مدارس (تعلّم) تتألّق في المناظرات الوطنيّة

ي للمناظرات الّتي يقيمها سنويًّا مركز مناظرات قطر
فازت أكاديميَّة المها للبنين بالمركز الثّاني في بطولة اليوم الوطن ّ
ي لدولة قطر ،وقد أقيمت البطولة أمس االثنين الموافق  11ديسمبر 2017
كواحدة من أه ّم فعاليّات االحتفال باليوم الوطن ّ
على المسرح المكشوف في درب السّاعي وبحضور غفير من ال ّ
طلبة وأولياء األمور.
مثّل فريق األكاديميّة في البطولة ال ّ
ي،
ي ،ومح ّمد إبراهيم ّ
ي ّ
الكوار ّ
الكوار ّ
طلبة :سعود عبد هللا عبد الجبّار ،ويوسف عل ّ
ي.
وعبد العزيز عبد هللا القحطان ّ
وتولّى تدريب فريق المها للبنين واإلشراف عليه معلّم اللّغة العربيّة أ.عالء الدّين مح ّمد ،وأ.مح ّمد كمال منسق المناظرات
واللّغة العربيّة في األكاديميّة.
ي للمناظرات ،وقد مثّل الفريق ال ّ
الرحمن
طلبة :عبد ّ
وح ّل فريق أكاديميّة الجزيرة في المركز الثّالث في بطولة اليوم الوطن ّ
إبراهيم ،وهاشم فرعون ،وطارق عوض.
وتولّى تدريب فريق الجزيرة معلّم اللّغة العربيّة أ.حسام الخطيب ،بإشراف منسّق اللّغة العربيّة أ.سعد هياجنة.
األول في البطولة الوطنيّة لمناظرات المدارس االبتداييّة ّالتي أقامها يوم
وسبق أن فازت أكاديميّة المها للبنين بالمركز ّ
ّ
السّبت الماضي مركز مناظرات قطر بالتّعاون مع مدرسة قطر االبتداييّة للبنين ،وقد مثل فريق األكاديميّة الفايز في البطولة
الوطنيّة ال ّ
ي ،وعمر أبو قدح.
طلبة :عبد هللا ياسر األحمر ،وسعود القحطان ّ
الرابع ،وأحرز فريقها
وكانت أكاديميّة الجزيرة قد شاركت في البطولة الوطنيّة لمناظرات المدارس وحلّت في المركز ّ
مراكز متقدّمة ضمن أفضل عشرة متحدّثين؛ فقد اختير ّ
الرحمن إبراهيم كأفضل متحدّث في البطولة ،وح ّل
الطالب عبد ّ
ّ
الرابع ،وال ّ
ال ّ
ّ
طالب طارق عوض في المركز الثامن ،في حين أحرز الطالب جار هللا بندر
طالب هاشم فرعون في المركز ّ
من أكاديميّة المها المركز السّابع ضمن أفضل المتحدّثين.

ي لمجموعة (تعلّم) اعتزازه بمنجزات
ومن جهته أ ّكد ال ّ
ي ّ
الرييس التّنفيذ ّ
سيّد أحمد المنّاع ّ
مدارس المجموعة ،ال سيّما على صعيد تحقيق المراكز المتقدّمة في البطوالت الوطنيّة
مشيرا إلى حرص المجموعة على تكريم ال ّ
طلبة الفايزين
النّوعيّة كبطولة المناظرات،
ً
ّ
ّ
والمشرفين على تدريبهم ضمن استراتيجيّة مجموعة (تعلم) في نشر ثقافة التميّز واستدامة
روح اإلبداع بين طلبتها.

وحول استراتيجيّة رعاية الموهوبين والفايقين أ ّكد د.مح ّمد سعيفان مدير التّعليم في
مجموعة (تعلّم) ّ
صة لرعاية الموهوبين والفايقين ،وذلك في
أن المجموعة لديها سياسة خا ّ
المستمر لتلبية احتياجات ال ّ
طلبة على اختالف قدراتهم واهتماماتهم وميولهم
إطار سعيها
ّ
ّ
منوهًا إلى ّ
أن األنشطة التّربويّة عا ّمة
،
لهم
المناسبة
ّة
ي
ربو
ت
ال
الخدمات
تقديم
من خالل
ّ
ّ
خاص ّ
تعزز لدى الطلبة مهارات التّفكير النّاقد البنّاء ،والمرونة الذّهنيّة
والمناظرات بشكل
ّ
الرأي اآلخر ،وهذه جميعها أدوات مه ّمة لرفد
واالنفتاح وتقبّل ثقافة االختالف واحترام ّ
ي ف ّعال يتمتّع بمهارات عالية الجودة والكفاءة.
المجتمع بجيل قياد ّ
الرايدة في مجالها والمتاحة لل ّ
طلبة في مختلف المراحل التّعليميّة حتّى الجامعيّة منها،
وأشاد بتجربة مركز مناظرات قطر ّ
ّ
ّ
ّ
وهذا تو ّجه يتناغم مع حرص مجموعة (تعلم) على تخريج طلبة دايمي التّعلم ،كما أنّه ينسجم مع شعار المجموعة" :متعلمو
اليوم هم قادة المستقبل".
وأثنت أدارة مجموعة " تعلم " على الجهود الّتي تبذلها مدارس المجموعة في سبيل إعداد ال ّ
طلبة وتدريبهم وتمكينهم من
أدوات التّناظر ،مس ّجلًين شكرهم للمعلّمين والمنسّقين المشرفين على أندية المناظرات في مدارس المجموعة.

Taallum Group Schools shine in Qatar National Day Debate Championship

Al Maha Boys Academy secure the second place and Al Jazeera Academy secure third place in the
National Day of School Debate Championship. The event held annually by the Qatar Debating Center
as one of the most important activities of Qatar National Day. The final round was held on Monday,
December 11, 2017 on the open stage at Derb Al Sai and in the presence of many students and parents.
The Al Maha Academy for Boys team comprised of Saud Abdullah Abdul Jabbar, Yusuf Ali al-Kuwari,
Mohammed Ibrahim al-Kuwari, and Abdul Aziz Abdullah al-Qahtani and supervised by Arabic
Language Teacher A. Alaeddin Mohammed and Mohammed Kamal.

Al Jazeera the comprise of Abdul Rahman Ibrahim, Hashim Faraoun and Tareq Awad and team was
supervised by the Arabic language teacher, Hossam Al-Khatib, and Sa'ad Hayajneh.
The Al Maha Boys Academy won the first place in the National Championship for Primary School
Debates held last Saturday by the Qatar Debating Center in cooperation with the Qatar Primary School
for Boys. The Academy's winning team included students: Abdullah Yaser Al Ahmar, Saud Al Qahtani,
One other Al-Jazeera Academy team participated in the national competition for school debates and
was ranked fourth, and its team won top positions among the top 10 speakers. The student
Abdulrahman Ibrahim was chosen as the best speaker in the tournament. The student Hashim Faroun
was fourth and Tarek Awad was eighth. While Jarallah Bandar from Al Maha Academy for Boys ranked
seventh among the best speakers.
Mr. Ahmed Al Mannai, CEO of Taallum Group, expressed his pride in the
achievements of the group's schools, especially in terms of achieving the
advanced positions in the national championships such as the debate, noting the
group's keenness to honor the winners and supervisors of their training. He
praise the culture of excellence and sustainability of the spirit of innovation
among its students.
Dr. Mohammed Saifan, Director of Education of Taallum Group, said that the
group has a special policy for the care of the gifted and talented student as part
of its continuous quest to meet the needs of students of different abilities,
interests and tendencies through providing appropriate educational services to
them. Educational activities in general and debates in particular enhance the
students' constructive thinking skills, intellectual flexibility, openness,
acceptance of the culture of difference and respect for the other opinion, all of which are important
tools to support society with an active generation of With high quality skills and efficiency.
Dr. Saifan praised the effort of the Qatar Debating Center, which is a pioneer in its field and is available
to students in various educational levels, including university education. This is in line with the
commitment of the Taallum Group to empower the students and is consistent with the group's slogan:
"Today's Learners are the Leaders of the Future" .
Dr. Saifan praised the efforts of the group's schools team in preparing students, training them and
providing them with the tools of symmetry, and thanked the teachers and supervisors of the
discussion clubs in the group's schools.

