
 

 

 

 

 خطة تعزيز الهوية القطرية 

: هدافاأل  

 . الوطنية بهويته يعت    قدوة مواطن بناء. 1
بوي بالتكامل وتعزيزها  الوطنية الهوية غرس. 2  . ادةج بأساليب واألرسة التعليم   المجتمع أفراد  لدى الت 
 . الوطنية القيم  لتعزيز  أساسية كوسيلة  العربية بالغة االهتمام. 3
 

 : ركائزال

 
 . ألصيلةا وقيمها  قطر  دولة مبادئ عىل للمحافظة والوالء االنتماء حو ر  تعزيز  .1
 وترسيخ  القطري المجتمع ألفراد  كهوية  العربية اللغة بأهمية المدرس   المجتمع فئات تبصت    .2

 . القطري والموروث القيم
   واألنشطة والمبادرات الممارسات دعم .3

،  العمل تأصيل عىل تعمل بدورها  الت     واإلنجاز  اإليجاب  
 ف 

 . لقطريا المجتمع هوية عىل المحافظة
ابط قدوة مجتمع بناء .4  . والمجتمعية  الوطنية المسؤولية يع   مت 
 

 مدرسة غراس الدولية لتعزيز الهوية الوطنية: ل التنفيذية خطةال
 
   المدرسية  األنشطة  لفريق   قائد   اختيار ب  تقوم مدرسة غراس .1

َ
ندى   القيادة  بمهارات  يتحىل األستاذة  وه  

وع إلدارة بالكفاءة تسمه  ت و  ،الحسي     . بالمدرسة ه  أخصائية األنشطة و  بالمدرسة  المشر
ق .2 بالمدرسة  امقد  األنشطة  فريق  أعضاء  بإختيار  الحسي    ندى  األستاذة  الفريق  مع  ب  قائد  ة إدار التعاون 

 : وهم درسةالم

 األستاذة/ والء أنور  •

 ت األستاذ/ كريس باليو  •

 أسماء صابر  / األستاذة •
 . بالمدرسة المدرسية األنشطة لفريق  الالزمة والتسهيالت الدعم بتقديم اس الدوليةسة غر ة مدر تقوم إدار  .3
   واألنشطة الفعالياتفريق األنشطة بالقيام ببالتعاون مع تتكفل إدارة المدرسة  .4

وحضور   الفريق  فذها ين الت 
 . بعضها 

 درسة والتوقيع عليها. إلدارة الم وإؤسالها  الميدانية زياراتر للوتقري شهري تقرير يقوم قائد الفريق بتقديم  .5
 ال. ع الفريق لمتابعة األعمالفريق اجتماع نصف شهري م  يعقد قائد  .6
بوية لجميع الع .7  املي   بمدرسة غراس. يتأكد قائد الفريق من وصول المحتوى والخطط الت 
امج المعتمدة والمرسليق .8  ة من الوزارة. وم بمتابعة وتنفيذ الخطط والت 
الع .9 بتقييم  القائد  تقيقوم  ويرفع  مستمر  بشكل  شهري  مل  إدارةبعرير  من  إعتماده  ويقوم   د  المدرسة 

  اليوم ال
 ثالث من كل شهر. بتسليمه ف 

وع يحتوي عىل الخطط وأدلة التطبيق ) يقوم بإعداد ملف خاص بال .10   وممشر
وب   ع(. طبو الكت 



 

 
 
 

 لعمل بالمدرسة: دور فريق ا
 

   المدرجة  ت والفعاليا األنشطة تنفيذ الفريق بمدرسة غراس ب يقوم  •
 .الوزارة من  مرسلةال الخطة ف 

   المدرسة  طلبة  توظيف •
بوية األنشطة ف   : خالل  من  الت 

   المشاركة  .1
ا  المدرسية، اإلذاعة ف 

ً
 .وأداء   إعداد

   المشاركة  .2
ا  القيمية،  المشحيات ف 

ً
 .وأداء   وتنظيًما  إعداد

   المشاركة  .3
وع،  جداريات إعداد  ف   .وتعليقها المشر

   المشاركة . 4
وع، قاتمساب  ف  ا  المشر

ً
ا إعداد

ً
 .وتنفيذ

   المشاركي    الطلبة تحفت      . 5         
امج نشطة  األ ف  بوية والت   .الت 

اكهم  بهدف األمور  أولياء  مع الفعال  التواصل . 6              إرسر
وع قيم وتعزيز  غرس عملية  ف   المشر

  
 :خالل  من  الطلبة نفوس  ف 

بوية ونية اإللكت   الرسائل   •  .الت 

 .القيمية  اتالمحاض    •

 .لتدريبية ا الورش    •

وع إلنجاح الالزمة واألساليب الوسائل  تنفيذ   •  :مثل المشر

ات جدول  • وع محاض   .المشر

 (. الصباح   الطابور ) المدرسية  اإلذاعة جدول  •

 . الصالة  خواطر   جدول  •

وع الخاصة  واللوحات الجداريات مواقع  تحديد   • ها   ريةبدو   خطة وإعداد  بالمشر   تغيت 

 .فيها ( القيمة) تضمي     ومتابعة المختصي    ألحد  األسبوعية مور األ  أولياء لةرسا  إسناد   •

وع  إعالم   مسؤول   تحديد   • ها  والفعاليات األنشطة لتوثيق  للمشر  مواقع عىل ونشر

 . بالمدرسة الخاصة  التواصل •

ية العربية)  باللغتي    القيم   التعبت   إسناد  •  تنفيذها   لمتابعة المختصي    ألحد ( واإلنجلت  
 .ةبالمدرس

   المعتمدة الوسائل ةمتابع  •
وع أثر  قياس  ف   . الصفوف ومرب     الطلبة  مع المشر

 
والكادر الـأكاديم  بالتنسيق مع  فريق أعضاء الق األنشطة مع فري  د م قائ و يق نشطة المستخدمة: األ و الوسائل 

  نشطة التالية األ إدارة المدارس عىل تنفيذ 
انية الت   دها:  تم رصخالل العام الدراس  وحسب المت  

 ة القيمعن   صلحص ل  مقدمات •

   قيمية  رياضية  أنشطة •
احة ف   المدرسية   االست 

ة •  عن القيمة  شهرية  محاض 

   الصباحية اإلذاعةخالل عرض القيمة  •

ي – عرب   )  تعبت   حصة  •  مرتبطة بالقيمة  ( انجلت  

   قيمية مشحيات •

   شهرية يةقيم   تنافسية  مسابقة •

   شهرية قيمية رسم حصة  •

 الصالة  خاطرة •

 ا أسبوعي األمور  ألولياء  قيمية  رسائل •

   الطلبة  عمل  من  صفية ال   قيمية  جدارية •

 
 



 

 
 
 
 

: العامة التوقعات  
 

بي     الربط خالل  من معها، والتفاعل الوطنية للهوية" المفتاحية والكلمات المركزية األفكار " بتحديد  الطالب يقوم  
   المواد 

َكة  المطروحة األسئلة نظام عت   تدريسها   يتم  الت     هيموالمفا  والمشت 
   التعلم عملية تقود   الت 

عىل  المبت   
  أحد  هو  العربية للغة النشط االستخدام أن سيتعلم إذ  يتعلم،  ما  بكل  المفاهيم هذه بصلة وع    لديه ويصبح االستقصاء،

  . الوطنية ةالهوي تعزيز  مرتكزات أبرز 
 

نشطة المذكورة  وسائل واأل تطبيق الالل  وذلك من خقافة القطرية ثتعزيز الهوية الوطنية والل التنفيذية خطةوفيما يىل  ال
ه: أعال  

 

مرحلة رياض األطفال محاور القيمة ل ساسية األ قيم ال  شهر ال  قيم الحاكمة ال   
   أحب

 ) ونتعاون نتشارك) أصدقاب 
م      أحت 

 )ونتسامح  نعتذر ) أصدقاب 
م ام ألفاظ أستخدم) اآلخرين أحت   )االحت 
م  ) وامتنان بتقدير  أتعامل) اآلخرين أحت 

 
ا  اقةالصد م   واالحت   

 
 سبتمت  

 
ا   الصداقة م  واالحتر  

   أنتم  
 )للمعلم  العالم   اليوم) معلم   وأقدر   لمدرست 

  بالدي علم أرفع
ً
م  بالدي بعلم  أعت   ) عاليا بالد  وأحت   

   واختالفهم خريناآل 
 ( عت 

   أعت   
  ) بهويت 

   اإلسالم ديت 
  زي   ولباس   العربية ولغت 
 )أجدادي

حب
ُ
   أ

   األماكن أتعرف ) قطر  وطت 
  وأحم    قطر  بالدي ف 
 )ممتلكاتها

 
 
 

ا ا نتماء واإل  ز  العت    

 
 
 

ر أكتوب  

 
 
 

ا  ز ز االعتر  

 ) وأقدرهم أطيعهم) والدي   أحب
   جهود  أقدر 

ل أعمال نتشارك) عائلت   ) المت  
م  ) وأقدرهم  أحبهم) أجدادي أحت 

م أقدر     وأحت 
    نظافة عىل حافظأ) مدرست 

 ) مدرست 

م      أحت 
أرسب   

   أرس  سفت   أنا (
 ) ب 

 
ر يناي  
 

 
ا  التقدير  م واالحتر  

م      أحت 
مدرست   

   سفت   أنا (
 ) مدرست 

    ل مسؤو 
   ف 

   أحض  ) مدرست 
 دروس   وأحفظ أدواب 

   التعليم   الدعم ذوي عن مسؤول
أساعدهم ) اإلضاف   

م  ) حقوقهم وأحت 
   عن ل مسؤو 

 )الرياضة أمارس) صحت 

 
م   جتمع  م أحت   

 
اير فت    

 
 المسؤولية 

   عليم  الت الدعم ذوي عن مسؤول
أساعدهم ) اإلضاف   

م  ) حقوقهم وأحت 
   عىل أحافظ) والنظام النظافة عن مسؤول

نظافت   
 ) المكان ونظافة

 ) أقطع وال  أزرع) البيئة عن مسؤول

 
ر 
 
   أقد

بيئت   
 

 مايو
 

 المسؤولية 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

مرحلة رياض األطفال محاور القيمة ل ساسية األ قيم ال  شهر ال  قيم الحاكمة ال   
 ) ألبدع  أتعرف( مواهت    يد تحد عن مسؤول

   عن مسؤول
  ( الشخصية نظافت 

    نظافت 
 )  مسؤوليت 

 ) كفو  أنت( أفعال   عن مسؤول
لمعلم  ا شكر  أجتهد  ( (دروس   عن مسؤول  

 
  
   تجاه  مسؤوليت 

ذاب   
 

 سبتمت  
 

 المسؤولية 

م ي أحب) الجنسيات اختالف  أحت   ) لنفس    أحبه ما  لغت 
   أعت   

(أجدادي فخر  بالدي عادات) وتقاليدي بعاداب   
   أعت   

   بهويت 
  ) وتراب 

   لغت 
(ت و  هويت   

 راب 
   بممتلكات أعت   

( بالدي ممتلكات أحم  ) وطت   

 
  
 أعت   بوطت 

 
ر أكتوب  

 
ا  ز ز االعتر  

    نور  دايوال) وأب    أم   أبر 
 )عيت 

   أشارك
ل  أعمال إخواب    ( المت  

 ) درب    أصدقاء إخوب 
م      أحت 

 ) بوجودكم  أسعد ) زمالب 
   بممتلكات أعت   

  ) مدرست 
 ) العلم بيت مدرست 

م  أ    حت 
أرسب   

   أرس  سفت   أنا (
 ) ب 

 
ر يناي  
 

 
ا  م االحتر  

م      أحت 
مدرست   

   سفت   أنا (
 ) مدرست 

   أقارب    مع أتواصل
    طريق رحم  ( وأصدقاب 

 )جنت 
م وجود     لتعليم  ا  الدعم ذوي  أحت 

 أعت   بوجودكم( ) اإلضاف 
   اليوم( بمجتمع   الصح   الوع   أنشر 

 ) رقط  لدولة  الرياض 

 
م   جتمع  م أحت   

 
اير فت    

 
ا  م االحتر  

   أسهم
   االستدامة تحقيق  ف 

 "االستدامة نحو  قطر "  قطر  ف 
   أساهم
اء قطر  عىل الحفاظ ف   ) بيدي بلدي أزرع ( خض 

هات الشواط   نظافة عىل أحافظ  "المع كت  ز   شواطئنا " والمنت  

 
ر 
 
   أقد

بيئت   
 

 مايو
 

 التقدير

 


