
والغذاء في المدینةمرور طلبة الدوحة یجمعون المعلومات والبیانات لبحث مشاكل ال  

، یستعمل طلبة من مدرسة في مدینة بوسطن في الوالیات المتحدة  وبالعمل مع خبراء من جامعة أم آي تي
- كومباس الدولیة .في المدینة سیر المرورھدر الطعام ومشاكل الدوحة البیانات لوضع الحلول ل   
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فیھ بجمع البیانات قاموا  اطموح امشروع  Compass International School Dohaالدوحة 

وبالعمل مع باحثین وخبراء من معھد مساتشوستس للتقنیة (أم  والمعلومات لفھم المشاكل التي تواجھ الدوحة. 
لبحث مشكلة حالیة في جمعھا الطالب بجمع وتحلیل بیانات مع منظمات محلیة، قام الطلبة  وبالتعاونآي تي)، 

البیانات. ویستخدم الطلبة بعد ذلك نتائج  تحلیل القائمة على "عحب اإلستطالمسابقة "المدینة، وذلك كجزء من 
.ھاوالتعامل معالمشكلة تحلیالتھم لتثقیف أفراد مدرستھم ومجتمعھم، ومساعدتھم على فھم   

من قبل خبراء معھد  مصممالومن ثالثة أجزاء المكون وھذه المسابقة ھي المرحلة الثانیة من النشاط السنوي 
باإلضافة إلى م)  ي ت (سالقائم على مواضیع العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات  قنیةمساتشوستس للت

طالب ویجمع اللطالب على التفكیر النقدي واستكشاف فضولھم. المسابقة یشجع االعلمي. الجزء األول من 
الحالیة الستكشاف القضایا من المسابقة بین مھارات تحلیل البیانات واالتصاالت في ھذه المرحلة الثانیة 

.وتحقیق الوعي للمجتمع  

:الطالبیبحثھا الموضوعات التي   

• الطالب كمیة الطعام التي تھدر في جمیع أنحاء ، یستكشف مشروعال: خالل مراحل طعامھدر ال 
المتبقي  أخذ، أو كامال تناول طعامھمعلى البعض  مبعضھیشجعون الطالب فإن العالم. ونتیجة لذلك، 

 أعضاء مجلس الطلبةھم  نالذیفي المدرسة " طعام"شرطة التم ھدره. ویقوم المنزل حتى ال یإلى  منھ
خالل الدوام  صحيالكل األوتشجیع الطالب على ھدر الطعام رصد ب، ن في المدرسةیالمنتخب
الكمیة المناسبة  منح أبنائھم من خالل المشروع ھذادعم على  . ویتم تشجیع اآلباء أیضاالمدرسي

ایضا. في المنزل ممارسة ھذه العادة السلیمةالمغذي وضمان الطعام الصحي ومن الكافیة   
• إلى المدرسة. وھم  ھمرحالتفي المستغرقة المسافة ومعدل السرعة بدراسة بدأ الطالب  المرور:سیر  

.مقارنة تأثیر موعد المغادرة والمسافة على البیانات التي تم جمعھایقومون باآلن   
• الرئیسیة مشاكل الإذ سألوھم بشأن ماھیة المجتمع المدرسي آراء الطالب لع : استطقیسالمة الطر 

المؤدیة إلى و لالمشاكھذه تحلیل الخطوات المقبلة على وستركز في الدوحة.  قیادة المركباتبالمتعلقة 
ا.القضایھذه لواستكشاف سبل معالجة  اإلخالل بسالمة الطریق  

للقضیة المحلیة التي  والحلجاد یتصامیمھم ومقترحاتھم إلالمسابقة المرحلة النھائیة من  یقدم الطالب فيوس
.اختاروھا  

nDr Terry Creisseیسن ارك وقال الدكتور تیري  
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، في قنیةمع معھد مساتشوستس للتجنبا إلى جنب ھذه الفرصة المثیرة لطالبنا للعمل نحن محظوظون لتوفر "
عقول طالبنا بھا  نمين یة التيكیفالالقضایا المحلیة ھنا في الدوحة. انھا مثال ساطع على  إیجاد حلوال لبعض

وخبرة وھذا بدوره یجعل طالبنا أكثر استعدادا . من خالل العمل مع الباحثین الخارجیین والمنظمات المحلیة
." زاھر لمستقبلالعملیة ویعطیھم مجموعة من المھارات  انقضاء ایام الدراسةبعد  لمواجھة تحدیات المعیشة  

:قنیةمعھد مساتشوستس للتمتحف مدیر   وقال جون دورانت،  

ھذه . المرحلة الثانیة من عملیاتھا تصل إلىقنیة مساتشوستس للت معھدل )م ي ت س(مسابقة یسعدني أن أرى "
المھارات في مجال جمع البیانات وتحلیلھا التي ھي في ستنمي طالب نورد أنجلیا المسابقة التي یتم تقدیمھا ل

كثیر من مجاالت الحیاة والعمل. ونحن نتطلع إلى العمل الفي  التي تواجھ العصر حالیات المشكالحل صمیم 
." خالل األشھر المقبلة ھانورد أنجلیا وطالبمدارس  التدریسیة في الھیئةمع  ومستمر بشكل وثیق  

 للتعلیم نورد أنجلیامدارس وقنیة ھو جزء من تعاون أوسع بین معھد مساتشوستس للت ا العملھذ
collaboration between MIT and Nord Anglia Education داخلةتضمن موضوعات متی الذي 

التعاون انعكاس لفلسفة معھد ھذا في صلب وتخصصات العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات.  في
من خالل و. تالمشكالعملي لحل النھج ال"العقل والید"، التي تدعو إلى اتباع المتمثلة في  قنیةمساتشوستس للت

 حب اإلستطالعمثل اإلبداع والتفكیر النقدي، ورئیسیة الطالب مھارات یطور ھذا النھج، سوف 
.استخدامھا في جمیع المواد الدراسیة، ومھنھم المستقبلیة ھمواالتصاالت، والتي یمكن  

سیتم توسیعھ مدرسة  13في  2016سبتمبر أیلول/طلق في وأم آي أم تي الذي أ نورد أنجلیابین التعاون 
.في السنوات التالیةللتعلیم نورد أنجلیا  طالب في مدارس 37،000أكثر من  وتعلیم لتثقیف  

- مدرسة كومباس الدولیة نبذة عن الدوحة    

جزء من ھي الدوحة وفي  أفرعة ثالثتقع في  جنسینللخاصة ھي مدرسة مدرسة كومباس الدولیة الدوحة 
وصوال السنوات المبكرة التعلیم لألطفال في الریان والغرافة  فرعقدم وی. نورد أنجلیا العالمیةمدارس عائلة 

باإلضافة إلى  الثانوياإلعدادي ومدینة خلیفة التعلیم االبتدائي و فرع یقدمفیما ، التعلیم االبتدائينھایة إلى 
المنھج االبتدائي في فروعنا الثال باإلضافة إلى  ھج الوطني اإلنجلیزيیعتمد المن. دبلوم البكالوریا الدولیة

في حصص  بلغتیندریس المنھج تیوفر فرعا الغرافة والریان الفرصة ل .الدولي والبكالوریا الدولیة
متخصصة.   

التوقعات.  فوقأن یأن یكون طموحا في تعلمھ و على مدرستنا بفروعھا الثالثفي ع كل طفل یشجیتم تو
ونھجا جدیدا  The Juilliard Schoolوتشمل برامج المدرسة منھج الفنون المسرحیة مع مدرسة جولیارد 

لطالب للمشاركة فرصا ل برنامج غلوبال كومباس وفر. كما ینیةقمع معھد مساتشوستس للت )م ي ت س(لتعلیم 
مدرسة كومباس الدولیة الدوحة بما في ذلك البعثات إلى تنزانیا وسویسرا. العالمیة ة ویالمدرساألنشطة في 
.premium schools 43 مدرسة 43 المكونة من نورد أنجلیالمدارس عضو في األسرة العالمیة  يھ  
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: الرابط على عن مؤسسة نورد انجلیا ومدرسة كومباس الدولیة الرجاء الضغط تعلم المزیدل
east/qatar/doha-http://www.nordangliaeducation.com/schools/middle  
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