
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 توجهات التعليم العام والتعليم العالي:قطر
 

 الدكتور عبدهللا جمعه الكبٌسً
 اذ أصول التربٌة والمدٌر أألسبق لجامعة قطرتأس

 :مقدمه 
 
 ري بواقع مرة كل شهر تقرٌباً، وهدف هذا اللقاءاالثنٌن بمجلس الدكتور علً خلٌفة الكوالقاء  عقدٌ  

 ألفرصههدف أٌضاً إلتاحة ، كما ٌبالواقع االجتماعً المحلً االجتماعٌة الخاصة الظواهر مناقشة
له م سبقاً من قبل أحد حول موضوع ٌتم اإلعداد  ،لقطرٌٌن للتحاور بشكل حرألمجموعة من المثقفٌن 

لمشكالت التً فهم موضوعً حول حجم وطبٌعة ا المشاركٌن، ومن نتابج مثل هذه الندوات تنمٌة
 .ا المجتمعٌعانً منه

باإلضافة لذلك فإن هذه الندوات لها دور حٌوي ٌتمثل فً تقرٌب وجهات النظر بٌن المهتمٌن بالشأن 
 .العام 

وقد قام عدد من األخوة الزمالء بتقدٌم أوراق عمل حللت مجموعة من الظواهر االجتماعٌة وكان 
 وتحلٌالً  اً لعالً ، وفٌما ٌلً عرضلً نصٌب فً هذا الجهد تمحور حول قضاٌا التعلٌم العام والتعلٌم ا

 :لهذا الموضوع 

 : محاور الموضوع 
 التعلٌم العام
  0991 األولىالمحاولة 

 0995المحاولة الثانٌة 
 0991المحاولة الثالثة 
 1110المحاولة الرابعة 

 (جامعة قطر ) التعلٌم العالً 
 أهم نتابج عملٌة التطوٌر  

 عٌةلٌة التطوٌر على البٌبة الجامأثر عم
  

 محاوالت إصالح التعلٌم العام: التعلٌم العام
 

، وكان ٌشغل ذهنهم لتربويحاضرٌن فً تلك الندوة من غٌر المختصٌن فً المجال اكان معظم ال
التً حدثت بدًء من مطلع التطورات األخٌره ، قبل الشروع فً عرض موضوع الندوة أثناء الحدٌث

 .المختصٌن بدرجات مختلفة  والتً شكلت صدمة للمختصٌن وغٌر 1110عام 
 ،ت إصالح النظام التعلٌمًترة للبدء بمقدمة تارٌخٌة لمحاوالعن هذه الفالحدٌث  أرجاوقد رأٌت أن 

التعلٌم فً الحاضرون على الجهود التً بذلتها وزارة التربٌة و حلة ، لٌتعرفالتً سبقت هذه المر
 .مضمار إصالح التعلٌم

   الكواري للقاء االثنين الذي يقام في مجلس الدكتور علي خليفة,61/5/0266محاضرة مقدمة بتاريخ * 

 



 
 

 : ومن أبرز تلك الجهود ما ٌلً 
 

 (  0991) األولى  صالحاإلمحاولة  
 

للتربٌة فً الدول العربٌة بتارٌخ  اإلقلٌمًتعاقدت وزارة التربٌة والتعلٌم مع مكتب الٌونسكو 
خطة مبرمجة تهدف إلى  اقتراحالتعلٌمً من أجل ام إلجراء مراجعة تقوٌمٌة للنظ 12/01/0991

صفحة أشتمل على وصف  121ٌم ٌقع فً لعبراء تقرٌراً لوزٌر التربٌة والتتطوٌره ، وقدم الخ
 .وتحلٌل للواقع التربوي

األخذ به فً إطاره الشامل أن ٌساعد النظام التعلٌمً  دلٌل عمل متكامل من شأن وكان التقرٌر بمثابة
ل بأسلوب منهجً ٌغٌر من الواقع الذي كان ٌعمل من خالله إلى مستوى أفضل من حٌث على االنتقا

كفاءة النظام اإلداري والمالً ، وحداثة المناهج وجودة من حٌث  وضوح السٌاسات واألهداف ، و
محتواها ، وفعالٌة أسالٌب التعلٌم والتعلم وطرق التقوٌم والقٌاس واالرتقاء بكفاءة البٌبة المدرسٌة 

 مما ٌكون له مردود إٌجابً على مخرجات التعلٌم وكفاءته  
ٌره واهتمامه بموضوعٌه هذا التقرٌر والذي ستولٌه الوزارة عبر وزٌر التربٌة والتعلٌم عن تقدوقد 

بمهمة فرٌق  ههتمامعبر األمٌر لدى مقابلتة لربٌس الفرٌق عن عمٌق أ كما، كل عناٌة واهتمام
بالتقرٌر  اهتمامهولً العهد فقد عبر كذلك عن  ا، أمتقوٌم نظام التعلٌمناعته بضرورة التقوٌم وعن ق

 .ها تطوٌر التعلٌم من أولوٌات إهتمامات، وتجعل ٌق عناٌة فابقةفروأكد أن الدولة ستولى تقرٌر ال
، فلم  أن الواقع سار بعكس ذلك تماماً وبالرغم من كل الحماس الرسمً لعملٌة إصالح التعلٌم إال

بل حدث  .اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة، ولم تؤمن لها مأخذ الجد تقرٌر فرٌق الٌونسكو تؤخذ نتابج
مدت مشارٌع المبانً  عكس ذلك تماماً إذ خفضت مرتبات وعالوات المعلمٌن غٌر القطرٌٌن وج 

فضت بنود الصٌانة  .ة والمعملٌة إلى حدودها الدنٌاٌمللمبانً المدرسٌة واألجهزة العل المدرسٌة وخ 
صدمة خٌبة األمل فً تحقٌق مشارٌع  0995 –0991ربٌة والتعلٌم خالل األعوام عانت وزارة التو

فً تقرٌر  ع وخطط اإلصالح التربوي كما وردتوآمال اإلصالح التربوي واكتفت برصد مشارٌ
 .فرٌق التقوٌم فً تقارٌرها السنوٌة من باب رفع العتب وبراءة الذمة 

 
 (  0991) محاولة إصالح الثانٌة  

 
دولة قطر ، وكانت مهمة  كلف األمٌر لجنة مكونة من تسعة أعضاء من داخل 0995وفً عام 
ول جمٌع مكوناته بمنهجٌة علمٌة القٌام بتقوٌم وتطوٌر نظام التعلٌم فً إطار نظرة شاملة تتنااللجنة 

ة والتعلٌم بلغ وقد استعانت اللجنة بفرٌق من المختصٌن والباحثٌن من جامعة قطر ومن وزارة التربٌ
 .توزعوا على لجان عددهم حوالً سبعٌن عضواً 

 
 :اللجاننتابج أعمال 

 
واقع التعلٌم العام فً دولة قطر وتوصٌات ) وقامت اللجنة بإنجاز أعمالها فً مجلدٌن بعنوان 

 (لتطوٌر التعلٌم 
 : التالٌةومن خالل دراسة تقارٌر اللجان ن برز النقاط 

باإلضافة لتقدٌم عدد من  فٌه،رصداً للواقع وإبرازاً لجوانب القوة والضعف م حصلة التقارٌر كانت  
 .وتطوٌرهالتوصٌات والمقترحات لتحسٌنه 



 
 

 : مثلكشفت التقارٌر عن بعض القضاٌا الم لحة 
 

 .التربوٌةالنقص فً مؤهالت المعلمٌن  –أ 
 النقص الكبٌر فً عدد وكفاءة المبانً المدرسٌة  –ب 
 ٌر فً عدد وكفاءة المختبرات العلمٌة النقص الكب -جـ 
  94/0995 – 54/0955االنخفاض الم ستمر فً المٌزانٌة لسنوات من  –د 
اً فً بلورة رؤٌة متكاملة فٌضع ،له قوٌاً فً رصد الواقع وتحلٌلهوقد جاء عمل اللجان فً مجم 

إطار  ٌضمهاال  إلصالح التعلٌم وتطوٌره ، ماعدا توصٌات ومقترحات وردت فً نهاٌة كل تقرٌر
 .رؤٌة كلٌه  افلسفً وال تدعمه

ٌ عد هذا نقصاً منهجٌاً كبٌراً لم ساهمة اللجنة الربٌسٌة ألن المشكالت التً كشفت عنها اللجان فً  و
 .سابقاً تقارٌرها معروفة وقد سبق أن تناولها بالعرض والتحلٌل فرٌق خبراء الٌونسكو الم شار إلٌه 

 
 ( 0991) محاولة اإلصالح الثالثة 

لالستعانة بهٌبات أخرى مثل لم تقف محاوالت إصالح التعلٌم عند ذلك الحد بل أمتدت الجهود 
للٌونسكو فً قطر ، فقد قام  اإلقلٌمًوالمكتب (   UNDP)المكتب اإلقلٌمً بهٌبة األمم المتحدة 

امة فً دولة قطر ، فرٌق العمل التابع لهٌبة األمم المتحدة بتقدٌم مشروع عن التنمٌة البشرٌة الم ستد
ر للتعرف على وٌعتبر المشروع دراسة حالة تهدف إلى إعادة قراءة بٌانات التنمٌة فً دولة قط

، وقد تناول المشروع دراسة عدة قطاعات كالصحة والزراعة والثروة المابٌة أوضاع التنمٌة فٌها
 .والتركٌبة السكانٌة وقوة العمل وقطاع التربٌة والتعلٌم 

دت دراسة بعنوان وفً مجال ال وحاولت ( التعلٌم فً قطر بٌن الكم والكٌف ) تربٌة والتعلٌم أع 
 .الدراسة فً فصولها األخٌرة أن تطرح مشروعاً إلعداد إستراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم العام فً قطر 

أما المكتب اإلقلٌمً للٌونسكو فً قطر ، فإن مساهماته كثٌرة ومن أبرزها دعوة فرٌق من 
مكون من سبعة خبراء أربعة منهم من الوالٌات المتحدة  0991فً فبراٌر من عام المختصٌن 

من مالٌزٌا ومن منظمة العمل الدولٌة  وآخرٌناألمرٌكٌة ، وواحد من الجامعة األمرٌكٌة ببٌروت ، 
وقدم فرٌق  .الموارد البشرٌة فً دولة قطر إستراتٌجٌةتقدٌم دراسة حول  مهمتهموكانت . بالكوٌت 

، تناولت قضاٌا التعلٌم المختلفة وواقع التركٌبة ً خمسة مجلدات باللغة اإلنجلٌزٌةاء رأٌه فالخبر
 .السكانٌة وقوة العمل 

ت إلٌها توصل كالتًإلى نتابج عامة حول واقع التعلٌم وضرورة إصالحه  فرٌق الخبراء وقد توصل
، التً لم د المحاوالت السابقةبأفضل من جهوولم ٌكن مصٌر هذا الجهد  .السابقة فرق لجان الخبراء

 .ضٌاع فرص إصالح التعلٌم ظاهرة ت ثٌر التساؤل  تها موضع التنفٌذ ، وأصبح تكرارتوضع م قترحا
 

بع تلك الجهود السابقة والمتالحقة زمنٌاً أنها تدور فً نطاق إصالح النظام التربوي من تت ونالحظ
احدة من ِقبل جمٌع الخبراء اللذٌن قاموا بدراسة ولم نر مالحظة و. من خالل وزارة التربٌة والتعلٌم

 .الوضع التربوي ت شٌر إلى اعتماد اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أولى للتعلٌم
 ( 1110"  ) التعلٌم لمرحلة جدٌدة " محاوالت إصالح التعلٌم 

 
بق فً العام الدراسً جاء األخذ بنظام  ن مبتوراً ع 1114/  1113التعلٌم لمرحلة جدٌدة الذي ط 
، دون توضٌحاً كافٌاً لألسباب والدوافع الكامنة لمحاوالت إصالح التعلٌم السابقة السٌاق التارٌخً

تخذي القرار   .وراء هذا التحول المفاجا فً السٌاسة التعلٌمٌة على مستوى م 
  :التالٌة  المحاورلهذا النظام من خالل  وسأحاول أن أقدم لكم بإختصار عرضاً وتحلٌالً 



 
 
الوطنٌة والقومٌة التً ت علً من اعتزاز الدارسٌن فٌه  ل نظام التعلٌم من نظام له مكوناتهحوكٌف ت –

الوطنً والقومً وبثقافتهم اإلسالمٌة العرٌقة إلى نظام هش فً تلك المبادئ  وتراثهمبلغتهم العربٌة 
 والقٌم التربوٌة ؟

ٌم مشروعاً إلصالح لتقد 1110فً مطلع عام (  رند ) حدث ذلك عندما تعاقدت الدولة مع مؤسسة 
 .، وقد تم األخذ به بحذافٌره التعلٌم العام

 :الموقف من وزارة التربٌة والتعلٌم : األول  المحور
 

 .ثالثة بدابل إلصالح التعلٌم ( رند ) طرحت مؤسسة 
 : البدٌل األول  

جة أن وزارة التربٌة ، وقد أستب عد هذا البدٌل بحن خالل وزارة التربٌة والتعلٌمإصالح التعلٌم م
، ألنها بات اإلصالح التربوي المرغوب فٌهغٌر مؤهلة لقٌادة متطل( رند ) والتعلٌم بحسب رأي 

كم على . لنظام اإلداري البٌروقراطً المركزيتتصف بخبرات تارٌخٌة ٌغل ب علٌها طابع ا وبهذا ح 
  .وزارة التربٌة والتعلٌم بإطالق رصاصة الرحمة علٌها 

 

 : بدٌلٌن آخرٌن متالزمٌن وهما  م طرحتبعد ذلك 
 ( .المدارس الم ستقلة ) والذي أ طلق علٌه م سمى   Charter Schoolنظام المدارس التعاقدٌة 

 .   Voucher Schoolنظام الكوبونات  
وقد تم اختٌار البدٌل األول منهما ألنه ٌجمع بٌن مسؤولٌة الدولة فً تحمل أعباء تكالٌف التعلٌم وبٌن 

 .ع المدارس فً النظام الجدٌد باستقاللٌة م طلقة فً إدارة شؤونها التعلٌمٌة واإلدارٌة تمت
 

وص ف بأنه نظام تعلٌمً ٌتمتع بحرٌة ونشهد الٌوم عملٌة تروٌج م كثفة لألخذ بنظام الكوبونات الذي 
ٌها من خالل إلختٌار المدارس التً ٌرغبون فً إرسال أبنابهم للدراسة فكبٌرة ألولٌاء أمور الطلبة 

لفة التعلٌم حسب المراحل التعلٌمٌة المختلفة   .منحهم كوبونات لتغطٌة ك 
ومن الواضح أن هذا البدٌل ٌهدف فً نهاٌة المطاف إلى تحوٌل نظام التعلٌم الحكومً إلى تعلٌم 

والذي سٌترتب علٌه تخلً الحكومة عن مسؤولٌتها المباشرة على اإلشراف على متطلبات . خاص 
  .م كأحد مكونات الدولة التعلٌ

ستتأثر بتوجهات وتوجٌهات جداً التً  وع المخرجات التعلٌمٌة فً البدٌلٌنولنا أن نتخٌل بعد ذلك ن
 . ومدى تأثٌرها فً قٌادة المجتمع فً المستقل، مختلفه 

 
 :إعادة هٌكلة النظام التعلٌمً من منظور جدٌد : المحور الثانً  

 
 .م وهٌباته إنشاء المجلس أعلى للتعلٌ -

 

بإنشاء المجلس األعلى للتعلٌم وهٌباته التابعة له بصفته  1111صدر مرسوماً أمٌرٌاً فً عام  
السلطة العلٌا المخولة برسم سٌاسة التعلٌم فً الدولة واإلشراف على خطة تطوٌرها  وتنفٌذها 

ارات الدولة وتشكل المجلس برباسة ولً العهد ونابب للربٌس وثمانٌة أعضاء ٌمثلون بعض وز
وضم المجلس ثالث هٌبات األولى تختص بشؤون التعلٌم والثانٌة بشؤون  وهٌباتها والقطاع الخاص

 .التقوٌم والثالثة تختص بشؤون التعلٌم العالً والبعثات 
 



 
 

 :شكل ومضمون وفلسفة هذا النظام  : المحور الثالث  
 
 :الشكل العام إلدارة المدارس  

 

تسمٌتهم بأصحاب التراخٌص ، ٌتمتعون بصالحٌات  على ة ألفراد أصطلححت المدارس الحكومٌمن
مطلقة فً الشؤون اإلدارٌة والمالٌة والتعلٌمٌة ، وتم إغرابهم فً بدء مسٌرة التعلٌم باالحتفاظ بفابض 

 . المٌزانٌة ألنفسهم 
 

لى تدافع وبهذا تحولت المدارس المستقلة فً نظر أصحاب التراخٌص إلى مدارس ربحٌة مما أدى إ
للحصول  منهم ، ومعظمهم من غٌر المختصٌن ومن غٌر المؤهلٌن قٌادٌاً وتربوٌاً ، كبٌرةً  اً أعداد

 .عن فوج جدٌد من هذه المدارس  على مدرسة جدٌدة كلما أعلن
 :مضمون التعلٌم ومحتواه وفلسفته ولغته  

 
 : مضمون التعلٌم 

على اللغة العربٌة واللغة اإلنجلٌزٌة والعلوم  أنحصر موضوع التعلٌم فً أربع مواد ربٌسٌة اشتملت
 .لكل مراحل التعلٌم العام  والرٌاضٌات ،

وتركت باقً المواد مثل الثقافة اإلسالمٌة والجغرافٌا والتربٌة الوطنٌة والرٌاضة والرسم ألصحاب 
 .التراخٌص ومدٌرو المدارس لٌقرروا ما ٌتناسب منها لمدارسهم 

منها خمس ساعات أسبوعٌاً أي بمعدل  ةقد خ صص لكل واحدربع الربٌسٌة فإذا علمنا أن المواد األ
 5ساعة ، فإن المتبقً هو  15ساعة من مجموع ساعات الجدول الدراسً األسبوعً البالغ  11

لهذه الم قررات ساعات أسبوعٌاً لتغطٌة باقً المواد ، فإذا حللنا هذا الخلل المقصود فً البناء النسبً 
د أنها تركز على الجوانب العقلٌة وته مل ما عداها من الجوانب الوجدانٌة والثقافٌة الدراسٌة ، نج

 .والبدنٌة 
وهو مبدأ مخالف لما ٌؤكد علٌه المختصون فً بناء المناهج الدراسٌة الذٌن ٌهتمون دابماً بضرورة 

اء شخصٌة مراعاة التوازن النسبً فً توزٌع المواد الدراسٌة ، بحٌث تؤدي فً تكاملها إلى بن
 ٌاً ووجدانٌاً وثقافٌاً وجسمٌاً الدارسٌن بناءاً متوازناً عقل

 
 : محتوى المنهج العام والم قررات الدراسٌة  

 
عندما بدأ التعلٌم على أرض الواقع فً المدارس المستقلة لم ٌكن لدى القابمٌن على إدارة هذه 

لتعلٌمٌة ولم ٌكن لدٌهم م قررات المدارس منهج تعلٌمً عام واضح األهداف والمحتوى للعملٌة ا
تترجم محتوى المواد الدراسٌة بحٌث توحد اإلطار التعلٌمً والتربوي العام للعملٌة التعلٌمٌة دراسٌة 

 .فً هذه المدارس 
والنتٌجة التً ترتبت على ذلك هً إفساح المجال للمدرسٌن فً تلك المدارس طبقاً لخبراتهم السابقة 

الضرورٌة دونما سٌاق  ومتطلباتهااض الدارسة رمن مصادر مختلفة ألغ عاتضوومعلى  عتمادإلبا
 .  منهجً متكامل ٌربط فٌما بٌنها 

 .ها خط فكري عام وواضحتً ال ٌرطبمما أدى إلى ظهور مدارس أشبه بالجزر المنعزلة ال
 

 : فلسفة النظام التعلٌمً  



 
 

حة المعالم ، تشتمل على منظومة من من المتعارف علٌه عالمٌاً أن لكل نظام تعلٌمً فلسفة واض
دٌه ه علىاإلطار المرجعً الذي ٌسٌر  المبادئ واألهداف والغاٌات والخطط والبرامج ، ت شكل

 .العاملون فً الحقل التربوي بحٌث تشكل العامل المشترك فٌما بٌنهم 
والسؤال المشروع . دٌد لم تنشر ولم ٌعرف عنها شٌباً ولكن الذي حدث أن فلسفة النظام التعلٌمً الج

 الذي ٌمكن طرحه فً هذا المجال
جبت هذه الفلسفة ؟  وهل هً   التً كلفت ( رند )  مخفٌة كسر من األسرار لدى مؤسسة لماذا ح 

 بإعداد هذا النظام واإلشراف على تنفٌذه ؟ 
 عقود إلى نظام ام تربوي قد مضى علٌه أكثر من خمةألنه من غٌر المعقول أن ٌتم التحول من نظ

، وأن تكون ته التعلٌمٌة والتربوٌة المختلفةتربوي جدٌد دون أن ٌسبقه إعداد فلسفة شاملة لكل مكونا
م من المهتمٌن بالشأن العام، أخذاً بمبدأ م عتمدة من مجلس الوزراء وم تاحة للمختصٌن وغٌره

 .الشفافٌة
 : لغة التعلٌم    

نها شٌباً ، وهل كان من ضمن عناصرها رف ععفً حدٌثً أن فلسفة التعلٌم لم ٌ لكمكما ذكرت 
 .التأكٌد على أن تكون لغة التدرٌس باللغة اإلنجلٌزٌة 

ولكن الحظنا أن المدارس المستقلة قد وجِهت من ِقبل هٌبة التعلٌم بإعتماد اللغة اإلنجلٌزٌة لتدرٌس 
 . مواد العلوم والرٌاضٌات والحاسب اآللً 

، منها أن النظام التعلٌمً الجدٌد قد تخلى عن التدرٌس باللغة ةلتوجه أثار عالمات استفهام كثٌرهذا ا
 .الرسمٌة التً نص علٌها الدستور 

كري للمواطنٌن لغة ثانٌة الف الوعاءوقد ترتب على ذلك أن أصبحت اللغة العربٌة وهً ت مثل  
م لثقافة ، وبالتالً ٌضع ف إحساس اإلنتماء لدٌهبها لدى الناشبة االعتزازسٌضعف ، مما للتعلٌم

 .وطنهم وتقالٌده ولتارٌخ أمتهم العربٌة وأمجادها وثقافتها وقضاٌاها القومٌة واإلسالمٌة 
 

وأتفق مع القابلٌن بضرورة تعلم اللغة اإلنجلٌزٌة بطرٌقة سلٌمة عالٌة الكفاءة ، ولكن لٌس على 

بررات التالٌة    حساب اللغة العربٌة  : للم 
 
، وهً من تها ومعانٌها ومشتقاتها وبالغتهافً تارٌخها غنٌة بمفرداأن اللغة العربٌة لغة عرٌقة -أ

  . وهً فوق هذا وذاك لغة القرآن الكرٌم. سٌةاللغات الخمس الم عتمدة فً هٌبة األمم ومنظماتها الربٌ
أن جمٌع دول العالم تحرص على أن تكون لغتها القومٌة هً اللغة السابدة فً مجال التعلٌم  -ب

 .ٌع مراحل التعلٌم العامةم فً جموالتعل
، هرةأن جمٌع دول العالم ال تتخلى عن التدرٌس بلغتها القومٌة إال تحت ظروف اإلستعمار القا-ج

وجزء من العالم العربً ولغته الرسمٌة هً اللغة العربٌة ذات سٌادة فكٌف ببلدنا وهو دولة مستقلة 
 ! .كما نص علٌها الدستور ٌقع فً مثل هذا التناقض ؟ 

تعنً بم دخالت التعلٌم الجٌد تؤكد أنه ال ٌوجد معامل إرتباط بٌن التدرٌس باللغة إن الحقابق التً -ه
 .اإلنجلٌزٌة وبٌن عملٌة إصالح التعلٌم والتقدم العلمً 

 

 
 :درسات الم   الثروة البشرٌة المواطنة من مصٌر-4

عتمد فً تسٌٌر مدارسها على ما قبل تطبٌق النظام التعلٌمً الجدٌد كانت وزارة التربٌة والتعلٌم ت
درسٌها من النساء من القطرٌات ، ٌغطون كل مدارس البنات وجزء من مجموع م  %  94ٌقرب من 

 .كبٌر من مدارس البنٌن فً المرحلة اإلبتدابٌة التً أ طلق علٌها م سمى المدارس النموذجٌة 



 
اإلستغناء عن نسبة  تمى الجامعً درسات التً تم إعدادها على المستوهذه الثروة البشرٌة من الم  

كبٌرة منها بحجة أنها غٌر مؤهلة للقٌام بمتطلبات التعلٌم لمرحلة جدٌدة ألنها متأثرة تارٌخٌاً بخبرات 
، كافٌةوبهذا ضاعت هذه الثروة البشرٌة دون م بررات . وأسالٌب العمل فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

علٌمٌة أن ٌحافظوا علٌها وأن ٌستثمروها أفضل إستثمار من وكان األجدر بالقابمٌن على السٌاسة الت
 .خالل البرامج التأهٌلٌة والتكوٌنٌة المتعارف علٌها 

 

 ه وأنتقل للحدٌثوصل إلٌ أكتفً بهذا القدر من العرض والتحلٌل لمسار التعلٌم العام وما 
 ، 1112فً مطلع  ً ، وسأركز على مرحلة اإلصالح التً شهدتها جامعة قطرالتعلٌم العال عن 

 " لإلبن سعد المطويوسأترك الحدٌث عن فروع الجامعات األجنبٌة التً تحتضنها المدٌنة التعلٌمٌة  
 

 (جامعة قطــر : ) التعليم العالي 
 

، التعلٌمً وتحدٌث لمكونات نظامها عملٌة تطوٌر 0911فً عام منذ نشأتها شهدت جامعة قطر 
حدث تطوراً  1112، ولكن فً عام عتماد على قدراتها الذاتٌةل االخالمن  وكانت تلك الجهود تتم

 .من نواقص  حسنات وبكل ما فٌه بكل ماله من ًماضالحالة إنفصال تام عن شكل أخر 
 .هم التطورات التً حدثت فً الجامعة خالل هذه الحقبة أحاول أن أعرض بشًء من التحلٌل أوس
 
 :معة فً عملٌة تطوٌر الجا( رند ) دور مؤسسة  – 0
 
، كلفت من جدٌد فً غة هٌكلٌة النظام التعلٌمً العامبعد أن أنجزت مؤسسة رند مهمتها بصٌا 

بإجراء مماثل إلصالح نظام التعلٌم الجامعً وقد أسفرت جهود مؤسسة رند فً تحقٌق  1112عام 
 :  النتابج التالٌة 

 .تشكٌل مجلس أمناء للجامعة برباسة ولً العهد   –
 .إستقاللها اإلداري والمالً واألكادٌمً  منح الجامعة  –
 .إقرار هٌكل أكادٌمً جدٌد للجامعة   –
 .إصدار قانون جدٌد للجامعة   –
 .إقرار لوابح أكادٌمٌة وإدارٌة جدٌدة للجامعة   –

مدى إنعكاس ال ٌتسع المجال أٌها الزمالء للحدٌث المفصل عن تلك العناصر ولكن الذي ٌهمكم 
 : والتً سألخصها على الشكل التالً. الجامعٌة البٌبة  عملٌة التطوٌر على

 :عدم مشاركة معظم أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن فً عملٌة التطوٌر   – 
 – 1112واللجنة العلٌا فً الجامعة ولجانها الفرعٌة خالل المدة من ( رند ) إنشغلت مؤسسة 

 . بصٌاغة اللوابح األكادٌمٌة واإلدارٌة للجامعة .  1111
نفس المنهج الذي سارت علٌه من قبل عندما كلفت بتغٌٌر هٌكلة التعلٌم ( رند ) وقد طبقت مؤسسة 

العام ، حٌث التزمت بسرٌة تامة ، وشددت على اللجان الفرعٌة بأن ال ٌفصحوا للجمهور الجامعً 
اء من ، وكان الم برر لهذا اإلجران حتى ٌتم إنجاز المهمة بالكاملعن شًء من سٌر أعمال اللج

واللجنة العلٌا فً الجامعة هو تجنب مقاومة توجهات خطط اإلصالح ( رند ) وجهة نظري مؤسسة 
 .الجامعً 

، جاءت ضمن سٌاسة فرض األمر الواقعمن الواضح أن عملٌة التغٌٌر التً حدثت فً الجامعة قد 
  خاطاة من مفهوم ، منطلقتغٌٌرالدون اإلهتمام ببذل أي جهد إلقناع الجمهور الجامعً بجدوى هذا 

 



 
 

مضٌعة للوقت والجهد تٌجتها نفعاً وأن نبأن أي محاولة إلقناع معظم أعضاء هٌبة التدرٌس لن تجدي 
 .ألن معظمهم محافظون ومقاومون للتغٌر وبخاصة أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن 

 

بالرأي فً  هذه اإلجراءات المقصودة لعزل معظم أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن عن المشاركة 
مستقبل جامعتهم قد أثر بدرجات مختلفة على جوانب كثٌرة من حٌاة األستقرار والرضى فً المحٌط 

 .الجامعً 
 :ظاهرة اإلستغناء عن خدمات أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن    –

 ، كٌف تم هدر الثروة البشرٌة منكما رأٌنا من قبل عندما تحدثنا فً القسم األول من هذه الندوة 
العاملٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم ، فقد طالت سٌاسة الهدر هذه أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن 

 .غٌر الجامعٌٌن ، وقد حدث ذلك عندما أ قر قانون التقاعد فً الجامعة 
حسب  215قد بلغ  1111 – 1110كان عدد أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن فً العام األكادٌمً 

بفاقد  1119 – 1115فً العام األكادٌمً  111أنخفض هذا العدد إلى . للجامعة التقرٌر اإلحصابً 
 . عضواً  93بلغ 

. ٌٌن الذٌن بلغوا سن الستٌن عاماً وفً كل عام تفقد الجامعة عدداً من أعضاء هٌبة التدرٌس القطر
تٌن لترك باإلضافة لذلك فإن إدارة الجامعة تنتهج أسلوب المساومة لمن تبقى منهم ولم ٌبلغ الس

 .الجامعة 
رٌس فً عدد أعضاء هٌبة التد ة أن تعانى الجامعة من نقص شدٌدا  ونتوقع فً السنوات المقبل

، وعندها تٌر والدكتوراه تكاد تكون متوقفةلدرجة الماجس البعثاتالقطرٌٌن وبخاصة أن سٌاسة 
 .ح شعار توطٌن المعرفة ال معنى لهٌصب

، ٌثٌر كثٌراً من عالمات اإلستفهام التً ال نجد التقالٌد الجامعٌةلكل األعراف و وهذا التوجه المنافً
هم والذٌن ، ألن أعضاء هٌبة التدرٌس القطرٌٌن اللذٌن تم اإلستغناء عن خدماتٌر منطقًلها أي تفس

ومعظمهم  .عترف بهاحصلوا على درجاتهم العلمٌة من جامعات أجنبٌة م   قد، هم على قابمة اإلنتظار
 .لٌن على درجة األستاذٌة فً تخصصات مختلفة أٌضاً من الحاص

طنٌة من أعضاء هٌبة والجامعات فً كل أرجاء العالم تسعى دابماً لإلفتخار باإلحتفاظ بقوتها الو
ه ، فماذا بقً الٌوم لجامعة قطر أن تزهو بم المعاٌٌر التً تقٌم على أساسها، ألنه من أهالتدرٌس فٌها

 .فً المحافل األكادٌمٌة الدولٌة
 :لغة التعلٌم فً الجامعة –

العربٌة على قد نجحت فً سعٌها إلضعاف مكونات اللغة ( رند ) من الواضح  أن سٌاسة مؤسسة 
نون الجامعة ، فبالرغم من أن قادافها على مستوى التعلٌم الجامعً، وقد حققت أهمستوى التعلٌم العام
عربٌة هً لغة التعلٌم فً على أن اللغة ال ، إال أن لوابحها األكادٌمٌة قد نصتلم ٌحدد لغة التعلٌم

، ولكن الممارسة الفعلٌة قد خرجت عن ذلك بفرض اللغة اإلنجلٌزٌة على معظم برامج الجامعة
 .، وعلى معظم المعامالت اإلدارٌة والمالٌة كلٌات فً الجامعةوتخصصات ال

للغة اإلنجلٌزٌة كأحد ٌعترضون على اإلهتمام بتدرٌس اللغات األجنبٌة ومنها ا من الذٌن لسنا
لمعرفة العلوم والمعارف العصرٌة،  الم دخالت الضرورٌة لتمكٌن الطلبة من إتقانها واإلستفادة منها

ولكننا نرى أن الغلو فً هذا المجال له إنعكاسته الخطٌرة على دور الجامعة فً تعزٌز الثقافة 
 .تعتز بثقافتها ولغتها القومٌة العربٌة وإثرابها على مستوى الدارسٌن وإعدادهم كقوة فاعلة 

باتها الخطرة من الواضح أن فً صلب ذلك التوجه إنجراف مهٌن نحو التبعٌة الثقافٌة الغربٌة ومتطل
 .الوطن ومستقبله  على حاضر

 



 
 

قافة المجتمع الذي ٌتعرض بشكل قوي ثتجاه  بمسؤولٌةكان من المفروض أن تتصرف الجامعة 
عن ثوابت المجتمع  المتمثلة لى تأكٌد دورها كجامعة وطنٌة فً الدفاع لعملٌات التغرٌب وأن تعمل ع

فً لغته وثقافته العربٌة واإلسالمٌة ال أن تنجرف هً األخرى فً مجال ثقافة التغرٌب وتعزٌزها 
 .وبخاصة أن هناك فروعاً لجامعات أجنبٌة تحتضنها المدٌنة التعلٌمٌة تقوم بهذا الغرض 

 :ة على مستوى األفراد والوثابق والسجالت   محو الذاكرة الجامعٌ - 
، بل طال التغٌٌر حد ما أشٌر إلٌه سابقاً  عند( رند ) تً سعت إلٌها مؤسسة لم تتوقف جهود التغٌٌر ال

، وتم كذلك ء مصادر النشر من حولٌات ودورٌاتفقد تم إلغا. ضاً مكونات عدٌدة من أرث الجامعةأٌ
ة من إال حلقات باهت ًعالجامعً الٌوم ال ٌ وأصبح الجمهور ،السجالت الجامعٌةتدمٌر الوثابق و
 .تارٌخ الجامعة 
بحفظ ذاكرة ٌعرفون أنه من تقالٌد الجامعات فً العالم اإلهتمام  من المختصٌنونحن كغٌرنا 

مٌة واإلدارٌة من خالل المحافظة على وثابقها وسجالتها األكادٌ اتهم والعمل على صٌانتهاجامع
فً  العاملون، ألن تلك المواد تروي قصة مراحل تطورها والجهود التً قام بها تلفوحماٌتها من ال

 .الجامعات عبر الزمن 
 

 خـاتمـــة
 

ج مما عرضناه عن واقع التعلٌم العام والعالً باإلضافة لما تم عرضه لظواهر أخرى من تماذا نستن
 قِبل األخوة الزمالء فً الندوات السابقة  ؟

ٌ فسر لنا توجهات ٌمكن أن نضع أٌدٌن ا على خٌط ٌربط بٌن مجموعة من الظواهر اإلجتماعٌة ، 
نع القرار  بح فٌه معظم المواطنٌن المسار المستقبلً لمجتمعنا الذي سٌص   خارج عملٌة التأثٌر فً ص 

 : ومن هذه الظواهر ما ٌلً 
  
لمخرجات فً علٌم العام والعالً وهشاشته التً ستنعكس على نوعٌة اتظاهرة تغرٌب ال – 0

 .الحاضر والمستقبل  
، فً التعامل فً اإلدارات الحكومٌةظاهرة اإلعتماد شبه الكامل على اللغة اإلنجلٌزٌة  – 1

 .واإلعتماد الكامل على التعامل باللغة اإلنجلٌزٌة فً قطاع المؤسسات الصناعٌة والتجارٌة 
نع القراربرمجة إزاحة المواطنٌن عن مواقع ظاهرة  – 2 همٌش ذوي الخبرات منهم ومن ثم ، وتص 

 .إحالتهم على التقاعد أو البند المركزي 
ظاهرة كارثة الخلل السكانً وإفرازتها الخطٌرة على قوة العمل المواطنة وعلى ثقافة   – 3 

 .المجتمع القومً 
 
 أٌها األخوة الزمالء أقف عند هذا الحد من الحدٌث عن همومنا المشتركة وأترك الباب م شرعاً  

 ما جرى وٌجري للتخطٌط لم ستقبلكم وم ستقبل أبناؤكم  ن لتساؤالتكم وأسبلتكم ع
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المصادر
 

 : لمزٌد من التعرف على خلفٌات هذه الندوة ٌمكن الرجوع للمصادر التالٌة 

بٌسً – 0  –حولٌة كلٌة التربٌة )  ، محاوالت إصالح النظام التربوي والتعلٌم ،عبد هللا جمعة الك 
 (  0999لسنة  04عدد ال

دار  ، ’التعلٌم لمرحلة جدٌد - ر ـالنظام التعلٌمً فً دولة قط، بٌسً جمعة الكعبد هللا –  1
 1101 -الدوحة   ،الثقافة والطباعة والنشر

مقدمة للقاء  ،دراسة وصفٌة تحلٌلٌة –التعلٌم العالً فً دولة قطـر ، بٌسًعبد هللا جمعة الك –  2
  . 1100 -البحرٌن  ،الثٌن لمنتدى التنمٌةوالثالسنوي الثانً 


