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إعادة تصميم نظام البعثات الدراسية القطري للتعليم 
ما بعد الثانوي

منذ عام ١٩٩٥، خطت قيادة دولة قطر العديد من الخطوات 
المهمة التي كان من شأنها ضمان تمتع نظام التعليم العالي 

بالقدرة على االستجابة لالحتياجات المتطورة للدولة. وفي إطار 
سعيه لتحقيق هذه الغاية، قام المجلس األعلى للتعليم في عام 

٢٠٠٣ بتكليف مؤسسة راند بتقديم توصيات تهدف إلى تحسين 
نظام البعثات الدراسية الوطني بها والذي تم تأسيسه لتقديم منح 
دراسية للمواطنين الدارسين بالخارج في برامج البكالوريوس 

والدراسات العليا.
وبشكل أكثر تحديًدا، أرادت قيادة دولة قطر أن يعمل نظام 

البعثات الدراسية على تحقيق األهداف التالية: (١) تلبية متطلبات 
العمالة؛ (٢) تطوير المهارات اللغوية ومهارات التفكير النقدي 

وحل المشكالت؛ (٣) إعداد الكفاءات لتولي القيادة في المستقبل؛ 
(٤) االحتكاك بالثقافات الخارجية وتوطيد الصالت مع البلدان 

األخرى؛ (٥) تلبية متطلبات األهداف المدنية والثقافية.
وقد تضمنت المهام التي وكلت لمؤسسة راند في هذا 
الصدد وضع جميع أوجه النظام في حسبانها، بما في ذلك 

الهدف والنتائج المرجو تحقيقها من خالله، فضًال عن عمليات 
التمويل والتعاقد مع الطالب باإلضافة إلى السياسات التي تحدد 

أهلية كل من الطالب والمؤسسات التعليمية.
وفي هذا اإلطار، قام فريق البحث بفحص اإلجراءات 
القائمة وعقد مقابالت مع ما يزيد عن ٥٠ جهة ذات صله 

ومراجعة برامج بعثات دراسية منتقاة من شتى أنحاء العالم. 
وبناًء على نتائج الدراسة، اقترح فريق عمل راند نظاًما يتطلب 

وضع برامج بعثات دراسية جديدة وإنشاء هيئة تتولى إدارة 
هذه البرامج وتشرف على احتياجات التعليم ما بعد الثانوي. 

وليعمل هذا النظام الجديد بالكفاءة المطلوبة، سوف تتم إدارته 
من خالل إرساء مجموعة من المبادئ تتمثل في الجودة 
والمسؤولية والكفاءة والمرونة والدعم والتي تعمل وفقها 

برامج البعثات الدراسية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وقد 
قدم الفريق التوصيات التي خرج بها في عام ٢٠٠٤ وتم تنفيذ 

العديد منها من قبل الحكومة القطرية.

برامج البعثات الدراسية المقترحة
يرتكز نظام البعثات الدراسية المقترح على ثالثة برامج 

رئيسية للبعثات التي تتم إتاحتها سواء لطالب البكالوريوس 
أو الدراسات العليا. وجدير بالذكر أن هذه البرامج سوف 

تواصل تقديم منح للدراسة بالخارج، غير أنها سوف تدعم 
أيًضا الطالب الدارسين بالمؤسسات التعليمية المحلية بما في 
ذلك جامعة قطر ومجموعة الكليات الدولية التي لها أفرع في 

موجز البحث

المدنية التعليمية بقطر. وسوف يتمكن جميع الطالب القطريين 
بعد تخرجهم من المدارس الثانوية من الحصول على البعثات 

الدراسية في حال قبولهم لدى مؤسسة مؤهلة تمنح خدمات 
التعليم ما بعد الثانوي.

برنامج البعثات المرموق. سوف يقوم هذا البرنامج   •
بمكافأة األداء األكاديمي المتميز على مستوى التعليم 

الثانوي كما أنه يتمتع بقدر كبير من المرونة حيث ُيمنح 
الطالب من خالله فرصة التسجيل في أي تخصص أو 

أي برنامج للحصول على درجة علمية على مستوى 
العالم، فضال عن أنه ال يفرض سوى استيفاء عدد قليل 

من المتطلبات من طالب الدراسات العليا المنتمين 
لمؤسسات تنتقي طالبها بدرجة عالية من الدقة. وتتضمن 

المؤسسات المؤهلة، بجانب تلك الموجودة في المدينة 
التعليمية، أفضل ٥٠ جامعة في الواليات المتحدة وأفضل 
١٠ جامعات في المملكة المتحدة وأفضل خمس جامعات 

في بلدان أخرى.
البرنامج الممول من أصحاب األعمال. يهدف هذا البرنامج   •

إلى تلبية احتياجات دولة قطر من القوى العاملة. ومن 
المقرر أن يلتحق الطالب الذين تتم رعايتهم من قبل 

أصحاب أعمال تجارية بمؤسسة تعليمية تتمتع بمستوى 
جودة أعلى من جامعة قطر. أما في حال توافر برامج 
بجامعات المدينة التعليمية تتيح الحصول على درجات 

علمية ذات صلة بالوظائف المتوفرة بسوق العمل، 
فلن يتمكن المتقدمون من الحصول على بعثة للدارسة 

موجز

بناًء على طلب المجلس األعلى للتعليم في قطر، استحدث فريق 
البحث التابع لمؤسسة راند مجموعة من برامج البعثات الدراسية 
للطالب القطريين المقبلين على دخول الكليات، كما اقترح الفريق 

تشكيل هيئة تتولى إدارة البرامج واإلشراف على الوظائف األخرى 
الخاصة بالتعليم ما بعد الثانوي. وقد حقق النظام المقترح توازًنا 

بين تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي المحلية وبين دعم 
الطالب الدارسين بالخارج، وقد روعي في تصميمه مساعدة 

دولة قطر على تلبية االحتياجات النوعية الخاصة بالتعليم ما بعد 
الثانوي واإلحتياجات من القوى العاملة. وفي غضون عام واحد، 

قام المجلس األعلى للتعليم بتنفيذ غالبية توصيات الدراسة.

http://www.rand.org
http://www.rand.org/pdfrd/qatar/


بالخارج إال بعد أن يتم رفض طلبات التحاقهم بهذه المدارس أوًال.
البرنامج المستند إلى القروض. يمثل هذا البرنامج أحد الخيارات   •

المتاحة أمام الطالب غير الراغبين في الدراسة بموجب عقد مع أحد 
أصحاب األعمال أو الذين لم يتم قبولهم في البرنامجين اآلخرين. وسيتم 

من خالله منح قروض للطالب المقبولين بكلية تقدم خيارات تعليمية 
بجودة تفوق الجودة التي تقدمها الكليات الموجودة بجامعة قطر. كما 

سيتم خفض معدالت الفائدة كحافز لاللتحاق بالدراسة في إحدى كليات 
المدينة التعليمية أو في المجاالت التي تعتبر دراستها من األولويات 

الوطنية. علًما بأن هذا البرنامج قد  يفتح أبوابه أيًضا أمام المقيمين في 
قطر من غير مواطنيها..

تشير معدالت النجاح في امتحانات التخرج من المدارس الثانوية 
القطرية إلى أن حوالي ثلثي الطالب الدارسين في البلد مؤهلون لاللتحاق 

بالكليات وبمقدورهم الحصول على بعثات دراسية في حال قبولهم في 
مؤسسة تعليمية مؤهلة. وفيما يخص الطالب غير المؤهلين للدراسة بمرحلة 

التعليم ما بعد الثانوي، اقترح فريق عمل مؤسسة راند إعطاءهم منح ما قبل 
الجامعة لدراسة اللغات أو غيرها من المجاالت األكاديمية التي من شأنها تأهيل 
هؤالء الطالب للحصول فيما بعد على بعثات كاملة أو بقروض مخفضة الفائدة. 

وسوف تغطي هذه المنح الرسوم التعليمية فقط — دون مصروفات السفر أو 
المعيشة — وذلك لتشجيع التسجيل في البرامج المحلية.

النتائج المحتملة 
ووفًقا لالقتراح الذي أبداه فريق مؤسسة راند بشأن العمل على االستفادة 
بشكل كامل من البرامج التي تقدمها الجامعات المحلية، قد يفضي تبني 

البرنامج الجديد إلى انخفاض أعداد الطالب القطريين المسجلين في برامج 
للحصول على درجات علمية بالخارج. كذلك قد يقل عدد متلقي البعثات 

على المدى القصير نظًرا ألن تلقي المنح سيتم وفًقا لمبادئ جديدة صارمة. 
لكن على أي حال، سيؤدي رفع مستوى المعايير المعمول بها فيما يتعلق 

بتقديم المنح إلى تقوية النظام بمرور الوقت، إذ سوف يعمل ذلك على تحفيز 
المتقدمين للتفوق في الدراسة الثانوية والتمكن من االلتحاق بمؤسسات تقدم 

خدمات تعليمية عالية الجودة.

الهيكل التنظيمي المقترح 
أوصى فريق راند بإنشاء هيئة التعليم ما بعد الثانوي التي لن يقتصر دورها 

على إدارة البعثات فحسب بل سيمتد ليشمل التخطيط لنظام التعليم ما بعد 
الثانوي في دولة قطر ومراقبته. وسوف تتضمن الهيئة ثالثة مكاتب:

مكتب المعايير المؤسسية ليتولى تقييم أداء المؤسسات المحلية للتعليم ما   •
بعد الثانوي مقابل أداء نظيراتها في الدول األخرى وتوفير التصاريح 

والتراخيص للكليات الموجودة في قطر.
مكتب البعثات ليتولى اقتراح السياسات المطلوبة واإلجراءات والمبادئ   •

التوجيهية للبعثات. وسيقوم العاملون فيه أيًضا بإعداد العقود وخطط 
التمويل الشاملة وضمان استيفاء متلقي البعثات للمتطلبات الالزمة، 

فضًال عن التواصل مع أصحاب األعمال للتعرف على متطلبات سوق 
العمل. وسيمثل هذا المكتب نقطة اتصال لمتلقي البعثات والخرجين، 
كما سيستضيف األحداث التي يتم عقدها لتوجيه الطالب ومساعدتهم 

على التكيف، فضًال عن تقديم الدعم المستمر للطالب، ومراجعة طلبات 
التحويل والحصول على مهل إضافية.

مركز موارد الطالب ليتولى توجيه الطالب القطريين الذين يفكرون   •
في االلتحاق بمرحلة التعليم ما بعد الثانوي. كما أنه سيساعد الطالب 

فيما يتعلق باالستعداد لاللتحاق بالكليات واستيفاء متطلبات التقديم إليها، 
إلى جانب إرشاد الطالب المنتظر التحاقهم إلى البرامج التعليمية التي 

تتماشى مع قدراتهم ومتطلبات الدولة.

التنفيذ
وفي إطار استجابته لتوصيات فريق عمل مؤسسة راند، قام المجلس األعلى 
للتعليم بإنشاء هيئة تعرف باسم هيئة التعليم العالي ذات هيكل تنظيمي مشابه 

لهيكل هيئة التعليم ما بعد الثانوي التي اقترحتها مؤسسة راند. وقد قامت 
هيئة التعليم العالي بتقييم األهداف والمبادئ المقترحة وتبنيها بجانب العديد 

من توصيات فريق مؤسسة راند حول برامج البعثات، إال أنها قامت بتعديل 
النهج المقترح حيث ارتأت أن من شأن هذه التغيرات رفع مستوى استجابة 

الهيئة وبرامجها لمتطلبات الدولة.
يفيد التقرير الناتج عن الدراسة التي أعدتها مؤسسة راند أن النظام 
الجديد سوف يتأثر إلى حد بعيد بالسياق الذي سيتم استخدامه فيه. فسوف 
تزداد عملية توجيه الطالب إلى البرامج التي تلبي متطلبات العمالة، على 
سبيل المثال، تعقيًدا وذلك بالنظر إلى حقيقة أن وظائف القطاع الحكومي 

المتوفرة للمواطنين القطريين تحد من الحوافز التي تدفع الطالب إلى السعي 
وراء وظائف مطلوبة بنسبة أعلى في القطاع الخاص أو شبه الخاص. عالوة 
على هذا، تميل النساء إلى شغل مجموعة محدودة من الوظائف رغم أنهن في 

الغالب يتمتعن بمستوى تعليمي أعلى من الرجال. لذا قد تتفاعل هذه األمور 
وغيرها من سياسات التوظيف والعمل القطرية بجانب العادات االجتماعية 

مع اإلصالحات المقترحة وتغير من أسلوب تنفيذها.:
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