بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ال شك أن التطور المتسارع للتعليم في دولة قطر لم يكن ليأتي دون بذل مزيد من الجهود واإلمكانات
ودعم قيادة قطر الرشيدة لهذا القطاع الحيوي في الدولة ،والذي بُني خالل السنوات السابقة على أرضية
صلبة منطلقة من رؤى ثابتة و تطلعات متجددة للمزيد من التطور واإلبداع واالبتكار ،فكانت دولة قطر
في كل عام تحتل مراكز متقدمة في سلم درجات التعليم العالمية ومقاييسها ،موا ِكبةً كل تطور وجديد
يدفع بالعملية التعليمية نحو األفضل واألسمى ،بدءا من التعليم البكر إلى التعليم العالي والدراسات
العليا ،فأسس نظام تعليمي يساهم في تنمية المواهب وصقلها ،واكتشاف إمكانات الطلبة اإلبداعية ويعزز
مهارات التفكير اإلبداعي الناقد لديهم ،ويعمل على توظيف هذه المهارات من أجل حل المشكالت
واتخاذ القرارات ،ويمكنهم من مهارات وأساسيات البحث العلمي ،ويعلمهم الحوار الهادف واحترام
اآلخر في ظل التنوع الفكري والثقافي الراهن.
إن انعقاد منتدى التعليم 2021م هو إنجاز في وجه التحديات التي تواجه التعليم في زمن يعيش فيه
العالم انغالقا شبه تام بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد ،19وإن مشاركة كثير من الباحثين حول
العالم هي رؤية بنَّاءة من خالل الموضوعات المطروحة التي يتناولها المنتدى ،من متطلبات التنمية
المستدامة وسوق العمل ،والرؤى الجديدة التي تطرحها قضايا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة،
ودور اإلشراف والقيادة التربوية والشراكات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة .وإن عدد
المشاركات الكثيرة التي استقبلها القائمون على المنتدى يدل على مدى اهتمام الباحثين من كافة أنحاء
العالم بالمنتديات والمؤتمرات التي تعقدها وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر وهذا يمثل
فرصة طيبة لتبادل التجارب والخبرات العلمية والبحوث المتخصصة التي ستساهم في تحسين جودة
التعليم ،ومخرجاته واالرتقاء بدور المعلمين وقادة المدارس والمهتمين بالعملية التعليمية ،كما يبين
قدرة الوزارة على رسم الخطط وتنفيذها على الرغم من كل الصعاب التي تواجه التعليم.
وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل للباحثين والمشرفين والقائمين على إخراج هذا المنتدى بصورة
تناسب المرحلة الراهنة من وقوف في وجه جميع التحديات بثبات راسخ وتطلعات لمستقبل ملئ باألمل
والخير والعلم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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