/business/cfe    

دارة الأعامل والاقتصاد ختصًصا  CFEمبساعدة   اجلامعة اذلين حيرصون عىل تطوير هماراهتم لطلبةجديد يف رايدة الأعامل فرعي  ، تقدم لكية اإ

 بشلك أأكرب.  الرايدية

 

 (CETL) والتعمل   علميمركز المتزي يف الت.  2

ضافة لتوفري اطوير املهن املس مترةأأعضاء هيئة التدريس جبامعة قطر بربامج الت CETL يدمع احتياجات أأعضاء هيئة التدريس    ملوارد اليت تليب، اإ

يف جامعة قطر    يف التعلميالمتزي    حيث معل املركز عىل تطوير مصادر دلمع اطارمن أأجل تعلمي عايل اجلودة.    رسني املناجه ادلراس ية والابتاك لتح 

، كام يقدم جلسات    ي رايدال، و   و التعلمي املعزز ابلرمقنة ،    عىل البحث العلمي   والتعلمي القامئالتجرييب ،  التعلمي  ل املتعمل ، و للتعلمي املمتحور حو 

حضور ورش مساقاته  تضمني الرايدة يف  اذلي يسعى للحصول عىل دمع ل   للأس تاذالتطوير املهن وورش العمل حول هذه املوضوعات. ميكن  

لطلب مزيد من التفاصيل حول   CETL أأيًضا التصال بـ  لأس تاذلميكن  كام  حول هذا املوضوع.   CETL قدهماي العمل وبرامج التوجيه اليت  

 ي . رايد التعلمي  ال 

 http://www.qu.edu.qa/offices/cetl/contact-us  الرابط خاللمن    CETLتواصل معكن ال مي

 

 (CIE)رايدة  ال الابتاكر و   قياديي مجموعة  .  3

اخلاجلامعة    اختارت من  و مجموعة  الابتاكر  يف  لكية  ال رباء  لك  من  وعقليةهبدف  رايدة  ثقافة  ورعاية  قطر  ال   تعزيز  جامعة  يف  والابتاكر  رايدة 

 يف لكيهتم من القامئة أأدانه: التواصل مع خرباء الرايدةجامعة قطر  لأساتذةوخارهجا. ميكن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.qu.edu.qa/business/cfe
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Champion College Email  

Dr. Boumediene Ramdani College of Business & Economics b.ramdani@qu.edu.qa  

Dr. Edward Moad 

College of Arts & Sciences 

edwardrm@qu.edu.qa   

Dr. Muntasir Al Hamad m.hamad@qu.edu.qa  

Dr. Mohammad Alghouti mohammad.alghouti@qu.edu.qa  

Dr. Manal Hendawi College of Education mhendawi@qu.edu.qa   

Dr. Abdelhamid Ahmed 

General Studies 

aha202@qu.edu.qa  

Dr. Sammani Abdullahi sammania@qu.edu.qa  

Dr. Amar Benboudina College of Sharia & Islamic Studies amarbenboudinaa@qu.edu.qa  

Dr. Ahmed Massoud College of Engineering  ahmed.massoud@qu.edu.qa  

Dr. Andrew Mazen  College of Law adahdal@qu.edu.qa  

Dr. Faleh Tamimi QU Health fmarino@qu.edu.qa  

mailto:b.ramdani@qu.edu.qa
mailto:edwardrm@qu.edu.qa
mailto:m.hamad@qu.edu.qa
mailto:mohammad.alghouti@qu.edu.qa
mailto:mhendawi@qu.edu.qa
mailto:aha202@qu.edu.qa
mailto:sammania@qu.edu.qa
mailto:amarbenboudinaa@qu.edu.qa
mailto:ahmed.massoud@qu.edu.qa
mailto:adahdal@qu.edu.qa
mailto:fmarino@qu.edu.qa
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