
 المدينة التعليمية في قطر: نظرة استطالعية
 

1سعد راشد المطوي المهندي   
 

 

المدينة التعليمية من المشاريع البارزة في قطر في العقد األخير ، وقد نما المشروع الذي تبلغ مساحتو قرابة خمسة  تعتبر
 ، و أصبحت المدينة التعليميةاالجنبيةحتى أصبح يضم العديد من الكليات العالمية و المراكز البحثية  مليون متر مربع  عشر

راجع )  ، مركزا للعديد من المنشات مثل حديقة التكنولوجيا والعلوم و مستشفى السدرة و مركز قطر الوطني للمؤتمرات
و رغم  .محاضرات مختلفة على مدى السنوات الماضيةوقد استضافت جامعات المدينة التعليمية مؤتمرات و . (1ملحق 

. ةفأنو مازال لم يبحث ولم تتم توثيق ىذه التجربة التعليمي اىمية ىذا المشروع في تاريخ قطر المعاصر  
على مؤسسة قطر للتربية و  في حدود ما يتوفر من معلومات في ىذه الورقة االستطالعية ضوءسوف أحاول أن أسلط الولذلك 

أنني أحد خريجيها و أحد طالبها حاليا و شروع المدينة التعليمية حيث على م أقدم نظرة سالعلوم و تنمية المجتمع و من ثم 
.ة وتطورىاييهمني رقي المدينة التعليم  

 مدخل: مؤسسة قطر
 

برأسمال قدره خمسة مالين لاير دفعت من قبل  1995تأسست مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع سنة 
.المؤسس، تحت أسم مؤسسة قطر العلمية  

رغبة منا في دعم "على التالي  ،و تنص وثيقة اإلنشاء التي أصدرىا المؤسس صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفو ال ثاني 
ن كافة، فقد رأينا إنشاء مؤسسة علمية خيرية النهضة العلمية في دولة قطر، و إتاحة سبل العلم و المعرفة إلبنائنا المواطني

" . مؤسسة قطر العلمية " لتحقيق تلك الغايات تسمى   
،  و 1996و من ثم تم تعديل المسمى إلى مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع في وثيقة تعديل المسمى في عام 

 2006لسنة ( 21)جتمع، وفقاً ألحكام المرسوم بقانون رقمقد تم إعادة تأسيس مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية الم
(.3و  2راجع ملحق ) بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام لتصبح مؤسسة خاصة ذات نفع عام   
في ندوة بعنوان 2011-5-2بتاريخ ( 3)ىذا البحث االستطالعي كان في أألصل مداخلة رئيسية قدمت في لقاء االثنين   

يد سعد المطوي الذي أستمر في بحث سوشارك فيها ال عبدهللا الكبيسي.دتحدث فيها  ت التعليم العام والتعليم العاليتوجها:قطر"  

قطرية أو عربية أو دولية قد فعلت من قبل أو تناولت سبق لدراسة بشكل لم ي ,مشكورا ووثقه لمدة عام موضوع المدينة التعليمية
  .مؤسسة قطر والمدينة التعليمية من منظور وطني

                                                
 
اإلسالم يف كلية الدراسات اإلسالمية يف و طالب ماجستري يف ختصص السياسة العامة يف  0202خريج إدارة اعمال من جامعة كارنيجي ميلون مبرتبيت الشرف دفعة  

 املدينة التعليمية

http://www.dr-alkuwari.net/sites/akak/files/monday-lecture-alkubaisi.pdf


  
 

 أىداف ورسالة مؤسسة قطر:
 

تهدف المؤسسة إلى المساىمة في دعم النهضة الحضارية و تحقيق التنمية " و بحسب المادة الثانية من النظام األساسي  
الشاملة في البالد، وذلك بتوفير سبل العلم و المعرفة ، و إتاحة مجاالت البحث العلمي و اإلبداع لجميع أبنائها، و كذلك 

" وبحسب رسالة المؤسسة ". جاتو و تنميتو على الصعيدين اإلنساني و االجتماعيالتواصل مع المجتمع القطري لتلبية حا
تؤمن مؤسسة قطر بأن اإلنسان ىو أغلى الموارد التي تملكها البالد و لذلك فإنها تسعى إلى إعداد شباب دولة قطر و دول 

قطر كي تتصدر مركزا رياديا في مجال التعليم  كما تسعى إلى االرتقاء  بدولة  ،المنطقة لمواجهة التحديات في عالم دائم التغير
." االبداعي و البحث العلمي، وقد أسست المدينة التعليمية التي تضم شتى المراكز و الشركاء أألجانب ، لدعم ىذه الرؤية   
 

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة قطر: 
 

 و يتكون الهيكل التنظيم الحالي للمؤسسة من مجلس األمناء و يضم في عضويتو:
رئيس مجلس اإلدارة- صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  

نائباً للرئيس -سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  
عضواً  -سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني  
عضواً  -سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني  

عضواً  -حمد آل ثانيىند بنت سعادة الشيخة   
عضواً  -سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني  

عضواً - المهندس سعد بن إبراىيم المهندي  
 مجلس اإلدارة الحالي و يضم في عضويتو: 

  رئيس مجلس اإلدارة- صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
  نائباً للرئيس -ثاني بنت حمد آل ىندالشيخة سعادة 

  عضو- سعادة السيد يوسف حسين كمال
  عضو -الدكتور محمد صالح السادةسعادة 

  عضو -سعادة الدكتور عبد هلل بن حسين الكبيسي
  عضو -سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدهلل المسند



  عضو -الدكتور مازن الجيدة
عضواً بصفتو-الدكتور محمد فتحي سعود   

 
 قيادات إدارية في المؤسسة : 

رئيس مؤسسة قطر -الدكتور محمد فتحي سعود   
فيصل بن محمد السويدي رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطرالسيد   

نائب الرئيس للمشاريع الرئيسية والمرافق -السيد سعد المهندي   
- نائب رئيس مؤسسة قطر للتعليمسعادة الشيخ عبد اهلل بن علي آل ثاني   

- نائب رئيس مؤسسة قطر للشؤون اإلداريةالسيد راشد النعيمي   
نائب الرئيس للبحوث -العالي الحوضي الدكتور عبد   

- مدير إدارة االتصالىيا النصر   
 

و تقع تحت مظلة مؤسسة قطر العديد من المؤسسات و الشركات و المبادرات و االستثمارات المتعددة في مجاالت 
حديقة التكنولوجيا والعلوم و ىي منطقة حرة و مركز دولي لتسويق التكنولوجيا  المدينة التعليميةمتنوعة ومنها مختلفة و 
 .ركائز مؤسسة قطراىم  و تعتبر المدينة التعليمية احد ( 5راجع ملحق ) واالبحاث

ك الخاصة بها أن أمالارات المباني المقامة عليها واالستثمو  ويتضح من مساحة األراضي التي تملكها مشروعات مؤسسة قطر 
ولم أتمكن من . مليار لاير والميزانية السنوية لمشروعاتها غير الهادفة للربح تناىز عشرات المليارات100المؤسسة تتعدى 

الحصول على حجم استثمارات مشروعات مؤسسة قطر والميزانيات السنوية لمشروعاتها من المصادر المتاحة أو من موقع 
تقديرات بناء المدينة التعليمية ليست " لباحثة لي نوالن نفس الصعوبة حيث تقول وقد واجهت ا المؤسسة والمدينة التعليمية

: نوالن) مليار دوالر  8معلنة، ولكن التدريس وبحوث المستشفى لكلية كورنيل الطبية وحدىا تمول من وقف حكومي يبلغ 
و  (4راجع ملحق )   مليون لاير قطري 900 س مالوألسدرة للطب و البحوث التي يبلغ ر ا مركزو اعتقد انها تعني ( ." 19

مليار دوالر أمريكي رصدتو مؤسسة قطر، و ىو  7.9 سوف يأتي تمويل المركز من وقف مقداره " السدرة مركزبحسب موقع 
وكذلك ال توجد معلومات منشورة حول مصادر تلك األمالك واألموال   ".أعظم وقف رصد لمركز للطب و البحوث في العالم

(.   6راجع ملحق ) يرجح أن تكون من الدولة والتي 

 نبذة عن المدينة التعليمية: 
يعتبر مشروع المدينة التعليمية ىو العنصر الرئيسي في مؤسسة قطر و تحتضن المدينة عدة كليات أمريكية تدرس وتبحث 
باللغة االنجليزية في مجاالت وتخصصات مختلفة و ىي جامعة ويل كورنيل للطب ، جامعة جورج تاون للشؤون الدولية ، 

اسوب ، جامعة نورث ويسترن للصحافة و اإلعالم ، جامعة تكساس أه اند جامعة كارنيجي ميلون إلدارة األعمال و علوم الح



أم للهندسة ، جامعة فيرجينا كومنولث للتصميم و الفنون ، وأخيرا ىناك كلية الدراسات اإلسالمية التي تأسست في المدينة 
ول الباحثة لي نوالن في مركز بروكنجز و تق .التعليمية و تقدم دراسات عليا لطالب غير متفرغين باللغة العربية و االنجليزية

تبرز المدينة التعليمية باعتبارىا تجربة جريئة " "تحرير الممالك ؟ كيف تدير ممالك الخليج إصالح التعليم" الدوحة في بحثها 
و االنتقاد على  مما أثار الثناء. فقد تحدت استضافة فروع جامعية غربية العديد من المعايير الثقافية. في مجال التعليم الدولي

     (."19: نوالن) حد سواء في منطقة الخليج ككل
وقد شهدت دول الخليج الشقيقة تطبيق نماذج شبيو للمدينة التعليمية حيث احتضنت أبو ظبي جامعة السربون الفرنسية و 

جامعة نيورك و احتضنت رأس الخيمة جامعة جورج ماسون  و دبي جامعة ميتشغن  و كلية ىارفرد للطب و مدرسة لندن 
دول الخليج من حيث فتح فروع للجامعات األمريكية و األوربية يختص على الرغم من تشابو الفكرة الرئيسية في . لإلدارة

مشروع المدينة التعليمية في انو يقوم على جلب التخصصات البارزة في كل جامعة و ليس كل التخصصات العامة ، وبذلك 
.  (7راجع ملحق )لجامعو األم ايكون التخصص المطروح ىو من أفضل ما تقدمو    

  خصائص المدينة التعليمية
 التعليمية ألجهزة اوعن سياسات التعليم ورقابة  المركزية استقاللية الكليات األجنبية عن إدارة المدينة التعليمية

حيث  تخضع كل كلية لنظم الجامعة إالم  و تعتبر كيان مستقل و لو إدارتو و سياستو الخاصة  ،الحكوميةالقطرية 
التي تتبعها الجامعة إالم و ىناك مجلس استشاري مشترك لكل جامعة مكون من ممثلين للجامعة إالم و مؤسسة 

رة الكلية في قطر و مراجعة دور ىذه المجالس بحسب موقع كلية تكساس ايو اند ام ىو تقديم النصح إلداقطر  و 
 . و تقييم نجاح الكلية في قطر

  حرية الكليات األجنبية في مواد التدريس و التعيين األكاديمي وغيره وقبول الطالب وتنظيم المحاضرات و
 .المؤتمرات

  قطركل جامعة لها مبنى خاص بها يوضع تحت تصرفها من قبل المدينة التعليمية ويخصص لها ميزانية من مؤسسة. 
 استقاللية قسم التسجيل و القبول في كل جامعة و اختالف متطلباتها. 
 وكذلك اللغة الرسمية داخل . اللغة االنجليزية ىي لغة التعليم والبحث والمحاضرات في جميع الكليات األجنبية

 .أسوار المدينة التعليمية
 

 مشاىدات ومالحظات من المدينة التعليمية
  من طالب قطر و المنطقة المتفوقين  لاللتحاق بأرقى الجامعات األمريكية  التي تتخذ من إعطاء فرصة لعدد محدود

     .قطر مقرا لها
  إنشاء مراكز بحثيو في قطر قد يتاح في المستقبل أن يعمل بها باحثين قطرين وان تقوم بالبحث العلمي من منظور

  .قطري



 رإحضار مدرسين و خبراء أجانب للتدريس و البحث في قط. 
 تنظيم مؤتمرات ومحاضرات لمواضيع عالمية مختلفة. 
 إثراء  النشاطات األكاديمية داخل المدينة التعليمية. 
  الطالبية المختلفة االنديةإتاحة الفرصة لطالب المدينة التعليمية لالنخراط في النشاطات و.  
 وربما ال يتعدى عدد الطالب القطرين في جامعات المدينة التعليمية قرابة  .2قلة نسبة الطالب القطريين بشكل عام

ىذا مقارنة بحوالي   .2011    مطالب في عا 1300-1500طالب من حوالي  500-400الثلث اي حوالي 
  .(7راجع ملحق )  تسعة أالف طالب في جامعة قطر

 الجامعات على متطلبات شبيو بمتطلبات الجامعة األم ، العتماد 3صعوبة منافسة الطالب القطرين على القبول
وامتحان التوفل و كتابو مقاالت ( السات) كالحصول على درجة في امتحان الرياضيات   ،بصرف النظر عن الجنسية

ىذه المتطلبات تحتاج إلى تأىيل مسبق خالل المرحلة الثانوية ال . ال صفيواشخصية و رسائل توصية و النشاطات 
و من أجل تأىيل الطالب تم تطوير برنامج الجسر األكاديمي إلعداد خريجي . نظام التعليم العام في قطر يتوفر في

و ىناك برامج جديدة ترعاىا مؤسسة قطر إلعداد طالب الثانوية بجامعات المدينة التعليمية  الثانوية لاللتحاق
 . للحصول على ىذه المتطلبات

 وال يوجد قطري في ىيئات تدريس .  إلداريين القطرين في الجامعات األجنبيةغياب تام لألكاديميين والباحثين وا
و . استثنائية على الرغم من مرور أكثر من عقد على تأسيس المدينة التعليمية ةىذه الجامعات إال في حالة واحد

وط القبول فيها  ويخضعون لشر  االمحد األسباب ىو أن العاملين يجب أن يكونوا تحت الكادر التدريسي للجامعة أ
و حتى أالن ليس ىناك آلية واضحة وبرامج تطويرية الستيعاب الدكتور القطري في الكادر التدريسي لجامعات 

 .المدينة التعليمية
  ضعف التواصل مع المجتمع القطري و الذي أدى إلى انتشار انطباع سيئ عن المدينة التعليمية مما أدى إلى عزوف

الدراسة فيها، و أحد األسباب ىو عدم معرفة الكثير من األسر القطرية بمتطلبات بعض الطالب المميزين عن 
الجامعات التي تم ذكرىا أعاله، فتظن أن معيار النسبة ىو المتطلب الوحيد للدخول إلى الكليات وىذا غير 

                                                
 
وم ىناك زيادة في عدد الطالب القطريين في الدفعات الجديدة في بعض الجامعات مقارنة بالدفعات بالسابقة  وىذا واضح عند مقارنة العدد الي 

صعوبة في الحصول على ارقام تفصيلية رسمية لعدد الطالب انو ىناك : مالحظة أخرى. ولكن النسبة أقل من المأمول 2006بما كان في عام 
 . القطريين في كل جامعة، واالرقام المذكورة اعاله ىي تقديرية

 
طالب اي ما معناه  5ذكر عميد الجامعة أن كل كرسي في الدفعة تنافس عليو  2015في حفل قبول طالب جامعة كارنيجي ميلون دفعة : مثال  3

%.20 عام نسبة قبول



ب خالل فترة وقد تبين لي ىذا عند احتكاكي كسفير لجامعة كارنيجي ميلون مع الكثير من أىالي الطال. صحيح
 .  دراستي الجامعية

 وال يشير اإلعالم القطري لما يتعلق بالمدينة التعليمية   بشكل واضح المدينة التعليمية ال يعرف المجتمع القطري
ككيان مستقل و لكنو يشير أحيانا إلى كلياتها بشكل عام منفصل وذلك على عكس جامعة قطر والتعليم العام 

 .تحت إشراف المجلس األعلى للتعليم الذي تناقش شئونو وينتقد من الصحافة وأجهزة أإلعالم
  غموض الخطط المستقبلية للمدينة ونوعية العالقة مع الجامعات الموجودة والتي سوف تنظم في السنوات القادمة

 (. مدة العقود والميزانيات)
  من خريجي الثانوية في قطر وىذا ال يتناسب مع عدد % 2إلى %  1قبول عدد محدود من الطالب ربما

مما يجعل المدينة التعليمية ، صة للجامعات األجنبية مقارنة بجامعة قطرالخريجين من الثانوية وال الميزانيات المخص
اليسمح تصميم المدينة التعليمية باستيعاب الغالبية "  ىذا حيث تقول نوالن يالباحثة لو قد الحظت  .نخبوية

وقد نقلت  " (20:نوالن)  العظمى من خريجي المدارس الثانوية القطرية الذين يسعون لاللتحاق بالتعليم العالي
ليس " عن أحد المسؤولين في التعليم القطري قولو عن العالقة بين المدينة التعليمية و جامعة قطر قولو الباحثة 

(." 20:نوالن) إنها أحد الجهود الدبلوماسية . المقصود منها القطريين المتوسطين، المقصود منها المجتمع الدولي
أصدرىا المؤسس صاحب السمو الشيخ حمد بن ص وثيقة االنشاء التي وىذا الرأي في اعتقادي فيو تعارض مع ن

رغبة منا في دعم النهضة العلمية في دولة قطر و إتاحة سبل العلم و المعرفة   "الذي يقول فيو  خليفو ال ثاني
تهدف المؤسسة إلى المساىمة في دعم " بحسب المادة الثانية من النظام األساسي و  ." إلبنائنا المواطنين كافة

النهضة الحضارية و تحقيق التنمية الشاملة في البالد، وذلك بتوفير سبل العلم و المعرفة ، و إتاحة مجاالت البحث 
ولذلك ة و لجميع ابناء البالد ، فالمدينة التعليمية كما نرى ىي للمواطنين كاف "لجميع أبنائهاالعلمي و اإلبداع 

من  كي يستفيد كل القطريين وليس فئة معينة يجب العمل على زيادة عدد الطالب القطريين في المدينة التعليمية
    .زة في بالدناالمميو المنشأت وجود ىذه الجامعات 

 بسبب اختالف ثقافات وعادات و تاريخ  اختالف المناخ الدراسي و الثقافة السائدة في كل جامعة من الجامعات
عن بعض في مباني منفصلة  و الذي يؤدي إلى تشكيل نوعيات مختلفة من الطالب و انعزالهم الجامعات الموجودة

ومن درس في المدينة التعليمية  داخل المدينة التعليمية نفسها منفصلة طالبية مما يمنع التواصل ويخلق مجتمعات
 .يعرف ىذا االختالف

 قامت بعض الجامعات  )نحصار التدريس على المستوى الجامعي وعدم توفر فرص الدراسات العليا في قطر ا
كجامعة فيرجينا كومنولث و تكساس ايو اند ام و كلية الدراسات االسالمية منذ فترة قريبو بتقديم درجة الماجستير 

 (.في تخصصات محدودة
 



 
 

 
  تجربتي الشخصية في جامعة كارنيجي ميلون

 وفرت الجامعة مناخ للتعليم و البحث و تطوير الذات. 
  قدمت الجامعة فرص كثيرة للتدريب واكتساب الخبرات من خالل الدورات التدريبية المختلفة و المؤتمرات

 .الداخلية و الخارجية
 ة مختلفةشجعت الجامعة النشاطات الطالبية من خالل األندية و المجالس الطالبية و وفرت البيئة إلنشاء أندي. 
 االلتقاء بمدرسيين أجانب على مستوى عالي. 
 حضور محاضرات و ندوات لشخصيات سياسية و فكرية عالمية .  

في الختام، مشروع المدينة التعليمية لم يعد مشروع لمؤسسة خاصة وإنما أصبح من مشاريع الدولة الرئيسية في مجال التعليم 
وخاصة في مجال البحث العلمي و التي خصصت لو قطر ميزانية نسبتها . في وقتنا الحاضر و خصصت لو ميزانيات ضخمة

من الدخل القومي و أصبح لو مشاريع مختصة كواحة التكنولوجيا و العلوم و صندوق قطر لدعم البحث العلمي و % 2.8
مستويات مختلفة على الدولة من خالل  فيو قد أصبح للمدينة التعليمية تأثير محدود . السدرة للطب و البحوث مركز

و تقول الباحثة لي نوالن  .الخريجين و األبحاث و التعاون بين الجامعات في المدينة التعليمية و مؤسسات الدولة و المجتمع
عظم مثل م. ي مبادرة ملكية، من جميع النوايا و المقاصدفهظمة غير حكومية، برغم أن مؤسسة قطر من الناحي الفنية ىي من"

ويبقى غير واضح إذا . إصالحات التعليم العالي البارزة التي انتهجتها البالد، تتميز مؤسسة قطر بمشاركة مجتمعية أوسع قليالً 
ما كانت المدينة التعليمية ستبقى فقاعة تعليم دولي أو تولد قوة دافعة تدريجية و قيادة على نطاق أوسع لمزيد من اإلصالح 

(."20: نوالن )المجتمعي و السياسية   
اعتقد انو بعد مرور أكثر من عقد على بداية المشروع يجب أن يتم تقييم للمشروع  وتقيم االتفاقيات المرتبط بها  لذلك و 

ن فيو طالبا يمع الشركاء األجانب وسياسات المدينة التعليمية، و دراسة مخرجات التعليم والبحث والنشاطات ودور القطري
ومن ثم العمل على تطوير المشروع بما يتناسب مع . مدى تأثيره على قطر و المنطقة بشكل عاموأساتذة وإداريين و 

قوة دافعة تدريجية "و يكون بالفعل " فقاعة تعليم دولي "كي ال يكون مجرد   احتياجات قطر و المنطقة في المرحلة القادمة
.عربيةفي دولة قطر و المنطقة ال "لمزيد من اإلصالح المجتمعي و السياسي  

وفي رأيي ان اكبر تحدي سيواجو المدينة التعليمية ىو  كيفية دمج مشروع المدينة التعليمية والجامعات والمراكز  المتعاقد  
وسبل استدامة المشروع على المدى الطويل و كيفية  تنمية الكوادر األكاديمية والعلمية  ،معها  في الحياة الوطنية لقطر

ستفادتهم من الخبرات و تطويرىا داخل الدولة، فالمدينة التعليمية تملك البنية التحتية المادية لتكون القطرية وإتاحة الفرصة ال
جامعة كبرى و مميزة في المنطقة و لكنها تحتاج إلى إشراك اكبر للخبرات المحلية و الخليجية و من المنطقة العربية و إعطاء 



يات الموجودة لتكوين كيان جامعي فريد و مميز و مستقل عن الجامعات األم و اعتبار للغة العربية واالستفادة من تجارب الكل
،لتكون المدينة التعليمية داعمة  للتنمية ( الماجستير و الدكتوراه) زيادة التخصصات المطروحة لتشمل الدراسات العليا 

.  الشاملة لدولة قطر ولثقافتها العربية اإلسالمية في القرن الواحد و العشرين  

 المالحق
1ملحق:خرٌطةالمدٌنةالتعلٌمٌة  

  

 

 االعُ اٌّٛلغ

E1 الودرسح الخانىٌح -اكادٌوٍح قطر 

E2  الودرسح اإلتتدائٍح -أكادٌوٍح قطر 

E3 هعهد العىسج 

E4  2و 1جاهعح فرجٍنٍا كىهنىلج فً قطر، هركز الثحىث فً التصوٍن 

E5  ً(هثنى اَداب والعلىم)ترناهج الجسر األكادٌو 

E6  (هثنى اَداب والعلىم)كلٍح الدراساخ اإلسالهٍح فً قطر 

E7  كلٍح الشؤوى الدولٍح فً قطر -جاهعح جىرجتاوى 

E8 كلٍح طة واٌل كىرنٍل فً قطر 

E9 جاهعح كرنٍجً هٍلىى فً قطر 

E10 جاهعح تكساس إي أند أم فً قطر 

E11 [E7]  هثنى جدٌد قٍد اإلنشاء -( قطرفً جاهعح كارنٍجً هٍلىى فً )جاهعح نىرحىسترى فً قطر  
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E12 الوكتثح الوركزٌح 

E13 هركز الطالب 

E14 أكادٌوٍح قطر للقادج 

E15 هركز القٍاداخ 

 

2ملحق:  
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 اٌفظً األٚي - 0

 (1 - 1)رؼبس٠ــــــــــــف 

  1اٌّبدح 

فٟ رطج١ك أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ، رىْٛ ٌٍىٍّبد ٚ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ، اٌّؼبٟٔ اٌّٛػذخ لش٠ٓ وً ِٕٙب ، ِبٌُ ٠مزغ اٌغ١بق ِؼٕٝ 

 : آخش 

 .  ِإعغخ لطش ٌٍزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚ ر١ّٕخ اٌّجزّغ:                     اٌّإعغخ 

 . ِشوض ػٍّٟ ربثغ ٌٍّإعغخ : ٚادخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب 

 .  إٌّطمخ اٌذشح ٌٛادخ اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١ب:                مخ اٌذشحإٌّط

 . ِجٍظ ئداسح ٚادخ اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١ب   :              ِجٍظ اإلداسح

اٌذشح ٌٛادخ اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚ  ج١ّغ أساػٟ اٌذٌٚخ ٚ ثذش٘ب اإلل١ٍّٟ ثبعزضٕبء إٌّطمخ:          إٌّطمخ اٌجّشو١خ

 .   بؽك اٌذشح األخشٜإٌّ

اٌجذش ٚ اٌز١ّٕخ ، رط٠ٛش : رأع١ظ ٚ رشغ١ً ِششٚع ٠ؼُ ٔشبؽبً أٚ أوضش ِٓ األٔشطخ اٌزب١ٌخ :                     اعزضّبس

اإلٔزبط ، اٌزذس٠ت اٌفٕٟ ، االعزشبسح اٌزم١ٕخ ، ئٔشبء ششوبد ٌإلغشاع اٌّشبس ئ١ٌٙب ، أٚ رٛط١ً اٌخذِبد ٌذػُ اٌجٙبد اٌزٟ 

 . ئ١ٌٙب  رزٌٛٝ اٌم١بَ ثبألٔشطخ اٌّشبس

 .  اٌزشخ١ض إٌّّٛح ِٓ لجً ِجٍظ اإلداسح ألٞ ِششٚع ٌٍم١بَ ثٕشبؽ فٟ إٌّطمخ اٌذشح:                 اٌزشخ١ض

ٌٛائخ إٌّطمخ اٌذشح اٌزٟ ٠ؼٍٓ ػٕٙب ِجٍظ اإلداسح ف١ّب ٠زؼٍك ثبالعزضّبس ٚ ئجشاءاد اٌزشخ١ض ٚ :                   اٌٍٛائخ

 . األخشٜ فٟ إٌّطمخ اٌذشح  اٌشعَٛ ٚ األِٛس اٌزٕظ١ّ١خ

 اٌفظً اٌضبٟٔ - 1

 (5 - 2)ئٔشبء ٚ ئداسح إٌّطمخ اٌذشح 

  2اٌّبدح 
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رٕشأ ِٕطمٗ دشح اعزضّبس٠خ ٌٛادخ اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١ب ، ٚ رزؼ١ٓ دذٚد٘ب ٚ ئدذاص١برٙب ٚ فمبً ٌٍخشائؾ ٚ اٌّخططبد اٌزٕظ١ّ١خ 

 .دذٚد ٘زٖ إٌّطمخ ثمشاس ِٓ ِجٍظ اٌٛصساء ٚ ٠جٛص رؼذ٠ً . ٚ اٌّغبد١خ اٌّشفمخ ثٙزا اٌمبْٔٛ 

  3الوادج 

رٙذف إٌّطمخ اٌذشح ئٌٝ رؼض٠ض ٚ دػُ األثذبس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١خ ٚ اٌم١بَ ثبأل ٔشطٗ االعزضّبس٠خ ٌخذِخ أ٘ذاف 

 . اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١ب   ٚادخ

  4اٌّبدح 

 .  اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛج١ب٠زٌٛٝ ئداسح إٌّطمخ اٌذشح ِجٍظ ئداسح ٚادخ 

  5اٌّبدح 

٠زٌٛٝ ِجٍظ اإلداسح ئػبفخ ئٌٝ اٌغٍطبد ٚ اٌظالد١بد اٌزٟ رذذد٘ب ٌٗ اٌّإعغخ ، ئداسح شإْٚ إٌّطمخ اٌذشح ٚ رذم١ك 

 : أ٘ذافٙب ، ٚػٍٝ األخض ِب ٠ٍٟ 

 . ئطذاس ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّٕطمخ اٌذشح ، ٚ اٌٍٛائخ إلداسح إٌّطمخ  -    1

س اٌٍٛائخ اٌّزؼٍمخ ثبٌزشاخ١ض داخً إٌّطمخ اٌذشح ٚ رٌه دْٚ اٌزم١ذ ثبٌمٛاػذ ٚ إٌظُ اٌذى١ِٛخ ، ٠ٚجٛص ئطذا -    2

ٌٍّجٍظ ئطذاس ٌٛائخ ٌزٕظ١ُ ئجشاءاد اٌؼًّ ث١ٓ اٌّشبس٠غ فٟ إٌّطمخ ٚ اٌجٙبد األخشٜ راد اٌؼاللخ فٟ اٌذٌٚخ ، ٚ ػٍٝ 

ٌذاخ١ٍخ ، ٚٚصاسح اٌشإْٚ اٌجٍذ٠خ ٚ اٌضساػخ ف١ّب ٠زؼٍك ثاطذاس رشاخ١ض األخض ٚصاساد االلزظبد ٚ اٌزجبسح ، ٚ اٌّب١ٌخ ٚ ا

 . اٌّجبٟٔ ٚ رٌه ثبٌزٕغ١ك ِغ ٘زٖ اٌجٙبد 

ئطذاس شٙبداد رأع١ظ ٚ رغج١ً اٌششوبد ٚ فشٚػٙب ٚ اٌى١بٔبد األخشٜ اٌزٟ رغؼٝ ٌٍذظٛي رشاخ١ض فٟ إٌّطمخ  -    3

 . اٌذشح 

 . خ األٔشطخ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ئطذاس اٌزشاخ١ض اٌالصِخ ٌّضاٌٚ -    4

 . ئثشاَ اٌؼمٛد ٚ االرفبلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕطمخ اٌذشح  -    5

 . ئٔشبء اٌششوبد اٌزٟ رغبُ٘ فٟ ئٔجبص أغشاع إٌّطمخ  -    6

 

 اٌفظً اٌضبٌش - 2

 (10 - 6)اإلجشاءاد داخً إٌّطمخ اٌذشح 

  6اٌّبدح 

 .  ثبألٔشطخ اٌّظشح ثٙب فٟ إٌّطمخ اٌذشح ٚفمب ٌٍٛائخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍّٕطمخرمذَ ئٌٝ ِجٍظ اإلداسح ؽٍجبد اٌزشخ١ض ٌٍم١بَ 

  1اٌّبدح 

 . ٠ذظش اٌم١بَ ثأٞ ٔشبؽ داخً إٌّطمخ اٌذشح ئال ثؼذ اٌذظٛي ػٍٝ رشخ١ض ِٓ ِجٍظ اإلداسح ، ٚ ػّٓ ٔطبق اٌزشخ١ض 

  2اٌّبدح 

٠جٛص أْ ٠ّزٍه شخض أٚ أوضش ِٓ األشخبص غ١ش اٌمطش١٠ٓ ، اٌطج١ؼ١١ٓ أٚ اٌّؼ١٠ٕٛٓ ، اٌّششٚع اٌّشخض ٌٗ ثّضاٌٚخ  

 . ٔشبؽ داخً إٌّطمخ اٌذشح 

  3اٌّبدح 

رىْٛ شٙبداد رأع١ظ ٚ رغج١ً اٌششوبد ٚ اٌفشٚع ٚ اٌزشاخ١ض اٌظبدسح ِٓ لجً ِجٍظ اإلداسح ألٞ ِششٚع ، ِؼزشفب ثٙب 

اٌجٙبد اٌّخزظخ فٟ اٌذٌٚخ ، ٚ ثخبطخ ٚصاساد االلزظبد ٚ اٌزجبسح ٚ اٌّب١ٌخ ٚ اٌذاخ١ٍخ ٚ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍجّبسن ِٓ لجً وً 

 . ٚ اٌّٛأئ ، ئرا وبٔذ ِٛلؼبً ػ١ٍٙب ِٓ اٌشخض اٌّفٛع ِٓ لجً ِجٍظ اإلداسح ، ِّٚٙٛسح ثخبرُ اٌّإعغخ 

  10اٌّبدح 

شخض ٌٗ ثأٞ ِٓ ششٚؽ اٌزشخ١ض أٚ أمؼبء ِذح عزخ أشٙش ِٓ ربس٠خ ٌّجٍظ اإلداسح عذت اٌزشخ١ض فٟ دبي ئخالي اٌّ

 . ئطذاس اٌزشخ١ض دْٚ اٌجذء فٟ رٕف١ز األٔشطخ اٌّشخض ٌٗ ثٙب 

 اٌفظً اٌشاثغ - 3

 (16 - 11)االِز١بصاد ٚ اٌؼّبٔبد 

  11اٌّبدح 

ال رخؼغ ٌٍشعَٛ اٌجّشو١خ أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌشعَٛ ، اٌجؼبئغ ٚ اٌّٛاد ٚ األجٙضٖ ٚ األدٚاد ٚ اٌّؼذاد ٚٚعبئً اٌّٛاطالد 

 . اٌّغزٛسدح ِٓ اٌخبسط ، العزخذاِٙب فٟ إٌّطمخ اٌذشح ِٓ لجً اٌّشخض ٌٗ ف١ٙب 

 

  12اٌّبدح 



 . ٌجّشو١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌزظذ٠ش ال رخؼغ اٌجؼبئغ ٚ إٌّزجبد اٌّظٕؼخ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ٌٍشعَٛ ا

  13اٌّبدح 

ٚ رفشع اٌشعَٛ . رؼزجش اٌجؼبئغ اٌخبسجخ ِٓ إٌّطمخ اٌذشح ئٌٝ إٌّطمخ اٌجّشو١خ ِغزٛسدح ِٓ اٌخبسط ألٚي ِشح 

 . اٌجّشو١خ ػٍٝ ٘زٖ اٌجؼبئغ ؽجمب ٌٍزؼشفخ اٌجّشو١خ ٚ اإلجشاءاد اٌّؼّٛي ثٙب 

  14اٌّبدح 

اٌٚخ أٔشطخ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ِٓ ج١ّغ اٌؼشائت ثّب ف١ٙب ػش٠جخ اٌذخً رؼفٝ اٌّشبس٠غ اٌّشخض ٌٙب ثّض

 . اٌّزؼٍمخ ثبألٔشطخ اٌزٟ رضاٌٚٙب فٟ إٌّطمخ اٌذشح 

  15اٌّبدح 

ال رخؼغ ِّزٍىبد ٚ أٔشطخ اٌّششٚع اٌّشخض ثٗ أل٠خ ئجشاءاد ِظبدسح أٚ ل١ٛد ِزؼٍمخ ثاػبدح سؤٚط األِٛاي ٚ اإلسثبح ٚ 

رت ثأ٠خ ػٍّٗ ألٞ ِىبْ خبسط إٌّطمخ اٌذشح وّب أْ اٌزؼبًِ أٚ االدزفبظ ثبٌؼٍّخ األجٕج١خ ال ٠خؼغ أل٠خ ل١ٛد داخً اٌشٚا

ٚ ٠ذظش اٌذجض ػٍٝ أِٛاي اٌّشبس٠غ اٌّشخض ٌٙب فٟ إٌّطمخ اٌذشح ، ئال . إٌّطمخ اٌذشح خالي فزشح رٕف١ز األٔشطخ ف١ٙب 

 . ثذىُ لؼبئٟ 

  16اٌّبدح 

شخض ٌٙب ثّضاٌٚخ أٔشطخ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ، رٛظ١ف أٚ وفبٌخ أٞ شخض ٌالعزؼبٔخ ثٗ فٟ ِضاٌٚخ أٔشطزٙب فٟ ٌٍّشبس٠غ اٌّ

 : إٌّطمخ ، ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ 

 . ِشاػبح األ٠ٌٛٚخ فٟ رٛظ١ف لطش١٠ٓ عؼ١بً ٌّٛاطٍخ ع١بعخ اٌزمط١ش اٌزٟ رغؼٝ اٌذٌٚخ ٌزذم١مٙب  -    1

ٌذظض إٌغج١خ ٌٍؼّبٌخ غ١ش اٌمطش٠خ ٚ اٌزٟ رىْٛ ِطجمخ فٟ اٌذٌٚخ ، ثششؽ ئال رىْٛ ػذَ اٌزم١ذ ثجٕظ اٌؼّبٌخ أٚ ثب -    2

  . ٘زٖ اٌؼّبٌخ ِٕز١ّخ ٌذٌٚخ لشسد دٌٚخ لطش ػذَ اعزمذاَ ػّبٌخ ِٕٙب 

ػذَ اٌزم١ذ ثّشٚس ِذح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ ػًّ اٌؼّبٌخ غ١ش اٌمطش٠خ ػٕذ ٔمً وفبٌزٙب ئٌٝ اٌّشبس٠غ اٌّشخظخ ، ٚرٌه  -    3

    .اٌذاخ١ٍخ  ثبٌزٕغ١ك ِغ ٚصاسح

 اٌفظً اٌخبِظ - 4

 (20 - 11)اٌزضاِبد اٌّشبس٠غ اٌّشخظخ 

  11اٌّبدح 

 : رٍزضَ اٌّشبس٠غ اٌّشخض ٌٙب ثّضاٌٚخ أٔشطخ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ثّب ٠ٍٟ 

 .  دظش أٔشطزٙب فٟ ٔطبق اٌزشخ١ض إٌّّٛح ٌٙب ، ٚ ػذَ ِضاٌٚخ أٞ ٔشبؽ آخش ئال ثؼذ اٌزشخ١ض ثٗ -    1

 . رمذ٠ُ أٞ ٚصبئك أٚ عجالد أٚ دغبثبد ٠طٍجٙب ِجٍظ اإلداسح ثٙذف اٌم١بَ ثأ٠خ ػ١ٍّبد ئدظبئ١خ  -    2

ِشاػبح اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌٍٛائخ ٚ اٌزؼ١ٍّبد إٌّظّخ ٌٍؼًّ فٟ إٌّطمخ اٌذشح أٚ اٌزٟ ٠مزؼ١ٙب دّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ٚا٢داة  -    3

 . اٌؼبِخ ٚ رٛف١ش األِٓ داخً إٌّطمخ 

ئثالؽ ِجٍظ اإلداسح وزبثخ ثمشاس رٛلف أٚ ئٔٙبء اٌّششٚع اٌّشخض ثٗ لجً عزخ أشٙش ػٍٝ األلً ِٓ ربس٠خ اٌزٛلف أٚ  -    4

 . اإلٔٙبء 

 . أداء أ٠خ سعَٛ أٚ ِظبس٠ف ٠زطٍجٙب اٌزشخ١ض اٌظبدس ٌٍّششٚع  -    5

  12اٌّبدح 

  : ٠ذظش دخٛي اٌجؼبئغ اٌزب١ٌخ ئٌٝ إٌّطمخ اٌذشح 

  . جؼبئغ ٚ اٌغٍغ اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي اٌ -    1

  . اٌّٛاد اإلشؼبػ١خ  -    2

  . األعٍذخ ٚ اٌزخبئش ٚ اٌّزفجشاد ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ  -    3

  . اٌجؼبئغ اٌّخبٌفخ ٌمٛا١ٔٓ اٌذٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثذّب٠خ دمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚ األدث١خ ٚ اٌف١ٕخ ٚ اٌظٕبػ١خ ٚاٌزجبس٠خ  -    4

 . د ثأٔٛاػٙب ٚ ِشزمبرٙب اٌّخذسا -    5

  . اٌجؼبئغ اٌمبدِخ ِٓ أٞ دٌٚخ رمبؽؼٙب دٌٚخ لطش الزظبد٠بً  -    6

 . أ٠خ ثؼبئغ أخشٜ ٠ذظش دخٌٛٙب ٌٍذٌٚخ  -    1

ٚ ِغ رٌه ، ٠غّخ ثذخٛي أٞ ِٓ اٌجؼبئغ اٌّشبس ئ١ٌٙب ، ثششؽ اٌذظٛي ػٍٝ رشخ١ض ِغجك ِٓ اٌجٙبد اٌذى١ِٛخ 

غجمخ ِٓ ِجٍظ اإلداسح ، ٚرٕف١ز أ٠خ ششٚؽ ٠ذذد٘ب ِجٍظ اإلداسح ف١ّب ٠زؼٍك ثّضً ٘زٖ اٌّخزظخ ، ٚ ِٛافمخ خط١خ ِ

 . اٌّٛافمخ 

  13اٌّبدح 

  : ٠ذظش داخً إٌّطمخ اٌذشح ِب ٠ٍٟ 



 . ِضاٌٚخ أ٠خ أٚ دشفخ داخً إٌّطمخ اٌذشح دْٚ رشخ١ض ِغجك ِٓ ِجٍظ اإلداسح  -    1

 . اعزخذاَ رشخ١ض ِششٚع ِؼ١ٓ إلٔشبء ِششٚع آخش  -    2

 . رٕبصي ِبٌه اٌّششٚع ػٓ اٌزشخ١ض إٌّّٛح ٌٗ ٌظبٌخ ؽشف آخش ثذْٚ ِٛافمخ ِغجمخ ِٓ ِجٍظ اإلداسح  -    3

  . اٌم١بَ ثأ٠خ أٔشطخ أٚ أػّبي رخبٌف إٌظبَ اٌؼبَ أٚ ا٢داة اٌؼبِخ فٟ اٌذٌٚخ  -    4

  20اٌّبدح 

فٟ دبي ئطذاس رشخ١ض ٌّششٚع لجً رٛفش اٌّجبٟٔ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ، فٍّجٍظ اإلداسح أْ ٠ّٕخ اٌّششٚع رشخ١ظبً ِإلزبً 

ٌٍؼًّ خبسط إٌّطمخ اٌذشح ِغ اػزجبس ٘زا اٌّششٚع ، فٟ ٔطبق دذٚد رٌه اٌزشخ١ض ، ٠ؼًّ فٟ ٔطبق إٌّطمخ اٌذشح 

ىْٛ ٘زا اٌزشخ١ض ِمظٛساً ػٍٝ أٔٛاع ٚ أِبوٓ ػًّ ِؼ١ٕٗ ِٓ لجً اٌّششٚع ٚ ٠. ألغشاع ٘زا اٌمبْٔٛ ٚ اٌٍٛائخ إٌّفزح ٌٗ 

 . ، ٚ رٌه ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌجٙبد اٌّخزظخ 

 

 اٌفظً اٌغبدط - 5

 (22 - 21)رٕظ١ُ اٌؼاللخ ِغ اٌمٛا١ٔٓ األخشٜ 

  21اٌّبدح 

شٚع ٌى١بٔبد رغؼٝ ٌٍذظٛي ػٍٝ ف١ّب ٌُ ٠شد ثشبٔخ ٔض فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ ، فبْ رأع١ظ ٚ رٕظ١ُ ششوبد أٚ رغج١ً ف -    1

رشاخ١ض فٟ إٌّطمخ اٌذشح ٚ ئداسح ِضً ٘زٖ اٌّشبس٠غ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ٠ىْٛ خبػؼبً ثشىً دظشٞ ٚ ِٕظُ ألدىبَ ٘زا 

 . اٌمبْٔٛ ٚ اٌمشاساد إٌّفزح ٌٗ 

ٚفمب ٌٙزا اٌمبْٔٛ ،  فٟ دبي اٌزشخ١ض ثّضاٌٚخ أٞ ٔشبؽ فٟ إٌّطمخ اٌذشح ألٞ شخض أٚ ششوخ أٚ فشع أٚ و١بْ آخش -    2

فأٔخ ٌٓ ٠ىْٛ ِطبٌجبً ثبٌذظٛي ػٍٝ رشخ١ض ئػبفٟ أٚ ِٛافمخ أٚ ئرْ أٚ ػؼ٠ٛخ أٚ رغج١ً فٟ اٌذٌٚخ وٟ ٠ّبسط ٘زا 

 . إٌشبؽ اٌّشخض ثٗ فٟ إٌّطمخ اٌذشح 

و١بْ آخش  اٌّٛافمخ أٚ اٌزف٠ٛغ أٚ اٌزشخ١ض أٚ اإلششاف أٚ رٕظ١ُ أٞ ٔشبؽ ٠مَٛ ثٗ شخض أٚ ششوخ أٚ فشع أٚ -    3

ُِشخض ثٗ ٚفمبً ٌٙزا اٌمبْٔٛ ٚ اٌمشاساد إٌّفزح ٌٗ ، ٠خشط ػٓ ٔطبق اخزظبص اٌجٙبد األخشٜ فٟ اٌذٌٚخ ٚ ػٍٝ األخض 

 . ٚصاسح االلزظبد ٚ اٌزجبسح ٚ ِىزت اٌغجً اٌزجبسٞ ٚ غشفخ رجبسح ٚ طٕبػخ لطش ٚ ثٍذ٠خ اٌذٚدخ 

  22اٌّبدح 

ُِشخض ثٗ . بد اٌغبس٠خ فٟ اٌذٌٚخ فٟ إٌّطمخ اٌذشح رطجك اٌمٛا١ٔٓ اٌجٕبئ١خ ٚ اٌؼمٛث -    1 ٚ ِغ رٌه فاْ اٌم١بَ ثأٞ ٔشبؽ 

فٟ إٌّطمخ اٌذشح ٚفمبً ٌٍزشخ١ض اٌظبدس ثّٛجت ٘زا اٌمبْٔٛ ٚ اٌمشاساد إٌّفزح ٌٗ ٌٓ ٠ُشىً ِخبٌفخ أٚ خشلبً ألٞ لبْٔٛ 

 . جٕبئٟ أٚ غ١شٖ ِطجك فٟ اٌذٌٚخ 

ثك ، فاْ اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌمٛاػذ ٚ األٔظّخ اٌّذ١ٔخ فٟ اٌذٌٚخ ، رطجك فٟ إٌّطمخ اٌذشح ، دْٚ ِغ ِشاػبح أدىبَ اٌجٕذ اٌغب -    2

جشِخ فٟ إٌّطمخ ث١ٓ و١بٔبد رأعغذ ف١ٙب أٚ ث١ٓ و١بٔبد ٚ ِٛظف١ٓ ٚ  ُّ دظش ، ػٍٝ اٌؼمٛد أٚ اٌظفمبد أٚ االرفبلبد اٌ

   .ِزؼبلذ٠ٓ ِؼٙب ، ػذا رٍه اٌزٟ رغزجؼذ٘ب اٌٍٛائخ أٚ رزؼبسع ِؼٙب 

ِغ ِشاػبح أٞ دىُ فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ ٠خبٌف لبْٔٛ آخش أٚ ٌٛائخ أخشٜ فٟ اٌذٌٚخ ، ٠ىْٛ ٌّجٍظ اإلداسح ِٕخ  -    3

ُِشخض ثٗ داخً إٌّطمخ  اٌزأش١شاد ٚ األرٚٔبد ٚ اٌٛصبئك األخشٜ  اٌّزؼٍمخ أٚ اٌّطٍٛثخ ِٓ أجً اٌزٛظ١ف فٟ أٞ ٔشبؽ 

 . اٌذشح ، ٚ رٌه ثبٌزٕغ١ك ِغ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ 

 اٌفظً اٌغبثغ - 6

 (22 - 23)اٌؼمٛثـــــــــبد 

  23اٌّبدح 

ِغ ػذَ اإلخالي ثأٞ ػمٛثخ أشذ ٠ٕض ػ١ٍٙب لبْٔٛ آخش ، ٠ؼبلت أٞ شخض ٠ذخً ئٌٝ إٌّطمخ اٌذشح أٚ ٠زؼبًِ فٟ ٔطبلٙب ِغ 

عٕخ ٚ ثبٌغشاِخ اٌزٟ ال رجبٚص ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ ، ثبٌذجظ ِذح ال رزجبٚص ( 12)أٞ ِٓ اٌغٍغ إٌّّٛػخ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ اٌّبدح 

 . ػششح آالف لاير أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ 

  24اٌّبدح 

٠ؼبلت ثبٌذجظ ِذح ال رزجبٚص عزخ أشٙش ٚ ثبٌغشاِخ اٌزٟ ال رمً ػٓ خّغخ آالف لاير أٚ ثادذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ، وً شخض 

 . ْٔٛ صاٚي ٔشبؽبً فٟ إٌّطمخ اٌذشح دْٚ رشخ١ض ، ؽجمبً ألدىبَ ٘زا اٌمب

  25اٌّبدح 

٠ىْٛ ٌّٛظفٟ إٌّطمخ اٌذشح اٌز٠ٓ ٠ظذس ثزخ٠ٍُٛٙ لشاس ِٓ إٌبئت اٌؼبَ ، ثبالرفبق ِغ سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح ، طفخ ِأِٛسٞ 

 . اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ فٟ ػجؾ ٚ ئصجبد اٌجشائُ اٌزٟ رمغ ثبٌّخبٌفخ ألدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ، ٚاٌٍٛائخ ٚ اٌمشاساد إٌّفزح ٌٗ 

  26اٌّبدح 



 .  ِجٍظ اإلداسح اٌٍٛائخ ٚ اٌمشاساد اٌالصِخ ٌزٕف١ز أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٠ظذس

  21اٌّبدح 

 . اٌّشبس ئ١ٌخ  2003ٌغٕخ ( 16)٠ٍُغٝ اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ سلُ 

  22اٌّبدح 

 . ٠ُٕٚشش فٟ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ . ػٍٝ ج١ّغ اٌجٙبد اٌّخزظخ ، وً ف١ّب ٠خظٗ ، رٕف١ز ٘زا اٌمبْٔٛ 

 

 

 





















 

 

 

 

 









6:ملحق

 

Direct Investments and Related Entities  
 

Subsidiaries/Associates/Affiliates 

Name  Country  Holding  

Qatar Science and 
Technology Park  

Qatar 100.00% 

Qatar Solar Qatar 100.00% 

Le Tanneur and Cie [ via 
Qatar Luxury Group - 
Fashion] 

Qatar 52.73% 

Vodafone and Qatar 
Foundation 

Qatar 49.00% 

Future Pipe Industries - 
Qatar  

Qatar 40.74% 

Vodafone Qatar 
[directly 5%, indirectly 
via Vodafone and Qatar 
Foundation 22.05%] 

Qatar 27.05% 

Mazaya Qatar Real 
Estate Development  

Qatar 21.18% 

Academic Bridge Program 
[ABP] 

Qatar - 

Al Jazeera Children 
Channel [JCC] 

Qatar - 

Al Shaqab Riding 
Academy 

Qatar - 

Baraem TV Qatar - 

Bloomsbury Qatar 
Foundation Publishing 
[BQFP] 

Qatar - 

Carnegie Mellon University 
Qatar 

Qatar - 

Cultural Development 
Center [CDC] 

Qatar - 

Doha International 
Institute for Family Studies 
and Development [ 
(DIFSD] 

Qatar - 

Faculty of Islamic Studies 
College [QFIS] 

Qatar - 

Family Development 
Center 

Qatar - 

Fitch Qatar Qatar - 

Georgetown University 
School of Foreign Service 
[SFS-Qatar] 

Qatar  
- 

https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003025
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003025
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1007356
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1007356
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008140
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008140
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008140
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008140
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1006441
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1006441


   

Northwestern University of 
Qatar 

Qatar - 

Qatar Academy Qatar - 

Qatar Debate Qatar - 

Qatar Diabetes 
Association [QDA] 

Qatar - 

Qatar Faculty of Islamic 
Studies [QFIS] 

Qatar - 

Qatar Leadership 
Academy [QLA] 

Qatar - 

Qatar Luxury Group - 
Fashion [via Qatar Luxury 
Group] 

Qatar - 

Qatar Luxury Group [QLG] Qatar - 

Qatar MICE Development 
Institute [QMDI] 

Qatar - 

Qatar National Research 
Fund [QNRF] 

Qatar - 

Qatar Solar 
Technologies [via Qatar 
Solar] 

Qatar - 

Qatar Symphony 
Orchestra and Qatar 
Music Academy 

Qatar - 

RAND Qatar Policy 
Institute [RQPI] 

Qatar - 

Reach Out To Asia 
[ROTA] 

Qatar - 

Sidra Medical and 
Research Center 

Qatar - 

Social Development 
Center [SDC] 

Qatar - 

Texas A and M University 
Qatar [TAMUQ] 

Qatar - 

The Doha Debates Qatar - 

The Learning Center [TLC] Qatar - 

University College London 
- Qatar 

Qatar - 

Virginia Commonwealth 
University in Qatar 
[VCUQatar] 

Qatar - 

Weill Cornell Medical 
College in Qatar [WCMC-
Q]     

https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid12522109
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid12522109
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid12522109


Investments 

Name  Country  Holding  

Amwal  

Qatar 10.37% 

Qatar Quarries and 
Building Materials 
Company  

Qatar 10.00% 

Al Khalij Commercial 
Bank (al khaliji)  

Qatar 4.56% 

Qatari German 
Company for Medical 
Devices  

Qatar 1.90% 

Masraf Al Rayan  

Qatar 1.80% 

Gulf International 
Services  

Qatar 1.40% 

Aljasr Takaful Insurance 
Company  

Qatar - 

Dlala Brokerage and 
Investment Holding 
Company  

Qatar - 

MEEZA  

Qatar - 

New Enterprise Fund 

  - 

Qatar Finance House  

Qatar - 

Technology Venture 
Fund  

  - 

Developments and Projects 

Name  Country  Holding  
Qatar Green Building 
Council 

Qatar - 

The Education City 
Student Center 

Qatar - 

World Class Conference 
and Convention Center 

Qatar - 

Sister Companies 

Name  Country  Holding  
Shafallah Centre for 
Children with Special 
Needs 

Qatar - 

Programs and Initiatives 

Name  Country  Holding  

Lakom Al Karar Qatar - 

Star of Science Qatar - 

:https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1001540المصدر

https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1000307
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1002374
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1002374
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1002374
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003362
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003362
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1000659
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1000659
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1000659
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003361
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008056
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008056
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008434
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1008434
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003020
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003020
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1003020
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid1009111
https://www.zawya.com/private-equity/pe_fund.cfm/eid093917121205/
https://www.zawya.com/cm/profile.cfm/cid11005929
https://www.zawya.com/private-equity/pe_fund.cfm/eid094119121205/
https://www.zawya.com/private-equity/pe_fund.cfm/eid094119121205/


7ملحق:  

عدد

 الخرٌجٌن عددالطالب

الترتٌبعلى

مستوى

امرٌكا

)العالم)*  سنة التخصصات اسمالجامعةالمتوفرةاالفتتاح 

234 225 4  1997 

ً/بكالرٌوسفتصمٌماالزٌاء

//الجرافٌكهندسةالدٌكور

التلوٌنالرسمو  جامعةفٌرجٌناكومٌنولث 

49 200 15  2001 

البرنامجالتحضٌريلدراسة

/برنامجالطبالطب  جامعةوٌلكورنٌل 

155 400 9  2003 

 

 

ً/بكالرٌوسفهندسةالكهرباء

/هندسةهندسةالبترول

/الهندسٌةالمٌكانٌكٌةالكٌمٌاء

 

ًماجستٌرفالهندسة

 الكٌمٌائٌة جامعةتكساسأٌهاندأم

108 317 23 2004 

ً/بكالرٌوسفادارةاالعمال

ً/بكالرٌوسفنظمالمعلومات

 ًبكالرٌوس ًجامعةكارنٌجمٌلونفعلومالحاسب

52 200 22  2005 

ً/بكالرٌوسفالسٌاسةالدولٌة

ًًبكالرٌوسفاالقتصادالدول

/ًبكالرٌوسفالسٌاسةو

 جامعةجورجتاون الثقافة

 2007  - ؟ 25

ًماجستٌرفالدراسات

/اإلسالمٌةتخصصفقهمعاصر

ًالسٌاسةالعامةفاإلسالم

التموٌلاإلسالمً/  

ًدبلومعامفالدراسات

/دبلومالتموٌلاإلسالمٌة

 اإلسالمى

 كلٌةالدراساتاالسالمٌة 

0 120 12  2008 

ًبكالرٌوسفالصحافة

االعالمواالتصال/  جامعةنورثوٌسترن 

0 32 *1   2011 

ًماجستٌرللمدراءفادارة

 االعمال كلٌةالدراساتالتجارٌةالعلٌا

0 0 

 

2012 

ًدراساتعلٌافدراسة

/االثارالمتاحف  جامعةكلٌةلندن 

623 1494 

 

 المجموع

:ً2112ً2111وبحسبووالذٌنتخرجوافدفعة-2111التشملالطالبالذٌنالتحقوابالعامالدراستقدٌرٌةالنهاهذهالمعلوماتمالحظة  

ً8/3/2112911طالب.قرابةالفانالمدٌنةالتعلٌمٌةخرجتتقرٌرجرٌدةالراٌةفتارٌخ  

http://www.qfis.edu.qa/output/Page207.asp
http://www.qfis.edu.qa/output/Page207.asp
http://www.qfis.edu.qa/output/Page207.asp


 

:المصادر  

 لدولةقطرالجرٌدةالرسمٌة 

 http://www.qf.org.qa/



 http://www.qatar.cmu.edu 



 http://www.qatar.tamu.edu/



 http://www.qatar.northwestern.edu/



 http://qatar-weill.cornell.edu/



 http://www.qf.org.qa/education/universities/university-college-london-qatar



 http://www.qfis.edu.qa/output/Page162.asp 

 

 http://www.sidra.org/ar/about/Pages/default.aspx



 http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-

colleges/rankings/national-universities

 Zawya Company Report “ Qatar Foundation Report” 

https://www.zawya.com 

 ""الدوحةمركزبروكنجزللسٌاساتالعامةبتحرٌرالممالك؟كٌفتدٌرممالكالخلٌجإصالحالتعلٌمنوالنًل

 2112فبراٌر،

<http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2012/0229_liberalizing_monarchi

es/0229_ 

 

 ،2112"األمٌر"والشٌخةموزاٌكرمانقٌاداتمؤسسةقطرالسابقٌنوالحالٌٌن-3-8جرٌدةالراٌة

<http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=628776&ve

rsion=1&parent_id=19&template_id=20 > 

 ،2119"هل"ٌتمتعدٌلالقبولبجامعاتالمدٌنةالتعلٌمٌة؟-6-2جرٌدةالراٌة 

<http://www.raya.com/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2&item_no=44733

9&version=1&template_id=20&parent_id=19>  

 http://www.gcc-legal.org/ 

 ًلقاءاتمعمسؤولٌنومدرسٌٌنوطالبفالمدٌنةالتعلٌمٌة      

 

 

 

 

 

http://www.qf.org.qa/
http://www.qatar.cmu.edu/
http://www.qatar.tamu.edu/
http://www.qatar.northwestern.edu/
http://qatar-weill.cornell.edu/
http://www.qf.org.qa/education/universities/university-college-london-qatar
http://www.qfis.edu.qa/output/Page162.asp

