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ي 
ّ
املحل الناتج  في  التعليم  قطاع  مساهمة  نسبة  إزدادت 

في عام   %3.3 إلى   2013/2012 في عام   %1.3 اإلجمالي من 
إلى  رئي�سي  بشكل  ذلك  في  السبب  وُيعزى   ،2019/2018
واستثمار  التعليم  نظام  على  اإلصالحات  من  عدد  تطبيق 
القطاع.   هذا  في  املوارد  من  بالكثير  القطرية  الحكومة 

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي
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خّصصت الحكومة القطرية في “

 22.1 مبلغ   2020 موازنتها لعام 

مليار ريال لقطاع التعليم، وهو 

إجمالي  من   %10.5 يعادل  ما 

اإلنفاق  ز 
ّ
ويترك الدولة،  موازنة 

الحكومي في قطاع التعليم على 

مدارس جديدة وتوسعة  إنشاء 

في  الحالية  التعليمية  املرافق 

الدولة.  

كلمة الرئيس التنفيذي 

ــا مــن االهتمــام الــذي توليــه الدولــة لتنميــة القطــاع الخــاص وباألخــص املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة، 
ً
انطالق

باعتبارهــا إحــدى ركائــز تحقيــق التنويــع االقتصــادي املنشــود، فــإن بنــك قطــر للتنميــة يلعــب دوًرا محورًيــا فــي 
هــذا املجــال، حيــث تتركــز جهــوده فــي تشــجيع ريــادة األعمــال، وتســهيل إنشــاء املشــاريع املحليــة القائمــة علــى أســس 

أقتصاديــة ســليمة.

 وال يقتصر دور بنك قطر للتنمية على تمويل املشاريع بل يتعدى ذلك إلى تقديم الدعم االستشاري واإلرشادي 
لرواد األعمال واملنشآت الصغيرة واملتوّسطة عبر مختلف مراحل مشاريعهم االستثمارية في سعي منه لتحقيق 

لة في تمكين رجال األعمال القطريين واملبتكرين من املساهمة في تنويع اإلقتصاد القطري.
ّ
رؤيته املتمث

وإليمان البنك بأهمية االستناد إلى معلومات وتحليالت ذات مصداقية في إنشاء املشروعات الجديدة، وتقديم 
استشارات مفيدة وذات مغزًى لرواد االعمال القطريين، قام البنك بإصدار سلسلة من التقارير حول الفرص 
االستثمارية املتاحة حالًيا في السوق للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في مختلف القطاعات االقتصادية. وتهدف 
هــذه التقاريــر إلــى إرشــاد املســتثمرين الباحثيــن عــن فــرص اســتثمارية فــي قطاعــات محــددة وتزويدهــم بالبيانــات 
ذات الصلة بكل قطاع من هذه القطاعات، واألوضاع التنافسية الخاصة بها، وبعض البيانات حول املؤسسات 

العاملة حالًيا في هذه القطاعات.

يتنــاول هــذا العــدد “قطــاع التعليــم فــي دولــة قطــر “ مــع التركيــز علــى أربعــة مــن القطاعــات الفرعيــة ذات الّصلــة 
واملرحلــة  واملرحلــة اإلعداديــة،  واملرحلــة اإلبتدائيــة،  املرحلــة مــا قبــل اإلبتدائيــة،  باملراحــل التعليميــة وهــي: 

الثانويــة. 

ــي اإلجمالــي قــد ازدادت مــن 1.3% فــي عــام 2013/2012 إلــى 
ّ
يذكــر أن نســبة مســاهمة قطــاع التعليــم فــي الناتــج املحل

3.3% عــام 2019/2018، وُيعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى اإلهتمــام املتزايــد الــذي توليــه الدولــة لقطــاع التعليــم حيــث 
أوعــزت باجــراء مجموعــة مــن اإلصالحــات فــي هــذا القطــاع  ورصــدت لــه املــوارد الضخمــة، وقــد خّصصــت الدولة 
ــل 10.5% مــن هــذه املوازنــة، وســوف 

ّ
فــي موازنتهــا للعــام 2020  مبلــغ 22.1 مليــار ريــال لقطــاع التعليــم وهــو مــا يمث

ــز اإلنفــاق الحكومــي فــي قطــاع التعليــم علــى إنشــاء املــدارس الجديــدة وتوســعة املرافــق التعليميــة الحاليــة.
ّ
يترك

تشــير نتائــج التقريــر إلــى وجــود فــرص لنمــّو حجــم ســوق الخدمــات التعليميــة الخاصــة ليصــل إلــى 8.7 مليــار ريــال 
 بعــدة عوامــل منهــا الزيــادة فــي أعــداد األطفــال الذيــن بلغــوا ســّن اإللتحــاق 

ً
قطــري بحلــول العــام 2023 مدفوعــا

باملــدارس، وأعــداد الطلبــة املســّجلين فيهــا، والرســوم الدراســية، والتغّيــر فــي اتجاهــات أوليــاء أمــور الطلبــة حيــال 
إلحــاق أبنائهــم باملــدارس الخاصــة. 

فــي إطــار اســتراتيجيتها طويلــة األمــد لتحقيــق التنميــة، أطلقــت الدولــة رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030  والتــي تســعى 
مــن خاللهــا  إلــى تنميــة املــوارد البشــرية باعتبارهــا ركيــزة مــن ركائــز النهضــة اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والتنميــة 

املســتدامة فــي كافــة القطاعــات وفــي مقّدمتهــا قطــاع التعليــم.

أدعو القراء لالطالع على محتوى هذا التقرير ومعرفة املزيد حول الفرص املتاحة لإلستثمار في قطاع التعليم 
في دولة قطر.

] كلمة الرئيس التنفيذي [

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي
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 من املبادرات، وطّبقت مجموعة من اإلصالحات الهادفة إلى تحديث 
ً
ت دولة قطر خالل العقد املا�سي عددا

ّ
تبن

نظام التعليم في البالد، األمر الذي أّدى إلى إحراز تقّدم ملحوظ في مسيرة بناء نظام تعليمي متطّور وبمعايير 

دولية.

ى مسؤولية التعليم في دولة قطر، وتقّدم الدولة 
ّ
تعتبر وزارة التعليم والتعليم العالي الجهة الرئيسية التي تتول

خدمات التعليم ملواطنيها مجانا، وقد واكب تطّور النظام التعليمي تطّور في نظم تأهيل املدرسين العاملين 

وتراخيص ملزاولة مهنة  في قطاع التعليم، وصقل للمهارات القيادية لديهم من خالل وضع معايير املهنية  

التدريس.

وقد أّدت اإلصالحات التي تبنتها الدولة في مجال التعليم إلى تطوير معايير جودة العملية التعليمية بشّقيها 

ل الطالب 
ّ
وضع تصّور حديث الستراتيجيات تعليمية يشك ومن هذا املنطلق تّم  األكاديمي وغير األكاديمي. 

لوسائل تكنولوجيا املعلومات   
ً
 على أحدث املعارف واملعلومات، ومستخدمة

ً
فيها املحور األسا�سي، معتمدة

املتطورة، وتهتم باالرتقاء بنواحي البحث العلمي.

ي اإلجمالي ازدادت من 1.3% في عام 2013/2012 
ّ
جدير بالذكر أن نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج املحل

وقد استثمرت الحكومة القطرية موارد كبيرة في سبيل تحقيق أهداف رؤية   ،2019/2018 عام   %3.3 إلى 

2030. ان الدولة تسعى إلى التحّول إلى اقتصاد مبني على املعرفة باعتبار ذلك ركيزة من ركائز النهضة  قطر 

اإلجتماعية واإلقتصادية والتنمية املستدامة في كافة القطاعات في الدولة.

 في أعداد الوافدين الذين يختارون السكن في مناطق 
ً
 ملحوظا

ً
تشير نتائج التقرير أن دولة قطر تشهد تزايدا

مثل الدوحة والوكرة والرّيان، األمر الذي يزيد من الطلب على الخدمات واملرافق التعليمية في هذه املناطق، 

ويضاف إلى ذلك اإلتجاه املتزايد في دولة قطر نحو التعليم الخاص مما أدى الى دخول مؤسسات تعليمية 

عاملية ذائعة الصيت إلى مضمار التعليم الخاص في الدولة حيث تقوم هذه املؤسسات بتطبيق مناهج دراسية 

متنوعة وتقّدم معايير تعليمية ذات مستوى دولي تلبي احتياجات وتطلعات الكثير من فئات املجتمع، خاصة 

الوافدين منهم.

يفوق عدد املدارس الخاصة والطلبة امللتحقين بالدراسة فيها أعداد املدارس الحكومية وما ينتسب إليها من 

طلبة وذلك لكون املدارس الحكومية ال تستقبل الطلبة الوافدين )إال بشروط استثنائية(، باالضافة إلى ذلك، 

ان أولياء أمور الطلبة يفضلون إلحاق أبنائهم بمدارس يتلّقون فيها التعليم وفق مناهج دولية وتتاح لهم فيها 

فرصة إتقان اللغة اإلنجليزية.

بلغ العدد اإلجمالي للمدارس )الخاصة والحكومية( في دولة قطر 482 مدرسة خالل 2019/2018. باإلضافة 

الى ذلك، هناك بعض املدارس التي تتبع لبعض األقليات وتطّبق مناهج دراسية خاصة بها، إال أن تشغيل هذه 

املدارس يخضع ملعايير وتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية.    

ص التنفيذي [ 
ّ
] امللخ

ص التنفيذي 
ّ

امللخ
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تقسيم نظام التعليم

ُيقسم نظام التعليم في دولة قطر إلى املراحل الدراسية التالية: 

رة - لغاية سن 4 سنوات
ّ
• مرحلة الطفولة املبك

• مرحلة ما قبل اإلبتدائية – لغاية سن 5 سنوات

 11 6 سنوات إلى  )للفئة العمرية   6 إلى   1 الصفوف من  املرحلة اإلبتدائية –   •

سنة(

• املرحلة اإلعدادية – الصفوف من 7 إلى 9 )للفئة العمرية 12 سنة إلى 14 سنة(

 17 15 سنة إلى  )للفئة العمرية   12 إلى   10 الصفوف من  املرحلة الثانوية –    •

سنة(

رة: إن البدء في تعليم األطفال في مرحلة مبكرة في قطر 
ّ
1- مرحلة الطفولة املبك

من شأنه أن يعزز ويحّسن من أدائهم الدرا�سي في املراحل الدراسية الالحقة، 

رة ضمن اختصاصات 
ّ
في مرحلة الطفولة املبك التنموية للنشء  وتندرج املهاّم 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

ر حيث كان الطلبة 
ّ
اعتمد نظام التعليم السابق في دولة قطر منهجية التعليم املبك

ولكن مع تطّور املفاهيم  مبكر،  يلتحقون باملدارس العربية التقليدية في سّن 

التعليمية والحاجة إلى إدخال معايير دولية في ميدان التعليم، تّم تأسيس العديد 

رة األجنبية والتي يدار عدد كبير منها من قبل مستثمرين 
ّ
من مدارس الطفولة املبك

من القطاع الخاص.

على الرغم من االنخفاض امللحوظ في عدد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة 

 7,511 إلى   2013/2012 وطالبة في العام الدرا�سي   
ً
طالبا  14,193 من  رة  

ّ
املبك

ب قدره 
ّ
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018  أي بانخفاض سنوّي مرك

ً
طالبا

)10.1%(، إال أن عدد املدارس التي تقّدم خدماتها التعليمية لألطفال في املرحلة 

مدرسة في العام   184 إلى   2013/2012 مدارس في عام   108 رة ازداد من 
ّ
املبك

ب قدره )9.3%(، وشملت 
ّ
الدرا�سي  2019/2018  ُمسّجلة معّدل نمّو سنوّي مرك

»مونتيسوري«  مناهج  رة 
ّ
املبك الطفولة  في مدارس  املّتبعة  التدريسية  املناهج 

ومناهج مرحلة السنوات األساسية املبكرة )**Y*S( باإلضافة إلى مناهج أخرى 

متفّرقة.

2- مرحلة ما قبل االبتدائية: شهدت عملية التحاق الطلبة بمدارس مرحلة ما 

قبل اإلبتدائية زيادة ملحوظة خالل األعوام السّتة املاضية فقد بلغ عدد مدارس 

46 مدرسة للبنات  2019/2018  منها  هذه املرحلة في قطر293 مدرسة في عام 

فقط، و 37 مدرسة للبنين فقط، و 210 مدارس مختلطة، يذكر أن حوالي ثالثة 

أرباع هذه املدارس خالل فترة األعوام الستة املشار إليها كنت تتبع قطاع التعليم 

الخاص في الدولة.

وتشمل املناهج املطّبقة في مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية والبالغ عددها 221 

ّدر إجمالي السعة اإلستيعابية 
ُ
مدرسة املناهج البريطانية واألمريكية والهندية، وق

 في 
ً
ملدارس مرحلة ما قبل االبتدائية في عام  2019/2018  بحوالي 54,136 مقعدا

حين بلغ عدد الطلبة املسّجلين في هذه الشريحة من املدارس لهذا العام 48,446 

ع 
ّ
ومن املتوق  ،

ً
مقعدا  5,690 مما يشير إلى فائض في السعة اإلستيعابية قدره 

أن يزداد عدد الطلبة املسّجلين في مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية ليصل إلى 

 وطالبة في العام الدرا�سي 2023 / 2024 و أن يزداد عدد املقاعد 
ً
54,220 طالبا

.
ً
ليصل إلى 60,588 مقعدا

 288 بلغ عدد مدارس مرحلة التعليم اإلبتدائي في قطر  املرحلة اإلبتدائية:   -3

70 مدرسة للبنين  64 مدرسة للبنات و  2019/2018  من بينها  مدرسة في عام 

154 مدرسة مختلطة، وقد ازداد عدد مدّر�سي املرحلة اإلبتدائية في مختلف  و 
سنوّي  نمّو  بمعّدل   2019/2018 إلى   2013/2012 الفترة  خالل  قطر  أنحاء 

ب قدره )3.3%(، كما ازداد إجمالي عدد الطلبة املسجلين في مدارس املرحلة 
ّ
مرك

201/2013 إلى  ب قدره )6.8%( خالل الفترة 
ّ
اإلبتدائية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

2019/2018  حيث ازداد عدد الطلبة غير القطريين املسجلين في مدارس املرحلة 

ب قدره )8.4%( والطلبة القطريين بمعّدل نمّو 
ّ
اإلبتدائية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )3.6%( خالل نفس العام.
ّ
سنوّي مرك

ز غالبية املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية والهندية في مناطق الدوحة 
ّ
تترك

 172,695 والوكرة، ويبلغ إجمالي السعة االستيعابية ملدارس املرحلة اإلبتدائية 

 
ً
فعال املسجلين  الطلبة  عدد  إجمالي  بلغ  بينما    2019/2018 عام  في   

ً
مقعدا

 وطالبة مما يشير إلى وجود فائض في عدد املقاعد املتاحة يقّدر 
ً
157,196 طالبا

، ومن املتوقع أن يشهد عدد الطلبة الذين سيلتحقون 
ً
15,499 مقعدا بحوالي 

 وطالبة في العام 
ً
 ليصل إلى 175,760 طالبا

ً
بالدراسة في املرحلة اإلبتدائية ارتفاعا

ع أن يواكب ذلك زيادة في عدد املقاعد 
ّ
الدرا�سي 2024/2023 كما ان من املتوق

إلى وجود  مما يشير    
ً
مقعدا  193,089 إلى  املتاحة لتصل السعة االستيعابية 

 .
ً
ع في عدد املقاعد املتاحة يقّدر بحوالي 17,329 مقعدا

ّ
فائض متوق

ص التنفيذي [ 
ّ
] امللخ
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قطر  في  اإلعدادي  التعليم  مرحلة  مدارس  عدد  بلغ  اإلعدادية:  املرحلة   -4
مدرسة   101 مدرسة للبنين و   39 مدرسة للبنات و   37 مدرسة من بينها   177
  2013/2012 مختلطة، وقد ازداد عدد مدّر�سي املرحلة اإلعدادية خالل الفترة 
ب قدره )3.8%(، كما ازداد إجمالي عدد 

ّ
و2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

 وطالبة في عام  
ً
الطلبة املسجلين في مدارس املرحلة اإلعدادية من 42,430 طالبا

 وطالبة في عام  2019/2018   بمعّدل نمّو سنوّي 
ً
2013/2012 إلى 60,866 طالبا

ب قدره )6.2%( خالل تلك العام.
ّ
مرك

في   
ً
مقعدا  67,049 وتبلغ إجمالي السعة االستيعابية ملدارس املرحلة اإلعدادية 

عام 2019/2018  مما يشير إلى وجود فائض في عدد املقاعد املتاحة يقّدر بحوالي 
، ومن املتوقع أن يشهد عدد الطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة 

ً
6,183 مقعدا

 وطالبة في العام الدرا�سي 
ً
 ليصل إلى 68,048 طالبا

ً
في املرحلة اإلعدادية ارتفاعا

ع أن يواكب ذلك زيادة في عدد املقاعد املتاحة لتصل 
ّ
كما يتوق  2024/2023

ع في عدد 
ّ
  مما يشير إلى وجود فائض متوق

ً
السعة االستيعابية إلى 74,934 مقعدا

.
ً
املقاعد املتاحة يقّدر بحوالي 6,886 مقعدا

5- املرحلة الثانوية: بلغ عدد مدارس مرحلة التعليم الثانوي في قطر 153 مدرسة 
في العام الدرا�سي 2019/2018  من بينها 35 مدرسة للبنات و 42 مدرسة للبنين و 
75 مدرسة مختلطة، وقد ازداد إجمالي عدد الطلبة املسجلين في مدارس املرحلة 
 وطالبة 

ً
 وطالبة في عام 2013/2012 إلى 51,491 طالبا

ً
الثانوية من 36,576 طالبا

ب قدره )5.9%( خالل تلك العام، 
ّ
في عام 2019/2018  بمعّدل نمّو سنوّي مرك

كذلك فخالل نفس العام، ازداد عدد الطلبة امللتحقين بمدارس املرحلة الثانوية 
في حين ازداد عدد الطلبة   )%9.6( ب قدره 

ّ
مرك سنوّي  الخاّصة بمعّدل نمّو 

ب قدره 
ّ
مرك امللتحقين بمدارس املرحلة الثانوية الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي 

)3.3%(  خالل العام املشار إليها.

وقد ازدادت حصة الطلبة املسجلين في املدارس الخاصة بشكل ملحوظ من 
من   %44 ز 

ّ
وتترك  ،  2019/2018 في عام   %46 إلى   2013/2012 في عام   %37

إجمالي املدارس الثانوية في منطقة الرّيان، و 28% في منطقة الدوحة، و 9% في 
منطقة الوكرة.

تحتّل املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية واألمريكية والهندية املراتب الثالث 
األولى في كافة مناطق الدولة، وتبلغ إجمالي السعة االستيعابية ملدارس املرحلة 
بينما بلغ إجمالي عدد الطلبة    2019/2018 في عان   

ً
مقعدا  57,073 الثانوية 

وطالبة مما يشير إلى وجود   
ً
طالبا  51,491 املسجلين في مدارس هذه املرحلة  

، ومن املتوقع أن يشهد 
ً
فائض في عدد املقاعد املتاحة يقّدر بحوالي 5,582 مقعدا

 ليصل إلى 
ً
عدد الطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة في املرحلة الثانوية ارتفاعا

ع أن يواكب ذلك زيادة 
ّ
 وطالبة في عام 2024/2023 كما من املتوق

ً
55,925 طالبا

.
ً
في عدد املقاعد املتاحة لتصل السعة االستيعابية إلى 66,990 مقعدا

ر 
ّ
6- طلبة اإلحتياجات الخاصة: باإلضافة إلى املراحل التعليمية الواردة أعاله توف

وقد بلغ عدد  املدارس الحكومية مقاعد لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة، 
 2017/2018 الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة في املدارس الحكومية في عام 
وملواجهة النقص في عدد املؤسسات التعليمية   ، وطالبة   

ً
طالبا  1,453 حوالي 

املخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة تم تأسيس بضعة مراكز لتنمية األطفال 
في قطر ، وتقوم هذه املراكز بتقديم خدمات التحليل السلوكي التطبيقي وذلك 
ر هذه املراكز خدمات 

ّ
صين، كما توف

ّ
تحت إشراف أخصائيي تحليل سلوكي مرخ

ر، وتستقبل 
ّ
ل املبك

ّ
عالجية مثل عالج النطق، والعالج الوظائفي، وبرامج التدخ

هذه املراكز األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة من القطريين وغير القطريين.

بدأ العديد من املدارس بتقديم خدماتها التعليمية لطلبة اإلحتياجات الخاصة 
في فهم   

ً
محوريا  

ً
باعتبار أن التعليم املوّجه لهذه الفئة من املجتمع يلعب دورا

إلى إعدادهم   
ً
التباين في القدرات واالحتياجات التعليمية لدى الطلبة وصوال

 منتجين وفاعلين في املجتمع. 
ً
ليكونوا أفرادا



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 15



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 16

يعتبر تطوير التعليم من أهّم أولوّيات دولة قطر التي تسعى إلى تحّول اقتصادها إلى اقتصاد حديث مبني على 
املعرفة يضمن اإلزدهار املستدام لألجيال الحالية واملستقبلية ملواطنيها، ومع تزايد أهمية مكانة دولة قطر على 
الساحة الدولية وما تشهده الدولة من نهضة متسارعة فإن الواقع الجديد بات يملي عليها مواءمة سياساتها 
ع دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي 

ّ
واستراتيجياتها مع ركيزة التنمية البشرية من رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتتطل

كسب مواطنيها املعرفة وتصقل ما لديهم من مهارات 
ُ
متطّور مبني على أفضل املعايير العاملية التي من شأنها أن ت

نهم من مواصلة التقّدم والعيش الكريم في عالم دائم التطّور والتحّول.   
ّ
وإمكانات بما يمك

1.1 نبذة تاريخية عن التعليم في قطر

كانت مدارس تحفيظ القرآن الكريم أول املدارس التي تأّسست في دولة قطر حيث كان الطلبة يلتحقون بهذه 
م املهارات األساسية للغة العربية والحساب، وقد تّم 

ّ
موا قراءة وتالوة القرآن ، إضافة إلى تعل

ّ
املدارس ليتعل

إنشاء أول مدرسة ابتدائية في قطر في عام 1952، وفي العام 1956 تّم تشكيل وزارة التعليم، وقد شهد نظام 
 في ثمانينيات القرن املا�سي حيث برزت مع اإلرتفاع املتزايد ألسعار النفط الحاجة 

ً
 كبيرا

ً
التعليم في قطر تطّورا

 في الدولة، وبدأت مسيرة التعليم 
ً
 وتقنّيا

ً
للتعليم العالي لتلبية احتياجات السوق من األيدي العاملة املؤهلة فنّيا

العالي في العام 1973 عندما أصدر أمير دولة قطر آنذاك مرسوما أميريا بتأسيس أول كلية للتربية في الدولة. 
ومع ماشهدته البالد من تطّور متسارع في السنوات القليلة التي تلي ذلك، بدت الحاجة ملّحة إلى التوسع في 
تأسست جامعة   ،1977 وفي العام  لتوفير مجاالت إضافية من التخصص تفي باحتياجات الدولة،  الكلية، 
والشريعة والدراسات  والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،  قطر وضمت أربع كليات جديدة هي التربية، 
اإلسالمية، وكليةالعلوم. وفي العام 1980 تّم تأسيس كلية الهندسة، ثّم كلية اإلدارة واالقتصاد في العام 1985.

تّم في العام 2002 إدخال إصالحات على نظام التعليم في دولة قطر حيث تّم تطبيق نظام الصف الثاني عشر 
)K-12( وتغييراملناهج الدراسية بحيث تكون مبنية على مفهوم النتائج التعليمية، كما وضعت هذه اإلصالحات 

معايير واضحة تحكم محتوى املناهج التدريسية وآداء الطلبة.

1- مقّدمة

] مقّدمة [ 
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ي اإلجمالي
ّ

2.1 مساهمة قطاع التعليم في الناتج املحل

م أولوّياتها باعتبار أن التعليم يعّد القاعدة األساسية التي يبنى عليها التنويع اإلقتصادي وتحقيق رؤية 
ّ
وضعت الحكومة القطرية تطوير قطاع التعليم في أعلى سل

 على تلبية اإلحتياجات التعليمية 
ً
الدولة في التحّول إلى مركز للتعليم املتمّيز في املنطقة، وقد ُبذل الكثير من الجهد لتوسيع وتطوير قطاع التعليم بحيث يكون قادرا

والطلب املتزايد على الخدمات التعليمية من قبل املواطنين واملقيمين.

 على التعليم الخاص مما أدى الى دخول مؤسسات تعليمية عاملية ذائعة الصيت إلى مضمار التعليم الخاص في الدولة حيث تقوم 
ً
 متزايدا

ً
لقد شهدت دولة قطر إقباال

هذه املؤسسات بتطبيق مناهج دراسية متنوعة وتقّدم معايير تعليمية ذات طابع دولي تروق للكثير من فئات املجتمع، خاصة الوافدين منهم.   

ي، 13-2012 و 2017/2018
ّ

الرسم البياني )1( نسبة مساهمة قطاع التعليم في إجمالي الناتج املحل
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ّ

ال�سبة  املئو�ة�للمساهمة�قطاع�التعليم����إجما���الناتج�املح� � (مليوم�ر�ال)
ّ

املساهمة����إجما���الناتج�املح�

املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء         

ي 2% في العام الدرا�سي  2017 – 2018 )1.3% في العام الدرا�سي 2013/2012( مما دفع ببعض مستثمري 
ّ
بلغت نسبة مساهمة قطاع التعليم في إجمالي الناتج املحل

القطاع الخاص، من مؤسسات تعليمية دولية على وجه الخصوص، إلى الدخول إلى ميدان اإلستثمار في قطاع التعليم في قطر.

] مقّدمة [ 
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3.1 تقسيم نظام التعليم في دولة قطر 

رة، ومرحلة ما قبل اإلبتدائية، واملرحلة اإلبتدائية ، واملرحلة الثانوية ) والتي 
ّ
ُيمكن تقسيم نظام التعليم في دولة قطر إلى أربعة مراحل دراسية: مرحلة الطفولة املبك

رة ) والتي يسّميها 
ّ
تقسم بدورها إلى مرحلتين: الثانوية الدنيا – اإلعدادية، والثانوية العليا(. وتقّدم مؤسسات الخدمات التعليمية مرافق لطلبة مرحلة الطفولة املبك

ز على تعلم القراءة  والكتابة واألعداد باإلضافة إلى بعض املناهج 
ّ
البعض مرحلة ما قبل الحضانة( لغاية سن 4 سنوات، أما مرحلتي ما قبل اإلبتدائية واإلبتدائية فترك

البسيطة املتنوعة. فيما يلي عرض لبعض خصائص هذه املراحل الدراسية:

رة:
ّ
أ. مرحلة الطفولة املبك

ب. مرحلة ما قبل اإلبتدائية: 
قوانين  تسمح  ال 

التعليم في قطر ملدارس 

ة  ملبكر ا لة لطفو ا

الخدمات  بتقديم 

تسمح  إنما  التعليمية 

خدمات  بتقديم  لها 

وتنمية  األطفال  رعاية 

ومواهبهم  مهاراتهم 

هذه  جيز 
ُ
ت ال  كما   ،

القوانين لهذه املدارس 

الذين  الطلبة  تسجيل 

 4 عن  أعمارهم  تزيد 

سنوات .

ينهون  الذين  الطلبة  يصبح 

اإلبتدائية  الدراسة  مرحلة 

بالدراسة  لإللتحاق  مؤهلين 

والتي  اإلعدادية  املرحلة  في 

سنوات  ثالث  من  ف 
ّ
تتأل

 –  9 إلى   7 الصفوف من   –

وتتراح أعمار الطلبة فيها بين 

  .
ً
12 و 14 عاما

املرحلة  طلبة  أعمار  تتراوح 

 
ً
عاما  6-11 بين  اإلبتدائية 

 ،)1-6( صفوفها  على  موّزعين 

 
ً
إلزاميا اإلبتدائي  التعليم  ويعتبر 

للمواطنين   
ً
في قطر ويقّدم مجانا

 
ّ

في املدارس الحكومية، وتقّدم كال

من املدارس الحكومية واملدارس 

التعليمية  الخدمات  الخاصة 

حيث  اإلبتدائية  املرحلة  لطلبة 

تطّبق املدارس الحكومية املناهج 

الدراسية القطرية في حين تطبق 

من  مناهج  الخاصة  املدارس 

األقلّيات  لها  تتبع  التي  الدول 

املقيمة في دولة قطر. 

التي   ( املرحلة  هذه  تعتبر 

بالحضانة(  البعض  يسّميها 

ر  
ّ
املبك التعليم  مراحل  من 

وتشمل صفوف الحضانة )1( 

وتتراوح أعمار   )2( والحضانة 

تسجيلهم  يتّم  الذين  الطلبة 

مرحلة  بمدارس  لإللتحاق 

 5 و   4 ما قبل اإلبتدائية بين 

سنوات. 

ينهون  الذين  الطلبة  يصبح 

اإلعدادية  الدراسة  مرحلة 

مؤهلين لإللتحاق بالدراسة في 

ف 
ّ
تتأل الثانوية والتي  املرحلة 

من ثالث سنوات – الصفوف 

من 10 إلى 12 – وتتراوح أعمار 

 .
ً
الطلبة فيها بين 16 و18 عاما

إلى  الثانوي  التعليم  ويقسم 

األكاديمي  الفرع  فرعين؛ 

والفرع املنهي: 

ويشمل  األكاديمي:  املسار   •
يخططون  الذين  الطلبة 

األكاديمية  دراستهم  ملتابعة 

في الجامعات.

املسار املنهي: ويشمل الطلبة   •

لإللتحاق  يخططون  الذين 
سوق  في  املهن  بمختلف 

العمل.

د. املرحلة اإلعدادية:

ه. املرحلة الثانوية:

ج. املرحلة اإلبتدائية: 
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رة ضمن اختصاصات وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
ّ
في مرحلة الطفولة املبك التنموية للنشء   تندرج املهاّم 

والشؤون االجتماعية في حين تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي مسؤولية اإلشراف على مدارس املراحل 
باملرحلة الثانوية،  وانتهاًء  رة( 

ّ
مدارس الطفولة املبك )باستثناء  من مرحلة ما قبل اإلبتدائية   

ً
التعليمية بدءا

وتمنح وزارة التعليم والتعليم العالي التراخيص لفتح املدارس الجديدة ومراكز الخدمات التعليمية ومؤسسات 
كما تقوم الوزارة بتنظيم ومراقبة السياسات التعليمية إضافة إلى  التعليم العالي مثل الكليات واملعاهد، 
الدور املحوري الذي تؤّديه في وضع وتنفيذ اإلصالحات في النظام التعليمي في دولة قطر، ويتعّين على املدارس 
أو رفع الرسوم  أو تعيين مدراء جدد،  )مثل تغيير املوقع،  تعديالت في أوضاعها  الخاصة التي تخطط إلجراء 

الدراسية .الخ.( الحصول على موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي. 

1.2 رؤية قطر الوطنية 2030 

تّم في العام 2008 إطالق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر التعليم بمثابة القاعدة األساسية التي ترتكز 
إليها النهضة في دولة قطر وتنمية املجتمع القطري، وكجزء من استراتيجيتها طويلة األمد تخطط وزارة التعليم 
والتعليم العالي ملواصلة تقديم املوارد املالية والبشرية لدعم مسيرة تطوير التعليم في الدولة، ومن أجل ذلك 

تسعى دولة قطر إلى تحقيق ما يلي:

نظام تعليمي يرقى إلى مستوى األنطمة التعليمية العاملية املتمّيزة ويتيح للمواطنين الفرص لتنمية  بناء    •
قدراتهم. 

•  زيادة عدد املؤسسات التعليمية وفرص البحث العلمي لألجيال القادمة 

رة، واملدارس والكليات والجامعات التي من شأنها أن ترفع 
ّ
•  إنشاء املؤسسات التربوية الجديدة للطفولة املبك

املستوى التعليمي للمواطنين واملقيمين. 

ي.  
ّ
• زيادة املوازنة املخّصصة للتعليم بحيث تتجاوز %13 من إجمالي الناتج املحل

•  زيادة اإلهتمام بتعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل تأهيل املزيد من املدارس لتصبح مراكز متخّصصة 
في دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في املجتمع.  

نها 
ّ
في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تعتزم دولة قطر تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مبني على املعرفة يمك

من تحقيق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية عالوة على التنمية املستدامة في كافة القطاعات في الدولة، وقد 
ساعد ذلك في لفت انتباه العديد من مستثمري القطاع الخاص الذين أقبلوا على االستثمار في قطاع التعليم 
األمر الذى أّدى إلى زيادة أعداد املدارس الخاصة إلى أن أصبحت شبكة خدمية تعليمية تلّبي الطلب املتزايد 

على الخدمات التعليمية للطلبة من مرحلة الحضانة إلى نهاية املرحلة الثانوية.

2.2 التوزيع الجغرافي )املناطقي( للمدارس في قطر  

سم التعليم في قطر بالتنّوع خاّصة وأن العديد من األقليات الوافدة قد أنشأت مدارس ومناهج تدريسية 
ّ
يت

 للمبادىء التوجيهية املوضوعة من قبل وزارة التعليم والتعليم 
ً
دار وفقا

ُ
 ت
ً
خاصة بها، ولكن هذه املدارس جميعا

العالي.

 2- نظرة عامة 
على قطاع التعليم
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199 مدرسة حكومية، وتتركز غالبية املدارس الحكومية والخاصة في منطقتي الدوحة  283 مدرسة خاصة و  482 مدرسة منها  يبلغ عدد املدارس القائمة في قطر 
ّدر بحوالي 63,497 في العام الدرا�سي 

ُ
  وعدد طلبة إجمالي ق

ً
ّدرت سعتها االستيعابية بحوالي 67,438 مقعدا

ُ
والرّيان، وتشتمل منطقة الدوحة على 112 مدرسة خاصة ق

  وعدد طلبة 
ً
ّدرت سعتها االستيعابية بحوالي 104,455 مقعدا

ُ
2019/2018 مما يشير إلى معّدل إشغال قدره %94، وهناك 111 مدرسة خاصة في منطقة الرّيان ق

ّدر بحوالي 99,317 في العام الدرا�سي 2019/2018 مما يشير إلى معّدل إشغال قدره 95%.
ُ
إجمالي ق

الرسم التوضيحي )1( التوزيع الجغرافي للمدارس الخاصة 

املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

111112810291111283عدد املدارس

104,45567,4382,6754,16021,97110,922693,944215,634عدد املقاعد

99,31763,4972,2603,66518,3087,641691,215195,972عدد امللتحقين بالدراسة

%3191%100%70%83%88%84%94%95%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد 69 املدارس 1 

نسبة اإلشغال %100  امللتحقين بالدراسة 69 

املقاعد 10,922 املدارس 11 

نسبة اإلشغال %70  امللتحقين بالدراسة 7,641 

املقاعد 4,160 املدارس 10 

نسبة اإلشغال %88  امللتحقين بالدراسة 3,665 

املقاعد 104,455 املدارس 111 

نسبة اإلشغال %95  امللتحقين بالدراسة 99,317 

املقاعد 2,675 املدارس 8 

نسبة اإلشغال %84  امللتحقين بالدراسة 2,260 

املقاعد 67,438 املدارس 112 

نسبة اإلشغال %94  امللتحقين بالدراسة 63,497 

املقاعد 3,944 املدارس 1 

نسبة اإلشغال %31  امللتحقين بالدراسة 1,215 

املقاعد 21,971 املدارس 29 

نسبة اإلشغال %83  امللتحقين بالدراسة 18,308 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 215,634 املدارس 283 

نسبة اإلشغال %91  امللتحقين بالدراسة 195,972 
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بلغ عدد سكان قطر حوالي 2.79 مليون نسمة حسب اإلحصائية التي نشرت في أواخر شهر مارس 2020، ويقطن غالبية السكان في العاصمة الدوحة ومنطقة الرّيان، 
ويلتحق أبناء الوافدين باملدارس الخاصة الدولية في الدوحة باعتبار أن معظم الوافدين يعملون ويسكنون في العاصمة الدوحة، وقد قامت بعض املدارس بنقل مقاّرها 
من منطقة الدوحة إلى منطقة الرّيان في محاولة لخفض مصاريفها التشغيلية واإلقتراب من مناطق سكن املواطنين القطريين الستقطاب أبنائهم لإللتحاق بهذه املدارس.

لها، ومن هذه املدارس من يطّبق املناهج الهندية، والكندية، والسويسرية، والقطرية،   
ً
خذت بعض املدارس الخاصة ذات الطابع الدولي من منطقة الخور مقّرا

ّ
ات

واإليرانية، ثم إن منها من يطّبق املناهج البريطانية واألمريكية.

تمتاز منطقة الوكرة القريبة من الدوحة بارتفاع عدد الوافدين القاطنين فيها والذين يتنّقلون بينها وبين مقاّر عملهم في الدوحة بصورة يومية، ويدرس أبناء هؤالء 
الوافدين في بضع مدارس دولية خاصة في منطقة الوكرة تطّبق مناهج بريطانية وهندية وأمريكية.   

الرسم التوضيحي )2( التوزيع الجغرافي للمدارس الحكومية 

املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

795112131410812199عدد املدارس

54,95030,8718,6397,98211,0366,6013,08212,157135,318عدد املقاعد

50,36328,9718,5177,70410,4895,0742,1368,772122,026عدد امللتحقين بالدراسة

90%72%69%77%95%97%99%94%92%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد 3,082 املدارس 8 

نسبة اإلشغال %69  امللتحقين بالدراسة 2,136 

املقاعد 6,601 املدارس 10 

نسبة اإلشغال %77  امللتحقين بالدراسة 5,772 

املقاعد 7,982 املدارس 13 

نسبة اإلشغال %97  امللتحقين بالدراسة 7,704 

املقاعد 54,950 املدارس 79 

نسبة اإلشغال %92  امللتحقين بالدراسة 50,363 

املقاعد 8,639 املدارس 12 

نسبة اإلشغال %99  امللتحقين بالدراسة 8,517 

املقاعد 30,871 املدارس 51 

نسبة اإلشغال %94  امللتحقين بالدراسة 28,971 

املقاعد 12,157 املدارس 12 

نسبة اإلشغال %72  امللتحقين بالدراسة 8,772 

املقاعد 11,026 املدارس 14 

نسبة اإلشغال %95  امللتحقين بالدراسة 10,489 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 135,318 املدارس 199 

نسبة اإلشغال %90  امللتحقين بالدراسة 122,026 

] نظرة عامة على قطاع التعليم [ 



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 23

 وطالبة في العام 
ً
، وبلغ عدد الطلبة املسّجلين 50,363 طالبا

ً
يبلغ عدد املدارس الحكومية في منطقة الرّيان 79 مدرسة بإجمالي سعة استيعابية قدرها 54,950 مقعدا

الدرا�سي 2019/2018 مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال لهذه املدارس بلغت %92.

 
ً
، وبلغ عدد الطلبة املسّجلين في هذه املدارس 28,971 طالبا

ً
وبلغ عدد املدارس الخاصة في منطقة الدوحة 51 مدرسة  بإجمالي سعة استيعابية قدرها 30,871 مقعدا

وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال لهذه املدارس بلغت %94.

قّدم الخدمات التعليمية ملستحقيها مّجانا، وعلى الرغم من أن غالبية الطلبة 
ُ
ي الرسوم املدرسية بحيث ت

ّ
تتمّتع املدارس الحكومية في دولة قطر بتمويل من الدولة يغط

في  املدارس الحكومية هم من القطريين إال أنه يسمح لبعض فئات من الوافدين إلحاق أبنائهم بهذه املدارس.

وتشرف وزارة التعليم والتعليم العالي على كافة املدارس في الدولة لذا فإن هذه املدارس تقّدم خدمات تعليمية ذات جودة عالية بشكل عام. وتدير املدينة التعليمية، 
وهي إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع و مقّرها في منطقة الرّيان، 11 مدرسة و 9 جامعات.

تقسم املدارس الحكومية من حيث جنس الطلبة إلى قسمين، مدارس للبنين وأخرى للبنات، في حين أن املدارس الخاصة تكون في العادة مختلطة من الجنسين وال 
يتّم الفصل بين الجنسين إال في املراحل الدراسية العليا، ويبدأ التقويم املدر�سي في دولة قطر من أوائل شهر سبتمبر وينتهي في األسبوع الثالث من شهر يونيو، ويقسم 

العام الدرا�سي في املدارس في  قطر إلى فصلين دراسّيين.

 من حيث جودة التعليم
ً
3.2 ترتيب قطر عامليا

 في جودة التعليم 
ً
 أفاد تقرير القدرة التنافسية العاملية، الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي لعام 2017/2018، أن دولة قطر قد حققت املركز الخامس عامليا

ت مركز الصدارة في جودة 
ّ
 في جودة التعليم اإلبتدائي، واملركز السادس في جودة تعليم مادتي الرياضيات والعلوم، كما احتل

ً
العالي والتدريب، واملركز العاشر عامليا

التعليم اإلبتدائي والثانوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. 

الجدول )1( الترتيب العالمي لجودة التعليم

الترتيب العالمي لجودة التعليم

 البحرينالكويتُعماناإلماراتالسعوديةقطراملعايير واملحددات

1063167810434جودة التعليم اإلبتدائي

54112758924جودة التعليم العالي والتدريب

663138410631جودة تعليم مادتي الرياضيات والعلوم

7521511611134جودة إدارة املدارس

ر خدمة اإلنترنت في املدارس
ّ
195713798836توف

ر الخدمات التدريبية املتخصصة
ّ
22672411312136توف

276315488628مدى ونطاق تدريب املوظفين

املصدر: تقرير التنافسية العاملية 2018--2017
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الرسم التوضيحي )3( نظام التعليم في قطر  

ةيئادتبإلا

يئادتبإلا لبق ام

ةيوناثلا

ةيدادعإلا

ةرّكبملا ةلوفطلا
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4.2 أنواع املدارس

الرسم التوضيحي )4( أنواع املدارس في قطر

1بّوابة حكومة قطر اإللكترونية “حكومي”

أنواع 
املدارس

ا��اصة  ا��كومية

عر�ية جاليات دولية

املدارس الحكومية: املدارس الحكومية مدارس قطاع عام يتّم تمويلها من قبل الدولة ويتّم توظيف هيئاتها التدريسية واإلدارية بطريقة التوظيف املركزي الحكومي، 
ويعتمد مقدار التمويل املمنوح للمدرسة على عدد املدّرسين الذين يعملون فيها والطلبة امللتحقين بالدراسة فيها، ويدرس الطلبة القطريون في املدارس الحكومية 
دّرس في 

ُ
ة1 ،وتقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بوضع املناهج التي ت

ّ
باملّجان، وقد تّم في العام 2010 تحويل كافة املدارس الحكومية إلى مدارس )حكومية( مستقل

املدارس الحكومية، وتشتمل هذه املناهج مواّد دراسية إلزامية هي اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والدراسات اإلسالمية، والعلوم.  

ر هذه 
ّ
املدارس الخاصة: يتألف قطاع التعليم الخاص من مجموعة ضخمة من املدارس الخاصة املتنوعة من حيث املناهج واللغات املستخدمة في التدريس، وتوف

املدارس خدماتها التعليمية لكافة املراحل التعليمية ابتداّء من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر )الثانوية العامة(، ويتّم تشغيل املدارس الخاصة إما على 
شكل مؤسسات تجارية أو على شكل مؤسسات غير ربحية ترعاها سفارات البلدان التي تتبع لها، وهناك تباين كبير في مبالغ الرسوم الدراسية التي تفرضها املدارس 

الخاصة.

ترك للمدارس الخاصة الحّرية في تطبيق املناهج التي تحّددها ولكن يتعّين عليها أن تضّمن املواّد اإللزامية التي حّددتها وزارة التعليم والتعليم العالي وهي اللغة 
ُ
وت

العربية، والتاريخ، والدراسات اإلسالمية في مناهجها، ويطبق العديد من املدارس األجنبية الخاصة مناهج ذات معايير مطابقة لتلك املطّبقة في البلدان األصلية لهذه 
املدارس ولكن يتعّين على جميع املدارس استيفاء اشتراطات نظام االعتماد املدر�سي الوطني في قطر والذي يشرف عليه معهد التقييم التابع لوزارة التعليم والتعليم 

العالي، وتقسم املدارس الخاصة إلى الفئات التالية:        

• املدارس الدولية: وتختار هذه املدارس املناهج الدراسية املطّبقة في البلدان األصلية التي تتبع لها، ومن املناهج الدولية الشائعة التطبيق في قطر املناهج األمريكية، 
واملناهج البريطانية، ومناهج البكالوريا الدولية، واملناهج الهندية أو ما يعرف باسم )CBS**(، واملناهج الكندية، واملناهج الفرنسية، واملناهج الباكستانية، وغيرها. 

• مدارس الجاليات: وهي مدارس يتّم تأسيسها في قطر إّما من قبل جالية تسكن في منطقة معّينة أو من قبل الشركات الكبرى بهدف تقديم خدمات تعليمية ألبناء 
موظفيها توازي تلك املقّدمة في بلدانها األصلية، ومن األمثلة على مدارس الجاليات في قطر املدرسة التونسية، واملدرسة السورية، واملدرسة الفلبينية، واملدرسة 

السودانية، واملدرسة اللبنانية، واملدرسة السريالنكية.  

• املدارس القطرية الخاصة: وهي مدارس تتبع قطاع التعليم الخاص يتّم تشغيلها إما على شكل مؤسسات تجارية أو على شكل مؤسسات مجتمعية غير ربحية وتطّبق 
املناهج القطرية واملعايير القطرية الخاصة بكافة املواضيع التي تدّرسها، وتلتزم هذه املدارس بتطبيق كافة السياسات املّتبعة في املدارس الحكومية، وهناك تباين 
كبير في مبالغ الرسوم الدراسية التي تفرضها هذه املدارس، وكبقية املدارس الخاصة يتعّين على هذه املدارس تضمين املواّد اإللزامية التي حّددتها وزارة التعليم 

والتعليم العالي وهي اللغة العربية، والتاريخ القطري )باللغة العربية(، والدراسات اإلسالمية )باللغة العربية( في مناهجها.
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5.2  نظام القسائم التعليمية

 للمعايير والشروط 
ً
يطبق نظام القسائم التعليمية الصادر بموجب، على جميع الطالب القطريين املسجلين باملدارس التي تختارها وزارة التعليم والتعليم العالي، وفقا

وسياسة القبول والتسجيل التي تحددها الوزارة.

وُيقصد بالقسائم التعليمية مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية املقررة باملدارس الخاصة املعتمدة من قبل الوزارة، ويهدف نظام 
القسائم التعليمية إلى تشجيع املواطنين القطريين على إلحاق أبنائهم باملدارس الخاصة لتعزيز فرص التمّيز لدى الطلبة، وإتاحة فرص تنافسية بين املدارس وبالتالي 
تحسين جودة التعليم في دولة قطر، ويسعى نظام التعليم في دولة قطر للتحّول إلى نظام متكامل يحقق التنويع في مصادر التعليم وإتاحة الخيارات في الحصول عليه 

 إلى اإلرتقاء بجودة التعليم في الدولة. و يغطي نظام القسائم التعليمية املدارس الحكومية والخاصة التي تلتزم باملعايير التي تحددها الوزارة.
ً
وصوال

وتكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أق�سى قدره )28,000( ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدرا�سي الواحد في جميع املراحل، 
وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي سداد قيمة القسائم التعليمية املستحقة للمدارس املشار إليها عن جميع الطالب القطريين املسّجلين بهذه املدارس. وقد أفادت 
 78  وطالبة عبر 

ً
24,592 طالبا 2017 بلغ  مصادر في وزارة التعليم والتعليم العالي أن عدد الطلبة القطريين الذين استفادوا من نظام القسائم التعليمية في العام 

مدرسة معتمدة في برنامج القسائم التعليمية، ويشمل هذا البرنامج في الوقت الراهن 99 مدرسة تستفيد من خدماتها  حوالي 20,000 من الطلبة القطريين.

6.2 الرسوم الدراسية

ستخدم في العملية 
ُ
كما ت من املرحلة اإلبتدائية حتى الدراسات الجامعية العليا،  نظام التعليم في قطر نظام متكامل يشتمل على كافة املراحل التعليمية ابتداّء 

التعليمية أفضل املناهج واملصادر التعليمية الدولية، وقد قامت دولة قطر بتأسيس املدينة التعليمية التي تحتضن العديد من فروع  محلّية لكليات وجامعات عاملية 
 لجودة مستوى التعليم وكون الرسوم الدراسية في متناول الجميع2، كما أّسست بعض املدارس 

ً
ذائعة الصيت، ويفّضل العديد من الطلبة الدراسة في قطر نظرا

 لها في قطر مما عّزز قطاع التعليم الخاص في الدولة. وتكون الرسوم الدراسية مستحقة الدفع قبل بداية العام الدرا�سي، ويبّين الجدول رقم )2( أدناه 
ً
الدولية فروعا

 بأن الرسوم الدراسية تختلف من 
ً
 لنوع املناهج التي تطّبقها واملرحلة التعليمية املعنية، علما

ً
معّدل الرسوم الدراسية السنوية التي تفرضها املدارس الخاصة تبعا

مدرسة ألخرى ويتّم تحديد قيمتها بناء على عدة عوامل مثل موقع املدرسة، والخدمات اإلضافية التي تقّدمها للطلبة، والبنى التحتية الخاصة باملدرسة.       

عة حسب نوع املناهج املطّبقة في املدارس 
الجدول )2( معّدالت الرسوم املدرسية موزّ

معّدالت الرسوم املدرسية موّزعة حسب نوع املناهج املطّبقة في املدارس 

املدارس الثانوية )ريال قطري(املدارس اإلبتدائية )ريال قطري(مدارس ما قبل اإلبتدائية )ريال قطري(املناهج

32,000 - 19,00070,000 - 12,00053,000 - 46,000البريطانية

42,000 - 39,00074,000 - 34,00065,000 - 55,000البكالوريا الدولية

51,000 - 29,00075,000 - 19,00058,000 - 35,000األمريكية

8,000 - 4,80016,000 - 4,00011,000 - 9,000الهندية

2https://worldscholarshipforum.com/

املصدر: املواقع اإللكترونية للمدارس
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مدارس�ح�ومية مدارس�خاصة

 54% قطر��ن

 46% غ���قطر��ن

 81% غ���قطر��ن

 19% قطر��ن

7.2 جنسيات الطلبة في املدارس الحكومية والخاصة 

تدرس في مدارس نظام التعليم في قطر مجموعات من الطلبة القطريين وغير القطريين، وقد أظهرت إحصائيات العام الدرا�سي 2019/2018 أن نسبة الطلبة القطريين 
في املدارس الحكومية كانت 54% في حين بلغت نسبة الطلبة غير القطريين في هذه املدارس 46%، وقد كانت نسبة الطلبة غير القطريين في املدارس الخاصة والبالغة 
)81( أعلى بكثير من نسبة الطلبة القطريين في هذه املدارس والتي بلغت )19%( فقط، كما تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة الطالبات القطريات في املدارس الحكومية 
طالبة في حين كان عدد الطلبة البنين املسّجلين في املدارس الخاصة والبالغ   )34,925( كانت عالية إذ بلغ عدد الطالبات القطريات املسّجالت في هذه املدارس 

 في الجانب املرتفع.
ً
 كان أيضا

ً
)86,211( طالبا

الرسم البياني )2( النسب املئوية ألعداد الطلبة حسب أنواع املدارس 2019/2018 

عة حسب  الجنس وأنواع املدارس، 2019/2018
الجدول )3( نسبة الطلبة موزّ

نسبة الطلبة موّزعة حسب  الجنس وأنواع املدارس، 2019/2018

الطلبة
املدارس الخاصةاملدارس الحكومية

اإلجماليبناتبنيناإلجماليبناتبنين

19.1%17.4 %20.7 %54.3 %55.2%53.2%قطريين

80.9%82.6 %79.3 %45.7 %44.8%46.8%غير قطريين

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي وجهاز التخطيط واإلحصاء

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي وجهاز التخطيط واإلحصاء
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19%
48%

16%
15%

2%

ما�قبل�اإلبتدائيةالثانو�ةاإلعداديةاإلبتدائية

إجما�� عدد الطالب: 325,510

ا��ضانة

8.2 إجمالي أعداد الطلبة في قطر من حيث املراحل التعليمية  

يمتاز قطاع التعليم في قطر بالتنّوع لدرجة أن تقوم بعض املدارس بتطبيق نفس املناهج الدراسية ولكن ملراحل تعليمية مختلفة، وتقسم املراحل التعليمية في قطر 
رة، ومرحلة ما قبل اإلبتدائية، واملرحلة اإلبتدائية، واملرحلة اإلعدادية، واملرحلة الثانوية(، وتشير إحصائيات وزارة التعليم 

ّ
إلى خمس مراحل: ) مرحلة الطفولة املبك

 وطالبة، وتدّل هذه األرقام على نمّو 
ً
والتعليم العالي إلى إجمالي عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الحكومية والخاصة في قطر لعام 2019/2018 قد بلغ 325,510 طالبا

قدرة )3.1%( مقارنة بالعام الذي سبقه، وقد كان عدد طلبة املرحلة اإلبتدائية األكبر بين املراحل حيث بلغت نسبته 41% من إجمالي عدد الطلبة املسّجلين يليه عدد 
طلبة املرحلة اإلعدادية ونسبته )18%( ثم عدد طلبة املرحلة الثانوية ونسبته )16%(، ثّم عدد طلبة مرحلة ما قبل اإلبتدائية ونسبته )15%(، ثم عدد طلبة مرحلة 

الطفولة املبكرة ونسبته )3%( من إجمالي عدد الطلبة املسّجلين.

الرسم البياني )3( عدد الطلبة حسب املراحل التعليمية، 2019/2018

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

 في ذلك مسيرة التنمية 
ً
 مواكبا

ً
 ومستمّرا

ً
 ثابتا

ً
تنقسم املدارس في قطر إلى فئتين: املدارس الحكومية واملدارس الخاصة، وقد شهد عدد املدارس الدولية في قطر نمّوا

 الرتفاع نسبة السكان من الوافدين مقارنة بنسبة املواطنين وتقديم املدارس الخاصة العديد من الخيارات في املناهج  فإن 
ً
وتنامي أعداد الوافدين في الدولة، ونظرا

وتمتاز املدارس الحكومية   ،)122,026( يفوق عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الحكومية والبالغ   )203,484( عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الخاصة والبالغ 
بارتفاع نسبة الطلبة من اإلناث مقارنة بعدد الذكور في حين تفوق نسبة الذكور نسبة اإلناث في املدارس الخاصة.
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الجدول )4( نسبة الطلبة حسب املرحلة التعليمية والجنس ونوع املدرسة، 2019/2018

 نسبة الطلبة حسب املرحلة التعليمية والجنس ونوع املدرسة، 2019/2018

املرحلة التعليمية
ااملدارس الحكوميةاملدارس الخاصة

اإلجماليبناتبنيناإلجماليبناتبنين

3.7%1.7%2%---الحضانة

19.5%9.9 %9.6%7.3%3.8%3.5%ما قبل اإلبتدائية

49.3%24.9%24.4%46.5%23.2%23.3%اإلبتدائية

15.9%7.8%8.1%23.3%11.7%11.6%اإلعدادية

11.6%5.6%6%22.9%11.5%11.4%الثانوية

58,79963,227122,026107,91795,567203,484اإلجمالي

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي وجهاز التخطيط واإلحصاء

 وطالبة في العام الدرا�سي 
ً
325,510 طالبا إلى   2013/2012  وطالبة في العام الدرا�سي 

ً
232,345 طالبا إزداد إجمالي عدد الطلبة املسّجلين في املدارس في قطر من 

ب قدره )5.8%( خالل تلك العام، وقد كان النمّو في عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الخاصة سريع  الوتيرة إذ بلغ معّدل النمّو 
ّ
2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )3.9%( خالل تلك العام.
ّ
ب فيها )7%( في حين ازداد عدد الطلبة في املدارس الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
السنوّي املرك

الرسم البياني )4( أعداد الطلبة املسّجلين حسب أنواع املدارس، 2013/2012 - 2019/2018 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي
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9.2 تحليل العرض والطلب  

 وطالبة إلى 353,555 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 
ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس املسّجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 325,510  طالبا

ّ
من املتوق

 
ً
ع أن ترتفع إجمالي السعة اإلستيعابية للمدارس املسّجلة  في العام الدرا�سي 2019/2018  من 358,464 مقعدا

ّ
ب قدره )%1.7) ، كما من املتوق

ّ
بمعّدل نمّو سنوّي مرك

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني 
ّ
، ويتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

ً
 مما يشير إلى فائض في السعة اإلستيعابية قدره 35,793 مقعدا

ً
إلى 389,348 مقعدا

للفئات العمرية )تنبؤات البنك الدولي للنمو السكاني في قطر(، أما األعداد التقديرية املتوقعة للمقاعد املتاحة )السعة االستيعابية( فيتّم التوّصل إليها من خالل 
ع أن تكون متاحة في العام الدرا�سي 2019 – 2020  و 2024/2023  

ّ
ان، وبذلك يكون عدد املقاعد التي من املتوق

ّ
ر التاريخي لنسبة الطلبة من إجمالي عدد السك

ّ
املؤش

هو حاصل ضرب نسبة الطلبة من السكان في إجمالي عدد السكان.

الرسم البياني )5( إجمالي أعداد املقاعد املتاحة وأعداد الطلبة املسّجلين، 2013/2012 - 2019/2018 

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000

 389,348 
 353,555

 383,399 
348,153 

377,197 
342,521 

 370,995 
336,889 

364,666 
 331,142 

358,464 
325,510 

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

الرسم البياني )6( تنبؤات إجمالي عدد املدارس، 13-2012 و2024/2023 
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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ع أن يرتفع إجمالي عدد املدارس )مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية، واإلبتدائية، واإلعدادية، والثانوية( املسّجل في العام الدرا�سي 2019/2018  من 482 
ّ
من املتوق

ق األيدي العاملة الوافدة ، ودخول مستثمري 
ّ
)1.7%(، وتعتبر عوامل مثل تدف ب قدره 

ّ
2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك 524 مدرسة بحلول عام  مدرسة إلى 

 إلى حقل التعليم، وتزايد اإلهتمام بالتعليم بشكل عام في قطر، من املحّركات الرئيسية الدافعة لنمّو 
ً
القطاع الخاص من خالل مؤسسات تعليمية معروفة عامليا

قطاع التعليم في الدولة.

وتشير تقديرات النمّو في أعداد الطلبة في قطر إلى أن قطاع التعليم سيكون بحاجة إلى 42 مدرسة جديدة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 فقد تلّقت وزارة التعليم 
 إلقامة مدارس جديدة ملختلف املراحل التعليمية على مدى العام من 2020 إلى 2023 )راجع الفقرة 11-2 – الجدول 

ً
والتعليم العالي في العام 2019 حوالي 101 طلبا

رقم 6(.

 لإلجراءات الصارمة واإلشتراطات  واملعايير املتشّددة التي يتعّين على املتقّدمين بطلبات إنشاء املدارس الجديدة استيفاؤها فإن 
ً
أثبتت التجارب السابقة أنه نظرا

الطلبات املقّدمة بهذا الخصوص ال تحظى بالضرورة بموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي، ولكن إذا ما افترضنا حصول كافة الطلبات التي تّم تقديمها على موافقة 
 على وجود فائض في عدد املدارس العاملة في القطاع.  

ً
را

ّ
الوزارة خالل العام 2020 فإن ذلك سيكون مؤش

عة حسب  املوقع نوع املناهج املطّبقة، 2019/2018 
الجدول )5( عدد املدارس موزّ

عة حسب  املوقع نوع املناهج املطّبقة، 2019/2018
عدد املدارس موزّ

 البكالوريا البريطانيةاملناهج/  املوقع 
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

510%6%0%0%11%4%الضعاين

011%6%8%6%0%3%الخور والذخيرة

63111%39%28%23%44%39%الرّيان  

329%6%19%9%0%12%الوكرة

01%0%0%0%0%1%الشحانية

01%3%0%0%0%0%الشمال

30112%39%39%60%44%37%الدوحة

08%0%6%3%0%4%أم صالل

130935363340283اإلجمالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

بلغ عدد املدارس الخاصة في دولة قطر في العام الدرا�سي -2018 2019 حوالي 283 مدرسة، ويطّبق 46% من هذه املدارس، التي تقع الغالبية العظمى منها في مناطق 
الرّيان والدوحة، املناهج البريطانية ، وكذلك فإن منطقة الرّيان   تشتمل على أكبر عدد من املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية، و املناهج القطرية )املعايير الوطنية( 

و املناهج الهندية.
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الرسم البياني )7( املدارس الخاصة الجديدة القادمة حسب املناهج، 2019/2018 و2024/2023 

 أخرى القطر�ة الهندية األم��يكية ال��يطانية الب�الور�ا�الدولية
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** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 )2019  2018-( مدرسة خالل الفترتين   )24( أي بزيادة   2024/2023 مدارس في العام الدرا�سي   )307( تشير التقديرات إلى أن عدد املدارس الخاصة سيصل إلى 
ع أن تحظى املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية النصيب األكبر من هذه الزيادة )11 مدرسة( تليها املدارس التي تطّبق املناهج األمريكية، 

ّ
و)2024/2023(، ومن املتوق

ثّم الهندية، ثّم املدارس القطرية، تتبعها املدارس ذات املعايير واملناهج األخرى.

الرسم البياني )8( املدارس الخاصة الجديدة القادمة حسب املوقع، 2019/2018 و2024/2023 
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 الرتفاع الكثافة السكانية في هذه املناطق، وتتوافر فرص إلنشاء مدارس تطّبق 
ً
تتركز الغالبية العظمى من املدارس في قطر في منطقتي الدوحة والرّيان   وذلك نظرا

املناهج األمريكية والبريطانية فيهما، وتشير التقديرات إلى أنه سيتّم إضافة 10 مدارس للمدارس املوجودة في الدوحة و10 لتلك املوجودة في الرّيان   في العام الدرا�سي 
ب قدره )1.7%).

ّ
2024/2023 ليرتفع العدد اإلجمالي لهذه املدارس من )283( مدرسة إلى )307( مدارس، أي بمعّدل نمّو سنوّي مرك

10.2 طلبات إنشاء املدارس الجديدة 

 من طلبات إنشاء مدارس جديدة في قطر، كما تلّقت الوزارة طلبات من )101( مدرسة إما لتأسيس مدارس جديدة تابعة 
ً
استقبلت وزارة التعليم والتعليم العالي عددا

لها أو لتوسعة نشاطات وعمليات مدارسها الحالية في العام )-2019 2023(.

يوّضح الجدول التالي أعداد الطلبات املقّدمة إنشاء املدارس الجديدة::

الجدول )6( طلبات إنشاء املدارس الجديدة، 2019 – 2023

طلبات إنشاء املدارس الجديدة، 2019 – 2023

20192020202120222023املدارس الجديدة للفترة القادمة

إجمالي عدد طلبات إنشاء املدارس الجديدة 
التي تلقتها وزارة التعليم والتعليم العالي

568121411

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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11.2 تحليل البيئة الخارجية واملحيطة - تحليل بيست

لقد كان قطاع التعليم على الدوام في حالة توّسع وتطّور ليكون بمقدوره تلبية االحتياجات التعليمية لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين، إال أن هناك بعض 
ر إلى حّد كبير في القرارات التي يتّم اتخاذها في عملية التخطيط االستراتيجي.يعرض 

ّ
العوامل الخارجية املحيطة – مثل الظروف السياسية واإلقتصادية – التي تؤث

 للبيئة الخارجية املحيطة )تحليل العوامل السياسية واإلقتصادية، واإلجتماعية، والتكنولوجية( لقطاع التعليم في دولة قطر. 
ً
الرسم التوضيحي التالي تحليال

الرسم التوضيحي )5( تحليل البيئة الخارجية واملحيطة لقطاع التعلم في قطر

عوامل بيست 

السياسية 

اإلقتصادية 

اإلجتماعية

التكنولوجية

 على قطاع 
ً
 طفيفا

ً
 سلبيا

ً
حاصرة لها عنصر ضغط وقد كان لذلك أثرا

ُ
ل املناخ السيا�سي السائد في دولة قطر وعالقاتها بالدول امل

ّ
شك  •

ر الطلبة القطريون والطلبة من الدول املحاصرة بالقيود املفروضة على حركة تنّقل الطلبة فيما بين هذه 
ّ
التعليم في قطر، حيث تأث

الدول، كما كان لهذه القيود أثر سلبي على املدارس الحكومية / واملدارس العربية الخاصة التي كانت تستورد كتب مناهجها من 

حاصرة، خاصة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
ُ
الدول امل

الهيئات  في  والوظائف  املشتركة  املشاريع  كافة  في  القطريين  املواطنين  زيادة عدد  بهدف  الوظائف  تقطير  استراتيجية  تم وضع   •

ي املواطنين القطريين للمناصب والوظائف الهامة التي كان يشغلها 
ّ
كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تول واملؤسسات الحكومية، 

نهم من إشغال هذه املناصب والوظائف.  
ّ
األجانب وتزويد املواطنين بالتعليم والتدريب الذي يمك

من  مليار ريال قطري(   22.1( من إجمالي موازنة الدولة    )%3.1( يمثل حجم اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم   •

ي.  
ّ
إجمالي الناتج املحل

اهتمام الدولة بقطاع التعليم في إطار رؤيتها في توفير مستوى عالمي متميز من التعليم أّدى إلى استثمار الدولة ملوارد   •

ضخمة في سبيل تحديث نظام التعليم ودعم البنى التحتية لقطاع التعليم. 

 في دولة قطر ُيعّززه في ذلك ارتفاع نسبة النمّو السكاني الذي سّجل 
ً
 متسارعا

ً
يشهد الطلب على التعليم نمّوا  •

ب قدره 2.8% خالل العام من 2014 إلى 2018.
ّ
معّدل نمّو سنوّي مرك

تبلغ نسبة الوافدين في قطر 86% من إجمالي عدد السكان لذا برزت الحاجة للمدارس الدولية.  •

ر تنمية املوارد البشرية )HDI( وتصّدرت قائمة التنمية 
ّ

احتلت دولة قطر املرتبة 41 من بين 189 دولة في مؤش  •

 في املؤشر العالمي املذكور.  
ً
البشرية املرتفعة جدا

تلتزم الحكومة القطرية بتوفير تعليم عالي الجودة ملواطنيها وذلك بتشجيع املدارس الدولية على تأسيس فروع لها 

 
ً
في دولة قطر من خالل تقديم الحوافز لها على شكل تمويل وإعفاءات ضريبية، وتتيح املدارس الدولية أيضا

الفرصة للطلبة الوافدين للتعّرف على املثل والقيم والثقافة القطرية عبر املناهج التي تقّدمها لهؤالء الطلبة.

قامت وزارة   2030 رؤية قطر الوطنية  مية على ضوء 
ّ
لتحسين وتطوير العمليتين التدريسية والتعل  •

التعليم والتعليم العالي بوضع إطار لتعليم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت مبني على املعايير الدولية 

للمناهج التعليمية في هذا املجال إضافة إلى استخدام أحدث الوسائل واألجهزة التكنولوجية لتحقيق 

مية كما يعود بالنفع على العملية 
ّ
هذه الغاية مما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة في العملية التعل

التدريسية ويسهم في تطويرها. 

تواصل دولة قطر جهودها الرامية إلى تحديث قطاع اإلتصاالت والبنى التحتية املرتبطة به، وتقوم   •

املؤسسات التعليمية بتبني األساليب التدريسية الحديثة التي تعتمد على وسائل وبرامج املعلوماتية 

الحديثة واملتطّورة مثل اإلنترنت ونظام التخزين السحابي للبيانات.  

ع أن ينتشر على 
ّ
لقد بدأ التعليم اإللكتروني يأخذ مكانه في سوق الخدمات التعليمية في دولة قطر ويتوق  •

نطاق واسع، ومن األمثلة على هذا النوع من التعليم املبادرات التي قّدمتها وزارة اإلتصاالت واملواصالت 

القطرية لتنفيذ الدورات التدريبية عبر اإلنترنت، وبرامج التخطيط اإللكتروني .الخ.
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الخالصة: 

يتمّتع التعليم العالي في دولة قطر بسمعة طّيبة من حيث جودته النوعية، وقد زاد من ذلك دخول جامعات ومؤسسات تعليمية أجنبية إلى حقل التعليم في الدولة 
وحصول هذه الجامعات واملؤسسات على الكثير من التمويل والحوافز، وتبذل الحكومة القطرية الكثير من الجهد في سبيل تحويل اقتصادها إلى اقتصاد يعتمد على 
ذاته، لذا عمدت إلى اإلستثمار بقّوة في قطاع التعليم األمر الذي ساعد إلى حّد كبير في النمّو املتسارع للمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية في الدولة، وتولي وزارة 

ز على تدريس الطلبة باللغة اإلنجليزية.
ّ
التعليم والتعليم العالي الكثير من االهتمام باملناهج الدولية التي ترك

هناك بعض املبادرات التي تّم تبّنيها من خارج قطاع التعليم )وهي مبادرات ذات طبيعة اجتماعية وتكنولوجية وسياسية وغيرها( مثل استراتيجية توطين الوظائف، 
 من 

ً
 متأّصال

ً
وزيادة اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم، والتركيز على برامج مثل برنامج قطر الذكية وبرنامج التعليم اإللكتروني وهي برامج يراد لها أن تصبح جزءا

نظام التعليم في قطر وتمّهد الطريق أمام املزيد من مشاركة القطاع الخاص والجهات األجنبية في قطاع الخدمات التعليمية في املستقبل.
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نقاط القوة

الفرص

نقاط الضعف

التحديات

نجــد  اإلداري  الهــرم  منهجيــة  تطّبــق  التــي  املــدارس  عــدد  ــة 
ّ
لقل  

ً
نظــرا  •

املدرســون واإلداريــون عاجزيــن عــن اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها إحــداث 
تغييــر داخــل نظــام التعليــم.

علــى الرغــم مــن أن محــاوالت تحديــث نظــام التعليــم الســابقة قــد أدخلــت   •
 من اإلبداع واإلبتكار إال أن عدد املحاوالت واملبادرات التي تربط 

ً
نوعا

بيــن أداء الطلبــة وأداء املــدارس ضئيــل وال يــكاد يذكــر.

ــد مــن أن أداء 
ّ
 فــي التأك

ً
 محوريــا

ً
أّدت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي دورا  •

املــدارس واملدّرســين مطابــق ملعاييــر الجــودة العاليــة التــي ُوضعــت لتحكــم 
هــذا األداء، وباإلضافــة إلــى ذلــك قامــت مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم 
وتنميــة املجتمــع بتوفيــر املرافــق واملصــادر التعليميــة التــي تدعــم وتعــزز 

اإلبتــكار واإلبــداع واألبحــاث.
توافــد الجامعــات واملــدارس الدوليــة املتواصــل خــالل العقــد املا�ســي إلــى   •

قطــر ســاهم فــي رفــع مســتوى وجــودة التعليــم فــي الدولــة.
أّدى تدفــق الوافديــن إلــى قطــر بأعــداد كبيــرة إلــى زيــادة النمــّو الســكاني فــي 
الدولــة ممــا زاد مــن حجــم الطلــب علــى الخدمــات بصــورة ثابتــة ومســتمرة.

• إقامــة مــدن ذكيــة )مثــل مدينــة الوســيل( وبنــاء مــدارس جديــدة فــي املدينــة 
التعليميــة فــي الدوحــة يزيــد مــن توافــر الفــرص اإلســتثمارية فــي قطــاع 

التعليــم.

• تدفــق الوافديــن إلــى قطــر للعمــل فــي مشــاريع إنشــاء البنــى التحتيــة لــكأس 
العالــم 2022 يمّهــد الطريــق أمــام إنشــاء مراكــز للتعليــم املنهــي.

إن مــن شــأن بعــض التعليمــات واألحــكام التــي تفرضهــا وزارة التعليــم   •
والتعليــم العالــي ضمــن إطــار تنظيــم الرســوم الدراســية مثــل الســماح 
للمــدارس التــي تكّبــدت خســائر برفــع قيــم الرســوم الدراســية أن تثّبــط 
عزيمــة الداخليــن الجــدد ) يمــن فيهــم األجانــب( وتجعلهــم  يتراجعــون عــن 

مشــاريع إنشــاء مــدارس لهــم فــي الدولــة. 
مــن شــأن تزايــد املؤسســات التعليميــة الدوليــة فــي قطــرأن يزيــد مــن حــّدة   •

املنافســة فــي قطــاع التعليــم فــي الدولــة. 

)SWOT(  12.2 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

يتمّتع اإلقتصاد القطري بالكثير من نقاط القّوة والتي من شأنها استقطاب فرص األعمال الصاعدة القابلة للنمّو واإلستدامة واملساهمة في دعم قطاع التعليم في 
 لنقاط القوة والضعف والفرص 

ً
الدولة، ولكن وفي الوقت ذاته تواجه البالد بعض التحّديات التي تحّد من زخم التنمية، ويعرض الرسم التوضيحي التالي تحليال

والتهديدات  املحيطة بقطاع التعليم في دولة قطر:

الرسم التوضيحي )6( تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع التعيلم في قطر
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الخالصة: 

ق كبير في أعداد الوافدين ودخول  العديد من املؤسسات التعليمية العاملية إلى حقل التعليم في الدولة 
ّ
 بتدف

ً
 مدفوعا

ً
 متسارعا

ً
يشهد  قطاع التعليم في دولة قطر نمّوا

 مع ما تضّمنته 
ً
 من موازنتها السنوية للتعليم تماشيا

ً
 كبيرا

ً
 عن اإلقبال املتزايد على التعليم الخاص والتعليم العالي، وقد خّصصت الحكومة القطرية جزءأ

ً
فضال

د على أهمية فعالية العملية التدريسية، وتحسين املناهج والنتائج التعليمية، وتعزيز اإلنتاجية في نظام التعليم، ومع 
ّ
رؤية قطر الوطنية 2030 من ركائز  والتي تؤك

تزايد معّدالت النمّو لقطاع التعليم في قطر بات هذا النظام يواجه بعض التحديات والتهديدات والتي من بينها تزايد حجم التنافسية ، وارتفاع الرسوم الدراسية، 
 أمام استمرارية الثبات في معّدالت النمّو في قطاع التعليم في دولة قطر. )راجع الفقرة 

ً
ل  هذه التحديات عائقا

ّ
واإلزدواجية في تطبيق التغييرات في نظام التعليم ، وتشك

قة بتأسيس املدارس في قطر(.
ّ
2-8 من هذا التقرير لإلطالع على التحليل التفصيلي للعوامل الرئيسية للنجاح واملخاطر املحتملة املتعل
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ر 
ّ
رة في قطر في تقديم خدمات الرعاية املتكاملة لألطفال حيث توف

ّ
ل دور مدارس أو مرافق الطفولة املبك

ّ
يتمث

لهم البيئة والظروف املناسبة لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في العديد من املجاالت وذلك من خالل تطبيق مناهج 
رة  بتقديم 

ّ
ومبادئ تعليمية مبنية على أسس علمية، وال تسمح قوانين التعليم في قطر ملدارس الطفولة املبك

في  التنموية للنشء  الخدمات التعليمية إنما تسمح لها بتقديم خدمات رعاية هؤالء األطفال. وتندرج املهاّم 
رة ضمن اختصاصات وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون األجتماعية والتي تشرف 

ّ
مرحلة الطفولة املبك

رة في الدولة وتقوم بوضع املعايير التي تحكم مختلف الجوانب املتعلقة بإنشاء 
ّ
على عمل مدارس الطفولة املبك

وتشغيل هذه املدارس والتي من بينها:

رة والبيئة التعليمية فيها.
ّ
• اشتراطات مواقع مدارس الطفولة املبك

• اشتراطات الصحة والسالمة واألمن

• مؤهالت موظفي هذه املدارس ومستوياتهم املهنية

• الرسوم الدراسية اللتحاق الطلبة بهذه املدارس

املؤسسات  لقيام  الالزمة  التراخيص  بمنح  األجتماعية   والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  وزارة  وتقوم 
رة.

ّ
الحكومية وشبه الحكومية والشركات واألفراد بتأسيس وإنشاء مدارس الطفولة املبك

رة   
ّ

1.3 تحليل العرض ملدارس مرحلة الطفولة املبك

 ، في التطّور املبكر لألطفال قبل التحاقهم باملدارس النظامية   
ً
 محوريا

ً
رة  دورا

ّ
تؤّدي مدارس الطفولة املبك

رة على تعزيز وتحسين األداء الدرا�سي للطلبة عند بلوغهم مراحل 
ّ
حّسن ملرحلة الطفولة املبك

ُ
ويعمل النظام امل

.
ً
الدراسة االعدادية والثانوية مستقبال

رة من 108 مدارس في العام الدرا�سي 
ّ
ازداد عدد املدارس التي تقّدم خدماتها التعليمية لألطفال في املرحلة املبك

ب قدره )%9.3(
ّ
2013/2012 إلى 184 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018  ُمسّجلة معّدل نمّو سنوّي مرك

التابعة ملدارس أخرى ومدارس  رة  
ّ
) وتشمل األرقام الواردة في هذا الجزء من التقرير مدارس الطفولة املبك

رة  القائمة بذاتها(. 
ّ
الطفولة املبك

مرحلة الطفولة   .3
رة في قطر  

ّ
املبك
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رة، 2013/2012 - 2019/2018
ّ

الرسم البياني )9( مدارس الطفولة املبك
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ي، ولكي يتّم تطبيق معايير تعليمية 
ّ
كانت األساليب التدريسية املّتبعة في قطر قبل التوّصل إلى تطوير نظام التعليم الحالي أساليب تقليدية ذات طابع عربي وتراثي محل

ذات طابع عالمي تخفف من وطأة التشّدد في النظام التعليمي تّم تأسيس املدارس الحكومية املعاصرة كما تّم وضع معايير تعليمية جديدة فّعالة ليتّم تفعيلها إلى جانب 
 من خالل برامج التطوير الوظيفي 

ً
املعايير العاملية بهدف اإلرتقاء بمستوى تعليم االجيال القطرية، وكذلك بوشر بتحسين املستوى املنهي للمدّرسين وتطويرهم وظيفيا

للمدّرسين وحصولهم على التراخيص الالزمة ملزاولة مهنة التدريس.

 عن الفرص الوظيفية املجزية 
ً
وقد استقطب قطاع التعليم في قطر الكثير من الكوادر التدريسية املدّربة والناطقة باللغة اإلنجليزية التي توافدت إلى الدولة بحثا

املتوافرة في هذا القطاع. 

رة يقتصر على النساء اللواتي يعملن كمدّرسات في هذه 
ّ
منذ زمن بعيد ونظام التعليم في قطر يعاني من نقص في أعداد املدّرسين، والعمل في مدارس الطفولة املبك

 لنوع املناهج التي تطّبقها هذه املدارس.
ً
املدارس، وتتألف مجموعات املدّرسات العامالت في املدارس إما من املواطنات أو من الوافدات وذلك تبعا

 من 1,214 مدّرسة في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 1,286 مدّرسة في العام الدرا�سي 2019/2018 . 
ً
رة ارتفاعا

ّ
شهد عدد املدّرسات في مدارس الطفولة املبك
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رة، 2013/2012 - 2019/2018 
ّ

الرسم البياني )10( مّدر�سي الطفولة املبك

رة، 2013/2012 - 2019/2018 
ّ

الرسم البياني )11( نسبة الطلبة إلى املّدرسين في مدارس  الطفولة املبك
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إنخفض معّدل نسبة الطلبة إلى نسبة املدّرسات من 11.7 في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 5.8 في العام الدرا�سي 2019/2018 . 
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ل ما نسبته 75% من إجمالي العدد املسّجل 
ّ
رة ذروته في العام الدرا�سي 2013/2012  حيث شك

ّ
بلغ عدد الطلبة من غير القطريين املسّجلين في مدارس الطفولة املبك

 
ً
 إلى أن وصلت إلى 62% في العام الدرا�سي 2019/2018 )7,511 طالبا

ً
 تدريجيا

ً
 وطالبة إال أن هذه النسبة شهدت تراجعا

ً
من هؤالء الطلبة والبالغ )14,193( طالبا

رة  ليست إلزامية في قطر إال أن معظم مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية تشترط حصول الطالب على شهادة من 
ّ
وطالبة(، وعلى الرغم من أن مرحلة الطفولة املبك

رة.
ّ
رة لتسجيله في مرحلة ما قبل اإلبتدائية لذا يفّضل الوافدون إلحاق أبنائهم في مدارس الطفولة املبك

ّ
مرفق طفولة مبك

رة ألبنائهم  بناء على عدة عوامل منها طبيعةاملناهج التي تطّبقها هذه املدارس، والرسوم املدرسية التي يتعّين عليهم دفعها، وقرب 
ّ
يختار الوافدون مدارس الطفولة املبك

هذه املدارس من أماكن سكناهم،وسمعة هذه املدارس، واملزايا والخدمات التي تقّدمها هذه املدارس.

ز على اختيار املؤسسات التعليمية التي تطّبق املبادئ التعليمية املرعية في بلدها األصلي، لذا فإن 
ّ
 للتنّوع اإلثني الكبير للوافدين في قطر فإن كّل من اإلثنيات ترك

ً
نظرا

رة األجنبية في تزايد ثابت ومستمّر، حيث ازدادت نسبة هؤالء الطلبة من 89% في العام الدرا�سي 2013/2014 إلى 
ّ
عدد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك

95% في العام الدرا�سي 2019/2018 .

رة
ّ

3.2 تحليل الطلب على مدارس  مرحلة الطفولة املبك

عنى برعاية األطفال حتى سن 4 سنوات وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، ويتم تحديد حجم الطلب على خدمات مدارس  
ُ
رة هي مرافق تربوية ت

ّ
مدارس الطفولة املبك

رة  على أساس عدد الطلبة الذين يتّم إلحاقهم بهذه املرافق.
ّ
الطفولة املبك

سمت معّدالت أعداد الطلبة – 
ّ
رة بصورة ثابتة ومستمّرة منذ العام الدرا�سي 2014/2015 حتى يومنا هذا، وقد ات

ّ
ازداد عدد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك

الذكور واإلناث - املسّجلين في هذه املدارس باالستقرار خالل العام الدرا�سي من 2016-2015 إلى 2019/2018  وبلغت نسبة البنين 54% من مجموع الطلبة املسجلين 
رة  في حين بلغت نسبة البنات 46% من هذا املجموع. 

ّ
في مدارس الطفولة املبك

رة حسب الجنس والجنسية، 2013/2012 - 2019/2018 
ّ

الرسم البياني )12( الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك
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رة حسب نوع املدرسة،2013/2012 - 2019/2018
ّ

الرسم البياني )13( الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك
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 خالل السنوات القليلة املاضية، وتشير نتائج املقابالت امليدانية التي تّم إجراؤها 
ً
 ومستقّرا

ً
 ثابتا

ً
رة في قطر نمّوا

ّ
شهدت أعداد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك

رة في قطر في العام الدرا�سي 2019/2018 
ّ
مع أصحاب املصلحة والجهات املعنية بهذه املدارس إلى أن معّدل النمّو في أعداد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك

قد بلغ 4% مقارنة بالعام الدرا�سي الذي سبقه.
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املصدر: تحليالت فريق العمل بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء والبنك الدولي 

رة في قطر 
ّ

3.3 تنبؤات إجمالي عدد الطلبة في مدارس الطفولة املبك

دفع التزايد في رأس املال الفكري في املنطقة وتزايد أعداد الوافدين إلى دولة قطر إلى زيادة الطلب على الخدمات التعليمية عالية الجودة في الدولة، ومن املتوقع أن 
 وطالبة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 بعد أن كان هذا اإلجمالي عند 

ً
رة في قطر إلى 8,158 طالبا

ّ
ع التحاقهم بمدارس الطفولة املبك

ّ
يصل إجمالي عدد الطلبة املتوق

، ولكي تتّم تلبية الطلب املتزايد على 
ً
ب قدره )1.7%( سنويا

ّ
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 أي أن هذه األعداد ستتزايد بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
7,511 طالبا

 
ً
رة في قطر، وتشير التنبؤات إلى أن عدد هذه املدارس سيزداد من 184 مرفقا

ّ
رة سيتّم إنشاء املزيد من مدارس الطفولة املبك

ّ
الخدمات التعليمية ملرحلة الطفولة املبك

رة خالل السنوات 
ّ
 بحلول العام الدرا�سي 2024/2023  مما يشير إلى توافر الفرص النشاء 16 من مدارس الطفولة املبك

ً
في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 200 مرفقا

 وطالبة. 
ً
الخمس القادمة، وقد تّم تقدير عدد املدارس املطلوب إنشاؤها على أساس أن معدل الطاقة اإلستيعابية للمرفق الواحد هو )41( طالبا

رة، 2019/2018 و2024/2023
ّ

الرسم البياني )14( تنبؤات طلبة ومدارس الطفولة املبك

اإلفتراضات

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني للفئات العمرية التي يقّدمها البنك الدولي والتي تعتمد بدورها على الفئة العمرية 
ّ
يتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

املحددة للطالب في كل سنة أكاديمية ، وقد تّم اعتماد معّدل عدد الطلبة املسّجيلن في كّل مدرسة من املدارس كمعيار لتقدير عدد املدارس املتوقع حتى العام الدرا�سي 
.2024/2023
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4.3 النتائج الرئيسية املستخلصة  

رة ، حيث ازدادت نسبة هؤالء الطلبة من 89% في العام 
ّ
أّدى التنّوع اإلثني الكبير في قطر إلى تزايد ثابت ومستمّر في عدد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك  •

الدرا�سي 2013/2014 إلى 95% في العام الدرا�سي 2019/2018.

 وطالبة بحلول 
ً
 وطالبة  في العام الدرا�سي 2019/2018  إلى )8,158( طالبا

ً
رة  من 7,511 طالبا

ّ
ع أن يزداد عدد الطلبة املسّجلين في مدارس الطفولة املبك

ّ
من املتوق  •

ب قدره )%1.7(.
ّ
العام الدرا�سي 2024/2023 أي بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )9.3%(  في العام الدرا�سي 
ّ
رة القائمة بذاتها  و مدارس الطفولة املبكرة التابعة ملدارس أخرى بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
ازداد عدد مدارس الطفولة املبك  •

2013/2012 إلى 2019/2018 .

 بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 أي بزيادة 
ً
 في العام الدرا�سي 2019-2019 إلى 200 مرفقا

ً
رة من 184 مرفقا

ّ
ع أن يزداد عدد مدارس الطفولة املبك

ّ
من املتوق  •

16 مدرسة جديدة على مدى السنوات الخمس القادمة.

رة زيادة في عدد املدّرسات حيث ارتفع  عددهن من 1,214 مدّرسة في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 1,286 مدّرسة 
ّ
•  واكب الزيادة في عدد مدارس الطفولة املبك

في العام الدرا�سي 2019/2018 . 

رة ألبنائهم  بناء على عدة عوامل منها طبيعةاملناهج التي تطّبقها هذه املدارس، والرسوم املدرسية التي يتعّين عليهم 
ّ
يختار أولياء األمور مدارس الطفولة املبك  •

 في نجاح 
ً
 هاما

ً
دفعها، وقرب هذه املدارس من أماكن سكناهم،وسمعة هذه املدارس، واملزايا والخدمات التي تقّدمها هذه املدارس، وتلعب هذه العوامل دورا

رة.
ّ
مشاريع إنشاء مدارس أو مدارس جديدة ملرحلة الطفولة املبك
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1.4 تحليل العرض لخدمات مرحلة ما قبل اإلبتدائية  

مدرسة   293 حوالي   2019/2018 العام الدرا�سي  يبلغ عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية في قطر في 
وقد شهد عدد مدارس مرحلة  مدارس مختلطة،   210 مدرسة للبنين و   37 مدرسة للبنات و   46 من بينها 
ب 

ّ
مرك نمّوا بمعّدل نمّو سنوّي    2019/2018 و   2013/2012 ما قبل اإلبتدائية في قطر في العام الدرا�سي 

لت حصص مدارس  مرحلة ما قبل اإلبتدائية املختلطة الخاصة، وهي مدارس تعود 
ّ
قدره ) 7.42%(، وقد شك

ملستثمرين من القطاع الخاص، حوالي 71% من إجمالي عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية في قطر خالل 
األعوام السبعة املاضية.

مرحلة ما قبل   .4
اإلبتدائية في قطر   

] مرحلة ما قبل اإلبتدائية في قطر [ 
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الرسم البياني )15( إجمالي عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية حسب الجنس ونوع املدرسة،2013/2012 - 2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

كانت الزيادة السكانية، بين املواطنين والوافدين على حّد سواء، وراء الزيادة في الطلب على الخدمات التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة في قطر، ويتمّتع قطاع 
التعليم الخاص بحّصة سوقية أعلى من مثيلتها في القطاع العام حيث وصلت حصة القطاع الخاص 75% من إجمالي عدد املدارس في العام الدرا�سي 2019/2018 

كما أن معّدل النمّو في أعداد مدارس القطاع الخاص ُيعّد أسرع من معّدل النمو ملدارس القطاع العام.  

ينّص اإلطار الوطني للمؤهالت على وجوب حصول جميع مدّر�سي مرحلة ما قبل اإلبتدائية على شهادة بكالوريوس أو شهادة دراسات جامعية عليا ملزاولة عملهم 
وعلى توظيفهم برواتب مجزية وذلك بهدف استقطاب املدّرسين من ذوي الكفاءة إلشغال هذه الوظائف. وتقتصر  وظائف التدريس في مرحلة ما قبل اإلبتدائية على 
النساء اللواتي يعملن كمدّرسات في هذه املدارس كون القانون ال يسمح بإشغال هذه الوظائف إال للنساء، وتتألف مجموعات املدّرسات العامالت في املدارس إما من 

املواطنات أو من الوافدات، ولكن وظائف التدريس في مدارس ما قبل اإلبتدائية الخاصة تقتصر على املدّرسات الوافدات.

شهدت حصة املدرسات القطريات، منذ العام الدرا�سي 2013/2014 معّدل نمّو أسرع من حصة غير القطريات من املدرسات ، وفي العام الدرا�سي 2019/2018 وصل 
عدد املدّرسات في مدارس ما قبل اإلبتدائية إلى 3,502 بلغت نسبة القطريات من بينهن 79% في حين بلغت نسبة غير القطريات 21% فقط. 
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الرسم البياني )16( مدّرسات مرحلة ما قبل اإلبتدائية – الحكومية والخاصة- حسب جنسية الطلبة،2013/2012 - 2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

تّم احتساب تقديرات أعداد املدّرسين للعام 2019/2018 بناء على أساس نسبة عدد الطلبة إلى عدد املدرسين السابقة والبالغة )15:1( ، وقد تّم الحصول على أعداد 
الطلبة للعام 2019/2018  من وزارة التعليم والتعليم العالي. 
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الرسم البياني )17( نسبة املدرسين إلى نسبة الطلبة في مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية – الحكومية والخاصة -،2013/2012 - 2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

تعاني مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية في قطر منذ زمن بعيد من نقص في أعداد املدّرسات األمر الذي جعل معّدل نسبة املدّرسات إلى عدد الطلبة يستقر عند 21 
 لكّل مدّرسة واحدة في العام 2000، ولكن مع مرور السنين بدأ هذا املعّدل في التحّسن وبصورة ثابتة خاصة وأن الجهات الحكومية في قطر شّجعت املعنيين على 

ً
طالبا

توظيف مدّرسات من جنسيات مختلفة، وفي العام الدرا�سي 2013/2014 انخفض معّدل نسبة الطلبة إلى نسبة املدّرسات إلى 13.9 ليستقر بعد ذلك  بين 14 و 15 
في العام الدرا�سي  2014/2015 و2019/2018.
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

في حين ازداد عدد الطلبة   )%7.8( ب قدره 
ّ
مرك بمعّدل نمّو سنوّي  و2019/2018   2013/2012 إزدادت أعداد الطلبة غير القطريين املسّجلين خالل الفترة بين 

 خالل 
ً
 طفيفا

ً
ب قدره )4.1%(، وفي العام الدرا�سي 2019/2018 سّجلت أعداد الطلبة غير القطريين املسجلين لدى املدارس تراجعا

ّ
القطريين بمعّدل نمّو سنوّي مرك

العام املنصرم بسبب صعوبة التنّقل الناجمة عن الحصار املفروض على دولة قطر.

مدارس�ح�وميةمدارس�خاصة

ا���سيةالنوع

غ���قطر��نقطر��ن

بة
طل
�ال
دد
ع

2013-122014-132015-142016-152017-162018-172019-18 2013-122014-132015-142016-152017-162018-172019-18
0 

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

33,204
37,821

42,615
45,945

47,71248,39248,446

33,204
37,821

42,615
45,945

47,71248,39248,446

79
%

21
%

80
%

20
%

81
%

19
%

82
%

18
%

82
%

18
%

81
%

19
%

82
%

18
%

64
%67

%69
%

31
%

69
%

31
%

69
%

31
%

67
%

63
%

33
%

36
%

37
%

33
%
2.4 تحليل الطلب على مدارس املرحلة ما قبل اإلبتدائية  

رض على دولة قطر في العام 2017 أثر سلبي على فرص التعاون األكاديمي اإلقليمي في املنطقة، إال أن أثر ذلك على قطاع التعليم في قطر بشكل عام 
ُ
كان للحصار الذي ف

 واقتصر على انخفاض طفيف في أعداد الطلبة املسّجلين في املدارس وتناقص محدود في أعداد مدر�ّسي املدارس الخاصة، لذا شهدت العام 2017-2019 
ً
كان محدودا

ب قدره )%0.8( 
ّ
 معّدل نمّو سنوّي مرك

ً
سم بالثبات واإلستقرار ُمسّجال

ّ
 في معّدالت التحاق الطلبة باملدارس إال أن هذا النمّو ات

ً
نمّوا بطيئا

 2013/2012 ب قدره )6.5%( في العام الدرا�سي 
ّ
 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 ملحوظا

ً
وقد كان معّدل التحاق الطلبة بمدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية قد سّجل نمّوا

)7.1%( مقارنة بمعّدالت اإللتحاق باملدارس  ب قدره 
ّ
2019/2018 مع األخذ بعين اإلعتبار ارتفاع معّدالت اإللتحاق باملدارس الخاصة )بمعّدل نمّو سنوّي مرك و 

ب قدره )4.1%(، وكانت الزيادة في أعداد الوافدين إلى دولة قطر املحّرك الرئي�سي الدافع إلى زيادة الطلب على الخدمات 
ّ
الحكومية التي سّجلت معّدل نمّو سنوّي مرك

التعليمية ملرحلة ما قبل اإلبتدائية.

الرسم البياني )18( إجمالي عدد الطلبة املسّجلين في مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية حسب جنسية الطلبة ونوع املدرسة،2013/2012 - 2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل

3.4 إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق

ُيعّرف إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق على أنه نسبة إجمالي الطلبة املسّجلين في املدارس من جميع الفئات العمرية مقسومة على إجمالي عدد طلبة الفئة العمرية 
املحددة من قبل املدارس.

 حيث ازداد عدد الطلبة املسّجلين بشكل ملحوظ في العام الدرا�سي 
ً
 تدريجيا

ً
2013/2012 تزايدا لقد شهد إجمالي معّدل التسجيل وااللتحاق منذ العام الدرا�سي 

2019/2018 ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى املواطنين بأهمية مرحلة التعليم اإلبتدائي، وقد ازداد إجمالي معّدل التسجيل  2013/2012 و 
واإللتحاق باملدارس في قطر من 75% في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 88% في العام الدرا�سي 2014/2015 وذلك ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية -2011
16 ، وفي العام 2016 انخفض إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق إلى 84% ليستقّر عند هذه النقطة حتى العام 2018، ثّم عاود إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

 باستقرار األوضاع اإلقتصادية التي تلت فرض الحصار على دولة قطر.
ً
إرتفاعه في العام 2019 ليصل إلى 87% مدفوعا

الرسم البياني )19( إجمالي معّدل التسجيل في مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية،2013/2012 - 2019/2018
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القطر�ة الب�الور�ا�الدولية أخرى األم��يكية الهندية ال��يطانية

إجما�� املدارس ا��اصة: 221

املصدر: تحليالت فريق العمل بناء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

4.4 تحليل املناهج ملدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة 

يبلغ عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة  في قطر 221 مدرسة  )وتشمل املدارس التابعة ملدارس أخرى واملدارس القائمة بذاتها(، وتعتبر املدارس التي تطّبق 
 في أوساط الوافدين.

ً
املناهج البريطانية من بينها األكثر رواجا

ويطّبق  50% من هذه املدارس املناهج البريطانية،  تليها في ذلك املدارس التي تطّبق املناهج األميريكية وتبلغ نسبتها 14% ثّم املدارس التي تطّبق املناهج الهندية وتبلغ 
3%، في حين تبلغ نسبة املدارس التي تطّبق  10%،  و املدارس التي تطّبق مناهج البكالوريا الدولية  11%، وتبلغ نسب املدارس التي تطّبق املناهج القطرية  نسبتها 

املناهج األخرى مثل املناهج األملانية، واإليرانية، والبنجالية، والتركية، والكندية، والفنلندية مجتمعة حوالي 12% من إجمالي مجموع هذه املدارس.

الرسم البياني )20(  تحليل مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية حسب املناهج، 2019/2018
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5.4 تحليل املوقع ملدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية

 من حيث عدد املدارس، ويرجع السبب في ذلك إلى تزايد الطلب على 
ً
 قوّيا

ً
تشهد شريحة مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة في قطر في الوقت الراهن نمّوا

الخدمات التعليمية عالية الجودة في أوساط املواطنين واملقيمين على حّد سواء من جهة وإلى دخول مؤسسات تعليمية عاملية إلى حقل التعليم في الدولة من جهة 
أخرى.

ز غالبية مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية في منطقتي الرّيان والدوحة مع نسب أقّل في الوكرة والخور والذخيرة.   
ّ
تترك

الرسم التوضيحي )7( التوزيع الجغرافي ملدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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املقاعد 44,565 املدارس 221 
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، وتقوم معظم املدارس ذات الطبيعة الدولية العاملة تحت مظلة هذا النظام 
ً
 شامال

ً
 تعليميا

ً
مّر نظام التعليم في قطر بالكثير من مراحل التطّور إلى أن أصبح نظاما

بالتنسيق عن كثب مع الجهات التعليمية في بلدانها األصلية، وبلغ عدد املدارس التي تقّدم خدمات تعليمية ملرحلة ما قبل اإلبتدائية في الدوحة في العام الدرا�سي 
 وطالبة، مما يشير إلى أن نسبة إشغال هذه 

ً
 وعدد طلبة مسّجلين يقّدر بحوالي 13,248 طالبا

ً
2019/2018 حوالي 89 مدرسة بطاقة استيعابية قدرها 14,505 مقعدا

 الرتفاع 
ً
املدارس قد بلغت 92% من طاقتها اإلستيعابية. و تتركز الغالبية العظمى من مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة  في منطقتي الدوحة والريان وذلك نظرا

م وإتقان 
ّ
الكثافة السكانية في هذه املناطق، ولكن هناك طلب على املدارس التي تخدم الطلبة من أبناء القطريين الذين يفّضلون إلحاق أبنائهم بمدارس تمكّنهم من تعل

اللغة اإلنجليزية.

الرسم التوضيحي )8( التوزيع الجغرافي ملدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الحكومية 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

331454442672عدد املدارس

4,6201,7208265915934761306149,570عدد املقاعد

4,3801,5548275735753841004888,881عدد امللتحقين بالدراسة

93%79%77%81%97%97%100%90%95%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد 130 املدارس 2 

نسبة اإلشغال %77  امللتحقين بالدراسة 100 

املقاعد 476 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %81  امللتحقين بالدراسة 384 

املقاعد 591 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %97  امللتحقين بالدراسة 573 

املقاعد 4,620 املدارس 33 

نسبة اإلشغال %95  امللتحقين بالدراسة 4,380 

املقاعد 826 املدارس 5 

نسبة اإلشغال %100  امللتحقين بالدراسة 827 

املقاعد 1,720 املدارس 14 

نسبة اإلشغال %90  امللتحقين بالدراسة 1,554 

املقاعد 614 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %79  امللتحقين بالدراسة 488 

املقاعد 593 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %97  امللتحقين بالدراسة 575 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 9,570 املدارس 72 

نسبة اإلشغال %93  امللتحقين بالدراسة 8,881 
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 ذا طابع ديني يقتصر على مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ويلتحق بها األطفال الذكور ليتعلموا تالوة القرآن ومبادئ 
ً
كان نظام التعليم في قطر في بداية األمر نظاما

القراءة والكتابة باللغة العربية.

 ويبلغ عدد الطلبة 
ً
بلغ عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية في منطقة الرّيان في العام الدرا�سي 2019/2018 حوالي 33 مدرسة تبلغ طاقتها اإلستيعابية 4,260 مقعدا

 وطالبة وفي ذلك إشارة إلى أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس قد بلغت 95% من طاقتها اإلستيعابية، و بلغ عدد مدارس مرحلة ما قبل 
ً
املسّجلين فيها 4,380 طالبا

 ويبلغ عدد الطلبة املسّجلين فيها 
ً
1,720 مقعدا 14 مدرسة تبلغ طاقتها اإلستيعابية  2019/2018 حوالي  اإلبتدائية الحكومية في منطقة الدوحة في العام الدرا�سي 

 وطالبة مما يدّل على أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس قد بلغت 90% من طاقتها اإلستيعابية.
ً
1,554 طالبا

الجدول )7( إعداد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة والحكومية حسب املوقع، 2019/2018 

إعداد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة والحكومية حسب املوقع

اإلجمالي)%( من اإلجماليحكوميةخاصةاملوقع

413%5.6%4.1%الضعاين

514%5.6%4.6%الخور والذخيرة

39115%45.8%37.2%الرّيان  

927%5.6%10.1%الوكرة

27%8.3%0.5%الشحانية

13%2.8%0.5%الشمال

35103%19.4%40.4%الدوحة

411%6.9%2.8%أم صالل

100293%22172اإلجمالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

أّدت الزيادة الثابتة واملستمّرة في النمّو السكاني في دولة قطر إلى زيادة الطلب على خدمات املؤسسات التعليمية التي تطّبق وتقّدم مجموعة من املناهج املتنّوعة، 
وتعمل املدارس في قطر على تحديث وتطوير أساليبها التدريسية والتي من بينها التحّول إلى املناهج الدولية  واستخدام اللغة اإلنجليزية كلغة تدريس، ويفّضل الوافدون 
ز معظمها في منطقة الدوحة والتي يقيم فيها غالبية الوافدين، أما منطقة الرّيان فيسكنها الكثير من 

ّ
املقيمون في قطر إلحاق أبنائهم باملدارس الدولية الخاصة التي يترك

األسر القطرية لذا تنتشر فيها املدارس الحكومية بشكل كبير مقارنة باملناطق األخرى.

تحظى مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية التي تطّبق املناهج البريطانية بحّصة كبرى في كافة املناطق في قطر ويليها في ذلك املدارس التي تطّبق املناهج األميريكية ثم 
التي تطّبق املناهج الهندية، ويدّل ارتفاع نسية اإلشغال في هذه املدارس على ارتفاع حجم الطلب على املدارس التي تطّبق املناهج املشار إليها لذا تتوافر فرص إلنشاء 

مدارس جديدة تقّدم مثل هذه املناهج في هذه املناطق.
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الجدول )8( تحليل مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

تحليل مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الرّيان

4337761682عدد املدارس

8,1916511,2633,7501,0825,50320,441عدد املقاعد

7,5285411,0383,7271,0505,27219,155عدد امللتحقين بالدراسة

94%96%97%99%82%83%92%نسبة اإلشغال

الدوحة

4131899989عدد املدارس

6,0093332,6211,9021,4332,20714,505عدد املقاعد

5,4192802,2741,8841,3562,03513,248عدد امللتحقين بالدراسة

91%92%95%99%87%84%90%نسبة اإلشغال

الشمال

1-1----عدد املدارس

69-69----عدد املقاعد

69-69----عدد امللتحقين بالدراسة

100%-100%----نسبة اإلشغال

الضعاين

219--51عدد املدارس

251128876--345152عدد املقاعد

213132732--235152عدد امللتحقين بالدراسة

84%103%85%--100%68%نسبة اإلشغال

 أم صالل

342123-13عدد املدارس

5241,5653441214,696-2,142عدد املقاعد

4125841,4891203,861-1,256عدد امللتحقين بالدراسة

82%99%433%37%79%-59%نسبة اإلشغال
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تحليل مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الوكرة

6--11-4عدد املدارس

635--62236-337عدد املقاعد

505--43220-242عدد امللتحقين بالدراسة

80%--93%69%-72%نسبة اإلشغال

الخور والذخيرة

10-132-4عدد املدارس

2,495-170479255-1,591عدد املقاعد

1,738-158456253-871عدد امللتحقين بالدراسة

70%-99%95%93%-55%نسبة اإلشغال

الشحانية

1-----1عدد املدارس

849-----849عدد املقاعد

257-----257عدد امللتحقين بالدراسة

30%-----30%نسبة اإلشغال

اإلجمالي

111730242227221عدد املدارس

19,4641,1364,6407,9323,4347,95944,565عدد املقاعد

15,8089733,9256,8714,4307,55939,566عدد امللتحقين بالدراسة

89%95%129%87%85%86%81%نسبة اإلشغال

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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48,406
42,974

47,666
42,317

46,895
41,633

46,124
40,948

45,337
40,250

44,566
39,565

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

6.4 تنبؤات العرض والطلب ملدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية 

ر على 
ّ

ر قوي على حجم الطلب على خدمات هذه املدارس في حين تعتبر أعداد املقاعد الدراسية املتاحة مؤش
ّ

تعتبر أعداد الطلبة امللتحقين بالدراسة في املدارس مؤش
حجم العرض لهذه الخدمات.

 الرسم البياني )21( تنبؤات العرض والطلب - املقاعد املتاحة والطلبة املسّجلين ملدارس مرحلة ما قبل االبتدائية الخاصة، 2019/2018 - 2024/2023 

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 وطالبة خالل العام 
ً
 وطالبة إلى 42,974 طالبا

ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس الخاصة املسّجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 39,565  طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام الدرا�سي 2019/2018  
ّ
ب قدره )1.7%( ، كما يتوق

ّ
الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 48,406 مقعدا

ً
من 44,566 مقعدا
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2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**10,395
9,646

10,236
9,499

10,070
9,345

9,905
9,191

9,736
9,035

9,570
8,881

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

الرسم البياني )22( تنبؤات العرض والطلب - املقاعد املتاحة والطلبة املسّجلين ملدارس مرحلة ما قبل االبتدائية الحكومية، 2019/2018 - 2024/2023  

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 وطالبة إلى 9,646 خالل العام 
ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية املسّجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 8,881  طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام الدرا�سي 2019/2018  
ّ
ب قدره )1.7%(، كما يتوق

ّ
الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 10,395 مقعدا

ً
من 9,570 مقعدا
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اإلفتراضات

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني للفئات العمرية التي يقّدمها البنك الدولي والتي تعتمد بدورها على الفئة العمرية 
ّ
يتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

املحددة للطالب في كل سنة أكاديمية ، وقد تّم اعتماد معّدل عدد الطلبة املسّجيلن في كّل مدرسة من املدارس كمعيار لتقدير عدد املدارس املتوقع حتى العام الدرا�سي 
 .2024/2023

الرسم البياني )23( تنبؤات أعداد مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية، 2019/2018 - 2024/2023

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

ع أن يزداد إجمالي عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة 
ّ
تّم التوّصل إلى تقديرات إجمالي عدد املدارس على أساس التنبؤات بعدد املقاعد املتاحة، ويتوق

ق الوافدين إلى دولة قطر وتزايد الوعي بأهمية 
ّ
ب قدره )1.7%( ، وسوف يكون  تدف

ّ
ليصل إلى 240 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

التعليم ما قبل اإلبتدائي املحّرك الرئي�سي للنمّو في عدد هذه املدارس خالل العام املشار إليها.  

] مرحلة ما قبل اإلبتدائية في قطر [ 



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 61

225229233236240

221

28

23

25

7

31

28

23

31

7

29

23

26

32

7

29

24

26

33

8

30

24

26

33

8

27

22

24

30
7

111113
115117119

109

0 

50

100

200

250

150

2019-182020-19*2021-20**2022-21**2023-22**2024-23**

س
ار
ملد
د�ا
عد

 أخرى القطر�ة الهندية األم��يكية ال��يطانية الب�الور�ا�الدولية

25

الرسم البياني )24( عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية حسب املناهج، 2019/2018 و2024/2023

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

أّدى التزايد الثابت واملتواصل في أعداد الوافدين القادمين إلى دولة قطر إلى زيادة الطلب على الخدمات التعليمية املقّدمة من املدارس التي تطّبق مختلف أنواع 
ع أن يرتفع عدد هذه 

ّ
املناهج  وحسب املناهج التي يفّضلها، وقد بلغ عدد مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية 221 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018 ومن املتوق

 مقارنة باملدارس األخرى، 
ً
ع أن يصل عدد املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية ، وهي األكثر رواجا

ّ
املدارس إلى 240 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023، ويتوق

من 109 مدارس في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 119 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023.
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الجدول )9( إعداد مقاعد مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023

إعداد مقاعد مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023

املناهج
2019/20182023-24

عدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسةعدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسة

15,80718,86017,16920,485البريطانية

3,9254,6404,2635,040األمريكية

6,8717,3877,4638,023الهندية

4,4304,5794,8124,974املناهج القطرية

9731,1361,0571,234البكالوريا الدولية

7,5597,9648,2108,650أخرى

39,56544,56642,97448,406اإلجمالي

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 في العام الدرا�سي 2024/2023 
ً
 في العام الدرا�سي 2019/2018  إلى 48,406 مقعدا

ً
 من 44,566 مقعدا

ً
ع أن يشهد عدد املقاعد املتاحة في املدارس ارتفاعا

ّ
من املتوق

 وطالبة في العام الدرا�سي 2024/2023، وتعتبر املناهج 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 ويزداد إلى 42,974 طالبا

ً
مع عدد طلبة مسّجلين يبلغ 39,565 طالبا

ت املرتبة األولى من حيث عدد الطلبة امللتحقين بالدراسة فيها، وتليها في ذلك 
ّ
البريطانية الخيار األفضل لدى الكثير لذا فإن املدارس التي تطّبق هذه املناهج احتل

املدارس التي تطّبق املناهج الهندية، ثّم املناهج القطرية، ثّم تلك التي تطّبق املناهج األميريكية. 

الرسم البياني )25( مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023 

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

للكثافة   
ً
وذلك نظرا  2024/2023 في العام الدرا�سي   240 إلى   2019/2018 مدرسة في العام الدرا�سي   221 من   

ً
ع أن يشهد العدد اإلجمالي للمدارس ارتفاعا

ّ
ُيتوق

السكانية للوافدين في منطقة الدوحة و والكثافة السكانية للمواطنين في منطقة الريان وبالتالي سيعمد الكثير من املدارس اإلبتدائية إلى اتخاذ مقاّر لها في هاتين 
املنطقتين، وتتوافر فرص ملدارس جديدة في مناطق متنامية مثل الوكرة والخور.

] مرحلة ما قبل اإلبتدائية في قطر [ 
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الجدول )10( إعداد مقاعد مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023

إعداد مقاعد مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023

املناهج
2019/20182023-24

عدد امللتحقين 
عدد املقاعدبالدراسة

عدد امللتحقين 
عدد املقاعدبالدراسة

732876795951الضعاين

1,7382,4951,8882,710الخور والذخيرة

19,15520,44120,80522,202الريان

3,8614,6964,1945,100الوكرة

257849279922الشحانية

69697575الشمال

13,24814,50514,39015,755الدوحة

505635548690أم صالل

39,56544,56642,97448,406اإلجمالي

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 تّم إشغال 19,155 منها تليها في 
ً
كان ملنطقة الرّيان النصيب األكبر من الطلبة في العام الدرا�سي 2019/2018 حيث بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 20,441 مقعدا

 منها، ثّم تليها  منطقة الوكرة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية 
ً
 وتّم إشغال 13,348 مقعدا

ً
ذلك في منطقة الدوحة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 14,505 مقعدا

 في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 48,406 في 
ً
ع أن تزداد السعة اإلستيعابية من 44,566 مقعدا

ّ
 في العام نفسه، ومن املتوق

ً
فيها  4,696 وتّم إشغال 3,861 مقعدا

 وطالبة في العام الدرا�سي 
ً
42,974 طالبا إلى   2019/2018  وطالبة في العام الدرا�سي 

ً
39,565 طالبا ليرتفع عدد الطلبة املسّجلين من   2024/2023 العام الدرا�سي 

.2024/2023
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7.4 النتائج الرئيسية املستخلصة 

 في قطاع التعليم في قطر، وتشكل هذه الشريحة ما يقارب 15% من 
ً
تعتبر شريحة الخدمات التعليمية  ملرحلة ما قبل اإلبتدائية من أسرع الشرائح الخدمية نمّوا  •

ب قدره 6.5% خالل العام الدرا�سي من  2013/2012  إلى 2019/2018.
ّ
إجمالي عدد الطلبة في الدولة )2019( وقد شهدت هذه الشريحة  معّدل نمّو سنوّي مرك

240 مدرسة بحلول العام  إلى   2019/2018 221 مدرسة في العام الدرا�سي  ع أن يرتفع إجمالي عدد املدارس الخاصة ملرحلة ما قبل اإلبتدائية من 
ّ
من املتوق  •

ب قدره %6.5.
ّ
الدرا�سي 2024/2023  بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره 7.1% خالل العام الدرا�سي 
ّ
تشير التحليالت التاريخية إلى معّدالت تسجيل الطلبة في مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية قد ازدادت بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

من  2013/2012 إلى 2019/2018.

90% من طاقتها اإلستيعابية مما يدّل على وجود فرص إلقامة مدارس  يعمل العديد من مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية في منطقتي الدوحة والرّيان بنسبة   •
وتتوافر فرص إلنشاء مدارس تطّبق املناهج البريطانية  خاصة جديدة لتلبية الطلب على الخدمات التعليمية ملرحلة ما قبل اإلبتدائية في هاتين املنطقتين، 
واألمريكية في كّل من الدوحة والرّيان، كما أن هناك فرص إلنشاء مدارس تطّبق املناهج الهندية في منطقة الوكرة، وتشير التقديرات إلى أن من املرّجح إقامة 19 

مدرسة خاصة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023.

2019/2018 خاصة في مناطق  إلى    2013/2012 5.5% خالل العام الدرا�سي من   ب قدره 
ّ
مرك تزايد عدد املدارس اإلبتدائية الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي   •

الدوحة، والرّيان، والضعاين، والوكرة، وأم صالل محمد،  مما يدّل على وجود فرص إلقامة مدارس حكومية جديدة لتلبية الطلب على الخدمات التعليمية 
للمرحلة اإلبتدائية في هذه املناطق.
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مرحلة الدراسة   .5
اإلبتدائية 

1.5 تحليل العرض للمدارس اإلبتدائية 

 منذ العام 2012  ويعود السبب 
ً
 ومستمّرا

ً
 ثابتا

ً
شهد عدد املدارس اإلبتدائية تزايدا

في ذلك إلى الزيادة الثابتة في النمّو السكاني وتزايد اإلقبال على الخدمات التعليمية 
اإلبتدائي  التعليم  مرحلة  مدارس  عدد  ازداد  وقد  قطر،  دولة  في  الجودة  عالية 
288 مدرسة في العام  إلى   2013/2012 211 مدرسة في العام الدرا�سي  في قطر من 
)5.3%( خالل تلك العام،  ب قدره 

ّ
مرك بمعّدل نمّو سنوّي   2019/2018 الدرا�سي  

ومن بين املدارس ال 288 كان حوالي 64 مدرسة للبنات و 70 مدرسة للبنين و 154 
الحكومية  مدرسة مختلطة، وقد شهدت حصص مدارس البنين ومدارس البنات، 
2019/2018، إال  و    2013/2012 في العام الدرا�سي   

ً
 طفيفا

ً
منها والخاصة، تراجعا

أن حّصة املدارس اإلبتدائية املختلطة، وهي مدارس خاّصة بطبيعة الحال، شهدت 
 
ً
را

ّ
 من 44% في العام 2013 إلى 53% في العام 2019 ، مما يعتبر مؤش

ً
 ملحوظا

ً
ارتفاعا

على وجود زيادة في الطلب على التعليم الخاص في دولة قطر.

] مرحلة الدراسة اإلبتدائية [ 
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الرسم البياني )26( إجمالي عدد املدارس اإلبتدائية من حيث جنس الطلبة وأنواع املدارس، 2013/2012 - 2019/2018 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

وفي العام الدرا�سي 2013/2012 و 2019/2018 أضيفت 77 مدرسة جديدة إلى مجموع املدارس اإلبتدائية منها 64 مدرسة خاصة و 13 مدرسة حكومية، وقد فاقت 
ب للمدارس الخاصة  8%  في حين بلغ معّدل النمّو السنوّي 

ّ
الزيادة في عدد املدارس الخاصة مثيلتها في عدد املدارس الحكومية حيث بلغ معّدل النمّو السنوّي املرك

ب للمدارس الحكومية 2% في العام الدرا�سي 2013/2012 و 2019/2018 ، وقد ازدادت حصص املدارس الخاصة من 52% في العام 2013 إلى 60% في العام 
ّ
املرك

2019 مدفوعة بالزيادة في أعداد الوافدين في دولة قطر.

ب قدره )3.3%(، وقد ظّل إجمالي حّصة مدّر�سي 
ّ
وقد ازداد عدد مدّر�سي املرحلة اإلبتدائية فيما بين الفترتين 2013/2012  و 2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

 
ً
املدارس اإلبتدائية الخاصة والحكومية يراوح مكانه منذ العام 2013/2012 مما يدّل على أن نسبة املدّرسين إلى الطلبة في املدارس اإلبتدائية كانت تشهد تحّسنا

.
ً
مستمّرا

] مرحلة الدراسة اإلبتدائية [ 
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الرسم البياني )27( مّدر�سي املرحلة اإلبتدائية حسب نوع املدرسة -حكومية وخاصة،2013/2012 - 2019/2018

الرسم البياني )28( معّدل نسبة أعداد الطلبة إلى أعداد املدّرسين، 2013/2012 - 2019/2018 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

يتّم احتساب أعداد املدّرسين و التوّصل إلى التقديرات الخاصة بأعدادهم للعام 2019/2018 على أساس نسبة عدد الطلبة إلى عدد املدرسين البالغة )12.1:1( ، 
 بأن أعداد الطلبة للعام  2019/2018 قد تّم التزويد بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.

ً
علما

] مرحلة الدراسة اإلبتدائية [ 
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

ب قدره )8.4%( في حين 
ّ
وقد تنامى عدد الطلبة غير القطريين املسّجلين في املدارس بشكل ملحوظ بين الفترتين 2013/2012 - 2019/2018  بمعّدل نمّو سنوّي مرك

71% من إجمالي عدد  لت أعداد الطلبة غير القطريين ما نسبته 
ّ
ب قدره )3.6%( خالل نفس العام، وقد شك

ّ
تنامى عدد الطلبة القطريين بمعّدل نمّو سنوّي مرك

الطلبة املسّجلين في العام الدرا�سي 2019/2018.  

2.5 تحليل الطلب على مدارس املرحلة اإلبتدائية  

فالجهود  التعليم عالي الجودة في الدولة،  ات الدافعة لنمّو 
ّ
ق الثابت واملستمر للعمالة املدّربة الوافدة إليها من املحرك

ّ
يعّد اإلقتصاد املتنامي في دولة قطر والتدف

الحثيثة التي بذلتها الحكومة القطرية من أجل تنمية املجتمع القطري من خالل اإلستثمار في البنى التحتية الخاصة بالتعليم ودخول املؤسسات التعليمية األجنبية 
التي قّدمت مجموعة واسعة ومتنوعة من املناهج التعليمية إلى حقل التعليم في الدولة ساهمت إلى حّد كبير في تعزيز نمّو قطاع التعليم في قطر.

رات في تقييم حجم الطلب على الخدمات التعليمية في قطر.
ّ

تعتبر أعداد الطلبة امللتحقين بالدراسة في املدارس من أهم املؤش

 وطالبة في العام الدرا�سي 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 157,196 طالبا

ً
ازداد عدد الطلبة املسّجلين في مدارس املرحلة اإلبتدائية من 105,942 طالبا

ب قدره )8.5%(  في 
ّ
ب قدره )6.8%( في هذه العام، وازدادت أعداد الطلبة املسّجلين في املدارس الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )4.1%(  في الفترتين 2013/2012 و 2019/2018 ، وبقيت حّصة الطلبة 
ّ
حين ازدادت أعداد الطلبة املسّجلين في املدارس الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

في املدارس الخاصة والبالغة )6.4%(  كما هي بدون تغيير خالل األعوام األربعة املاضية.

الرسم البياني )29( أعداد الطلبة املسّجلين حسب نوع املدرسة والجنسية 2013/2012 - 2019/2018 
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3.5 إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

 منذ العام الدرا�سي 2013/2014 حتى اآلن حيث ازدادت نسبة تسجيل والتحاق الطلبة غير القطريين 
ً
 ومتواصال

ً
 ثابتا

ً
أظهر إجمالي معّدل التسجيل وااللتحاق نمّوا

باملدارس من 102.7% في العام الدرا�سي 2013/2014 إلى 109.4% في العام الدرا�سي 2019/2018 في حين ازدادت نسبة تسجيل والتحاق الطلبة القطريين باملدارس 
من 100.8% في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 101.9% في العام الدرا�سي 2019/2018، وكذلك فقد شهد صافي معّدل التسجيل وااللتحاق زيادة في نفس العام. 

الجدول )11( إجمالي معّدل التسجيل في املدارس اإلبتدائية،2013/2012 - 2019/2018

إجمالي معّدل التسجيل في املدارس اإلبتدائية،2013/2012 - 2019/2018

السنوات
صافي معّدل التسجيل واإللتحاق إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

غير قطريينقطريينغير قطريينقطريين

2014-2013100.8102.791.993.0

2015-2014102.5100.492.990.4

2016-2015103.3103.993.794.6

2017-2016102.1108.092.798.1

2018-2017101.9109.493.198.7

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

4.5 تحليل املناهج للمدارس اإلبتدائية الخاصة  

44% تليها في ذلك املدارس التي تطّبق املناهج  173 مدرسة وتبلغ نسبة املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية منها  يبلغ عدد املدارس اإلبتدائية الخاصة  في قطر 
الهندية وتبلغ نسبتها 14% ثّم املدارس التي تطّبق املناهج األميريكية وتبلغ نسبتها 13%، وتبلغ نسب املدارس التي تطّبق املناهج القطرية و املدارس التي تطّبق مناهج 
البكالوريا الدولية 5% و 4% على التوالي، في حين تبلغ نسبة املدارس التي تطّبق املناهج األخرى مثل املناهج األملانية، واإليرانية، والبنجالية، والتركية، والكندية، 

والفنلندية مجتمعة حوالي 20% من إجمالي مجموع هذه املدارس.

الرسم البياني )30( تحليل املدارس اإلبتدائية حسب املناهج

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

] مرحلة الدراسة اإلبتدائية [ 

44%

20%
14%
13%
5%
4%

إجما�� املدارس ا��اصة: 173

القطر�ة الب�الور�ا�الدولية أخرى الهندية األم��يكية ال��يطانية



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 71

5.5 تحليل املوقع للمدارس اإلبتدائية 

ز الغالبية العظمى من هذه املدارس في مناطق الرّيان والدوحة والوكرة حيث تشتمل منطقة 
ّ
تنتشر مجموعة 288 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء دولة قطر، وتترك

الرّيان على 41% من مجموع هذه املدارس، والدوحة على 33%، والوكرة على 8% من مجموع هذه املدارس.

الرسم التوضيحي )9( التوزيع الجغرافي للمدارس اإلبتدائية الخاصة 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

1173-747035155عدد املدارس

1,873110,335-52,94135,6471,5452,29711,0005,032عدد املقاعد

575100,416-50,21533,6321,3442,0329,0943,524عدد امللتحقين بالدراسة

91%31%-70%83%88%87%94%95%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد - املدارس - 

نسبة اإلشغال - %  امللتحقين بالدراسة - 

املقاعد 5,032 املدارس 5 

نسبة اإلشغال %70  امللتحقين بالدراسة 3,524 

املقاعد 2,297 املدارس 5 

نسبة اإلشغال %88  امللتحقين بالدراسة 2,032 

املقاعد 52,941 املدارس 74 

نسبة اإلشغال %95  امللتحقين بالدراسة 50,215 

املقاعد 1,545 املدارس 3 

نسبة اإلشغال %87  امللتحقين بالدراسة 1,344 

املقاعد 35,647 املدارس 70 

نسبة اإلشغال %94  امللتحقين بالدراسة 33,632 

املقاعد 1,873 املدارس 1 

نسبة اإلشغال %31  امللتحقين بالدراسة 575 

املقاعد 11,000 املدارس 15 

نسبة اإلشغال %83  امللتحقين بالدراسة 9,094 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 110,335 املدارس 173 

نسبة اإلشغال %91  امللتحقين بالدراسة 100,416 
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 لتنّوع املناهج لدى الخاصة منها، وبلغ عدد مدارس املرحلة اإلبتدائية في منطقة 
ً
 من املدارس اإلبتدائية الحكومية نظرا

ً
تعتبر املدارس اإلبتدائية الخاصة أكثر رواجا

 وطالبة وفي ذلك 
ً
50,215 طالبا  ويبلغ عدد الطلبة املسّجلين فيها 

ً
52,942 مقعدا 74 مدرسة تبلغ طاقتها اإلستيعابية  2019/2018 حوالي  الرّيان في العام الدرا�سي 

إشارة إلى أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس قد بلغت 95% من طاقتها اإلستيعابية، و بلغ عدد مدارس املرحلة اإلبتدائية الخاصة في منطقة الدوحة في العام الدرا�سي 
 وطالبة مما يدّل على أن نسبة اإلشغال في 

ً
 ويبلغ عدد الطلبة املسّجلين فيها 33,632 طالبا

ً
2019/2018 حوالي 70 مدرسة تبلغ طاقتها اإلستيعابية 35,647 مقعدا

هذه املدارس قد بلغت 94% من طاقتها اإلستيعابية، وقد أّدى قيام بعض املشاريع والبنى التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية إلى الشمال من العاصمة الدوحة إلى 
ز في منطقتي الدوحة والرّيان اللتين تمتازان 

ّ
إنشاء خمس مدارس في منطقة الخور وسّت مدارس في منطقة الضعاين، ولكن العدد األكبر من املدارس اإلبتدائية يترك

انية. 
ّ
بالكثافة السك

الرسم التوضيحي )10( التوزيع الجغرافي للمدارس اإلبتدائية الحكومية 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

43267696612115عدد املدارس

26,24314,1894,8433,6085,0012,8521,3704,25562,361عدد املقاعد

24,77312,8464,7403,5354,7092,1739783,02656,780عدد امللتحقين بالدراسة

91%71%71%76%94%98%98%91%94%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد 1,1370 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %71  امللتحقين بالدراسة 978 

املقاعد 2,852 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %76  امللتحقين بالدراسة 2,173 

املقاعد 3,608 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %98  امللتحقين بالدراسة 3,535 

املقاعد 26,243 املدارس 43 

نسبة اإلشغال %94  امللتحقين بالدراسة 24,773 

املقاعد 4,843 املدارس 7 

نسبة اإلشغال %98   امللتحقين بالدراسة 4,740 

املقاعد 14,189 املدارس 26 

نسبة اإلشغال %91  امللتحقين بالدراسة 12,846 

املقاعد 4,255 املدارس 12 

نسبة اإلشغال %71  امللتحقين بالدراسة 3,026 

املقاعد 5,001 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %94   امللتحقين بالدراسة 4,709 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 62,361 املدارس 115 

نسبة اإلشغال %91  امللتحقين بالدراسة 56,780 
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 وبلغ عدد الطلبة 
ً
في عام 2019/2018 بلغ عدد مدارس املرحلة اإلبتدائية الحكومية في منطقة الرّيان 43 مدرسة بطاقة استيعابية إجمالية قدرها  26,243 مقعدا

 وطالبة وفي ذلك إشارة إلى أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس بلغت 94% من طاقتها اإلستيعابية، و بلغ عدد مدارس املرحلة اإلبتدائية 
ً
املسّجلين فيها 24,773 طالبا

 
ً
 ويبلغ عدد الطلبة املسّجلين فيها 12,846 طالبا

ً
الحكومية في منطقة الدوحة في العام الدرا�سي 2019/2018 حوالي 26 مدرسة تبلغ طاقتها اإلستيعابية 14,189 مقعدا

وطالبة مما يدّل على أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس قد بلغت 94% من طاقتها اإلستيعابية.

الجدول )12( املدارس اإلبتدائية الخاصة والحكومية، 2019/2018 

املدارس اإلبتدائية الخاصة والحكومية، 2019/2018

اإلجمالياإلجمالي  من  )%(من الحكومية )%( من الخاصة )%(املوقع 

412%5%3%الضعاين

411%5%3%الخور والذخيرة

41118%37%43%الريان

824%8%9%الوكرة

412%10%1%الشحانية

26%5%0%الشمال

3396%23%40%الدوحة

310%6%2%أم صالل

100288%173115اإلجمالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

كان لتحديث نظام التعليم في قطر ودخول بعض املؤسسات التعليمية الدولية إلى سوق الخدمات التعليمية في الدولة أكبر أثر في رواج املناهج الدولية في أوساط 
 في كافة املناطق في قطر تليها في ذلك 

ً
أولياء أمور الطلبة، املواطنين منهم والوافدين على حد سواء، وتعتبر املدارس اإلبتدائية التي تطّبق املناهج البريطانية األكثر رواجا

املدارس التي تطّبق املناهج الهندية ثم  املدارس التي تطّبق املناهج األميريكية، ومن املناهج األخرى املفّضلة لدى أولياء أمور الطلبة املناهج القطرية ومناهج البكالوريا 
الدولية، ويشير ارتفاع نسبة اإلشغال في هذه املدارس مقارنة بطاقتها اإلستيعابية إلى ارتفاع حجم الطلب على هذه املناهج وبالتالي إلى توافر فرص إلنشاء مدارس 

جديدة تطّبق مثل هذه املناهج في املناطق املشار إليها. 
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الجدول )13( تحليل مدارس املرحلة اإلبتدائية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

تحليل مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الرّيان

3246752074عدد املدارس

18.6683,0003,38910,9882,27414,62252,941عدد املقاعد

17,0312,6703,16710,8792,26714,20150,215عدد امللتحقين بالدراسة

95%97%100%99%93%89%91 %نسبة اإلشغال

الدوحة

304121021270عدد املدارس

14,7571,4855,5656,6725026,66635,647عدد املقاعد

14,2968335,2686,4365006,29933,632عدد امللتحقين بالدراسة

94%94%100%96%95%56%97%نسبة اإلشغال

الضعاين

15---31عدد املدارس

9832,297---848466عدد املقاعد

8732,032---695464عدد امللتحقين بالدراسة

88%89%---100%82%نسبة اإلشغال

الخور والذخيرة

4-11-3عدد املدارس

597-810841-3,381عدد املقاعد

512-673670-2,181عدد امللتحقين بالدراسة

86%-80%83%-65%نسبة اإلشغال

] مرحلة الدراسة اإلبتدائية [ 



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 75

تحليل مدارس مرحلة ما قبل اإلبتدائية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

أم صالل

3--11-1عدد املدارس

1,545--286949-310عدد املقاعد

1,344--232854-258عدد امللتحقين بالدراسة

87%--90%81%-83%نسبة اإلشغال

الوكرة

15--35-7عدد املدارس

11,000--1,9565,207-3,837عدد املقاعد

9,094--1,4985,076-2,520عدد امللتحقين بالدراسة

83%--97%77%-66%نسبة اإلشغال

الشحانية

1-----1عدد املدارس

1,873-----1,873عدد املقاعد

575-----575عدد امللتحقين بالدراسة

31%31%نسبة اإلشغال

اإلجمالي

7792324733173عدد املدارس

43,6744,95112,00624,6572,77622,271110,335عدد املقاعد

37,5563,96710,83823,9152,76721,373100,416عدد امللتحقين بالدراسة

91%96%100%97%90%80%86%نسبة اإلشغال

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

47,00059,00071,00083,00095,000107,000119,000450,000

119,840
109,068

118,009
107,401

116,100
105,664

114,191
103,926

112,243
102,153

110,334
100,416

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد
** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 وطالبة 
ً
 وطالبة إلى 109,068 طالبا

ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس االبتدائية الخاصة املسّجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 100,416 طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام الدرا�سي 
ّ
ب قدره )1.7%( ، كما يتوق

ّ
خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 119,840 مقعدا

ً
2019/2018  من 110,334 مقعدا

6.5 تنبؤات العرض والطلب ملدارس املرحلة اإلبتدائية

ر على 
ّ

ر قوي على حجم الطلب على خدمات هذه املدارس في حين تعتبر أعداد املقاعد الدراسية املتاحة مؤش
ّ

تعتبر أعداد الطلبة امللتحقين بالدراسة في املدارس مؤش
حجم العرض لهذه الخدمات.

الرسم البياني )31( تنبؤات الطلب على املدارس االبتدائية الخاصة، 2019/2018 - 2024/2023
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2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

23,00031,00039,00047,00055,00063,00069,000

67,734
61,672

66,699
60,730

65,620
59,747

64,541
58,765

63,440
57,762

62,361
56,780

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 وطالبة 
ً
 وطالبة إلى 61,672 طالبا

ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس اإلبتدائية الحكومية املسّجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 56,780  طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام الدرا�سي 
ّ
ب قدره )1.7%( ، كما يتوق

ّ
خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 67,734 مقعدا

ً
2019/2018  من 62,361 مقعدا

اإلفتراضات

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني للفئات العمرية التي يقّدمها البنك الدولي والتي تعتمد بدورها على الفئة العمرية 
ّ
يتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

، وقد تّم اعتماد معّدل عدد الطلبة املسّجيلن في كّل مدرسة من املدارس كمعيار لتقدير عدد املدارس املتوقع حتى العام  املحددة للطالب في كل سنة أكاديمية 
2024/2023

 

   

الرسم البياني )32( تنبؤات الطلب على املدارس االبتدائية الحكومية، 2019/2018 - 2024/2023
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2019-182020-19*2021-20**2022-21**2023-22**2024-23**
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** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

تّم تقدير العدد اإلجمالي للمدارس اإلبتدائية بناًء على تنبؤات عدد املقاعد املتاحة حتي العام الدرا�سي 2024/2023.

ب قدره )%1.7) خالل الفترتين 2019/2018 و2024/2023، وسوف يكون النمو السكاني 
ّ
ع أن يرتفع إجمالي عدد املدارس اإلبتدائية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
من املتوق

 بالزيادة في أعداد املؤسسات التعليمية الخاصة الدافع الرئي�سي وراء نمّو قطاع التعليم في دولة قطر.
ً
الثابت واملستقر للمواطنين واملقيمين مقرونا

الرسم البياني )33( تنبؤات إجمالي عدد املدارس االبتدائية، 2019/2018 - 2024/2023
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2019-182020-19*2021-20**2022-21**2023-22**2024-23**

 أخرى القطر�ة الهندية األم��يكية ال��يطانية الب�الور�ا�الدولية

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

أّدى التزايد الثابت واملتواصل في أعداد الوافدين القادمين إلى دولة قطر إلى زيادة الطلب على الخدمات التعليمية املقّدمة من املدارس التي تطّبق مختلف أنواع 
ع أن يرتفع عدد هذه املدارس إلى 

ّ
املناهج  كلٌّ حسب املناهج التي يفّضلها، وقد بلغ عدد املدارس اإلبتدائية 173 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018 ومن املتوق

 بين الوافدين، إلى 83 مدرسة بحلول 
ً
ع أن يصل عدد املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية ، وهي األكثر رواجا

ّ
88 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023، ويتوق

العام الدرا�سي 2024/2023 

الرسم البياني )34( املدارس االبتدائية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023
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الجدول )14( أعداد مقاعد املدارس اإلبتدائية وأعداد الطلبة املسّجلين حسب أنواع املناهج  2019/2018 - 2023-24 

أعداد مقاعد املدارس اإلبتدائية وأعداد الطلبة املسّجلين حسب أنواع املناهج  2019/2018 - 2023-24

املناهج
2018-192023-24

عدد امللتحقين 
عدد امللتحقين عدد املقاعدبالدراسة

عدد املقاعدبالدراسة

37,55643,67340,79247,436البريطانية

10,83812,00611,77213,041األمريكية

23,91524,65725,97526,781الهندية

2,7672,7763,0053,015املناهج القطرية

3,9674,9514,3095,378البكالوريا الدولية

21,37322,27123,21524,190أخرى

100,416110,334109,068119,840اإلجمالي

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 بين املدارس لذا فإنها تحظى باملرتبة األولى من حيث عدد الطلبة املسّجلين لديها ويليها في ذلك املدارس 
ً
تعتبر املدارس االتي تطّبق املناهج البريطانية األكثر رواجا

الهندية، ثّم األمريكية، ثّم البكالوريا الدولية.

 في 
ً
 في العام الدرا�سي 2024/2023 مقارنة بما مجموعه 110,334  مقعدا

ً
 لتصل إلى 119,148 مقعدا

ً
ع أن تشهد السعة اإلستيعابية لهذه املدارس نمّوا

ّ
ومن املتوق

 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 109,068 طالبا

ً
ع أن يواكب ذلك زيادة في عدد الطلبة املسّجلين من 100,416 طالبا

ّ
العام الدرا�سي 2019/2018 ، ويتوق

وطالبة في العام الدرا�سي 2024/2023 .

الرسم البياني )35( املدارس االبتدائية حسب املوقع، 2019/2018 - 2023/202
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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الجدول )15( إجمالي أعداد املقاعد املتاحة وأعداد الطلبة املسّجلين حسب املوقع، 2019/2018 و2024/2023  

 إجمالي أعداد املقاعد املتاحة وأعداد الطلبة املسّجلين حسب املوقع، 2019/2018 و2024/2023  

املناهج
2018-192023-24

عدد امللتحقين 
عدد امللتحقين عدد املقاعدبالدراسة

عدد املقاعدبالدراسة

2,0322,2962,2082,494الضعاين

3,5245,0323,8275,466الخور والذخيرة

50,21552,94054,54257,501الريان

9,09411,0009,87811,948الوكرة

5751,8736242,034الشحانية

----الشمال

33,63235,64736,52938,719الدوحة

1,3441,5451,4601,678أم صالل

100,416110,334109,068119,840اإلجمالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 تّم إشغال 50,215 منها 
ً
وقد حظيت منطقة الرّيان بالنصيب األكبر من الطلبة في العام الدرا�سي 2019/2018 حيث بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 52,940 مقعدا

 منها، ثّم تليها منطقة الوكرة التي بلغ عدد املقاعد 
ً
33,632 مقعدا  وتّم إشغال 

ً
35,647 مقعدا تليها في ذلك في منطقة الدوحة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 

 في العام نفسه.
ً
الدراسية فيها  11,000 وتّم إشغال 9,094 مقعدا

 للكثافة السكانية ملنطقتي الدوحة والريان والتي يسكنها الكثير من املواطنين والوافدين فإن الكثير من املدارس اإلبتدائية اتخذت من هاتين املنطقتين مقاّر لها، 
ً
نظرا

ع أن يزداد عدد هذه املدارس ليصل إلى 
ّ
ففي العام الدرا�سي 2019/2018  بلغ عدد املدارس اإلبتدائية في الدوحة 70 مدرسة وفي منطقة الرّيان 74 مدرسة ومن املتوق

76 مدرسة في الدوحة و 81 مدرسة في الرّيان بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 ، وتتوافر فرص ملدارس جديدة في مناطق متنامية مثل الوكرة والخور.

] مرحلة الدراسة اإلبتدائية [ 
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6.5 النتائج الرئيسية املستخلصة

ب قدره 5.2%، وقد فاقت الزيادة في عدد املدارس الخاصة مثيلتها في عدد املدارس الحكومية حيث بلغ 
ّ
تزايد عدد املدارس اإلبتدائية بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

ب لها  %8.1.
ّ
معّدل النمّو السنوّي املرك

ز الغالبية العظمى من املدارس اإلبتدائية الخاصة في منطقتي الدوحة والرّيان باعتبارأنهما األكبر من حيث الكثافة السكانية. 
ّ
تترك  •

أضيفت 77 مدرسة إلى مجموع  عدد املدارس اإلبتدائية في قطر  خالل العام الدرا�سي من  2013/2012 إلى  2019/2018 ، وشمل العدد اإلضافي 64 مدرسة   •
خاصة و 13 مدرسة حكومية.

ب قدره 8.5% خالل العام من  2013  إلى 2019، في حين تزايد عدد الطلبة 
ّ
تزايد عدد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلبتدائية الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

2019 في مناطق الدوحة، والرّيان، والضعاين،  إلى    2013 4.1% خالل العام من   ب قدره 
ّ
املسّجلين في املدارس اإلبتدائية الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

والوكرة، وأم صالل محمد.

 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018  ليصل إلى 109,068 طالبا

ً
ع أن يرتفع عدد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلبتدائية الخاصة من 100,416 طالبا

ّ
من املتوق  •

ب قدره %1.7.
ّ
وطالبة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 أي بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره 
ّ
ب قدره 8.4% في حين ازداد عدد الطلبة القطريين املسّجلين بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
ازداد عدد الطلبة غير القطريين املسّجلين بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

3.6% خالل العام الدرا�سي من  2013/2012  إلى 2019/2018.

يعمل العديد من مدارس املرحلة اإلبتدائية في منطقتي الدوحة والرّيان بنسبة تزيد على 90% من طاقتها اإلستيعابية مما يدّل على وجود فرص إلقامة مدارس   •
خاصة جديدة لتلبية الطلب على الخدمات التعليمية للمرحلة اإلبتدائية في هاتين املنطقتين، وتتوافر فرص إلنشاء مدارس تطّبق املناهج األمريكية و والهندية 

اولبريطانية في كّل من الدوحة والرّيان، ومن املرّجح إقامة 15 مدرسة خاصة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023.
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ُيمكن تقسيم مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلتين: الثانوية الدنيا – اإلعدادية، والثانوية العليا(. أما املرحلة 
ل )الصفوف من 7 إلى 9 ( ، وبعد إنهائه للمرحلة اإلعدادية ينتقل الطالب 

ّ
اإلعدادية فمدتها ثالث سنوات تمث

ل )الصفوف من 10 إلى 12(.
ّ
إلى املرحلة الثانوية لثالث سنوات أخرى وهي تمث

1.6 مرحلة الدراسة اإلعدادية 

6-1-1 تحليل العرض للمدارس اإلعدادية

يبلغ عدد مدارس مرحلة التعليم اإلعدادي في قطر في العام الدرا�سي 2019/2018 حوالي 177 مدرسة من بينها 
101 مدرسة مختلطة، وقد ازداد عدد مدارس املرحلة اإلعدادية  37 مدرسة للبنين و  37 مدرسة للبنات و 
من 136 مدرسة في العام الدرا�سي 2013/2012  إلى 177 مدرسة في العام الدرا�سي  2019/2018 بمعّدل نمّو 
ب قدره )4.5%( خالل تلك العام، وقد شهدت حصص مدارس البنين ومدارس البنات )مدارس 

ّ
سنوّي مرك

 في العام الدرا�سي 2013/2012  و 2019/2018  إال 
ً
 طفيفا

ً
الجنس الواحد( الحكومية منها والخاصة تراجعا

 من 47% في العام 
ً
أن حّصة املدارس اإلعدادية املختلطة، وهي مدارس خاّصة بطبيعة الحال، شهدت ارتفاعا

2013 إلى 64% في العام 2019. 

مرحلة الدراسة   .6
الثانوية

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الرسم البياني )36( إجمالي عدد املدارس اإلعدادية حسب الجنس ونوع املدرسة،2013/2012 - 2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

وفي العام الدرا�سي 2013/2012 و 2019/2018 أضيفت 41 مدرسة إعدادية جديدة إلى مجموع املدارس اإلعدادية منها 34 مدرسة خاصة و  7 مدارس حكومية، وقد 
ب للمدارس الخاصة  6.1%  في حين بلغ معّدل النمّو 

ّ
فاقت الزيادة في عدد املدارس الخاصة مثيلتها في عدد املدارس الحكومية حيث بلغ معّدل النمّو السنوّي املرك

ب للمدارس الحكومية 2% في العام الدرا�سي 2013/2012 و 2019/2018 ، وقد ازدادت حصص املدارس الخاصة من 59% في العام 2013 إلى 64% في 
ّ
السنوّي املرك

العام 2019 مدفوعة بالزيادة في أعداد الوافدين في دولة قطر.

ت حّصة مدّر�سي املدارس 
ّ
ب قدره )4.6%(، وقد ظل

ّ
وقد ازداد عدد مدّر�سي املرحلة اإلعدادية فيما بين الفترتين 2013/2012  و 2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

اإلعدادية الخاصة والحكومية تراوح مكانها منذ العام الدرا�سي 2013/2012 مما يدّل على أن نسبة املدّرسين إلى الطلبة في املدارس اإلعدادية الخاصة كانت أ قّل من 
مثيلتها في املدارس اإلعدادية الحكومية.

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الرسم البياني )37( مّدر�سي املرحلة اإلعدادية حسب نوع املدرسة – الخاصة والحكومية، 2013/2012 - 2019/2018 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

ازدادت نسبة عدد الطلبة إلى عدد املدرسين من )10.1(  في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى )11.6(ا في العام الدرا�سي 2019/2018 ، وتعّد هذه النسبة أعلى من مثيلتها 
في العام السابق ويدّل ذلك على أن الزيادة في عدد املدّرسين لم تكن مواكبة للزيادة في عدد الطلبة، وتدرس الجهات الحكومية في الوقت الراهن السماح للمدارس 

بتوظيف مدرسين من جنسيات مختلفة غير الجنسيات التي يتبعها املدرسون الحاليون.  

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الرسم البياني )38( نسبة املدرسين إلى نسبة الطلبة في املدارس اإلعدادية،2013/2012 - 2019/2018

املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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2.1.6 تحليل الطلب على مدارس املرحلة اإلعدادية  

ق العمالة املدّربة الوافدة إلى دولة قطر، فقد ازداد عدد الطلبة 
ّ
تزايد الطلب على الخدمات التعليمية التي تقّدمها مدارس املرحلة اإلعدادية مع الزيادة في تدف

 معّدل نمّو 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 ُمسّجال

ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 60,866  طالبا

ً
املسّجلين في هذه املدارس من 42,430 طالبا
ب قدره )6.2%( خالل هذه العام.

ّ
سنوّي مرك

ب قدره )8.2%( في العام الدرا�سي من 2013/2012   إلى 2019/2018 
ّ
وقد تزايدت معّدالت التحاق الطلبة في املدارس اإلعدادية الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )4.2%( في نفس العام، وقد ازدادت نسبة التحاق الطلبة  
ّ
في حين تزايدت معّدالت التحاق الطلبة في املدارس اإلعدادية الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

باملدارس اإلعدادية الخاصة من 48% في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 53% في العام الدرا�سي 2019/2018.

الرسم البياني )39( أعداد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلعدادية حسب نوع املدرسة والجنسية، 2013/2012 - 2019/2018 
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

ب 
ّ
ازداد عدد الطلبة من غير القطريين املسّجلين في املدارس اإلعدادية بشكل ملحوظ  في العام الدرا�سي من 2013/2012   إلى 2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

لت نسبة التحاق 
ّ
ب قدره )3.6%( في نفس العام، وقد شك

ّ
قدره )6.2%( في حين تزايدت معّدالت التحاق الطلبة القطريين في املدارس اإلعدادية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

الطلبة غير القطريين باملدارس اإلعدادية 65% من إجمالي الطلبة املسّجلين في هذه املدارس في العام الدرا�سي 2019/2018.

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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3.1.6 إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

 منذ العام الدرا�سي 2013/2012 حتى اآلن حيث ازدادت نسبة تسجيل والتحاق الطلبة غير القطريين 
ً
 ومتواصال

ً
 ثابتا

ً
أظهر إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق نمّوا

باملدارس من 100% في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 102% في العام الدرا�سي 2019/2018 في حين ازدادت نسبة تسجيل والتحاق الطلبة القطريين باملدارس من 
98.3% في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 104.5% في العام الدرا�سي 2019/2018، وكذلك فقد شهد صافي معّدل التسجيل  واإللتحاق زيادة في نفس العام. 

الجدول )16( إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق في املدارس اإلعدادية، 2012-13 - 2019/2018

إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق في املدارس اإلعدادية، 2012-13 - 2019/2018

السنوات
صافي معّدل التسجيل واإللتحاق إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

غير قطريينقطريينغير قطريينقطريين

2013-201298.310081.382.8

2014-2013100.19982.582

2015-201498.395.580.378.8

2016-2015100.995.28379.3

2017-2016105.2102.484.285.2

2018-2017104.510284.385

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  
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27%
34%

14%
12%
8%
5%

إجما�� املدارس ا��اصة: 114

القطر�ة أخرى األم��يكية الهندية ال��يطانية  الب�الور�ا�الدولية

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

5.1.6 تحليل املوقع ملدارس املرحلة اإلعدادية

ز املرحلة اإلعدادية على ترسيخ وتوسيع أساسيات املواضيع الدراسية التي تّم التقديم لها في املرحلة 
ّ
تتوّسط املرحلة اإلعداية املرحلتين اإلبتدائية والثانوية،  وترك

اإلبتدائية، ويبلغ عدد املدارس اإلعدادية في قطر 177 مدرسة )114 منها خاصة و63 حكومية( تنتشر في مختلف أنحاء دولة قطر، وتتركز الغالبية العظمى من املدارس 
اإلعدادية في مناطق الرّيان، والدوحة، والوكرة  حيث يقع 42% من إجمالي عددها في منطقة الريان، و28% في منطقة الدوحة، و 10% في منطقة الوكرة.

تشتمل منطقة الرّيان على 46% من إجمالي املدارس اإلعدادية الخاصة و 37% من إجمالي املدارس اإلعدادية الحكومية في حين تشتمل  منطقة الدوحة  على %32 
من إجمالي املدارس اإلعدادية الخاصة و 19% من إجمالي املدارس اإلعدادية الحكومية في قطر.

4.1.6 تحليل املناهج للمدارس اإلعدادية 

ل املدارس اإلعدادية الخاصة التي تطّبق املناهج البريطانية 34% تليها في ذلك 
ّ
 بين املدارس، وتشك

ً
تعتبر املدارس اإلعدادية  التي تطّبق املناهج البريطانية األكثر رواجا

املدارس التي تطّبق املناهج  األميريكيةالهندية وتبلغ نسبتها 14% ثّم املدارس التي تطّبق املناهج الهندية وتبلغ نسبتها 12%، وتبلغ نسب املدارس التي تطّبق املناهج 
القطرية و املدارس التي تطّبق مناهج البكالوريا الدولية 8% و 5% على التوالي، في حين تبلغ نسبة املدارس التي تطّبق املناهج األخرى مثل املناهج األملانية، واإليرانية، 

والبنجالية، والتركية، والكندية، والفنلندية مجتمعة حوالي 27% من إجمالي مجموع هذه املدارس. 

الرسم البياني )40(  تحليل مدارس املرحلة اإلعدادية الخاصة حسب املناهج، 2019/2018
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الرسم التوضيحي )11( التوزيع الجغرافي للمدارس اإلعدادية الخاصة 

 تّم إشغال 16,931 في العام الدرا�سي 2019/2018 مما 
ً
يبلغ عدد املدارس اإلعدادية الخاصة في منطقة الرّيان 52 مدرسة بطاقة  استيعابية قدرها 17,626 مقعدا

 تّم إشغال 
ً
يشير إلى أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس بلغ 96%، وتوجد في منطقة الدوحة 37 مدرسة إعدادية خاصة بطاقة  استيعابية قدرها  10,702 مقعدا

ع في أعداد الطلبة تتوافر فرص 
ّ
 منها في العام الدرا�سي 2019/2018 ، مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس بلغ 95% ، ومع النمّو املتوق

ً
10,196 مقعدا

إلنشاء مدارس إعدادية خاصة في املناطق املشار إليها.

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

1114-533724116عدد املدارس

64935,296-17,62610,7024045973,5101,808عدد املقاعد

20232,429-16,93110,1963745122,9571,257عدد امللتحقين بالدراسة

92%31%-70%84%86%93%95%96%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد - املدارس - 

نسبة اإلشغال - %  امللتحقين بالدراسة - 

املقاعد 1,808 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %70  امللتحقين بالدراسة 1,257 

املقاعد 597 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %86  امللتحقين بالدراسة 512 

املقاعد 17,626  املدارس 53 

نسبة اإلشغال %96  امللتحقين بالدراسة 16,931 

املقاعد 404 املدارس 2 

نسبة اإلشغال %93  امللتحقين بالدراسة 374 

املقاعد 10,702 املدارس 37 

نسبة اإلشغال %95  امللتحقين بالدراسة 10,196 

املقاعد 649 املدارس 1 

نسبة اإلشغال %31  امللتحقين بالدراسة 202 

املقاعد 3,510 املدارس 11 

نسبة اإلشغال %84  امللتحقين بالدراسة 2,957 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 35,296 املدارس 114 

نسبة اإلشغال %92  امللتحقين بالدراسة 32,429 
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الرسم التوضيحي )12( التوزيع الجغرافي للمدارس اإلعدادية الحكومية 

 تّم إشغال 11,070 في العام 2019/2018 مما يشير إلى 
ً
ويبلغ عدد املدارس اإلعدادية الحكومية في منطقة الرّيان 23 مدرسة بطاقة استيعابية قدرها 12,276 مقعدا

 
ً
 تّم إشغال 6,845 مقعدا

ً
أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس بلغ  90% ، وتوجد في منطقة الدوحة 12 مدرسة إعدادية حكومية بطاقة استيعابية قدرها 6,914 مقعدا

 على 
ً
را

ّ
منها في العام 2019/2018، مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال في هذه املدارس بلغ 99% ، ويعتبر ارتفاع نسبة اإلشغال في مدارس منطقتي الدوحة والرّيان مؤش

توافر الفرص إلنشاء مدارس إعدادية حكومية في هاتين املنطقتين.

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

231225544863عدد املدارس

12,2766,9141,3002,2472,8161,5729883,63931,752عدد املقاعد

11,0706,8451,2842,0862,6611,2126792,60028,437عدد امللتحقين بالدراسة

90%71%69%77%94%93%99%99%90%نسبة اإلشغال

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد 988 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %69  امللتحقين بالدراسة 679 

املقاعد 1,572 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %77  امللتحقين بالدراسة 1,212 

املقاعد 2,247 املدارس 5 

نسبة اإلشغال %93  امللتحقين بالدراسة 2,086 

املقاعد 12,276 املدارس 23 

نسبة اإلشغال %90  امللتحقين بالدراسة 11,070 

املقاعد 1,300 املدارس 2 

نسبة اإلشغال %99  امللتحقين بالدراسة 1,284 

املقاعد 6,914  املدارس 12 

نسبة اإلشغال %99  امللتحقين بالدراسة 6,845 

املقاعد 3,639 املدارس 8 

نسبة اإلشغال %71  امللتحقين بالدراسة 2,600 

املقاعد 2,816 املدارس 5 

نسبة اإلشغال %94  امللتحقين بالدراسة 2,661 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 31,752 املدارس 63 

نسبة اإلشغال %90  امللتحقين بالدراسة 28,437 
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الجدول )17( اإلعدادية الحكومية والخاصة، 2019/2018 

اإلعدادية الحكومية والخاصة، 2019/2018

اإلجمالي)%( من اإلجماليحكوميةخاصةاملوقع

59%8%4%الضعاين

610%6%5%الخور والذخيرة

4275%37%46%الريان

1017%8%11%الوكرة

59%13%1%الشحانية

24%6%0%الشمال

2849%19%32%الدوحة

24%3%2%أم صالل

ي
ّ
100177%11463اإلجمالي الكل

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

تحتّل املدارس اإلعداية التي تطّبق املناهج البريطانية واألمريكية والهندية املراتب الثالث األولى في كافة مناطق الدولة. 

 في مناطق مثل الشحانية، 
ً
 رواجا

ً
باإلضافة الى الرواج الذي تالقيه هذه املدارس في منطقتي الرّيان والدوحة، تالقي املدارس اإلعدادية التي تطّبق املناهج البريطانية أيضا

وأم صالل والخور والذخيرة في حين ترتفع نسبة املدارس التي تطّبق املناهج األملانية، واإليرانية، والبنجالية، والتركية، والكندية، والفنلندية في مناطق الضعاين، 
والرّيان.

ل الخانات املظللة باللون األخضر في الجدول رقم 11 املدارس التي تعمل بطاقة استيعابية عالية مما يدّل على ارتفاع الطلب على هذه املدارس ومناهجها ويشير 
ّ
تمث

إلى توافر الفرص إلنشاء مدارس تطّبق مثل هذه املناهج في هذه املناطق. 
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الجدول )18( تحليل مدارس املرحلة اإلعدادية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

تحليل مدارس املرحلة اإلعدادية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الريان

1643642053عدد املدارس

4,5111,1507204,1781,0965,97117,626عدد املقاعد

4,1651,0856204,1311,0925,83816,931عدد امللتحقين بالدراسة

96%98%100%99%86 %94 %92 %نسبة اإلشغال

الدوحة

124822937عدد املدارس

3,7976902,0474916103,06710,702عدد املقاعد

3,7104891,9624916032,94110,196عدد امللتحقين بالدراسة

95%96%99%100%96%71%98%نسبة اإلشغال

أم صالل

2--1--1عدد املدارس

404--313--91عدد املقاعد

374--312--62عدد امللتحقين بالدراسة

92%--00%1--68%نسبة اإلشغال

الضعاين

24---11عدد املدارس

310597---58229عدد املقاعد

225512---58229عدد امللتحقين بالدراسة

86%73%---00%100%نسبة اإلشغال
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تحليل مدارس املرحلة اإلعدادية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018 

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الوكرة

11--34-4عدد املدارس

3,510--7871727-996عدد املقاعد

2,957--6171663-677عدد امللتحقين بالدراسة

84%--96%78%-68%نسبة اإلشغال

الحور والذخيرة

6--21-3عدد املدارس

1,808--436270-1,102عدد املقاعد

1,257--291235-731عدد امللتحقين بالدراسة

70%--87%67%-66%نسبة اإلشغال

الشحانية

1-----1عدد املدارس

649-----649عدد املقاعد

202-----202عدد امللتحقين بالدراسة

31%-----31%نسبة اإلشغال

اإلجمالي

3891614631114عدد املدارس

11,2042,0693,9906,9791,7069,34835,296عدد املقاعد

9,6051,8033,4906,8321,6959,00432,429عدد امللتحقين بالدراسة

92%96%99%98%87%87%86%نسبة اإلشغال

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  
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6.1.6 تنبؤات العرض والطلب على مدارس املرحلة اإلعدادية

ر على 
ّ

ر قوي على حجم الطلب على خدمات هذه املدارس في حين تعتبر أعداد املقاعد الدراسية املتاحة مؤش
ّ

تعتبر أعداد الطلبة امللتحقين بالدراسة في املدارس مؤش
حجم العرض لهذه الخدمات.

الرسم البياني )41( تنبؤات العرض والطلب على املدارس اإلعدادية الخاصة، 2019/2018 - 2024/2023 

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23** 38,338 
 35,223

 37,752 
34,685 

37,142 
34,124 

 36,531 
33,563 

35,908 
 32,990

35,297
32,429 

9,00014,00019,00024,00029,00034,00039,000

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية

 وطالبة 
ً
 وطالبة إلى 35,223 طالبا

ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس اإلعدادية الخاصة املسجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 32,429 طالبا

ّ
من املتوق

ب قدره )%1.7(.
ّ
خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك
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الرسم البياني )42( تنبؤات العرض والطلب على املدارس اإلعدادية الحكومية، 2019/2018 - 2024/2023 

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

9,00014,00019,00024,00029,00034,00039,000

 34,488 
 30,887

 33,961
30,415

33,411
29,923

32,862
29,431

32,301
28,929

31,752
28,437

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية

 وطالبة 
ً
 وطالبة إلى 30,887 طالبا

ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس اإلعدادية الحكومية املسجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 28,437 طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام 
ّ
ب قدره )1.7%( ، كما من املتوق

ّ
خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 34,488 مقعدا

ً
الدرا�سي 2019/2018  من 31,752 مقعدا

اإلفتراضات

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني للفئات العمرية التي يقّدمها البنك الدولي والتي تعتمد بدورها على الفئة العمرية 
ّ
يتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

املحددة للطالب في كل سنة أكاديمية ، وقد تّم اعتماد معّدل عدد الطلبة املسّجيلن في كّل مدرسة من املدارس كمعيار لتقدير عدد املدارس املتوقع حتى العام الدرا�سي 
2024/2023
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الرسم البياني )43( تنبؤات أعداد املدارس اإلعدادية، 2019/2018 - 2024/2023

177180183186189192

63

64656667
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املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية 

اإلفتراضات

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني للفئات العمرية التي يقّدمها البنك الدولي والتي تعتمد بدورها على الفئة العمرية 
ّ
يتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

املحددة للطالب في كل سنة أكاديمية ، وقد تّم اعتماد معّدل عدد الطلبة املسّجيلن في كّل مدرسة من املدارس كمعيار لتقدير عدد املدارس املتوقع حتى العام الدرا�سي 
.2024/2023

 بالنمّو السكاني 
ً
ب قدره )1.7%( في العام الدرا�سي من 2019/2018   إلى 2024/2023  مدفوعا

ّ
ع أن يزداد عدد املدارس اإلعدادية  بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
من املتوق

ع أن يكون 
ّ
 على معّدل نمو قطاع التعليم في دولة قطر، كما أن من املتوق

ً
الثابت للمواطنين والوافدين وتزايد عدد املؤسسات التعليمية الخاصة مما سينعكس إيجابا

معّدل نمّو شريحة املدارس الخاصة أسرع من نمّو شريحة املدارس الحكومية خالل العام الدرا�سي  من 2019/2018   إلى 2024/2023  مسّجلة النصيب األكبر من 
حصص املدارس اإلعدادية في الدولة.
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الرسم البياني )44( املدارس اإلعدادية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023

116118120122124
114

3132

6 6

9

16

39

32

6

17

9

39

33

6

17

9
40

33

6

17

10

41

34

7

17

10

41

16

1414151515 14

9

38
20

60

40

120

100

80

140

0 

س
ار
ملد
د�ا
عد

2019-182020-19*2021-20**2022-21**2023-22**2024-23**

 أخرى القطر�ة الهندية األم��يكية ال��يطانية الب�الور�ا�الدولية

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

ع أن يرتفع عددها ليصل إلى 124 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 ، وتعتبر 
ّ
بلغ عدد املدارس اإلعدادية 114 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018  ومتوق

املدارس اإلعدادية التي تطّبق املناهج البريطانية األعلى من حيث العدد مقارنة باملدارس التي تطّبق املناهج األخرى حيث يبلغ عدد هذه املدارس في الوقت الحالي 38 
ع أن يرتفع إلى 41 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023.

ّ
مدرسة ومتوق
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الجدول )19( إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلعدادية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023 

إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلعدادية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023 

املناهج 
2018-192023-24

عدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسةعدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسة

9,60511,20410,43312,169البريطانية

3,4903,9903,7914,334األمريكية

6,8326,9797,4217,580الهندية

1,6951,7071,8411,854املناهج القطرية

1,8032,0691,9582,247البكالوريا الدولية

9,0049,3489,78010,153أخرى

32,42935,29735,22338,338اإلجمالي

املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

ت املرتبة األولى من حيث عدد الطلبة امللتحقين بالدراسة فيها، وتليها 
ّ
تعتبر املناهج البريطانية الخيار األفضل لدى الكثير لذا فإن املدارس التي تطّبق هذه املناهج احتل

 في 
ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد املقاعد في هذه املدارس من 35,297 مقعدا

ّ
في ذلك املدارس التي تطّبق املناهج الهندية ثّم تلك التي تطّبق املناهج األميريكية، ومن املتوق

 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 و 
ً
 في العام الدرا�سي 2024/2023 وعدد الطلبة املسّجلين بلغ 32,429 طالبا

ً
العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 38,338 مقعدا

 وطالبة في العام الدرا�سي 2024/2023.
ً
ع أن يبلغ 35,223 طالبا

ّ
ُيتوق

الرسم البياني )45( املدارس اإلعدادية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023

** = توقعات   * = رقم تقديري  

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

للكثافة السكانية للوافدين في منطقة الدوحة و والكثافة السكانية للمواطنين في منطقة الريان فقد ازداد عدد أصحاب مدارس مرحلة ما قبل االبتدائية   
ً
نظرا

ع أن يشهد إجمالي عدد املدارس 
ّ
الراغبين في افتتاح مدارس لهم في هاتين املنطقتين، وتتوافر فرص ملدارس جديدة في مناطق متنامية مثل الوكرة والخور، ومن املتوق

 من 114 مدرسة في العام 2017 – 2019 إلى 124 مدرسة بحلول العام 2023/2024 
ً
ارتفاعا
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الجدول )20( إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلعدادية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023 

إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس اإلعدادية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023 

املوقع
2018-192023-24

عدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسةعدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسة

512597556649الضعاين

1,2571,8081,3651,964الخور والذخيرة

16,93117,62618,39019,145الريان

2,9573,5103,2123,813الوكرة

202649219705الشحانية

----الشمال

10,19610,70211,07511,624الدوحة

374404406439أم صالل

32,42935,29735,22338,338اإلجمالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 تّم إشغال 16,931 منها تليها في 
ً
وقد كان ملنطقة الرّيان النصيب األكبر من الطلبة في العام الدرا�سي 2019/2018 حيث بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 17,626 مقعدا

 منها، ثّم تليها منطقة الوكرة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها  
ً
 وتّم إشغال 10,196 مقعدا

ً
ذلك في منطقة الدوحة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 10,702 مقعدا

 في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 39,448 في العام 
ً
ع أن تزداد السعة اإلستيعابية من 35,297 مقعدا

ّ
 في العام نفسه، ومن املتوق

ً
3,510 وتّم إشغال 2,957 مقعدا

 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 32,429 طالبا

ً
الدرا�سي 2024/2023 ليرتفع عدد الطلبة املسّجلين من 26,255 طالبا

7-1-6 النتائج الرئيسية املستخلصة 
ب قدره )4.5%( خالل العام الدرا�سي 2013/2012 و 

ّ
يبلغ عدد املدارس اإلعدادية في قطر 177 مدرسة، وقد تزايد عدد هذه  املدارس بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

 .2019/2018
ق الوافدين 

ّ
تزايدت حصة املدارس الخاصة في قطر من 59% في العام الدرا�سي  2013/2012 إلى 64% في العام الدرا�سي 2019/2018 وذلك بسب الزيادة في تدف  •

إلى قطر.
أضيفت 41 مدرسة إلى مجموع  عدد املدارس اإلعدادية في قطر  خالل العام الدرا�سي من  2013/2012 إلى  2019/2018 ، وشمل العدد اإلضافي 34 مدرسة   •

خاصة و 7 مدارس حكومية.
في حين ترتفع نسبة املدارس التي تطّبق املناهج  والخور والذخيرة،  وأم صالل،  في مناطق مثل الشحانية،   

ً
تالقي املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية رواجا  •

األملانية، واإليرانية، والبنجالية، والتركية، والكندية، والفنلندية في مناطق الضعاين، والرّيان.

ب قدره 
ّ
ب قدره )8.2%( في حين تزايد عدد املدارس اإلعدادية الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
تزايد عدد املدارس اإلعدادية الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

)4.2%( خالل العام 2013 – 2019.

 في منطقة الدوحة  بينما تالقي املدارس التي تطّبق 
ً
تالقي املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية واملناهج  األمريكية ، واملناهج الهندية، واملناهج القطرية رواجا  •

 في منطقة الرّيان.
ً
املناهج الهندية، واملناهج القطرية رواجا

يتركز العديد من املدارس اإلعدادية في منطقة الرّيان وتليها من حيث الترتيب منطقة الدوحة، ثم منطقة الوكرة، وتتوافر الفرص إلنشاء مدارس تطّبق املناهج   •
10 مدارس خاصة جديدة بحلول العام  البريطانية، ومناهج البكالوريا الدولية، واملناهج الهندية، واملناهج األمريكية في منطقة الرّيان، وتتوافر فرص إلنشاء 

الدرا�سي 2024/2023 .
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2.6 املرحلة الثانوية

1.2.6 تحليل العرض ملدارس املرحلة الثانوية 

بلغ عدد مدارس مرحلة التعليم الثانوي في قطر 153 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018  من بينها 42 مدرسة للبنات و 35 مدرسة للبنين و 75 مدرسة مختلطة، 
ب قدره )%4.3( 

ّ
وقد ازداد عدد املدارس من 119 مدرسة في العام الدرا�سي  2013/2012 إلى 153 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

خالل تلك العام.

 في العام الدرا�سي 2013/2012  و 2019/2018  
ً
 طفيفا

ً
وقد شهدت حصص مدارس البنين ومدارس البنات )مدارس الجنس الواحد( الحكومية منها والخاصة تراجعا

 من 43% في العام 2013 إلى 48% في العام 2019، وفي العام الدرا�سي 
ً
إال أن حّصة املدارس الثانوية املختلطة، وهي مدارس خاّصة بطبيعة الحال، شهدت ارتفاعا

21 مدرسة خاصة  28 مدرسة خاصة من بينها  6 مدارس حكومية و  34 مدرسة جديدة إلى مجموع املدارس الثانوية منها  2019/2018 أضيفت  و   2013/2012
مختلطة.    

ب للزيادة في عدد املدارس الثانوية 
ّ
املرك السنوّي  في حين كان معّدل النمّو   )%6.1( ب للزيادة في عدد املدارس الثانوية الخاصة  

ّ
املرك السنوّي  وكان معّدل النمّو 

الحكومية )1.7%(  خالل العام الدرا�سي من 2013/2012 إلى  2019/2018، كما ازدادت حصة املدارس الخاصة من 55% في العام 2013 إلى 61% في العام 2019.

الرسم البياني )46( عدد املدارس الثانوية حسب الجنس ونوع املدرسة، 2013/2012 - 2019/2018

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  
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الرسم البياني )47( املدارس الثانوية حسب نوع املدرسة – الحكومية والخاصة، 13-2012 و2019/2018

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  
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2.2.6 مدّر�سي املدارس الثانوية

ب قدره 
ّ
 في العام الدرا�سي 2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 5,038 مدّرسا

ً
إزداد عدد مدّر�سي املدارس الثانوية من 3,975 مدّرسا

ب قدره 
ّ
 معّدل نمّو سنوّي مرك

ً
)4%( خالل هذه العام، وخالل العام الدرا�سي من 2013/2012 إلى 2019/2018 تزايد عدد مدّر�سي املدارس الثانوية الخاصة ُمسّجال

ت حّصة مدّر�سي املدارس الثانوية الخاصة والحكومية 
ّ
ب قدره )3.1%( ، وقد ظل

ّ
)4.5%( في حين سّجل عدد مدّر�سي املدارس الثانوية الحكومية معّدل نمّو سنوّي مرك

تراوح مكانها على مدى السنوات الخمس املاضية.

الرسم البياني )48( مدّر�سي الثانوية حسب نوع املدرسة – الحكومية والخاصة، 13-2012 و2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

يتّم احتساب أعداد املدّرسين و التوّصل إلى التقديرات املستقبلية الخاصة بأعدادهم  على أساس نسبة عدد الطلبة إلى عدد املدرسين البالغة )10.22( والتي تّم 
 بأن أعداد الطلبة للعامين 2017/2018 و 2019/2018 قد تّم التزويد بها من قبل وزارة التعليم 

ً
تكرارها لتقدير عدد املدّرسين في العام الدرا�سي 2019/2018، علما

والتعليم العالي.
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الرسم البياني )49( نسبةاملدّرسين إلى نسبة الطلبة في املدارس الثانوية ، 13-2012 و2019/2018
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  
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3.2.6  تحليل الطلب على مدارس املرحلة الثانوية  

 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 51,491  طالبا

ً
ازداد عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية من 36,576 طالبا

ب قدره )5.9%( خالل هذه العام.
ّ
 معّدل نمّو سنوّي مرك

ً
ُمسّجال

ب قدره )9.6%( في العام الدرا�سي من 2013/2012   إلى 2019/2018 في حين 
ّ
وقد تزايدت معّدالت التحاق الطلبة في املدارس الثانوية الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )3.3%( في نفس العام، وقد ازدادت نسبة التحاق الطلبة باملدارس 
ّ
تزايدت معّدالت التحاق الطلبة في املدارس الثانوية الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

الثانوية الخاصة من 37% في العام الدرا�سي 2013/2012 إلى 46% في العام الدرا�سي 2019/2018

الرسم البياني )50 ( عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية حسب نوع املدرسة  والجنسية ، 13-2012 و2019/2018

مدارس�ح�وميةمدارس�خاصة

ا���سيةالنوع

36,57638,099
40,550

43,280
45,456

47,750
51,491

36,57638,099
40,550

43,280
45,456

47,750
51,491

غ���قطر��نقطر��ن
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي  

 وطالبة في العام 
ً
 وطالبة في العام الدرا�سي  2013/2012   إلى 32,656 طالبا

ً
ازداد عدد الطلبة من غير القطريين املسّجلين في املدارس الثانوية  من 20,588 طالبا

 وطالبة في العام 
ً
15,988 طالبا ب قدره )%8( في حين تزايدت معّدالت التحاق الطلبة القطريين  بهذه املدارس من 

ّ
2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك الدرا�سي  

لت نسبة التحاق 
ّ
ب قدره )%2.8( في نفس العام، وقد شك

ّ
 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
الدرا�سي 2013/2012 إلى 18,835 طالبا

الطلبة غير القطريين باملدارس الثانوية %63 من إجمالي الطلبة املسّجلين في هذه املدارس في العام الدرا�سي 2019/2018.
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5.2.6 تحليل املناهج الدراسية 

يطّبق 35% من املدارس الثانوية الخاصة  في قطر املناهج البريطانية تليها في ذلك املدارس التي تطّبق املناهج األميريكية وتبلغ نسبتها 16% املدارس، ثم تليها املدارس 
التي تطّبق املناهج الهندية واملدارس التي تطّبق مناهج البكالوريا الدولية بنسبة 10% لكّل منهما، في حين تبلغ نسبة املدارس التي تطّبق املناهج األخرى مثل املناهج 

األملانية، واإليرانية، والبنجالية، والتركية، والكندية، والفنلندية مجتمعة حوالي 24% من إجمالي مجموع هذه املدارس.

الرسم البياني )51(  تحليل مدارس املرحلة الثانوية حسب املناهج، 2019/2018

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية

4.2.6  إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

 منذ العام 2012 حتى اآلن حيث ازدادت نسبة تسجيل والتحاق الطلبة غير القطريين باملدارس من %94 
ً
 ومتواصال

ً
 ثابتا

ً
أظهر إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق نمّوا

96.8% في العام  2019/2018 في حين ازدادت نسبة تسجيل والتحاق الطلبة القطريين باملدارس من  100% في العام الدرا�سي  2013/2012 إلى  في العام الدرا�سي 
الدرا�سي 2013/2012 إلى 100% في العام الدرا�سي 2019/2018، وكذلك فقد شهد صافي معّدل التسجيل واإللتحاق زيادة في نفس العام.

الجدول )21( إجمالي معّدل التسجيل في املدارس الثانوية، 2013/2012 - 2019/2018  

إجمالي معّدل التسجيل في املدارس الثانوية، 2013/2012 - 2019/2018  

السنوات
صافي معّدل التسجيل واإللتحاق إجمالي معّدل التسجيل واإللتحاق 

غير قطريينقطريينغير قطريينقطريين

2013-201296.89476.775.9

2014-201392.798.474.480.5

2015-201495.89776.378.8

2016-201598.992.976.875

2017-201699.997.876.679.2

2018-2017100.110077.681.6

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

24%
35%

16%
11%
10%
4%

إجما�� املدارس ا��اصة: 90

القطر�ة الب�الور�ا�الدولية أخرى الهندية األم��يكية ال��يطانية
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6.2.6 تحليل املوقع ملدارس املرحلة الثانوية

تمتاز املرحلة الثانوية بأهمية خاصة كونها تبدأ مباشرة بعد املرحلة اإلعدادية حين يبلغ الطلبة سن املراهقة، ويبلغ عدد املدارس الثانوية في قطر 153 مدرسة )90 
منها خاصة و63 حكومية( تنتشر في مختلف أنحاء دولة قطر، وتتركز الغالبية العظمى من املدارس الثانوية في مناطق الرّيان، والدوحة، والوكرة  حيث يقع 44% من 

إجمالي عددها في منطقة الريان، و28% في منطقة الدوحة، 9% في منطقة الوكرة.  

الرسم التوضيحي )13( التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية الخاصة 

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد - املدارس - 

نسبة اإلشغال-  % امللتحقين بالدراسة - 

املقاعد 1,588 املدارس 6 

نسبة اإلشغال %71  امللتحقين بالدراسة 1,121 

املقاعد 390 املدارس 2 

نسبة اإلشغال %100  امللتحقين بالدراسة 390 

املقاعد 13,448 املدارس 44 

نسبة اإلشغال %97  امللتحقين بالدراسة 13,016 

املقاعد 91 املدارس 1 

نسبة اإلشغال %41  امللتحقين بالدراسة 37 

املقاعد 6,584  املدارس 27 

نسبة اإلشغال %98  امللتحقين بالدراسة 6,422 

املقاعد 573 املدارس 1 

نسبة اإلشغال %32    امللتحقين بالدراسة 181 

املقاعد 2,765 املدارس 9 

نسبة اإلشغال %87  امللتحقين بالدراسة 2,397 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 25,439 املدارس 90 

نسبة اإلشغال %93  امللتحقين بالدراسة 23,564 
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 منها في العام الدرا�سي 2019/2018 مما 
ً
 تّم إشغال 13,016 مقعدا

ّ
يبلغ عدد املدارس الثانوية في منطقة الرّيان  44 مدرسة بطاقة  استيعابية قدرها 13,448 مقعدا

يشير إلى أن نسبة اإلشغال كانت %97 من الطاقة اإلستيعابية لهذه املدارس.

 وطالبة في 
ً
  وبلغ عدد الطلبة املسّجلين لديها  6,422 طالبا

ّ
يبلغ عدد املدارس الثانوية الخاصة في منطقة الدوحة  27 مدرسة بطاقة  استيعابية قدرها 6,584 مقعدا

العام الدرا�سي 2019/2018 مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال كانت %98 من الطاقة اإلستيعابية لهذه املدارس.

  إلنشاء مدارس ثانوية 
ً
 وهذا يدّل على أن هناك فرصا

ً
 بكامل طاقتها اإلستيعابية تقريبا

ً
تعمل املدارس الثانوية الخاصة في مناطق الدوحة والرّيان والضعاين حاليا

خاصة لتلبية اإلحتياجات التعليمية لسكان تلك املناطق.

      

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

190-44271296عدد املدارس

57325,439-13,4486,584913902,7651,588عدد املقاعد

18123,564-13,0166,422373902,3971,121عدد امللتحقين بالدراسة

93%32%-71%87%100%41%98%97%نسبة اإلشغال

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 



] قطاع التعليم في دولة قطر  [ 110

الرسم التوضيحي )14( التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية الحكومية 

الشمال

الضعاين

أم صالل

الشحانية

الخور 

الوكرة

الشحانية

أم صالل

الريان

الضعاين

الدوحة

قطـــــــــر

الشمال

املقاعد 594 املدارس 2 

نسبة اإلشغال %64 امللتحقين بالدراسة 379 

املقاعد 1,701 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %77  امللتحقين بالدراسة 1,305 

املقاعد 1,536 املدارس 3 

نسبة اإلشغال %98  امللتحقين بالدراسة 1,510 

املقاعد 11,811 املدارس 23 

نسبة اإلشغال %86  امللتحقين بالدراسة 10,140 

املقاعد 1,670 املدارس 3 

نسبة اإلشغال %100  امللتحقين بالدراسة 1,666 

املقاعد 8,048  املدارس 16 

نسبة اإلشغال %96  امللتحقين بالدراسة 7,726 

املقاعد 3,649 املدارس 8 

نسبة اإلشغال %73    امللتحقين بالدراسة 2,658 

املقاعد 2,626 املدارس 4 

نسبة اإلشغال %97  امللتحقين بالدراسة 2,544 

الخور والذخيرة

الريان

الدوحة

الوكرة

اإلجمالي
املقاعد 31,635 املدارس 63 

نسبة اإلشغال %88  امللتحقين بالدراسة 27,928 

منها في العام الدرا�سي   
ً
مقعدا  10,140 إشغال  تّم   

ّ
مقعدا  11,811 استيعابية قدرها  مدرسة بطاقة    23 يبلغ عدد املدارس الثانوية الحكومية في منطقة الرّيان  

2019/2018 مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال كانت %86 من الطاقة اإلستيعابية لهذه املدارس.

 وطالبة 
ً
  وبلغ عدد الطلبة املسّجلين لديها  7,726 طالبا

ّ
يبلغ عدد املدارس الثانوية الحكومية في منطقة الدوحة  16 مدرسة بطاقة  استيعابية قدرها 8,048 مقعدا

في العام الدرا�سي 2019/2018 مما يشير إلى أن نسبة اإلشغال كانت %96 من الطاقة اإلستيعابية لهذه املدارس.

  إلنشاء 
ً
 وهذا يدّل على أن هناك فرصا

ً
 بكامل طاقتها اإلستيعابية تقريبا

ً
تعمل املدارس الثانوية الخاصة في مناطق الدوحة والوكرة وأم صالل محمد والضعاين حاليا

مدارس ثانوية حكومية لتلبية اإلحتياجات التعليمية لسكان تلك املناطق.

      

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

الوكرةالضعاينأم صاللالدوحةالرياناملوقع
الخور 

والذخيرة
اإلجماليالشحانيةالشمال

162333442863عدد املدارس

8,04811,8111,6701,5362,6261,7015943,64931,635عدد املقاعد

7,72610,1401,6661,5102,5441,3053792,65827,928عدد امللتحقين بالدراسة

88%73%64%77%97%98%100%86%96%نسبة اإلشغال
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الجدول )22( املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، 2019/2018

املدارس الثانوية الحكومية والخاصة، 2019/2018

اإلجمالي)%( من اإلجماليحكوميةخاصةاملوقع

35%5%2%الضعاين

610%6%6%الخور والذخيرة

4467%37%%49الريان

914%6%11%الوكرة

69%%113%الشحانية

12%3%0%الشمال

2843%%3025%الدوحة

34%5%1%أم صالل

ي
ّ
100153%9063اإلجمالي الكل

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

تحتّل املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية واألمريكية والهندية املراتب الثالث األولى في كافة مناطق الدولة ) باستثناء منطقة الضعاين(، وباإلضافة الى الرواج الذي 
 في مناطق مثل الشحانية وأم صالل في حين ترتفع نسبة املدارس التي تطّبق 

ً
تالقيه في منطقتي الرّيان والدوحة، تالقي املدارس التي تطّبق املناهج البريطانية رواجا

املناهج األملانية، واإليرانية، والبنجالية، والتركية، والكندية، والفنلندية في مناطق الضعاين، والرّيان، والدوحة، ويدّل ارتفاع نسبة اإلشغال في هذه املدارس إلى 
ارتفاع حجم الطلب على املدارس التي تطّبق هذه املناهج في املناطق املشار إليها. 
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الجدول )23( تحليل املدارس الثانوية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018

تحليل املدارس الثانوية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الدوحة

1627-848عدد املدارس

4482,3086,584-1,5911902,047عدد املقاعد

4422,2526,422-1,5381892,001عدد امللتحقين بالدراسة

98%98%99%-98%99%97%نسبة اإلشغال

الريان

1642431544عدد املدارس

3,0961,1005203,0007604,97213,448عدد املقاعد

2,9531,0854662,9707544,78813,016عدد امللتحقين بالدراسة

97%96%99%99%90%99%95%نسبة اإلشغال

الضعاين

12---1-عدد املدارس

161390---229-عدد املقاعد

161390---229-عدد امللتحقين بالدراسة

100%100%---100%-نسبة اإلشغال

الوكرة

9--24-3عدد املدارس

2,765--3301,969-466عدد املقاعد

2,397--2601,865-272عدد امللتحقين بالدراسة

87%--95%79%-58%نسبة اإلشغال
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تحليل املدارس الثانوية الخاصة حسب املوقع واملناهج، 2019/2018

 البكالوريا البريطانيةاملوقع
املناهج الهندية األمريكية الدولية 

اإلجمالي أخرى القطرية 

الخور والذخيرة

6--21-3عدد املدارس

1,588--436270-882عدد املقاعد

1,121--291235-595عدد امللتحقين بالدراسة

71%--87%67%-67%نسبة اإلشغال

الشحانية

1-----1عدد املدارس

573-----573عدد املقاعد

181-----181عدد امللتحقين بالدراسة

32%-----32%نسبة اإلشغال

اإلجمالي

32914942290عدد املدارس

6,6991,5193,3335,2391,2087,44125,439عدد املقاعد

5,5761,5033,0185,0701,1967,20123,564عدد امللتحقين بالدراسة

93%97%99%97%91%99%83%نسبة اإلشغال

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 
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7.26 تنبؤات العرض والطلب على مدارس املرحلة الثانوية

ر على 
ّ

ر قوي على حجم الطلب على خدمات هذه املدارس في حين تعتبر أعداد املقاعد الدراسية املتاحة مؤش
ّ

تعتبر أعداد الطلبة امللتحقين بالدراسة في املدارس مؤش
حجم العرض لهذه الخدمات.

الرسم البياني )52( تنبؤات العرض والطلب على املدارس الثانوية الخاصة، 2019/2018 و2024/2023

الرسم البياني )53( تنبؤات العرض والطلب على املدارس الثانوية الحكومية، 2019/2018 و2024/2023

6,00010,00014,00018,00022,00026,00040,000

27,630
25,593

27,208
25,202

26,767
24,794

26,327
24,387

25,878
23,971

25,438
23,563

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

1,0005,00012,00019,00026,00033,00040,000

34,361
30,334

33,836
29,871

33,288
29,388

32,741
28,904

32,182
28,411

31,635
27,928

عدد�الطلبة  عدد�املقاعد

2019-18

2020-19*

2021-20**

2022-21**

2023-22**

2024-23**

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية 

** = توقعات   * = رقم تقديري

املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية  

 وطالبة 
ً
 وطالبة إلى 25,593 طالبا

ً
ع أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس الثانوية الخاصة املسجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 23,563 طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام الدرا�سي 
ّ
ب قدره )1.7%(، كما متوق

ّ
خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 27,630 مقعدا

ً
2019/2018  من 2,438 مقعدا

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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 وطالبة خالل العام 
ً
 وطالبة إلى 30,334 طالبا

ً
ع  أن يرتفع إجمالي عدد طلبة املدارس الثانوية املسّجل خالل العام الدرا�سي 2019/2018  من 27,928 طالبا

ّ
من املتوق

ع أن يرتفع إجمالي السعة اإلستيعابية لهذه املدارس املسّجل  في العام الدرا�سي 2019/2018  
ّ
ب قدره )1.7%(، كما متوق

ّ
الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ب قدره )%1.7(.
ّ
 خالل العام الدرا�سي 2024/2023 بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ً
 إلى 34,361 مقعدا

ً
من 31,635 مقعدا

اإلفتراضات

عة للطلبة بناء على معدالت النمو السكاني للفئات العمرية التي يقّدمها البنك الدولي والتي تعتمد بدورها على الفئة العمرية 
ّ
يتّم تحديد األعداد التقديرية املتوق

، وقد تّم اعتماد معّدل عدد الطلبة املسّجيلن في كّل مدرسة من املدارس كمعيار لتقدير عدد املدارس املتوقع حتى العام  املحددة للطالب في كل سنة أكاديمية 
الدرا�سي 2024/2023.

الرسم البياني )54( تنبؤات إجمالي عدد املدارس الثانوية، 2019/2018 و2024/2023
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املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي ومقابالت ميدانية  

ب قدره )1.7%(  في الفترتين 2019/2018 و2024/2023.
ّ
ع أن يزداد إجمالي عدد املدارس الثانوية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
ومن املتوق

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الرسم البياني )55( املدارس الثانوية حسب املناهج، 2019/2018 و2024/2023
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

ع أن يزداد عدد هذه املدارس ليصل إلة 98 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 
ّ
بلغ عدد املدارس في العام الدرا�سي 2019/2018 حوالي 90 مدرسة ومن املتوق

32 مدرسة في العام الدرا�سي  ل املدارس الثانوية التي تطّبق املناهج البريطانية السواد األعظم مقارنة باملدارس التي تطّبق املناهج األخرى والتي بلغ عددها 
ّ
، وتشك

ع ارتفاع هذا العدد إلى 34 مدرسة في العام الدرا�سي 2024/2023.
ّ
2019/2018 ويتوق

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الجدول )24( إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023  

إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية حسب املناهج، 2019/2018 - 2024/2023  

املوقع

2019-20182024-2023

عدد امللتحقين 
عدد امللتحقين عدد املقاعدبالدراسة

عدد املقاعدبالدراسة

5,5766,6996,0567,276البريطانية

3,0183,3333,2783,620األمريكية

5,0705,2395,5075,690الهندية

1,1951,2071,2981,311املناهج القطرية

1,5031,5191,6331,650البكالوريا الدولية

7,2017,4417,8218,082أخرى

23,56325,43825,59327,630اإلجمالي

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 بين املدارس لذا فإنها تحظى باملرتبة األولى من حيث عدد الطلبة املسّجلين لديها ويليها في ذلك املدارس 
ً
تعتبر املدارس الثانوية التي تطّبق املناهج البريطانية األكثر رواجا

الهندية ثّم األمريكية.

 في العام الدرا�سي 
ً
 في العام الدرا�سي 2024/2023 بعد أن كانت 25,438 مقعدا

ً
 لتصل إلى 27,630 مقعدا

ً
ع أن تشهد السعة اإلستيعابية لهذه املدارس نمّوا

ّ
ومن املتوق

 وطالبة في العام الدرا�سي 2024/2023  بعد أن كان عدد الطلبة 
ً
ع أن يواكب ذلك زيادة في عدد الطلبة املسّجلين تصل إلى 25,593 طالبا

ّ
2019/2018  ومن املتوق

 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018 .
ً
املسّجلين لدى هذه املدارس 23,563 طالبا

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الرسم البياني )56( املدارس الثانوية حسب املوقع، 2019/2018 و2024/2023
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املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

ز 
ّ
 من  90 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 98 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 ، وتترك

ً
ع أن يشهد العدد اإلجمالي للمدارس ارتفاعا

ّ
من املتوق

املدارس الثانوية  في منطقتي الدوحة والرّيان اللتين تعتبران األكبر من حيث الكثافة السكانية.  

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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الجدول )25( إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023  

إعداد املقاعد وأعداد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية حسب املوقع، 2019/2018 - 2024/2023

املوقع
2019-20182024-2023

عدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسةعدد املقاعدعدد امللتحقين بالدراسة

390390424424الضعاين

1,1211,5881,2181,725الخور والذخيرة

13,01613,44814,13714,606الريان

2,3972,7652,6033,003الوكرة

181573196622الشحانية

----الشمال

6,4226,5846,9757,151الدوحة

37914099أم صالل

23,56325,43825,59327,630اإلجمالي 

املصدر: تحليالت فريق العمل وبيانات وزارة التعليم والتعليم العالي 

 في العام الدرا�سي 
ً
 في العام الدرا�سي 2024/2023 بعد أن كانت 25,438 مقعدا

ً
 لتصل إلى 27,630 مقعدا

ً
ع أن تشهد السعة اإلستيعابية لهذه املدارس نمّوا

ّ
ومن املتوق

 وطالبة في العام الدرا�سي 2024/2023  بعد أن كان عدد الطلبة املسّجلين 
ً
ع أن يواكب ذلك زيادة في عدد الطلبة املسّجلين تصل إلى 25,593 طالبا

ّ
2019/2018  ومتوق

 وطالبة في العام الدرا�سي 2019/2018، وقد حظيت منطقة الرّيان بالنصيب األكبر من الطلبة في العام الدرا�سي 2019/2018 حيث 
ً
لدى هذه املدارس 23,563 طالبا

 وتّم إشغال 
ً
 تّم إشغال 13,016 منها تليها في ذلك في منطقة الدوحة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 6,584 مقعدا

ً
بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها 13,448 مقعدا

 في العام نفسه. 
ً
 منها، ثّم تليها منطقة الوكرة التي بلغ عدد املقاعد الدراسية فيها  2,765 وتّم إشغال 2,397 مقعدا

ً
6,422 مقعدا

] مرحلة الدراسة الثانوية [ 
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     8.2.6  النتائج الرئيسية املستخلصة    

2013/2012 و  ب قدره )4.3%( خالل العام الدرا�سي 
ّ
153 مدرسة، وقد تزايد عدد هذه  املدارس بمعّدل نمّو سنوّي مرك يبلغ عدد املدارس الثانوية في قطر   •

.2019/2018

ب قدره 1.7% خالل العام الدرا�سي من  
ّ
ب قدره 6.1%، وتزايد عدد املدارس الحكومية بمعّدل نمّو سنوّي مرك

ّ
تزايد عدد املدارس الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

2013/2012  إلى 2019/2018.

ب قدره 9.6% مما يشير إلى ارتفاع حصة الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية 
ّ
تزايد عدد الطلبة املسّجلين في املدارس الثانوية الخاصة بمعّدل نمّو سنوّي مرك  •

الخاصة من 37%  في العام الدرا�سي  2013/2012  إلى 46% في العام الدرا�سي 2019/2018.

يتركز العديد من املدارس اإلعدادية في منطقة الرّيان ويليها من حيث الترتيب منطقة الدوحة، وتتوافر الفرص إلنشاء مدارس تطّبق املناهج البريطانية واألمريكية   •
في منطقي الرّيان والدوحة، وتتوافر فرص إلنشاء 8 مدارس خاصة جديدة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023.

من املرّجح أن تتّم إقامة 8 مدارس خاصة جديدة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023 ومن املتوقع أن يزداد عدد املدارس الثانوية الخاصة التي تطّبق املناهج   •
البريطانية من 32 مدرسة في العام الدرا�سي 2019/2018 إلى 34 مدرسة بحلول العام الدرا�سي 2024/2023.
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في فهم التباين في القدرات واالحتياجات   
ً
محوريا  

ً
يؤدي التعليم املوّجه لطلبة اإلحتياجات الخاصة دورا

 منتجين وفاعلين في املجتمع.
ً
 إلى إعدادهم ليكونوا أفرادا

ً
مية لدى الطلبة وصوال

ّ
التعل

إحرازه من تقّدم في مضمار تعليم الطلبة من ذوي اإلحتياجات  من التقرير مدى ما تّم  يعرض هذا الجزء 
الخاصة، بمن فيهم الذين يعانون من اإلعاقة الحركية، واإلعاقة السمعية، واإلعاقة البصرية، واضطرابات 
املناهج  بوضع  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وتقوم  املتعّددة،  واإلعاقات  النطق،  واضطرابات  التوّحد، 
 لهذه الفئة من الطلبة وتتبنى املبادرات الهادفة إلى دمج هذه الفئة من الطلبة 

ً
واإلختبارات املصممة خّصيصا

في املجتمع.

الرسم البياني )57( إجمالي عدد طلبة مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة  الحكومية حسب جنسية 
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املصدر: تحليالت فريق العمل بناًء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء ومقابالت ميدانية 

4 سنوات فما فوق( في املدارس الحكومية في العام  بلغ عدد  الطلبة من ذوي اإلحتياجات الخاصة )من سن 
الطلبة بلغ عدد  وتشتمل املرحلة اإلبتدائية على أكبر عدد من هؤالء   ، وطالبة   

ً
طالبا  1,453 حوالي   2018

ل 53% من إجمالي طلبة اإلحتياجات الخاصة.
ّ
 وطالبة وهو ما يشك

ً
املسّجلين منهم فيها 770 طالبا

ويفوق عدد طلبة اإلحتياجات الخاصة من القطريين  عدد الطلبة غير القطريين في كافة املراحل التعليمية 
في املرحلة  و%52  في مرحلة ما قبل اإلبتدائية،  من مجموع ذوي اإلحتياجات الخاصة    %91 لون 

ّ
حيث يشك

اإلبتدائية، و 55% في املرحلة اإلعدادية، و 60% في املرحلة الثانوية.

مدارس ذوي   .7
اإلحتياجات الخاصة  

] مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة[ 
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1.7 التعليم الشامل 

مت اللجنة 
ّ
نظ في إطار الخطة العاملية للتنمية املستدامة في مجال التعليم، 

العالي  والتعليم  التعليم  ووزارة   ، والعلوم  والثقافة  للتربية  القطرية  الوطنية 
 و 

ً
القطرية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”  حوارا

ورشة  تدريبية حول التعليم الشامل في دولة قطر وذلك ضمن مفهوم الهدف 
’ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع   ”: الرابع من أهداف الخطة 

وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”.

وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد وضعت استراتيجية فرعية منبثقة عن 
اإلستراتيجية الوطنية لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة والتي تمكن هؤالء األطفال 
من اإللتحاق باملدارس الحكومية والخاصة مع أقرانهم العاديين األصّحاء، لذا 
نهم من 

ّ
فقد تّم تبّني برامج تعليمية خاصة لتزويد الطلبة باحتياجاتهم التي تمك

ممارسة نشاطاتهم اليومية ي البيئة الحياتية  والعملية.

فيما يلي قائمة بمدارس التعليم الشامل التي تستقبل الطلبة ذوي اإلحتياجات 
الخاصة:

2.7 مدارس املرحلة ما قبل اإلبتدائية

التعليم  األكاديمية خدمات  تقّدم   : قطر  ملؤسسة  التابعة  ريناد  أكاديمية   .1
والخدمات املتخصصة لألطفال املتعايشين مع اضطرابات طيف التوحد، 

وتستقبل األكاديمية األطفال القطرين من سن ثالث سنوات فقط.

مركز تنمية الطفل: يوفر مركز تنمية الطفل  خدمات التأهيل الشامل ألطفال   .2
ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يتراوح مستوى اإلعاقة لديهم بين طفيف 
 3-6  إلعداد األطفال من سن 

ً
إلى متوسط، وتتضّمن هذه الخدمات برنامجا

سنوات للدمج والتكامل  ملرحلة التعليم اإلبتدائي.

النبراس  روضة  لدى  يعمل  مونتيسوري(:  )منهج  الدولية  النبراس  روضة   .3
النفس،  في علم  املتخصصين  اإلجتماعيين  األخصائيين  فريق من  الدولية 
أسلوب  الروضة  بع 

ّ
وتت لألطفال،  الفردي  الدعم  الروضة خدمات  وتقّدم 

الباب املفتوح حيث تتيح ألولياء أمور الطلبة الدخول إلى فصول التدريس في 
أي وقت ملالحظة أداء أطفالهم

روضة فيال كينترفيلت: روضة أطفال أملانية الجنسية تقّدم خدمات الرعاية   .4
لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وتستقبل الروضة األطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 3 و  سنوات بعد دراسة حالة كّل منهم على حده. 

3.7 مدارس املرحلة اإلبتدائية والثانوية

أكاديمية جمس األميريكية – قطر:  تقّدم أكاديمية جمس األميريكية خدمات   .1
تعليمية متخصصة لألطفال الذين يعانون من مختلف اضطرابات صعوبات 
م بما في ذلك اضطرابات طيف التوحد، وصعوبة القراءة، وصعوبات 

ّ
التعل

م. 
ّ
الحساب، وغيرها من صعوبات التعل

مدرسة كينجز كوليج الدوحة: تقّدم مدرسة كينجز كوليج الدوحة الخدمات   .2
التعليمية التي تلّبي احتياجات األطفال الذين يعانون من مختلف اضطرابات 
ومتالزمة آسبرجر،  م بما في ذلك اضطرابات طيف التوحد، 

ّ
صعوبات التعل

واإلضطرابات اإلجتماعية والسلوكية، وصعوبة القراءة، ومتالزمة داون. 

من  يعانون  الذين  الطلبة  املدرسة  هذه  تستقبل  بونابرت:  ليسيه  مدرسة   .3
ويعمل لدى املدرسة  م واإلضطرابات السلوكية اإلجتماعية، 

ّ
صعوبات التعل

مجموعة من أخصائيي الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات الخاصة.

مدرسة فينيكس الخاصة:  تستقبل هذه املدرسة الطلبة الذين يعانون من   .4
م واإلضطرابات السلوكية 

ّ
درجات خفيفة إلى متوّسطة من صعوبات التعل

اإلجتماعية، وصعوبات التواصل، وحاالت مرضية تؤثر على تحصيلهم العلمي.

4.7 املراكز املتخصصة في رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة

هناك عدد قليل من املراكز املتخصصة في رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في 
القطاع الخاص في دولة قطر، وقد برزت هذه املراكز إلى حّيز الوجود في الدوحة 
خالل السنوات القليلة املاضية لتقديم الخدمات لهذه الفئة من املجتمع، وفيما 

يلي قائمة ببعض هذه املراكز املتخصصة:

ح: يقّدم هذا املركز خدمات تعليمية وتأهيلية واجتماعية وصحية 
ّ
مركز الشفل  .1

معّدلة  تعليمية  منهاهج  املركز  ويطّبق  الطلبة،  من  اإلعاقة  لذوي  وترفيهية 
للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 21 سنة.

] مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة[ 
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التعليم املدر�سي املتخّصص، والجلسات العالجية التي تتناسب مع الحاالت 
الفردية لألطفال.

مدرسة الهداية مدرسة الهداية مدرسة حكومية متخّصصة في رعاية طلبة   .8
رياض األطفال ذوي اإلعاقة واإلحتياجات الخاصة . 

5.7 النتائج الرئيسية املستخلصة 

تنّص السياسة التعليمية في دولة قطر على أن لكّل طفل الحق في الحصول   •
على التعليم لتمكينه من تحقيق كامل طاقاته وإمكاناته.

م وإعادة 
ّ
وزارة التعليم والتعليم العالي ملتزمة بالتعليم الشامل واملتكامل والتعل  •

التأهيل لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

تكييف  يتضّمن  والذي  التعليمي  الدعم  نموذج  تطبيق  في  املدارس  بدأت   •
مّية والتقييمية استجابة لإلحتياجات الخاصة 

ّ
املمارسات التدريسية والتعل

للطلبة.

من  يعانون  الذين  لألطفال  يكفل   
ً
إيجابيا  

ً
تغييرا قطر  في  املدارس  تشهد   •

م والذين يعانون من مختلف أنواع اإلعاقة الحق في تكافؤ 
ّ
صعوبات التعل

الفرص مع غيرهم في املشاركة.

بدأت بعض املراكز التعليمية املتخّصصة من القطاع الخاص عملياتها في   •
قطر، وتقّدم هذه املراكز مجموعة واسعة من خدمات اإلحتياجات الخاصة 
التي تلّبي احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة بمن فيهم الذين يعانون من اإلعاقة 
التوّحد،  واضطرابات  البصرية،  واإلعاقة  السمعية،  واإلعاقة  الحركية، 

واضطرابات النطق، واإلعاقات املتعّددة.

إن تبّني املبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التعليم الشامل على جميع    •
املستويات وإشراك القطاع الخاص في تأسيس مراكز اإلحتياجات الخاصة 

ر بالكثير من الدعم لهذه الشريحة من نظام التعليم.
ّ

يبش

 

خدماتها  وتقّدم  قطر  ملؤسسة  العوسج  أكاديمية  تتبع  العوسج:  أكاديمية   .2
ويبلغ   –  1-12 من الصفوف   – م 

ّ
للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعل

وتستخدم األكاديمية   ، 10 طالب كحد أق�سى  عدد الطلبة للصف الواحد 
ومهارات اللغة  اللغة اإلنجليزية في تدريس مناهجها التي تشمل الريضيات، 
وتاريخ قطر،  اإلسالمية،  والدراسات  العربية،  واللغة  والعلوم،  اإلنجليزية، 
والفنون الجميلة، والتربية البدنية، ويشتمل املركز على وحدة للعمل املجتمعي 

يتم من خاللها تقديم خدمات التطوير الوظيفي للمجتمع القطري. 

يعمل لدى مركز تنمية الطفل مجموعة من  )الدفنة(:  مركز تنمية الطفل   .3
ر عن اإلضطرابات 

ّ
صين في مجال الكشف املبك

ّ
األخصائيين املؤهلين واملرخ

بع املركز منهجية 
ّ
ويت ل العالجي لهذه الحاالت. 

ّ
النمائية لدى األطفال والتدخ

الرعاية التي تتمحور حول الطفل واملبنية على البراهين العلمية.   

مايند انستيتيوت:  يقّدم مايند انستيتيوت خدماته لألطفال من سن الوالدة   .4
وحتى سن الثامنة عشرة ممن يعانون من مجموعة من اإلضطرابات النمائية، 
إضافة إلى برامج  للتدخل العالجي غير الطبي   ويقّدم املعهد برامج يومية  
لتدريس مهارات اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية بعد ساعات الدوام 

املدر�سي .

احتياجات  تقييم  خدمات  تيم  برو  مركز  يقّدم  )الدحيل(:  تيم  برو  مركز   ,5
والتدريب في  والدعم النف�سي للطلبة،  والتدريس الفردي للطلبة،  األطفال، 

مجاالت احتياجات األطفال املوجهة ألولياء األمور واملدارس.

مركز أوميجا لتعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة: يقّدم مركز أوميجا لتعليم ذوي   .6
إضافة  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  تعليمية  الخاصة خدمات  اإلحتياجات 
إلى الخدمات التقييمية والتشخيصية والعالجية لألطفال، كما يقّدم املركز 
وإعاقات   ، خدماته لألسر ممن لديها أطفال يعانون من اضطرابات نفسية 

م.
ّ
جسدية، واضطرابات سلوكية اجتماعية، وصعوبات تعل

املركز خدمات  يقّدم  الخاصة:  التعليمية  مركز خطوة بخطوة لإلحتياجات   .7
سنة ممن يعانون من صعوبات   16 سنوات إلى   3 رعاية لألطفال من سن 
م، ويعمل على تمكين األطفال وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم من خالل 

ّ
التعل
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رة في قطر  
ّ

1.8 ترخيص مدارس الطفولة املبك

تولي دولة قطر أهمية بالغة للتعليم وتستثمر الكثير من املوارد إلنشاء البنى التحتية الخاصة بالتعليم وتوفير 
تعليم عالي الجودة.

رة املسؤولية املباشرة عن سالمة وراحة وأمن األطفال الذين يلتحقون 
ّ
تقع على عاتق مدارس الطفولة املبك

رة يصدر في دولة قطر، 
ّ
م القانون رقم )1( لسنة 2014، وهو أول قانون يتعلق بمدارس الطفولة املبك

ّ
بها، وينظ

رة في قطر، وقد منح القانون املشار إليه وزارة التنمية اإلدارية 
ّ
عملية ترخيص وتشغيل مدارس الطفولة املبك

رة في الدولة.
ّ
والعمل والشؤون األجتماعية )الوزارة( سلطة اإلشراف على مدارس الطفولة املبك

1.1.8 تطبيق أحكام القانون   

رة كل مكان ُيخصص لرعاية األطفال الذين 
ّ
ينّص القانون رقم )1( لسنة 2014 على أن مدرسة الطفولة املبك

ال تزيد أعمارهم على أربع سنوات، بما في ذلك دور الحضانة التابعة وامللحقة بإحدى املدارس الحكومية أو 
الخاصة، كما ينّص القانون على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق 
وأحكامه، خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون األجتماعية 
)الوزير(  مّد هذه املهلة ملدة أخرى مماثلة، ويقتصر العمل بدار الحضانة على اإلناث، وتتولى إدارة دار الحضانة 
مديرة، تكون مسؤولة أمام اإلدارة عن سير العمل بالدار وعن إدارة السجالت وامللفات الالزمة لتنظيم سير 

العمل فيها.

وإلى حين  من القانون على أن ُيصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،   24 املادة  وتنّص 
، فيما ال يتعارض مع أحكامه.

ً
صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليا

8-1-2 شروط وإجراءات الترخيص  

تنّص املادة 6 من القانون رقم )1( لسنة 2014 على أنه يشترط في طالب الترخيص إلنشاء دار للحضانة ما يلي:

أال يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميالدية .  •

 في جريمة مخلة بالشرف 
ً
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن ال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا  •

أو األمانة، حتى ولو ُرد إليه اعتباره.

يكون ساري املفعول طوال مدة  مائة ألف ريال لصالح الوزارة،   )100,000( مقداره   
ً
أن يقدم تأمينا  •

الترخيص األصلية واملجددة، ويتم رد مبلغ التأمين املشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة 
نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه.

 عن الخدمات التي ستقّدمها دار الحضانة. 
ً
يقوم صاحب الترخيص باإلعالن مقّدما  •

تكون مدة الترخيص سنة، قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من استيفاء الشروط   •
املنصوص عليها في هذا القانون والقرارات املنفذة له، وسداد الرسم املقرر لذلك، والذي يصدر بتحديده 

قرار من الوزير.

شروط ترخيص   .8
املدارس في قطر 
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8-1-3 إدارة دار الحضانة   

دور  بتصنيف  االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  وزارة  تقوم 
التي  الدراسية  والرسوم  فيها  العاملين  املوظفين  مؤهالت  على  بناء  الحضانة 
 بها، يميزها عن غيرها، 

ً
 خاصا

ً
تتقاضاها، و يجب أن تتخذ كل دار حضانة اسما

توافق عليه الوزارة، وينبغي أن تكون املؤهالت العلمية للعاملين بدور الحضانة 
مناسبة للوظيفة التي يشغلونها، ويصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب 

توافرها في مقر دار الحضانة، قرار من الوزير. 

لقانون   
ً
وفقا يتّم  تعيينهن  الحضانة على اإلناث كما أن  بدار  العمل  يقتصر   

العمل )رقم 14 لسنة 2014(، وتتولى إدارة دار الحضانة مديرة، تكون مسؤولة 
أعمالها مسؤولة عامة  أداء  في  ويعاونها  بالدار،  العمل  اإلدارة عن سير  أمام 
ومشرفة مساعدة ومسؤولة تغذية وممرضة وطبيبة أو طبيب زائر، أو أكثر، من 
املتخصصين في طب األطفال أو الطب العام، باإلضافة إلى عدد كاٍف من الحراس 
وعمال النظافة والسائقين وغيرهم، و يجوز أن يكون الطبيب الزائر واألشخاص 

الذين ليست لهم عالقة مباشرة باإلشراف على األطفال من غير اإلناث.

8-1-4 اإلشراف على دور الحضانة ورقابتها 

وذلك للتحقق من مدى  تخضع أعمال دار الحضانة إلشراف ورقابة الوزارة، 
مطابقتها للقانون وقواعد التصنيف املقررة، وتتولى الوزارة إخطار دار الحضانة 
مدة  خالل  بتصحيحها  إنذارها  مع  املخالفة،  أوجه  من  لها  يتبين  بما  كتابة 
حددها، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات املخالفة مرة 

ُ
ت

عشرة آالف ريال من التأمين املقرر   )10,000( أخرى جاز لإلدارة خصم مبلغ 
بموجب هذا القانون، مع إلزام صاحب الترخيص بتكملته، وإزالة املخالفة خالل 
مدة تحددها الوزارة، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات 
املخالفة مرة أخرى جاز للوزير، وحسب تقديره، إلغاء الترخيص، أو وضع الدار 
 ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر أو 

ً
تحت إدارة مؤقتة بمعرفة الوزارة، أو إغالقها إداريا

تخفيض تصنيفها.

جاوز سنتين وبالغرامة التي ال 
ُ
ينّص القانون على إيقاع عقوبة الحبس مدة ال ت

تزيد على )100,000( مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من:

أو غير في  أو نقلها،  من أعمالها،   
ً
أو زاول عمال للحضانة،   

ً
أنشأ أو أدار دارا  •

 ألحكام هذا القانون.
ً
مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا

 مما يلزمه القانون بتقديمه، وكان يشتمل على 
ً
 أو سجال

ً
حرر أو قدم محررا  •

بيانات كاذبة مع علمه بذلك.

نقل ترخيص دار للحضانة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من   •
الوزارة

باشر بإدارة دار للحضانة بما يخالف التصنيف املمنوح لها أو بما يخالف أي   •
من الشروط واملتطلبات التي تقررها الوزارة من وقت آلخر.

 عن العقوبات املشار إليها أن تحكم بغلق دار الحضانة 
ً
ويجوز للمحكمة فضال

 أو بصفة مؤقتة.
ً
نهائيا
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2.8 تأسيس مدرسة في قطر   
فيما يلي بعض الجوانب التي يجب أخذها بعين اإلعتبار ملشروع تأسيس مدرسة في قطر:

الجدول )26( العوامل الرئيسية لنجاح مشروع تأسيس مدرسة لألطفال في قطر  

أ. اختيار موقع املدرسة

 عن الضوضاء واألسواق التجارية 
ً
 من حيث قربه من املناطق السكنية، وأن يكون بعيدا

ً
1. أن يكون موقع املدرسة مناسبا

واملناطق الصناعية. 

ز فيها الطلب على التعليم و يسهل الوصول إليها.
ّ
2. يجب اختيار موقع املدرسة بحيث يكون في منطقة يترك

3. يجب أن ال يقتصر اختيار املوقع الجغرافي للمدرسة على عوامل مثل سهولة الوصول إليه وقربه من املناطق السكنية 
بل يجب أن يشمل عوامل مثل قربه من مدارس مثل املكتبات العامة واملراكز الترفيهية وغيرها من املدارس التي يمكن أن 

يستفيد منها الطلبة.  

ب. البنى التحتية واملرافق 

1. يجب أن يشتمل مبنى املدرسة على املرافق األساسية الضرورية مثل أنظمة تكييف الهواء، ودورات املياه، ويجب أن تكون 
الفصول الدراسية مطابقة لإلشتراطات وذات مساحات كافية.

2. يجب أن تجهز املدرسة باألثاث الذي يتناسب مع مختلف الفئات العمرية لألطفال إضافة إلى األجهزة الكترونية 
والتركيبات الضرورية األخرى.  

ى، وكافتيريا، ومختبر  ، باعتبار أن هذه املرافق ترفع من مستوى 
ّ
3. توفير مرافق أخرى مثل قاعة للنشاطات الرياضية، ومصل

الراحة لدى األطفال وتزيد من ارتباطهم باملدرسة.

ج. السالمة واألمن 

1. يجب أن تلتزم املدرسة باشتراطات الصحة والسالمة واألمن، والتقّيد بتعليمات وتوجيهات إدارة الدفاع املدني بهذا 
الخصوص.

مية آمنة للطلبة 
ّ
2. يجب أن يكون أمن وسالمة الطلبة على رأس أولويات املدرسة حيث أن ذلك من شأنه أن يوفر بيئة تعل

 عن كونه مصدر طمأنينة ألولياء أمور الطلبة بأن أبناءهم في أيٍد أمينة بينما هم منشغلون في أعمالهم. 
ً
فضال

ل سالمة األطفال أثناء تواجدهم في املناطق الخارجية من املدرسة مصدر قلق بالنسبة ألولياء أمور الطلبة، لذا 
ّ
3. تشك

ينبغي األخذ بعين اإلعتبار توفير وسائل األمن والسالمة الحديثة عند التخطيط إلنشاء املدرسة لضمان املراقبة الدائمة 
ملوقع املدرسة للكشف عن أية مصادر محتملة للمخاطر التي قد تهّدد أمن وصحة وسالمة الطلبة. 

د. تكنولوجيا معلومات متطّورة

1. إن من شأن اإلستثمار في برنامج الصّفي يعتمد على تكنولوجيا املعلومات املتطّورة أن يعود بالنفع والفائدة على الطلبة 
واملدرسة وذلك من خالل  املزايا التالية:  

• استغالل أوقات الطلبة في نشاطات مفيدة وإضفاء نوع من املتعة والتسلية عليها.

• التخفيف من وطأة الضغط النف�سي والتوتر الناجم عن تطبيق املناهج الالصّفية التقليدية. 

• جذب اهتمام أولياء األمور من الشباب للمشاركة في هذه النشاطات.

2. يجب أن تستخدم املدرسة أساليب تعليمية مبنية على تطبيقات الحاسب اآللي في تطبيقها للمناهج الدراسية املقررة.

3. من خالل التركيز على النواحي التكنولوجية وتحقيق التكامل بين العملية التعليمية والتكنولوجيا سيكون بمقدور الهيئة 
 من هدر الوقت في األمور التنظيمية في املدرسة. 

ً
مي لدى الطلبة بدال

ّ
التدريسية التركيز بصورة أكبر على تعزيز النمّو التعل

ه. التسويق واملناهج

1. يجب أن تعمل املدرسة على الترويج لنفسها بطريقة استراتيجية تتالءم مع احتياجات سوق الخدمات التعليمية.

2. بناء جسور الثقة بين مشروع املدرسة وسوق الخدمات التعليمية من خالل تقديم خدمات متمّيزة مبنية على أسس 
.
ً
متينة سيزيد من إقبال الجمهور على هذه الخدمات ويجعلها أكثر رواجا

3. يجب اإللتزام باملناهج والتعامل معها كباقي الضوابط واألنظمة املعمول بها في املدرسة والتي من بينها مدّونة القواعد  
السلوكية، والزي املدر�سّي املوّحد، واإلنضباط السلوكي، واملراسم اإلحتفالية، والعادات والتقاليد، ونظام التكريم، والتقارير 

املدرسية، والبرامج املكّملة للمناهج، وجداول الحصص الدراسية.   
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الجدول )27( عوامل املخاطر في إنشاء مدارس لألطفال  

أ. املنافسة والبيئة السياسية

1. يعتبر النمّو املتسارع في عدد السكان والزيادة في أعداد املدارس التي تقّدم العديد من خيارات املناهج أحد عوامل املخاطر 
 أمام نجاح أي مشروع إلنشاء مدرسة جديدة. 

ً
ل تحّديا

ّ
التنافسية التي تشك

ل الوافدون حوالي 67% من 
ّ
ل الطلبة القطريون ما يقرب من 33% من إجمالي عدد الطلبة في دولة قطر في حين يمث

ّ
2. يمث

هذا اإلجمالي. 

اني للوافدين في الدولة.
ّ
 في زيادة النمّو السك

ً
 هاّما

ً
3. يعتبر اإلستقرار السيا�سي في قطر عامال

ب. التوظيف 

درة املدّرسين ذوي الكفاءة والقادرين على تدريس املناهج املميزة في املنطقة تصبح عملية توظيف املدّرسين للعمل 
ُ
1. في ظل ن

في املدارس أكثر صعوبة .

 لتزايد أعداد الطلبة عبر السنين أصبح من الهاّم املحافظة على معّدالت “نسبة عدد الطلبة إلى عدد املدّرسين” 
ً
2. نظرا

لضمان استمرارية املدارس على املدى البعيد.

رة هو 1:18  
ّ
 إلى أن معّدل “نسبة عدد الطلبة إلى عدد املدّرسين”  في مدارس الطفولة املبك

ً
را

ّ
3. تشير اإلتجاهات السائدة مؤخ

ج. السالمة واألمن 

 أو سيتّم إنشاؤه.  
ً
1. التخطيط لتأمين ومراقبة مبنى وموقع املدرسة، سواء كان املوقع مستأجرا

2. األخذ بعين اإلعتبار مراقبة موقع ومبنى املدرسة وتأمينهما بصورة دائمة.

د من أن املدرسة املقترحة في منطقة يسهل الوصول إليها وتتوفر فيها خدمات املواصالت. 
ّ
3. التأك

ف مختّص لتشغيلها واإلشراف 
ّ
4. يجب صيانة كافة األجهزة واملعّدات الخاصة باألمن والسالمة بصورة دائمة وتعيين موظ

عليها. 

د. العوامل املحلية

1. يجب األخذ بعين اإلعتبار الدور الفاعل الذي تؤديه الجهات املحلّية املختّصة في تقديم الدعم من خالل املوافقات التي 
تقّدمها أثناء عملية إنشاء املدرسة.

ر املناطق 
ّ
2. يعتمد إنشاء املدارس الجديدة إلى حّد كبير على مشاريع تطوير املناطق السكنية الجديدة وعلى إمكانية توف

الالزمة إلنشاء املدارس األمر الذي قد يؤّدي إلى تأخير في إنجاز البنى التحتية الالزمة لهذه املدارس. 
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1.1.8 شروط منح رخصة مدرسة خاصة في قطر

الجدول )28( شروط منح رخصة مدرسة خاصة في قطر 

شروط منح رخصة مدرسة خاصة في قطر

تتلخص اإلشتراطات العامة للحصول على رخصة مدرسة خاصة في اآلتي:

1.  يشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة ما يلي:

أن ال يقّل عمره عن 21 سنة ميالدية أ- 

 باألهلية املدنية الكاملة
ً
أن كون متمّتعا ب- 

أن يكون محمود السيرة والسلوك ج- 

أن ال يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص املعنوي أو الشركاء املتضامنين فيه لدى املتقّدم بالطلب من موظفي وزارة التعليم  د- 
والتعليم العالي أو الجهات أو الهيئات التابعة لها، أو أن تكون ألي منهم مصلحة مباشرة مع الوزارة طوال فترة سريان الترخيص.

أن ال يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص املعنوي أو الشركاء املتضامنين فيه لدى املتقّدم حكم قضائي نهائي  ه- 
ة بالشرف أو األمانة ، ولو ُرّدِ إليه اعتباره.

ّ
في جريمة مخل

أن يكون العمل بالتعليم ضمن األنشطة املصّرح للشخص املعنوي بممارستها. و- 

ز-  أن تكون شركة املتقّدم بطلب الرخصة مسّجلة في دولة قطر، أو أن تكون شركة املتقّدم  بطلب الرخصة شركة دولية غير مسّجلة في دولة قطر.

أن يحصل طالب الترخيص على جميع املوافقات الالزمة من الجهات املختصة بالدولة.  .2

 لألداء بكامل قيمته طوال مدة 
ً
أن يقّدم طالب الترخيص ما يفيد سداده لضمان بنكي في أحد البنوك املحلية في دولة قطر , وأن يكون الضمان البنكي قابال  .3

 للضوابط الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي.
ً
سريان الترخيص وفقا

 فيه ما يلي:
ً
أن يقّدم طلب الترخيص بإنشاء املدرسة الخاصة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي ُمبّينا  .4

نوع املرحلة التعليمية التي ستطّبقها املدرسة أ- 

عّد لهذا الغرض.  
ُ
 للنموذج امل

ً
التاريخ املقترح لبدء الدراسة في املدرسة، وذلك وفقا ب- 

 يميزها عن غيرها توافق عليه الجهة املختّصة.
ً
 خاّصا

ً
أن يكون لكّل مدرسة اسما  .5

 للسياسات التعليمية للدولة والضوابط واإلجراءات املحّددة من قبل وزارة التعليم 
ّ
 الحتياجات وخطط الوزارة ، وذلك تبعا

ّ
6.  يكون منح الترخيص وفقا

والتعليم العالي .

ص له التنازل عنه للغير إال بموافقة الجهة املختّصة. .
ّ
 وال يجوز للُمرخ

ً
7.  يكون الترخيص بإنشاء املدرسة الخاصة شخصيا
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شروط منح رخصة مدرسة خاصة في قطر

تتلخص اإلشتراطات العامة للحصول على رخصة مدرسة خاصة في اآلتي:

ص له إال بموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي.
ّ
8.  ال يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص املمنوح  للُمرخ

9.  تلتزم املدرسة الخاصة بما تضعه وزارة التعليم والتعليم العالي  من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها العملي التربوي فيها.

10.  تلتزم املدرسة الخاصة بتزويد وزارة التعليم والتعليم العالي  بكل ما تطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخّص العملية التعليمية.

ى وزارة التعليم والتعليم العالي اإلشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني املدرسة الخاصة ومنقوالتها والوسائل واألجهزة التعليمية املوجودة 
ّ
11.  تتول

فيها ، ويكون لوزارة الصحة العامة الحق في اإلشراف الصحي على املدرسة الخاصة.

12.  ال يجوز للمدرسة الخاصة تلّقي معونات أو هبات من أية جهة إال بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة التعليم والتعليم العالي .

13.  تقّدم املدرسة الخاصة لوزارة التعليم والتعليم العالي قبل بداية العام الدرا�سي قائمة بجميع الرسوم املدرسية والنفقات التي سيتّم تحصيلها من الطلبة 
العتمادها قبل إقرارها.

14.  تلتزم املدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلبة والهيئتين التدريسية واإلدارية املوجودة لديها ومسك وحفظ امللّفات والسجالت الالزمة لسير 
العمل وضبط شؤونها املالية واإلدارية، وتحديثها بصفة دورية وإبالغ الوزارة بأي تغييرات تطرأ عليها.

 مع ما تصدره وزارة التعليم والتعليم العالي  من 
ً
15.  تلتزم املدرسة الخاصة بوضع الئحة داخلية تحّدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفّقة دائما

ق بتحديد نظم العمل في املدارس.
ّ
قرارات تتعل

16 .  تكون للمدرسة الخاصة موازنة محّددة تشمل اإليرادات واملصروفات على أن تودع اإليرادات في حساب خاص بأحد املصارف املحلية، وترسل املدرسة 
.
ً
إلى وزارة التعليم والتعليم العالي صورة عن امليزانية والحساب الختامي للمدرسة سنويا
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1.1.8 تطبيق معايير املناهج الدراسية القطرية 

 عن ترخيص املدارس الخاصة العربية والدولية ومدارس الجاليات إضافة إلى دور الحضانة ورياض األطفال ومراقبة تقّيدها 
ً
يكون مكتب املدارس الخاصة مسؤوال  •

والتزامها بالقوانين والتعليمات الخاصة بالتعليم في دولة قطر.

يتعّين على املدارس التواصل مع مكتب معايير املناهج في وزارة التعليم والتعليم العالي  وتوقيع اتفاقيات معها بخصوص تطبيق معايير املناهج القطرية لديها.  •

تلتزم املدرسة بتقديم خطة تعليمية للجهة املعنية في الوزارة وتخضع هذه الخطة للمراجعة والتدقيق.  •

تلتزم املدرسة بتقديم الوثائق التي تثبت أن لديها سياسة خاصة بتطبيق معايير املناهج وتقييم أداء الطلبة لديها.  •

يتّم تقييم أداء الطلبة وتحصيلهم العلمي من خالل نظام اإلختبارات الوطنية الشاملة في دولة قطر.   •

2.1.8 تطبيق املناهج الدولية املعتمدة 

تلتزم املدرسة بتقديم ما يثبت قدرتها على تطبيق املناهج الدولية املعتمدة من قبل معهد التقييم في وزارة التعليم والتعليم العالي.  •

أن تقّدم املدرسة خططها التعليمية وسياستها التقييمية لوزارة التعليم والتعليم العالي ملراجعتها.     •
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الجدول )29( متطلبات ترخيص املدارس في قطر

1. مبنى املدرسة  

1. أن يستوفي مبنى املدرسة وما يتبعها من مرافق الحّد األدنى من املعايير والشروط من حيث املوقع واملساحة والحجم.

2. أن يوّضح طالب الترخيص األغراض التي سيخدمها املبنى وأن يرفق الوثائق واملستندات الخاصة بموقع ومبنى املدرسة 
املقترح مع الطلب املبدئي للحصول على رخصة املدرسة.

2. نظام العمل  

عّد 
ُ
 فيها جميع التفاصيل التنظيمية لتشغيل املدرسة وفق النموذج امل

ً
1. أن يقّدم خطة تنظيمية مفّصلة للمدرسة موّضحا

لهذا الغرض.  

2. يشترط على من يعمل في املدرسة الخاصة وفق مقتضيات القانون ما يلي:

 وأن يكون لديه مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة التي سيشغلها.
ً
•  أن ال يقل عمره عن 18 عاما

•  أن يكون محمود السيرة والسلوك.
ة بالشرف واألمانة ، ولو ُرّد إليه اعتباره.

ّ
•  أن ال يكون قد صدر ضّده حكم نهائي في جريمة ُمخل

•   أن ال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على األقّل.
•   أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الجهة الطبية املختّصة بوزارة الصحة العامة.

3. مدير املدرسة

•  أن ال تقل خبرة مدير املدرسة عن 10 سنوات في اإلدارة املدرسية واملجال التعليمي والتربوي.  
 على مؤهل جامعي معتمد في مجال التربية والتعليم. 

ً
•  أن يكون حاصال

•  أن يجتاز املقابلة الشخصية املقررة من قبل الجهة املختّصة.

4. املدّرسون

عة أن يدّرسوها.
ّ
•  أن يكون املدّرسين مؤهلين لتدريس املناهج واملرحلة العمرية املتوق

•  أن يكون لدى املدرسين خبرة في تدريس املناهج التي سيدّرسونها.
•  إلزامية التخصص ومراعاة الخبرة في تدريس املواد اإللزامية الثالث )اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية، والتاريخ 

القطري( للمدرسين العاملين في املدارس الخاصة لجميع املراحل واملستويات من املستوى األول وحتى الثاني عشر للغة 
العربية والدراسات اإلسالمية، ومن املستوى األول حتى املستوى التاسع ملادة التاريخ القطري. 

عات للسنتين التاليتين، 
ّ
ي فترة ثالث سنوات، تتضمن السنة األولى كافة التفاصيل مع ذكر التوق

ّ
5. أن يقدم خطة عمل تغط

ق الطلبة والطاقة اإلستيعابية للمبنى الستمرارية الطالب في ذات املدرسة الخاصة، وذلك وفق 
ّ
مع مراعاة الخطة لتدف

النموذج املعتمد في الطلب.  

 لكافة النظم والسياسات الداخلية املعمول بها داخل املدرسة، كنظام القبول والتسجيل ونظام 
ً
6. أن يقّدم تفصيال

التقويم والضبط السلوكي لتتّم مراجعته من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي .

 يوّضح فيه سياسة إشراك أولياء أمور الطلبة في األمور التعليمية والتربوية في املدرسة.
ً
أن يقّدم بيانا

3. نظام الدراسة 

1. أن يقّدم خطة تعليمية شاملة توّضح نظام التعليم املتبع في املدرسة.

ق بسياسات قبول 
ّ
2. أن تتقّيد املدرسة الخاصة بالنظم والقرارات الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي  فيما يتعل

وتسجيل الطلبة والفئات العمرية ذات العالقة. 

3. أن تلتزم املدرسة الخاصة باعتماد املنهج الدرا�سي الذي ستطّبقه والخطة التعليمية التي ستنّفذها من الوزارة، وال يجوز 
للمدرسة أي تغيير فيهما إال بموافقة كتابية من وزارة التعليم والتعليم العالي.

4. تلتزم املدرسة الخاصة بتدريس املواد اإللزامية الثالث )اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية، والتاريخ القطري( إما على 
ة أو مدمجة في برنامج تدري�سي متكامل. 

ّ
شكل مواّد تدريسية مستقل

م التي تستند إليها العملية التعليمية مع القيم الدينية وعادات وتقاليد 
ّ
5. أن تتوافق الكتب الدراسية وجميع مصادر التعل

املجتمع القطري. 

 لتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي.
ً
6. أن تشارك املدرسة الخاصة في اإلختبارات الدولية الخاصة بتقييم الطلبة تبعا
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الجدول )30( عملية ترخيص املدارس

عملية ترخيص املدارس

الشخص/ املكتب املسؤولاإلجراءات
 املدة الزمنية لإلجراء 

)أيام عمل(

1

 على نموذج الطلب املوّحد)امللحق 1( 
ً
يجب تقديم الطلبات املبدئية إلكترونيا  •

مكتب  موظف  بإسم  إخطار  مقّدمه  يتلّقى  وسوف  الطلب  تسجيل  سيتّم   •
ن من التواصل معه. 

ّ
املدارس الخاصة املعني الذي سيتابع املعاملة للتمك

مقّدم الطلب

ثالثة أياممكتب املدارس الخاصة

2

د من إرفاق كافة الوثائق واملستندات املطلوبة، 
ّ
إجراء تدقيق أولي للطلب للتأك  •

وسيتم اإلشارة إلى قائمة التحقق الخاصة باملعلومات األساسية كونها تعّد 
 من نموذج الطلب.

ً
جزءا

في حال وجود نقص في الطلب سيتّم إعادته إلى صاحبه مع شرح يبين سبب   •
إعادته، وبإمكان املتقّدم إعادة تقديم الطلب مرة أخرى خالل ثالثة أيام.

•  إذا استوفى الطلب الشروط األولية يتّم إرسال األجزاء الخاصة بالطلب إلى 
األقسام املعنية لدراستها وإبداء الرأي على أن يقوم مكتب املدارس الخاصة 
بتزويد مقّدم الطلب بخطاب رسمي موّجه إلى وزارة الداخلية للحصول على 

شهادة حسن سيرة وسلوك.

يجب على مقّدم الطلب تزويد املوظف املسؤول عن املعاملة لدى مكتب املدارس 
الخاصة بالنسخة األصلية من شهادة حسن سيرة والسلوك.     

املوظف املسؤول عن دراسة 
الطلبات في مكتب املدارس 

الخاصة
ثالثة أيام

3

سيتّم تدقيق الطلب على النحو من حيث معلومات مقّدم الطلب، ومعلومات   •
املدرسة، وخطة تنظيم املدرسة، والخطة التعليمية، وخطة العمل، وخطة 

مبنى وموقع املدرسة، والجدول الزمني املقترح الفتتاح املدرسة. 

يقوم مكتب املدارس الخاصة و مكتب معايير املناهج وإدارة الخدمات بإعداد   •
 
ً
ع يتضّمن نتيجة تقييم الطلب وتحديد ما إذا كان مستوفيا

ّ
ي موق

ّ
تقرير  خط

لكامل املعايير/ أو ملعظم املعايير/ أو ال يستوفي املعايير، وفي حال لم يستوفي 
الطلب كامل املعايير والشروط يجب رفع تقرير للموظف املسؤول عن املعاملة 
املسؤول بإخطار مقّدم الطلب  مع اإلشارة إلى أسباب رفض الطلب ويقوم  

بذلك.   

املدرسة  موقع  ملعاينة  زيارة  بإجراء  العامة  والخدمات  املرافق  إدارة  ستقوم 
املسؤول   واملوظف  الطلب  مقّدم  وإطالع  عليه،  والكشف  واملبنى  املقترح 
لدى مكتب املدارس الخاصة على نتيجة الزيارة فيما إذا كان مبنى املدرسة 
 للمواصفات 

ً
 للشروط واملواصفات، وفي حال لم يكن املبنى مستوفيا

ً
مطابقا

 
ً
املنصوص تقوم إدارة املرافق والخدمات العامة بإخطار صاحب الطلب خطيا
كافة الشروط  استيفاء  وفي حال تّم  التعديالت الالزمة،  والطلب منه إجراء 
املسؤول عن  واملتطلبات ستخطر إدارة املرافق والخدمات العامة املوظف  

املعاملة في مكتب املدارس الخاصة.

مكتب املدارس الخاصة 

مكتب معايير املناهج

املكتب املالي

مكتب الخدمات واملرافق 
العامة 

خمسة أيام
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عملية ترخيص املدارس

الشخص/ املكتب املسؤولاإلجراءات
 املدة الزمنية لإلجراء 

)أيام عمل(

4

يقوم املوظف املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس الخاصة باإلطالع على   •
املالحظات الواردة إليه واإلتصال بصاحب الطلب، إذا استدعى األمر.  

إبالغ أصحابها  التي ال تستوفي املعايير والشروط فسيتّم  بالنسبة للطلبات   •
تاريخ  بالتقديم مرة أخرى حتى  لهم  السماح  يتّم  لن  وانه  برفض طلباتهم 

التقديم القادم حسب الجدول الزمني املقرر. 

بالنسبة للطلبات التي  تستوفي معظم املعايير والشروط فسيتّم إبالغ صاحب   •
الطلب  ملناقشة  اجتماع  لحضور  ودعوته  طلبه  ضعف  بجوانب  الطلب  
وسيقوم املوظف املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس الخاصة بوضع 

الترتيبات الالزمة لعقد اإلجتماع وعرض مالحظاتهم أمام صاحب الطلب  

على املتقّدم إرسال الطلب مرة أخرى بعد تعديله إلى املوظف املسؤول عن   •
املعاملة في مكتب املدارس الخاصة.

سيقوم املوظف املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس الخاصة بإرسال    •
الطلب إلى املكاتب املعنية وتزويده بقرارهم النهائي حول الطلب املقّدم.

تقوم املكاتب املعنية بتزويد املوظف املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس 
الخاصة بقرارهم النهائي حول الطلب املقّدم .

املوظف املسؤول عن دراسة 
الطلبات في مكتب املدارس 

الخاصة
خمسة أيام

5

بالنسبة للطلبات التي تستوفي كافة املعايير والشروط )سواء بشكل مبدئي أو   •
تزويدهم بكتب  يتّم  إبالغ أصحابها بذلك ثّم  فسيتّم  التعديالت(  بعد إجراء 
رسمية ملخاطبة الجهات املعنية للحصول على الوثائق واملستندات الرسمية 

التالية: 

د سالمة املبنى واستيفائه لشروط 
ّ
شهادة صادرة عن الدفاع املدني تؤك  -

األمن والسالمة. 

كتاب موافقة من إدارة املرور  -

السجل التجاري  -

الرخصة تجارية   -

يتعّين على مقّدم الطلب الحصول على الوثائق واملستندات املطلوبة في أسرع   •
وقت ممكن. 

املوظف املسؤول عن دراسة 
الطلبات في مكتب املدارس 

الخاصة 

وزارة الداخلية

وزارة اإلقتصاد والتجارة

ثالثة أيام
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عملية ترخيص املدارس

الشخص/ املكتب املسؤولاإلجراءات
 املدة الزمنية لإلجراء 

)أيام عمل(

بعد أن ينتهي صاحب الطلب من الحصول على الوثائق األربعة املطلوبة يقوم 6  •
بتقديمها إلى املوظف املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس الخاصة ليقوم 

باعتماد الطلب ورفعه إلى لجنة املدارس الخاصة للمصادقة عليه. 

يجب على املتقّدم في هذه املرحلة تقديم الضمان البنكي.   •

املوظف املسؤول عن دراسة 
الطلبات في مكتب املدارس 

الخاصة 

لجنة املدارس الخاصة

مقّدم الطل

ثالثة أيام

تقوم لجنة املدارس الخاصة بدراسة الطلب والتوصيات الواردة من املوظف 7  •
إما املصادقة  املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس الخاصة على أن يتّم 

عليه أو طلب معلومات إضافية. 

خالل عشرة أياملجنة املدارس الخاصة

بإخطار املتقّدمين الذين تّمت املوافقة على 8 تقوم لجنة املدارس الخاصة    •
 بأنه تقّرر منحهم الرخصة. 

ً
طلباتهم رسميا

ثالثة أياملجنة املدارس الخاصة

بعقد 9 الخاصة  املدارس  مكتب  في  املعاملة  عن  املسؤول  املوظف  سيقوم   •
اجتماع مع املتقّدم لإلتفاق معه على موعد افتتاح املدرسة. 

املوظف املسؤول عن 
دراسة الطلبات في مكتب 

املدارس الخاصة

خمسة أيام

على املتقّدم الحاصل على الرخصة تقديم السيرة الذاتية كاملة وشهادة عدم 10  •
ممانعة صادرة عن الجهات األمنية ملدير املدرسة املقترح تعيينه، على أن يقوم 
املوظف املسؤول عن املعاملة في مكتب املدارس الخاصة بإجراء مقابلة مع 
د من كفاءته وقدرته على 

ّ
مالك املدرسة و مدير املدرسة املقترح تعيينه للتأك

إدارة املدرسة.  

مقّدم الطلب و املوظف 
املسؤول عن دراسة 

الطلبات في مكتب املدارس 
الخاصة

شهرين قبل افتتاح املدرسة

بوضع 11 الخاصة  املدارس  مكتب  في  املعاملة  عن  املسؤول  املوظف  يقوم   •
الترتيبات الالزمة لزيارة املدرسة من قبل موظفي ملجلس األعلى للتعليم قبل 

ب األمر. 
ّ
افتتاحها إذا تطل

املوظف املسؤول عن 
دراسة الطلبات في مكتب 

املدارس الخاصة

شهر قبل افتتاح املدرسة

ى موظفو مكتب املدارس الخاصة متابعة املدرسة خالل السنة األولى 12
ّ
سيتول  •

من عملها.
خالل السنة األولى من تشغيل مكتب املدارس الخاصة

املدرسة

سيتّم وضع الترتيبات الالزمة إلجراء تفتيش على املدرسة في نهاية السنة األولى 13  •
من عملها. 

 من افتتاح معهد التقييم
ً
خالل 18 شهرا

املدرسة
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الجدول )31( عملية ترخيص مدرسة جديدة  

عملية ترخيص مدرسة جديدة 

: الكيان القانوني 
ً
أوال

للمدرسة 
سجل تجاري يتضّمن إسم الشركة، وعنوانها، ونوعها ، وتاريخ تأسيسها، ومقدار رأسمالها، وأسماء الشركاء فيها.  .1

.
ً
 للمدرسة، أو صورة عن عقد اإليجار إذا كان املوقع مستأجرا

ً
نسخة عن صّك ملكية املوقع واملبنى إذا كان املوقع ملكا  .2

شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات املعنية في بلد مالك املدرسة.   .3

إذا كانت املدرسة مملوكة ألكثر من شخص فينبغي تقديم نسخة من عقد الشركة وشهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات   .4
املختّصة لكّل شريك. 

السير الذاتية ملالك الشركة واألعضاء املساهمين في الشركة.   .5

نسخة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية ملالك املدرسة ومساهمي الشركة.   .6

نماذج تواقيع مالك املدرسة ومساهمي الشركة.   .7

رة من سفارة الدولة تثبت ذلك. 
ّ
إذا كانت املدرسة املقترحة لجالية معّينة يجب تقديم مذك  .8

: تقديم املدرسة 
ً
ثانيا

املقترحة
تقديم الوثائق واملستندات التي تثبت القدرة املالية للمتقّدم )ضمان بنكي(  .1

الهيكل التنظيمي واإلداري للمدرسة.  .2

نظام البيانات واملعلومات واملؤشرات، أو قائمة بالسجالت والوثائق والتقارير الخاصة باملدرسة املقترحة.   .3

: الهيكل 
ً
ثالثا

التنظيمي

السيرة الذاتية ملدير املدرسة.   .1

شهادة حسن سيرة وسلوك للمدير صادرة عن الجهات املختّصة.   .2

نسخة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية ملدير املدرسة.  .3

: الخطة 
ً
رابعا

التعليمية واملناهج

تقديم ما يثبت تطبيق معايير املناهج القطرية أو املناهج الدولية املعتمدة من قبل الجهات املختّصة.   .1

وثيقة توّضح رؤية ورسالة وقيم وأهداف املدرسة املقترحة.   .2

الخطة التعليمية والتي توّضح املراحل التعليمية، واملناهج، ولغة التدريس، وخطة تدريس اللغة العربية والدراسات   .3
اإلسالمية والتاريخ القطري. 

م للطلبة. 
ّ
نظام تقييم احتياجات التعل  .4

الترتيبات التي سيتم اتباعها ملراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة.   .5

الترتيبات التي سيتم اتباعها لتنمية القيم والحّس الوطني لدى الطلبة   .6

: مبنى 
ً
خامسا

املدرسة

مخطط هند�سي ملوقع املدرسة يبّين الشارع، واملنطقة التي تقع فيها املدرسة، ومساحة الفصول الدراسية، ومساحات   .1
املناطق الخارجية، إضافة إلى املرافق التابعة للمدرسة .

الوثائق واملستندات التي تبّين مواصفات مبنى املدرسة.  .2
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الجدول )32( الشروط العامة الواجب استيفاؤها من قبل طالب الترخيص للمدرسة

الشروط العامة الواجب استيفاؤها من قبل طالب الترخيص للمدرسة

عند تقديم طلب للحصول على رخصة مدرسة من وزارة التعليم والتعليم العالي يتعّين على مقّدم الطلب ما يلي: 

إثبات القدرة املالية الكافية إلدارة وتشغيل املدرسة.  .1

إثبات أنه قد أجرى دراسة مستفيضة الحتياجات السوق وأن جودة الخدمات التعليمية التي سيقّدمها تبّررالعرض املقّدم من قبله.   .2

طات سيؤدي إلى تأخير 
ّ
طات املطلوبة، علما بأن أي نقص في الوثائق أو املستندات أو املخط

ّ
يلتزم طالب الترخيص بتقديم كافة الوثائق واملستندات واملخط  .3

طات مواقع ومباني 
ّ
عملية دراسة وتنفيذ طلب الترخيص، وهناك بعض الوثائق واملستندات التي يتّم تقديمها كنسخ ورقية فقط مثل خرائط ومخط

املدارس، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وشهادات املوافقة من إدارة املرور.   

يمكن لطالب الترخيص تقديم أية معلومات إضافية مّتصلة برؤية املدرسة املقترح إنشاؤها والخطة التنظيمية الخاصة بها عند تقديم طلب الترخيص.   .4

 ال يتجّزأ من 
ً
تعتبر الوثائق واملستندات املقّدمة من قبل طالب الترخيص، والتي يتّم على أساسها منح الرخصة من وزارة التعليم والتعليم العالي، جزءا  .5

عملية ترخيص املدرسة.

ة املعلومات والبيانات والوثائق واملستندات املقّدمة للحصول على رخصة املدرسة، وفي حال وجود أية 
ّ
 عن صّحة ودق

ً
يكون طالب الترخيص مسؤوال  .6

معلومات أو بيانات غير صحيحة يتحّمل طالب الترخيص كامل املسؤولية عن ذلك، كما أن ذلك قد يؤّدي إلى إلغاء رخصة املدرسة.  

على الرغم من عدم وجود  قواعد ثابتة ملعّدالت “نسب عدد الطلبة إلى عدد املدّرسين” إال أن هناك حّد أعلى لهذه النسب و ينبغي اإللتزام به وعدم تجاوزه   .7
 عن السنوات الخمس األولى من فترة تشغيل 

ً
في دولة قطر، وعليه يلتزم طالب الترخيص تقديم معّدل “نسب عدد الطلبة إلى عدد املدّرسين” مقّدما

املدرسة املقترحة.

 لوزارة التعليم والتعليم العالي ، لذا ال 
ً
 حصريا

ً
تعتبر حقوق امللكية الفكرية للمناهج والكتب املدرسية املقّدمة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ملكا  .8

ية مسبقة من الوزارة.
ّ
يجوز للمدرسة الخاصة بيع أو نسخ أو انتاج هذه املناهج والكتب املدرسية دون موافقة خط

تشترط وزارة التعليم والتعليم العالي أن يستوفي مبنى املدرسة وما يتبعه من مرافق الحّد األدنى من املعايير والشروط من حيث املوقع واملساحة والحجم.  .9
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الجدول )33( حجم وسعة موقع ومبنى املدرسة 

حجم وسعة موقع ومبنى املدرسة

معايير املساحة
املراحل التعليمية

املرحلة الثانويةاملرحلة اإلعداديةاملرحلة اإلبتدائيةالروضة

3,500 متر مربع3,500 متر مربع2,750 متر مربع1,250 متر مربع  الحد األدنى ملساحة األرض

الحد األدنى من املساحة 
الداخلية/للطالب في الفصل 

الدرا�سي
2 متر مربع2 متر مربع2 متر مربع 2 متر مربع

الحد األدنى من املساحة 
الخارجية/للطالب في الفصل 

الدرا�سي
10 متر مربع10 متر مربع7 متر مربع5 متر مربع
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إخالء املسئولية القانونية وحقوق الطبع:

لقــد اتخــذ بنــك قطــر للتنميــة كافــة االحتياطــات والتدابيــر املناســبة لضمــان موثوقيــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر وبذلــك فــإن البنــك لــن يتحمــل أيــة 
مســئولية عــن أي خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة ناجمــة عــن اســتخدام هــذا التقريــر أو متصلــة بــه، وبالتالــي فــإن حصــول أيــة جهــة علــى هــذا التقريــر أو صــورة 

عنــه واعتمــاد مــا ورد فــي هــذا التقريــر )أو أي جــزء منــه( فــإن علــى تلــك الجهــة تحمــل التبعــات واملســئوليات املرتبــة علــى ذلــك.

ال يجــوز استنســاخ هــذا التقريــر أو إعــادة انتاجــه بــأي شــكل مــن األشــكال أو بأيــة وســيلة ســواء كانــت إلكترونيــة أو ورقيــة، بمــا فــي ذلــك التصويــر والتســجيل، أو 
عــن طريــق نظــم تخزيــن أو اســترجاع املعلومــات إال بــإذن خطــي مســبق مــن قبــل بنــك قطــر للتنميــة.
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نبذة عن بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أميري بهدف تنمية القطاع الخاص 
 لرؤيــة صاحــب الســمو األميــر الوالــد الشــيخ 

ً
فــي قطــر وتنويــع االقتصــاد تجســيدا

حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حدد تلك األهداف الحيوية الرامية إلى تحويل 
قطــر إلــى دولــة عصريــة متقدمــة. ومنــذ تأســيس البنــك فــي عــام 1997، كنــا فــي 
طليعــة هــذه الجهــود حيــث عملنــا مــع اآلالف مــن رجــال األعمــال والشــركات 
القطريــة، وقدمنــا التمويــل والتوجيــه للشــركات الناشــئة والقائمــة، واكتســبنا 
ســمعتنا فــي تحديــد الفــرص االســتثمارية الواعــدة. وينصــّب تركيزنــا علــى تنميــة 
مــن خــالل  وذلــك  الرئيســية،  القطاعــات  فــي  املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة 
تقديم عدد من الخدمات عبر نافذة واحدة لدعم نموهم املنتظر. فمن خالل 
يقــوم بنــك قطــر  منتجــات التمويــل الذكيــة، وخدمــات الدعــم االستشــارية، 

للتنميــة برعايــة وتعزيــز اقتصــاد مســتدام قائــم علــى املعرفــة فــي دولــة قطــر.
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