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٣ 

 

 ملخص

ِغزّغ " ِٚٓ أعً ل١بكح اٌلفخ ٔؾٛ . ٠ّٕٛ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ فٟ لطو ثشىً، ٍو٠غ ؽ١ش رشٙل اٌؼٍَٛ فٟ اٌؼبٌُ األٍالِٟ ٔٙؼخ ِؼبطوح

ٔشبء اٌؼل٠ل ِٓ اؽ١ش ٍبُ٘ . أطجؾذ لطو ِضٍٙب وّضً كٚي ِٕطمخ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ا٢فوٜ ِٛؽٕبً ٌٍؼشواد ِٓ اٌغبِؼبد ، " اٌّؼوفخ

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ لطو  ْ اٌزٍٛغ اٌٍّؾٛظ فٟ ِغبيا. اٌل١ٌٚخ ٚرطٛه اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثٙب خٍٝ اٌل٠ٕب١ِى١ػزؤو١ل اٌفوٚع اٌغبِؼبد اٌل١ٌٚخ فٟ 

 :ٍزوار١غ١زبْ ِز١ّيربْ ، ٚاٌٍزبْ أزشورب ثىضبفخ فٟ اٌّؾبٚالد فٟ شزٝ أؾبء اٌؼبٌُ األ ّٚ٘باٍبً رٛؽ١ل ألبَ ػٍٝ 

 

ٍؼٟ لطو فٟ طمً هأً اٌّبي اٌجشوٞ ِؾ١ٍبً ػٓ ؽو٠ك أٍزضّبه ِىضف فٟ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  ٚرط٠ٛو ا١ٌٙبوً اٌزؼ١ّ١ٍخ ، ٚاٌزٟ شٍّذ : أٚالً 

 . عبِؼخ لطو

ِؼبد اٌؼب١ٌّخ األوضو لٛح  ِٓ فالي االٍز١واك اٌّجبشو ٌٍملهح اٌزٕظ١ّ١خ  ٌزٍه اٌغبِؼبد، ِٓ ؽ١ش  و١ٍبرٙب ٍؼٟ لطو فٟ هثؾ اٌغب: صب١ٔبً 

 .ٚؽبلُ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ٚونٌه ٍّؼزٙب  اٌّزواوّٗ

 

٘ت ِٓ إٌّبؽك به ٚاٌّٛأزبع١خ اٌؼ١ٍّخ فمل رُ ثٕبءٖ ثبٌزيآِ ِغ األٍزؼبهح اٌَّزّوح ٌألفىؾ١ٍخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاإلأِب اٌملهح اٌّ

ٚلل رُ األٍزؼبػخ ػٓ اٌشجبة إٌّزَت ٌٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚطغو اٌَّبؽخ اٌغغواف١خ  ٚاٌل٠ّٛعواف١خ . ٔؾبء اٌؼبٌُأاٌّقزٍفخ ِٓ ع١ّغ 

ؼ١ٍُ ػبٌٝ ِغ اٍزؼبفخ ِئٍَبد ر -عبِؼخ ِؾ١ٍخ هاٍقخ  –ٌٍلٌٚخ  ػٓ ؽو٠ك  ريآِ األٍزضّبهاد  اٌؼقّخ فٟ اٌغبِؼخ ؽبٍِخ اٌوا٠خ 

ؽ١ش اطجؾذ ِؾٛه  ٤ٚلل ػوثذ لطو ِضالً ؽم١م١بً فٟ ِغبي اٌؼٌّٛخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ. أعٕج١خ ِوِٛلخ كافً اٌّل٠ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبٌت 

 .اٌشوق فٟ م٠ٛخاٌ اٌغبِؼبدال١ٍّٟ ٠وثؾ ِب ث١ٓ اٌغبِؼخ اٌزم١ٍل٠خ ِٚؼمٍٙب فٟ اٌغوة ٚث١ٓ ى٠بكح 
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 المقدمة

 

ِضٍٗ ِضً ِٕبؽك ػلح فٟ ع١ّغ أؾبء اٌؼبٌُ ؛ فقالي ػمٛك ػل٠لح أطجؼ  بً ْ اٌّغبي اٌزٕظ١ّٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ كٌٚخ لطو ٠ّٕٛ ثشىالً ٍو٠ؼا

ٌٚىٓ رُ ؽغجٗ -ِٚب ٌٙب ِٓ ِبًع ٘بَ  -كٚي اٌؼبٌُ األٍالِٟ  رشٙل". اٌّؼوفٟاٌّغزّغ " اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؼٍَٛ ِفبر١ؼ ٌٍز١ّٕخ اٌٛؽ١ٕخ فٟ َِبه

أٍزؼبكد وض١واً ِٓ ، ِٚٓ صُ   ٦(٣١٢١اٌّغزّغ اٌٍّىٟ ،)ٔٙؼخ ِؼبطوح   –  ٥(٣١٢٢أٚفه ،)فٟ ِغبي اإلٔغبىاد اٌؼ١ٍّخ  -ٌفزوح ؽ٠ٍٛٗ

 . 7(٣١٢٣ٌٚش ،)ٌؼبٌٟ االٍالِٟ الي اٌزؼ١ٍُ اف ٧اٌلٚي رمب١ٌل٘ب اٌَق١خ  ِضً  اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزٕم١ٍخ

ٚػٍٝ ا٠خ ؽبي ، ِٕٚن ػملاً ِؼٝ ؛ ِبىاي رمو٠واٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ ٌٍؼبٌُ اٌؼوثٟ ٠جوى ؽبٌخ اٌؼؼف اٌشل٠ل فٟ ِغبٌٟ اٌجؾش ٚاٌز١ّٕخ 

 – ٣١١٧,ى٘الْ ; ّبئٟ ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح األٔ)ٌّٛاؽٕٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ  ٚاٌزٟ رؼىٌ  اٌزجؼ١خ اٌزم١ٕخ اٌزٟ فوػزٙب إٌّطمخ ػٍٝ ٔفَٙب 

أٚ فوٚػٙب فٟ ِٕطمخ  9ففٟ ؽم١مخ األِو ، أْ أىك٘به اٌغبِؼبد اٌل١ٌٚخ ثبٌقبهط أٚ ػٓ ؽو٠ك فوٚع اٌغبِؼبد اٌل١ٌٚخ.  8(٢١٤طفؾخ 

٘بٔٛه ٚ ) اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ   ٠ظٙو ثشىالً ٚاػؼ ٍٚو٠غ ثؾٛاٌٟ أوضو ِٓ اٌضٍش فٟ اٌّئخ ٌّضً ٘نٖ اٌغبِؼبد ٚاٌّٛعٛكح ثغ١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ 

ِٚٓ صُ ، فبْ افزجبه ك٠ٕب١ِى١خ رطٛه اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌّؼبطو فٟ إٌّطمخ ٠ؾزبط اٌٝ أٍزضّبهاد ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ ٚأغبىاد  . ٢١( ٣١٢٢,فبْ 

 .أ٠ؼبً 

زشوربْ ِٚٓ فالي ٍِقض ربه٠ـ لطو فٟ ١ٍبٍبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش ٌؼلح ػمٛك ، أرقند لطو ارغب١٘ٓ ِز١ّياْ ، ّٚ٘ب ١ٍبٍزبْ ِٕ

 : ٔؾبء اٌؼبٌُ ؛ اال ّٚ٘ب أفٟ ِؾبٚالد ثٕبء اٌملهاد فٟ شزٝ 

ِؾبوبح إٌّبمط اٌؼب١ٌّخ اٌم٠ٛخ ػٓ ؽو٠ك األٍزؼبهح ٚاألٍز١واك اٌّجبشو ٌٍطبلبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّٛعٛكح ثبٌفؼً ٚاٌى١ٍبد ٚؽبلُ اٌؼًّ  -٢

 .ٚاٌَّؼخ اٌّىزَجخ

 .ٌج١ٕخ األٍب١ٍخ اٌؼقّخ ٚرط٠ٛو ا١ٌٙىً اٌزؼ٠ّٟ١ٍغبك هأً ِبي ثشوٞ ٚؽٕٟ  ِٓ فالي أٍزضّبهاد اا -٣

 

اد ٚ٘ىنا، رُ رظ١ُّ ١ٍبٍخ اٌغبِؼبد ٚاٌؼٍَٛ فٟ شجخ اٌغي٠وح ٌٍزٛاطً ِجبشوح ِغ اٌز١ّٕخ اٌؼب١ٌّخ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ اٌنٞ ٠زُ ف١ٗ ثٕبء اٌمله

 ٢٢(٣١٢١,كْٚ ٚإٌّضوٞ " ) ألزظبك ِؼوفٟ ٚؽٕٟ" ْ اٌٙلف ٘ٛ رؤ١ٌٍبٚأف١واً ، ف.ٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخخ فٟ والً ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاإلاٌّؾ١ٍ

ؼخ ثبإلػبفخ اٌٝ رؾل٠بد رؼي٠ي ٍزوار١غ١بْ ِؾبٚالد ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌم١ٛك اٌّالىِخ إلٍزؼبهح إٌّزظ اٌؼٍّٟ ٚاٌٌَّمل وبْ ٌٍّؾٛه٠ٓ اإل. 

ثقظٛص ٔظوح ػبِخ ػٓ  – ٣١٢٢, هاعغ ٔٛه) ٔزبط اٌّؼوفٟ اٌّؾٍٟ ثَجت لٍخ ٚعٛك اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاألطٛي اٌؼ١ٍّخ اإل

 .٢٣ا١ٌَبٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ( 

 

ؽبٚي ؽىبَ لطو ثطّٛػ رغبٚى ٚػغ والً ِٓ  اٌشجبة مٚٞ اٌظٍخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚأٔظّخ اٌؼٍَٛ ٚونٌه طغو َِبؽخ اٌلٌٚخ عغواف١بً ٚلٍخ 

ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ ، أٍزؼبفذ لطو ػلك . عبِؼخ ٚؽ١ٕخ هاٍقخ -ب١ٍخ ػلك ٍىبٔٙب ٚمٌه ِٓ فالي األٍزضّبهاد اٌؼقّخ فٟ عبِؼخ ل١

ٚثفؼً ٘نٖ ا١ٌَبٍخ اٌّيكٚعخ . عبِؼبد ك١ٌٚخ ٌٙب فوٚع ثبٌّل٠ٕخ اٌل١ٌٚخ  -( HEIs)ِزيا٠ل ِٓ ِئٍَبد رؼ١ّ١ٍخ ػب١ٌخ أعٕج١خ  ِوِٛلخ 

 

4  Ofek, 2011 

5  Royal Society, 2010 

6  Mobility 

7  Welch, 2012 

8  UNDP, 2003; Zahlan, 2006, p.103 

9  International offshore, satellite or branch campus 

10  Hanauer & Phan, 2011 

11  Donn & Al Manthri, 2010 

12  For an overview of higher education and science policies in the Arab region, see Nour, 2011 
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فبكح لطو ِٓ ِٛلؼٙب ث١ٓ اٌغوة ٚاٌّواوي اٌشول١خ اٍزطبع اٌظفٛح ثمطو ثغؼً اٌلٌٚخ وٕمطخ أٌزمبء ٌشجىبد ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ ، ٚثفؼً اٍز

فٟ اٌّغبالد اٌؼب١ٌّخ ٚلٜٛ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌزٟ   ٢٤(٢7٢، طفؾخ  ٣١٢٤–ٔب٠ذ )إلؽلاس اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ، ثوىد لطو وّؾٛه أل١ٍّٟ 

  ٢٥(٣١٢٤ ٚا٠يِبْ أٍز١ي ٚ ث١ىو ،أٔظو )ٔشبء اٌّؼب٘ل اٌزؼ١ّ١ٍخ  ائّزٙب ِؾ١ٍب ثَوػخ فبطخ فٟ ِغبي رُ  ِال

 

وبح اٌّجبكٜء ٚاٌّؼب١٠و ثمجٛي ِؾب  ٢٦(٢99٦،  ٢99٣هٚثورَٓ " )ٌٍؼٌّٛخ اٌّؾ١ٍخ"ٚ٘ىنا ، فمل ػوة اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ لطو ِضالً 

زٟ . ٚهغُ وْٛ ٘نٖ اٌغبِؼبد ثؾض١خ أعٕج١خ  ٚاٌٚإٌّبؿ اٌمبٍٟ ، ٚونٌه رطج١مٙب ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌج١ئخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌل١ٕ٠خ اٌقبطخ اٌؼب١ٌّخ

اٌزٍٛغ رُ كػٛح ػٍّبإ٘ب ِٚضمف١ٙب  ١ٌٍؼجٛا كٚها ِؾٛه٠بً فٟ رط٠ٛو ٔظبَ إٌؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  فٟ كٌٚخ لطو ، لبِذ اٌلٌٚخ ثبإلٍزضّبه فٟ اٌجٕبء ٚ

ه اٚ اٌمبْٔٛ األٍالِٟ ٚونٌ" اٌشو٠ؼخ"فٟ اٌغبِؼخ اٌٛؽ١ٕخ ماد األ١ّ٘خ ٌزؼىٌ اٌزواس ا١ٌّّي ٌٍلٌٚخ اٌّؼٕٟ ثبٌزمب١ٌل اٌّؾ١ٍخ ِضً 

 . األػواف اإلعزّبػ١خ ِضً اٌفظً ث١ٓ اٌغ١َٕٓ اٌّٛعٛك فٝ وً ِىبْ

ٚفٟ ١ٍبق اٌزٍٛغ اٌٍّؾٛظ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ . ٠غت ػٍٝ رٍه اٌغبِؼبد اٌل١ٌٚخ اٌّؼوٚفخ اٌزى١ف ِغ اٌفوص ٚاٌم١ٛك اٌقبطخ ٌمطو

، ١ٌٌ   ٢٧(٣١١8ِٙوِبْ ، ِب ، ٚث١ىو ")ط اٌؼب١ٌّخ إٌبشئخّٔٛم" ٚاٌؼٍَٛ ثبٌّٕطمخ ، للِذ لطو ؽبٌخ ل١ّخ ٌزط٠ٛو اٌغبِؼخ ٌزغوثخ ٔشو 

اٌٝ أٞ ِلٜ ٚثؤٞ أٍٍٛة رُ رطج١ك ٘نا إٌّٛمط؟ و١ف رُ أزمبي فظبئض . فمؾ فٟ ِٓ ؽ١ش اٌىُ فؾَت ٌٚىٓ ِٓ ؽ١ش اٌغٛكح أ٠ؼبً 

 .٢7(٤٢7طفؾخ  – ٣١١9هاعغ وْٛٚ )اٌّغزّغ االط١ٍخ ٌٍغبِؼبد اٌجؾض١خ  ٕ٘بن ؟

 

فؾَت ٌٚىٓ كافً " اٌّل٠ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ"١ٌٌ فٟ " اٌؼب١ٌّخ"ٍجك ، أطجؾذ ٘نٖ  اٌؼ١ٍّبد اٌّئٍَبر١خ اٌفؼبٌخ رّضً ٚثبإلػبفخ اٌٝ ِب 

اٌّغزّغ ثؤٍوٖ ٚاٌنٞ أطجؼ ِمبؽؼخ ػب١ٌّخ ؽ١ش ٠ّضً ثلٚهٖ ٔمطخ أٌزمبء فٟ رؾٛي اٌؼٍَٛ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، وّب لبَ ثجٕبء عَواً شوق 

لل األٍزضّبهاد اٌؼقّخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ فٟ وض١و ِٓ كٚي ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌق١ٍغٟ  اْ. اٍٚط١بً ِبث١ٓ اٌغوة ٚاٌشوق 

ْ اٌزؼبْٚ اٌؼ١ّك ِٓ فالي اٌؾلٚك األعزّبػ١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغغواف١خ أ٠ؼبً ٠ظجؼ ػوٚه٠بً ٌزؾم١ك األ٘لاف أ، اال  مٌه ئرٝ صّبه٘ب ثؼلر

فبٌٝ أٞ .  ٢8( ٣١٢١؛ اٌّغزّغ اٌٍّىٟ ٣١٢٤،  ٣١٢١أٔظو كْٚ ٚإٌَّوٞ، )ٌؼوثٟ اٌَبػ١خ ٔؾٛ عبِؼبد ثؾض١خ هائلح فٟ اٌق١ٍظ ا

ٚث١ٓ اٌّئٍَخ ( IBCs)ِلٜ ٔغؾذ لطو فٟ رؾم١ك ا١ٌَبٍخ اٌّيكٚعخ ٌجٕبء رٍه اٌغَٛه؟ ً٘ ٔغؼ اٌّيط ِبث١ٓ فوٚع اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ

 ٚونٌه ٌغ١وأٙب؟اٌٛؽ١ٕخ فٟ  رمل٠ُ َِبه ٔبعؼ َِٚزلاَ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ فٟ لطو 

 

ٌزوث١خ ٌٚزٛع١ٗ ِضً رٍه األٍئٍخ ، ثلأٔب ثّملِخ ِقزظوح ػٓ كٌٚخ لطو ٚرط٠ٛو٘ب ٌٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ػجو ػلح ػمٛك، ثلًء ِٓ ثلا٠زٙب ثى١ٍخ ا

ٌغل٠ل اإلعزّبػٟ صب١ٔبً، ػوػٕب األؽبه إٌظوٞ ٚاألرغبٖ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌمبئُ ثشىً أٍبٍٟ ػٍٝ ِجبكٜء اٌزؾ١ًٍ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌّئٍبٍبرٟ ا. 

صبٌضبً ، لّٕب ثزؾ١ًٍ األٍزوار١غ١بد اٌّقزبهح اٌّزجب٠ٕٗ  ٚاٌّىٍّخ أثؼبً ، ثبإلػبفخ اٌٝ اٌمواهاد اٌّزقنح ٌجٕبء ٔظبَ رؼ١ٍُ .  ٢9(ا١ٌٌََٛٛعٟ)

لٚك٘ب فٟ اٌشوق ؽٚأف١واً، فمل أٍزٕزغٕب ِٓ ؽبٌخ لطو ١ٍٚبق . ػبٌٟ لبئُ ػٍٝ ػّٛك٠ٓ أال ّٚ٘ب اٌقجواء األعبٔت ٚاٌقجوح اٌٛؽ١ٕخ 

اٌّشزووخ ِغ ػلك ِٓ اٌلٚي ماد ٔفٌ اٌقجوح ِٓ ؽ١ش للهح اٌجٕبء ٌٍزؾٛي إٌبعؼ ِٓ وٛٔٙب كٚي رؼزّل ػٍٝ رظل٠و٘ب ٌٍجزوٚي  –األٍٚؾ 

ٌلٌٚخ ٌمل رٛطٍٕب ثٕظوح َِزمج١ٍخ أْ ِيا٠ب لطو اٌزٕبف١َخ ٚرم١١ُ للهارٙب ٠ز١ؼ رملِٙب اٌَّزّو فٟ  ِظبف ا.  ٌزظجؼ كٚي ِٕزغخ ٌٍّؼوفخ

 

13  Knight, 2013, p. 171 

14  See Wiseman, Astiz, & Baker, 2013 

15  Robertson, 1992, 1995 

16  Mohrman, Ma, & Baker, 2008 

17  See Cowen, 2008, p. 317 

18  See Donn & Al Manthri, 2010, 2013; Royal Society, 2010 

19  Sociological neo-institutionalism 
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ِغزّغ "ٌٍغبِؼخ ػوٚهٞ ٌإلٔزبع١خ ٚاٌزملَ فٟ ثٕبء " اٌَّزٜٛ اٌؼبٌّٟ" اٌؼ١ٍّخ ، ؽزٝ ٚأْ وبٔذ رّضً األػزمبك اٌؼبٌّٟ ثؤْ 

 ٣١(.٣١٢٤, ها١ِوى ِٚب١٠و")اٌّؼوفخ

 

 التعليم والمجتمع في قطز

 

٠وح لطو ، ٠ٚؾل لطو ِٓ ٔبؽ١خ اٌغٕٛة ثشجٗ عي( اٚاٌفبهٍٟ)و١ٍٛ ِزو ِوثغ ، ٠ٚؾ١ؾ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ  ٢٢,٧١7رشغً لطو َِبؽخ 

ٚثؼل ِوٚه ػب١ِٓ ػٍٝ .  ٢97٢ٚلل وبٔذ لطو فٟ اٌَبثك ِؾ١ّخ ثو٠طب١ٔخ اال أٙب ٔبٌذ أٍزمالٌٙب فٟ ػبَ . اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ

 . األٍزمالي ، أٌٍ أ١ِو٘ب األٚي  ٔظبَ ٌزله٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ أعً اٌزٍٛغ فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ

 

 –ٌزبه٠قٙب اٌّؼبطو )ِٕن ِٕزظف اٌموْ اٌضبِٓ ػشو " آي صبٟٔ"أم ؽىّٙب اٍوح  –ٌؾىُ فٟ لطو لبئُ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌّطٍمخ ٚوّب وبْ ٔظبَ ا

ر١ُّ ثٓ / ، وبٔذ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ رؾذ األشواف اٌّجبشو ِٓ لجً األٍوح اٌؾبوّخ أ٠ؼبً؛ فَّٛ اٌش١ـ ٣٢( ٣١٢٣, أٔظو فو١ِٙٚوى

٠شوف ثٕفَٗ ػٍٝ ِغٌٍ  – ١ٔٛ٠٣١٢٤ٛ  ٣٦ؽّل ثٓ ف١ٍفخ اٌضبٟٔ فٟ ؽىُ اٌجالك فٟ /فٍف ٚاٌلٖ ش١ـ ٚاٌنٞ -ؽّل ثٓ ف١ٍفخ اٌضبٟٔ  

ِٚئفواً أٔشئذ اٌّئٍَخ .  ، ٚاٌنٞ  أرُقن ف١ٗ لواهاد أصود ػٍٝ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ ثؤوٍّٗ ٣١١٣األػٍٝ ٌٍزؼ١ٍُ  اٌنٞ رُ رب١ٍَٗ فٟ ػبَ 

فو٠غخ  –ِٛىا ثٕذ ٔبطو إٌَّل / ٚروأً ٍّٛ اٌش١قخ " . عبِؼخ ؽّل ثٓ ف١ٍفخ" أٍُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍب األؽلس فٟ لطو وغبِؼخ رؾًّ 

ِغٌٍ آكاهح ِئٍَخ لطو ٌٍزوث١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ ، اٌّئٍَخ اٌَّئٌٛخ ػٓ رٛى٠غ اٌّٛاهك ٚاألشواف ػٍٝ ِجٕٝ  –عبِؼخ لطو 

/ اِب اٌوئ١ٌ اٌؾبٌٟ ٌغبِؼخ لطو فٟٙ ٍؼبكح اٌلوزٛهح. ؼ١ّ١ٍخ األفوٜٚونٌه اٌّئٍَبد اٌز  -أؽلٜ ثٕبد أفىبه٘ب  -"  اٌّل٠ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ"

١ٌٌٚ ثَجت شٙوح لطو اٌؼب١ٌّخ فٟ األٍزضّبهاد فٟ ِغبالد اٌفْٕٛ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌفْٕٛ . ش١قخ ػجلهللا إٌَّل ٟٚ٘ فو٠غخ عبِؼخ لطو أ٠ؼبً 

 . اٌلٚي اٌؼوث١خ  فؾَت ، أطجؾذ لطو ػؼٛا ِئصواً فٟ ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌق١ٍغٟ ٚأ٠ؼبً فٟ عبِؼخ

 

ؽٛاٌٟ )فمؾ ِٓ اعّبٌٟ ٍىبٔٙب لطو٠ْٛ األطً % 15فؤْ ؽٛاٌٟ  –اٌلٌٚخ اٌق١ٍغ١خ اٌظغ١وح  –ٚثوغُ أىك٠بك اعّبٌٟ ػلك ٍىبْ لطو 

ْ ؽٛاٌٟ هثغ ب، ف ٣١٢١ظبء ٌزؼلاك اٌَىبْ ٌؼبَ ٚثؾَت أفو أؽ.  ٣٣(٣١٢٤هاعغ ١٘ئخ االؽظبء ثلٌٚخ لطو، ( )َّٔٗ فمؾ  ٣٦١,١١١

ِؼظُّٙ ٠ٕلهعْٛ رؾذ اٌّغّٛػبد (  ٢,٣8٥,7٤9) ، ث١ّٕب ٠جٍغ اعّبٌٟ ػلك اٌوعبي ؽٛاٌٟ (  ٥٢٥,٧9٧) ىبْ ِٓ إٌَبء ػلك اٌَ

١ٍِْٛ َّٔخ، فٕٙبن ى٠بكح ٍِؾٛظخ   ٢,7ٍغً    ٣١٢١فبما وبْ اعّبٌٟ ػلك اٌَىبْ  فٟ ػبَ . اٌّزيا٠لح ِٓ اٌؼّبٌخ اٌّٙبعوح ٌّلك ِؾلكح

، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ األػواف اٌّؾ١ٍخ ٌإلٍزضّبهاد ل أغٍج١خ اٌّشبهو١ٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٘ٓ ِٓ إٌَبء ٚػٍٝ إٌم١غ ؛ ٔغ>. 1>ا٢ْ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٕم١ٍٗ األعٕج١خ ثبإلػبفخ اٌٝ اٌقًٍ اٌٛظ١فٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ )األٔبس( ٚطٕبػبد اٌجٕبء )اٌنوٛه(. 

ثؼلح صمبفبد ٌٚغبد ، ٚمٌه ٔظواً ٌٛعٛك ِئبد   -ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ  اٌلٌٚخ اٌٍَّّخ ا١ٌَٕخ األطً ٍٚىبٔٙب اٌّزؾلصْٛ -٠ظٕف ِغزّغ لطو 

ٚ٘ٛ ِغزّغ ٠شٛثٗ اٌطجم١خ ٚاٌز١١ّي ٔظواً ٌىزٍزٙب اٌَىب١ٔخ ٚاٌمٜٛ . ٔغ١ٍي٠خاإلاألالف ِٓ اٌؼّبٌخ اٌٛافلح ٚاٌن٠ٓ  ٠زٛاطٍْٛ ف١ّب ث١ُٕٙ ثبٌٍغخ 

 -٘ئالء اٌّٙبعوْٚ  . إٌٙل ٚا١ٌٕجبي ٚاٌفٍج١ٓ ٚثبوَزبْ ٍٚو٠الٔىب اٌؼبٍِخ ثٙب ٚاٌّىٛٔخ ِٓ اٌّٙبعو٠ٓ ثشىالً أٍبٍٟ ِٓ أ١ٍب فبطخ

ٚفبطخ اٌّشزغٍْٛ فٟ ِغبي اٌجٕبء ٚاإلٔشبءاد ٌٕبؽؾبد اٌَؾبة ِٚالػت ووح اٌملَ اٌّطٍٛثٗ ٌىؤً اٌؼبٌُ ٌىوح اٌملَ ٚاٌّيِغ البِزٗ فٟ 

فبطخ اما أفنٔب   ٣٤(٣١٢٣, ١ِ٘ٛٓ ها٠زٌ ٚارش) ٠ؼ١شْٛ فٟ أؽٛاي ِؼ١ش١خ فم١وح ِٛعؼخ فٟ ث١ئخ طؾوا٠ٚخ – ٣١٣٣لطو فٟ ػبَ 

٠ّزل اٍز١واك ٘نٖ اٌؼّبٌخ ١ٌشًّ ٍٛق اٌؼًّ ثبٌىبًِ ؛ ثلًء ِٓ اٌقلِبد ٚاٌّمبٚالد اٌٝ اإلكاهح .  فٟ األػزجبه اٌضوٚح اٌؼقّخ ٌٍلٌٚخ

ْ ٕ٘بن ػٛاًِ أفٟ ظوٚف اٌؼًّ ، اال  ب٠ٓ اٌشل٠لٚهغُ أْ اطٛي ٘ئالء اٌؼّبي فٟ ٘نٖ اٌمطبػبد ٠زظف ثبٌطجم١خ اٌشل٠لح ٚاٌزج. ٚاٌؼٍَٛ

ِشزووٗ ف١ّب ث١ُٕٙ ع١ّؼب ِضً كٚهُ٘ اٌّشبهن فٟ اٌز١ّٕخ اٌؼقّخ ٌلٌٚخ لطو  ، ٚٚػؼُٙ اٌّئلذ وؼّبٌخ ىائوح  ، ٚونٌه فٟ أشزواوُٙ 

 

20  Ramirez & Meyer, 2013 

21  On Qatar’s contemporary history, see Fromherz, 2012 

22  See Statistics Authority of the State of Qatar, 2013 

23  Human Rights Watch, 2012 
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٠ىبك أػزّبك وٍٟ،  ٔغل أْ ِٓ ِّٚب ال ه٠ت ف١ٗ أٔٗ ٔظواً إلػزّبك اٌؼًّ ػٍٝ اٌؼّبٌخ اٌٛافلح ثشىالً .  ومٛح ػبٍِخ ػب١ٌّخ شل٠لح اٌزٕٛع

 ٣٥( . ٣١٢٣,هٚث١ٓ ) ٌٍمطبع اٌقبص ٚاٌّٙٓ اٌّزقظظخ ٚاٌزٟ ٠مَٛ ثٙب األعبٔت فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ " اٌزمط١و"أ٠ٌٛٚبد اٌؾىِٛخ ١ٍبٍخ 

ذ فٟ رؼي٠ي أغٍج١خ لطو٠خ ، ِٚٓ صُ رَبُ٘ األٍزضّبهاد األعٕج١خ فٟ ٔفٌ اٌٛلماد  ٠غت أْ رزىْٛ شووبد األػّبي فٟ لطو ِٓ َِبّ٘بد

ٚثبٌوغُ ِٓ األٍزضّبهاد اٌؼقّخ ٌٍلٌٚخ ، فّبىاي . ِٚبىاي اغٍج١خ اٌفئخ اٌؼبٍِخ ِٓ اٌمطو٠ْٛ ٠ؼٍّْٛ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ. اٌضوٚح اٌمطو٠خ

فك ِغ ٔزمبي ِٓ اٌّلهٍخ اٌٝ اٌؼًّ ٚأ٠ؼب رط٠ٛو اٌّٙٓ  ١ٌزٛاٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌزٛع١ٗ فٟ اإل ِطٍٛة ػًّ اٌّي٠ل ِٓ اٌزطٛهاد ٌٍّلاهً

 .ىك٘به اٌَىبْ اٌشبًِا

 

اٌزٟ ٠زُ ( اٌىزبر١ت)ىك٠بك ١ٌؾً ِؾً اٌّلاهً اٌم١ٍٍخ ٚاٌفظٛي اٌغ١و ه١ٍّخ ااٌزط٠ٛو فٟ اٌّلاهً اٌو١ٍّخ فٟ  ِٕن ثلا٠خ اٌق١ٕ١َّبد ثلأ

ٚوّب ٘ٛ اٌؾبي . ْ ٚرف١َوٖاٌزله٠ٌ ف١ٙب فٟ اٌَّبعل اٚ ثبٌّٕبىي ثٛاٍطخ هعبي َٚٔبء ِضمف١ٓ ٚػٍٝ كها٠خ ثبألٍالَ ِٓ فالي لواءح اٌموآ

رُ  أشبء اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ ٌلٌٚخ لطو فظ١ظبً ِٓ أعً رقف١غ  ٢9٦٧ٚفٟ ػبَ . اٌغ١َٕٓ فٟ اٌّلاهً ٚاٌزؼ١ٍُ  ٓاألْ فمل رُ اٌفظً ث١

ً األوضو ِٓ مٌه ٚلل أٍزّو اٌفظً ِب ث١ٓ اٌطالة ػٍٝ أٍبً إٌٛع ، ث. ِؼلالد ا١ِ٢خ ث١ٓ أػلاك اٌَىبْ اٌمو١٠ٚٓ اٌوؽً اٌٝ ؽلاً وج١و

فمل ٚطً اٌفظً أ٠ؼب ِبث١ٓ اٌطالة ػٍٝ أٍبً اٌغ١َٕخ ، ٚاٌطجمخ اإلعزّبػ١خ ، ٚاٌٍغخ ؛ ام لبَ اٌؼل٠ل ِٓ عب١ٌبد ِٚغزّؼبد اٌّٙبعو٠ٓ 

فٟ ٚرملَ ؽىِٛخ كٌٚخ لطو َِبػلاد ٌٍّلاهً اٌقبطخ ، ثً ثٍغ اٌىوَ ِٕٙب ثزغط١زٙب ٌٕفمبد اٌزؼ١ٍُ . ثبٔشبء ِلاهً فبطخ إلؽفبٌُٙ

 . ٣٦(٣١٢٤ِب٠و  –هاعغ ثبهٔٛٞ )اٌّلاهً اٌؼبِخ 

 

فززبؽٙب فٟ ػبَ اٚاٌزٟ رُ أِب أٚي اٌّئٍَبد  ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ كٌٚخ لطو فىبٔذ و١ٍبد ِٕفظٍخ ِبث١ٓ ا١ٌَلاد ٚاٌوعبي ٌزله٠ت اٌّله١ٍٓ 

أٚ ػ١ٍٗ أفن كٚهاد ( فبطخ فٟ ِظو ٌٚجٕبْ) أِب لجً مٌه ، فىبْ ِٓ ٠وغت فٟ ارّبَ رؼ١ٍّٗ اٌؼبٌٟ ٠ن٘ت ٌزٍمٟ رؼ١ٍّٗ ثبٌقبهط. ٢97٤

َٔب١ٔخ ٚاٌلهاٍبد اإلعزّبػ١خ ٚاٌلهاٍبد ٌزؾمذ و١ٍبد اٌؼٍَٛ اإلا ٢977ٚفٟ اٌؼبَٔشبء عبِؼخ لطو ؛اصُ رُ اطلاه لواه . ثبٌّواٍٍخ

لطوٞ ِٕؼ ؽى١ِٛخ  ٢١١١، رٍمٝ ؽٛاٌٟ  ٢98٧ – ٢98٦ٚفٟ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ .  ٌزله٠ت اٌّله١ٍٓ اٌزوث١خاإلٍال١ِخ ٚاٌؼٍَٛ ثى١ٍبد 

ٚلل ٍبّ٘ذ ٘نٖ . ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثبٌقبهط ، ِؼظّٙب فٟ كٚي ػوث١خ آفوٜ ٚفٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٚثو٠طب١ٔب اٌؼظّٝ ٚفؤَب

فٟ فالي ٚ .اإلٍزضّبهاد اٌم١ّخ ٌٍلٌٚخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ٚاٍزّواه رله٠ت اٌشجبة ثبٌقبهط ثبٌوغُ ِٓ رملَ اٌق١بهاد اٌغناثخ كافً ٚؽُٕٙ

ٔظّخ ٍٕٛاد ل١ٍٍخ رطٛه اٌزؼ١ٍُ ثغ١ّغ َِز٠ٛبرٗ ثشىالً وج١و؛ ٠ٚؼزجو ٘نا اٌزطٛه رطٛهاً ِىضف علاً ِمبهٔخ ثبٌؼمٛك ٚاٌموْٚ اٌزٟ لؼزٙب ا٢

ٟ ػ١ٍٙب ِٚغ األػزواف ِجلئ١بً  ثلٚه اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ ثٕ. اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌلٚي اٌغوث١خ  ؽزٝ اٌٛطٛي اٌٝ إٌؼٛط رله٠غ١بً 

األلزظبك اٌّيك٘و ٌمطو ، فمل لبَ اٌمبكح ثلٌٚخ لطو ثزقظ١ض أٍزضّبهاد اعزّبػ١خ ٚألزظبك٠خ ػقّخ ِٓ آعً رؾم١ك ثؤبِظ لطو 

ِٚٓ أعً رؾم١ك ٘نا اٌطّٛػ ، ٠غت ٚػغ ٘نا اٌجٕبء .  ٣٧(٣١١8, لطو) ٣١٤١هإ٠خ  لطو اٌٛؽ١ٕخ  –اٌطّٛػ  ٌٍزط٠ٛو اٌٛؽٕٟ 

كْٚ ) ٣7" الزظبك اٌّؼوفخ ا١ٍ٘٢خ " ؼمٛك اٌم١ٍٍخ ِٓ ٌٍزٍٛغ اٌزؼ١ٍّٟ ، اال أٔٗ ِبىاي ال ٠ٛعل ّٔٛا ٔٛػٟ فٟاٌّىضف ػٍٝ لّخ أ٠ٌٛٚبد اٌ

 . ٣8(٣١٢١,ٚإٌّضوٞ 

 

ٚثفؼً ر٠ًّٛ اٌّٛاهك اٌؼقّخ  إٌبرظ ِٓ اٌظبكهاد اٌؼب١ٌّخ ٌٍجزوٚي ٚفبطخ اٌغبى اٌطج١ؼٟ اٌَّبي ، ٍغٍذ لطو األْ أػٍٝ ٔبرظ ِؾٍٟ 

ِٚٓ صُ  فٍلٜ لطو اٌز٠ًّٛ اٌّبٌٟ اٌىبفٟ ٌزؾم١ك اٌؼل٠ل ِٓ . ٣١٢٢َزٜٛ اٌؼبٌُ ٚفمبً ٌج١بٔبد طٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ ٌؼبَ اعّبٌٟ ػٍٝ ِ

ٓ هإا٘ب ، ١ٌٌ ف١ّب رمَٛ ثٗ فؾَت ؟ و١ف رُ رف١َو ٚرؾم١ك إٌّبمط اٌؼب١ٌّخ ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚأزبع١خ اٌؼٍّبء فٟ لطو؟ ٚو١ف ٠ُّى

ٍُ ِٓ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّئٍبٍبر١خ اٌّج١ٕخ ػٍٝ األٍزوار١غ١زبْ اٌّزٕبلؼزبْ إلٍزؼبهح إٌّؼ اٌلها١ٍخ ٚاٌملهح اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍلٚي ا٢فوٜ اٌزؼ

 ٚونٌه األٍزضّبه فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ ٚاألثزىبهاد؟
 

24  Rubin, 2012 

25  See Barnowe-Meyer, 2013 

26  Qatar, 2008 

27  Indigenous knowledge economy 

28  Donn & Al Manthri, 2010 
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 نتشار العالمي والتوسع في مجال التعليم )العالي( الوطنيوضع نظريات اإل

 في منطقة الخليج

 

ِٕن ٚلزبً ؽ٠ًٛ أ٘زّبِبً ٌألٔزشبه ثشىالً وج١و فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّضبٌٟ ٚاٌم١بٍٟ  ٠٣9ٌٟٛ ػٍّبء األعزّبع ِٓ أطؾبة ِجلأ اٌّئٍَبر١خ اٌغل٠ل

ٚ  ٢977، ِب١٠و  ٣١١٦, ث١ىو رؾذ اٌطجغ ، ث١ىو ٌٟٚ رٕله: ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي)١ٍٚبٍبد اٌزؼ١ٍُ ٚونٌه ػٍٝ أصبه اٌزٍٛغ اٌزؼ١ٍّٟ اٌؼبٌّٟ 

ٚاٌّؼ١به٠خ ٚا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٚاألٔشطخ اٌزٟ رٛفو األٍزمواه ٚاٌم١ّخ ٌٍٍَٛن ,٠ّٚىٓ رؾل٠ل ٘نٖ اٌّئٍَبد  ثبٌّؼوفخ اٌضمبف١خ .  ٤١(٣١١9

فوع األٍبً اٌزٕظ١ّٟ ِٓ فالي األعجبه ٚػُ لٛاػل ِؾلكح فبما رُ .  ٤٢(٣١١8, ؛ ٍٚىٛد ٢99٢,كٞ ِبع١ٛ ٚ ثبٚي )األعزّبػٟ 

ن٘ب األ١ِو فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ(، ١ٍَزٕل األٍبً اٌّؼ١بهٞ ٌٍّئٍَبد ػٍٝ اٌّؼب١٠و ٚاٌّّبهٍبد ا١ٌّٕٙخ  اٌزٟ رؼزٕٟ )ِضً اٌمواهد اٌزٟ أرق

ثب٠غبك عبِؼخ "ػب١ٌّخ " ثلًء ِٓ اٌظفو. ٠ٚزىْٛ اٌووٓ اٌضمبفٟ ٚاٌّؼوفٟ ِٓ ِفب١ُ٘ ٚاؽبهاد ِشزووخ ِضً اٌّجبكٞء اٌزم١ٍل٠خ  ٌٍّغزّغ 

 زوعّزٙب ٌزطج١مٙب فٟ ِٛؽُٕٙ.ث ٚلبِٛافٟ اٌقبهط  اٌن٠ٓ رٍمٛا رؼ١ٍُّٙ اٌمطو٠ٌٍّْٛٛاؽْٕٛ  َجخ ػب١ٌّبً اٌّىز فىبهاألاٌمطوٞ ٚونٌه 

 

ِٚبىاي .  رمَٛ رغبهة إٌظبَ اٌّئٍَٟ اٌؾبٌٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ اٌمبئُ ػٍٝ  اٌزمب١ٌل اٌٛؽ١ٕخ  ثزؾ١ًٍ  كٚهاٌزغ١١و اٌّئٍَٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ

ٚفٟ اٌّمبثً ، ٔغل أْ رؾ١ًٍ . ً اٌزشبثٙبد ٚاألفزالفبد فٟ اٌّجبكٞء اٌزؤ١َ١ٍخ  اٌلاػّخ ٌزٍه األٔظّخ اٌّووجخاٌزؾ١ًٍ ػجو األٚؽبْ ٠زغب٘

 ٣١١٤كهٚهٞ ، ِب١٠و ، ها١ِو٠ي ، شٛفو (اٌؼبٌّٟ ٌألفىبه ٚاٌّؼب١٠و اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  هٔزشبٕظبَ اٌّئٍَبرٟ اٌغل٠ل ٠َزؼوع اإلاٌ

ٚلل وشف مٌه ػٓ اال٠لٌٛع١بد ٚاٌم١ُ ٚاألفزواػبد اٌّوشلح ٌٍّوث١١ٓ ٚطبٔؼٟ اٌمواهد ا١ٌَب١ٍخ، ؽ١ش   . 32.)٣١١٦ٚشٛفو ِٚب١٠و  -

ْ رٛعٗ أطؾبة اٌفىو اٌّئٍَٟ اػٍٝ اٌّمبهٔبد ِغ اٌلٚي ا٢فوٜ. ٔغل ٌل٠ُٙ ِؾبٚالد َِزّوح  ٌزؾ١َٓ ِئٍبٍبرُٙ ِٕٚظّبرُٙ اٌّج١ٕ١خ 

اٌّئٍَبر١خ ٌٍّقططبدٔزشبه اٌؼبٌّٟ فبٌَؼٟ ٚهاء اٌشوػ١خ ٠ئكٞ اٌٝ اإل؛ اٌغل٠ل ٠ٙزُ ثلٚه اٌشوػ١خ أوضو ِٓ اٌىفبءح 
٤٤

، ِضً اإلعّبع  

ػٍٝ ٍج١ً (ثغغ إٌظو األلزظبك اٌّؾٍٟ أٚ اٌَّزٛٞ اٌزطٛه اٌل٠ّمواؽٟ  –ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ  ٌٍزملَ ٚاإلثزىبه 

رزَبهع إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌؾىِٛبد اٌفٛل١ِٛخ . 34)٣١٢٤، ٚ ها١ِوى ِٚب١٠و  ٣١١7كٚثٓ ، ١ٍّٛٔي ، عبه١٠ذ :اٌّضبي
35

ؾبك رِضً اإل 

فٟ ؽبعخ اٌٝ  ٔزشبه ِضً ٘نٖ إٌّبمط ػجو اٌؾلٚك اٌم١ِٛخ ، إلٕٔبٚٔظواً إل.   36)٣١١9, عبوٛثٟ (ٔزشبه اٌؼبٌّٟ األٚهٚثٟ ٔؾٛ أرغبٖ اإل

 37)٣١١8ٚ ٍزفٕي ، أهَِزوٚٔظ  ٚأهَٚ  ٣١١٧, ها١ِوى( ٚؽبْ ٔزشبه ٍٛاء ِٓ ؽ١ش اٌزشبثٗ أٚ األفزالفبد ػجو األرؾ١ًٍ ٔزبئظ ٘نا اإل

فٟ ) ٌغخ اٌقطبة اٌو١ٍّخ ، ا١ٌَبٍخ ،اٌّئٍَخ، اٌّغبي اٌزٕظ١ّٟ ، ِٚب اٌٝ مٌه(ام لل ٠ؾلس اٌزشبثٗ أٚ األفزالف ػٕل َِز٠ٛبد ِقزٍفخ 

٠َٚبػل ِضً ٘نا اٌزٛعٗ فٟ فُٙ .   )٣١٢٣, عوافثبٚي ، ثؤٙبهك ، (ػلح ِؾبٚه ٌٍّئٍَبد ، ٚ٘نا ٠ؼزّل ػٍٝ ػبًِ اٌٛلذ ٌيِٓ اٌزؾ١ًٍ 

ْ فإ .أفغبه اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌمبئُ ػٍٝ إٌّبمط اٌؼب١ٌّخ ٚثقبطخ اٌّئٍَبد األِو٠ى١خ ٚاألٚهث١خ اٌّظلهح ٚاٌَّزضّوح فٟ ِٕطمخ اٌق١ٍظ 

ظّبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ػٓ ؽو٠ك اٌزظ١ٕف  ٌٍطالة ٚرٕبفٌ اٌى١ٍبد أٚ ِٕ  ٤8 ثؼغ االرغب٘بد فٟ اٌزل٠ًٚ ، ِضً ى٠بكح اٌزٕم١ٍخ اٌّىب١ٔخ

 

29  Neo-institutionalism 

30  See e.g., Baker, 2014; Baker & LeTendre, 2005; Meyer, 1977, 2009 

31  DiMaggio & Powell, 1991; Scott, 2008 

32  Drori, Meyer, Ramirez, & Schofer, 2003; Schofer & Meyer, 2005 

33   Institutional scripts 

34  e.g., Dobbin, Simmons, & Garrett, 2007; Ramirez & Meyer, 2013 

35  Supranational governments 

36  Jakobi, 2009 

37  Ramirez, 2006; Stevens, Armstrong, & Arum, 2008 

38  Spatial mobility 
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ْ وبٔذ اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ اٚاٌّؼب١٠و، ٠جلٚ ال علاي ف١ٗ . ف١غت ػٍٝ وً اٌلٚي اٌزٕبفٌ ِٓ ؽ١ش اٌزظ١ٕف اٌؼبٌّٟ ، ؽزٝ  ٚ

 .39)٢99٢, كٞ ِبع١ٛ ٚ ثبٚي" (اٌيا١ِخ"أوضو ِٓ وٛٔٙب ػوٚهح " ِؼ١به٠خ"ٚ " ِؾبوبح"

 

ٍٛاء  –ٚاٌنٞ رقطٝ إٌّٛمط اٌٛؽٕٟ اٚ األل١ٍّٟ . 40)٣١١7هاعغ كٚث١ٓ ٚأفوْٚ، (بٌّٟ اٌّظبؽت إلٔزشبه ا١ٌَبٍخ ٚال٠ياي اٌج١بْ اٌؼ

٠زٛعٗ ثبٌىبًِ  ٔؾٛ اإلطالؽبد ٚفطٛاد اٌزطج١ك   -األِو٠ىٟ أٚ األٚهٚثٟ 
٠ٚجلٚ أْ اٌّمبهٔبد ث١ٓ اٌلٚي . 41)٣١٢٣, ثبٚي ٚأفوْٚ(  

فبَِٟ -شزب٠ٕو(ْ وبٔذ ِجَطخ علا اّؼب١٠و ٚاٌغلاٚي اٌلٚه٠خ ، ؽزٝ ٌٚؼب١ٌّخ ٚاإلػزّبك ػٍٝ اٌاطجؼ أ٠َو ثفؼً اٌغٙٛك ٚاٌّؼب١٠و ا

؛ ففٟ أٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي فمل ىاكٚ ِٓ إٌفٛم اٌّؼ١بهٞ ٍٛاء فٟ شىً ِقططبد أٚ ثجَبؽخ ثبؽفبء اٌشوػ١خ ػٍٝ اٌّمزوؽبد  42)٣١٢١

 . 43)١ٍٍِٛ٣١١9ٓ (اٌّؾ١ٍخ 

 

فٟ اٌغبٌت اٌٝ األٍوح  –١ٌٌٚ فمؾ فٟ اٌلٚي إٌبعؾخ ِضً وٕلا ١ٔٛى٠الٔل أٚ ٍٕغبفٛهح  –ؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌمطوٞ ٚفٟ ؽم١مخ االِو ، ٠وعغ اٌز

بْٚ اٌؾبوّخ ٚاٌم١بكاد اٌزوث٠ٛخ اٌن٠ٓ اٍزشٙلٚا ثّؾّٛػخ اٌّؼب١٠و اٌّٛػٛػخ ِٓ لجً إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ اٌم٠ٛخ ِضً ا١ٌَٛٔىٛ أٚ ِٕظّخ اٌزؼ

طفؾخ  ٣١٢١كْٚٚ ٚإٌَّوٞ (ه اٌلٌٟٚ أٍزغبثخ ٌٍزؾل٠بد ٚهٍُ فو٠طخ اٌز١ّٕخ اٌَّزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌمطوٞ األلزظبكٞ ٚاٌز١ّٕخ أٚ اٌجٕ

ٚفبطخ ِغ ِئٍَخ ١ٍبٍخ لطو  45)٣١٢٤كْٚٚ ٚإٌَّوٞ (ٚلل ٚلل ٌؼج١ذ ٘نٖ اٌٛوبالد كٚها وج١واً فٟ وً ِٕطمخ اٌق١ٍظ .  44)٥9

رشى١ً اإلطالػ اٌزؼ١ٍّٟ ٌمطو ثفؼً كٚه٘ب ٚاهشبك٘ب ٌٍجواِظ اٌٌّّٛٗ ػٓ ؽو٠ك  ٚاٌزٟ أفند كٚهاً ل١بك٠بً فٟ RANDٌٍجؾٛس ٚاٌز١ّٕخ 

. ومن المؤكد أن الروابط األقوي فً مجال 46(www.rand.org/qatar.htmlللتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع )أنظر ِئٍَخ لطو 

دول أوروبا الغربٌة  التً ُدعٌت لبناء فروع لجامعاتها داخل التعلٌم العالً نجدها ممثلة فً المجموعة المختارة من دول أمرٌكا الشمالٌة و

 دولة قطر ، والتً والواقعة فً سٌاق عالمً ومحلً فً نفس الوقت ؛ فهً نتاج ذلك التطور الضخم.

األقلٌمٌة والمحلٌة وبٌنما ٌتم التركٌز على مفهوم "العولمحلٌة" و"والعالمٌة" محاولة لكسر الثنائٌات الهشه ، تحاول المستوٌات العالمٌة و

وهذا على نحواً متزاٌد بفضل شبكات  47(٣١٢٣لفٌٌت , -التفاعل بدورها مع الثقافة العالمٌة والعالقات المحلٌة والعالمٌة )راجع أندرسون

حدوداً جداً التواصل والنقل الممتدة عالمٌاً والتً ترفع من مستوٌات الوعً والترابط ؛ حٌث ٌصبح األختالف فٌما بٌن هذه المستوٌات م

 48(.٢99٦إن لم ٌسًء فهمه )روبرتسن,  -فً الغالب 
 

ونظراً للضغوط الخارجٌة من المنظمات الدولٌة واألٌدٌولوجٌات فً جمٌع أنحاء العالم ، فإنه ٌتم أخذ عٌنات بشكل انتقائً  لمؤشرات 

ل بٌن الصراعات السٌاسٌة القائمة. وتقدم مقارنة ضخمة وتطبٌقها على مستوى أقل من آجل أقتراح محاوالت إصالح ضخمة او الفص

 

39  DiMaggio & Powell, 1991 

40  See Dobbin et al., 2007 

41  Powell et al., 2012 

42  Steiner-Khamsi, 2010 

43  Musselin, 2009 

44  Donn & Al Manthri, 2010, p. 49 

45  Donn & Al Manthri, 2013 

46  See www.rand.org/qatar.html 

47  See Anderson-Levitt, 2012 

48  Robertson, 1995 
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أو   49(٣١٢٤التابع لمنظمة التعاون  األقتصادي والتنمٌة )راجع ماٌر وبٌنافوت,   PISAكال من دراسات البرنامج الدولً لتقٌٌم الطالب 

ات( متعددة المستوٌات دٌنامٌكٌلتلك الطرق )ال أمثلة معاصرة كافٌة  50(٣١٢٣عملٌات بولونٌا وكوبنهاجن )راجع باول وأخرون، 

نتشار السٌاسً والفكري وترسٌخ المحاوالت المعٌارٌة على أرض الواقع. وإذا كان مصطلح "العولمحلٌة" ٌركز على قبول ومحاكاة لإل

" او المباديء والمعاٌٌر العالمٌة والتً تم تولٌفها مع سٌاق محلً محدد ، نجد أن مصطلح "العالمٌة" ٌلقى ضوءاً على واقع "المحلٌة

وٌقدمها كمقاطعة دولٌة . وبفضل جلب العلماء والطالب من جمٌع أنحاء العالم إلى  –بإختالفها الثقافً واللغوي  –"القومٌة" لدولة قطر 

 فالخلٌج ؛ أصبحت الجامعات فى قطر جزًء من الثقافة العلمٌة العالمٌة التً تتغذى على التواصل ٌن الثقافات والمبادىء العالمٌة واألهدا

رى المشتركة. أما التغٌرات الثقافٌة واإلجتماعٌة فهً نتاج النقل الهام والضخم لألفكار والقٌم والسلوك الوارد للمنطقة من القارات اآلخ

 .  51(٤٧صفحة  – ٣١٢١)دون والمنثري, 

 

المتنامٌة ٌقف وراء القدرة العلمٌة ٌعد األزدٌاد المتواصل فً أعداد الشباب والبالغٌن بجمٌع مؤسسات التعلٌم العالً عنصراً أساسٌاً 

أي  –تم تسجٌل حوالً نصف ملٌون طالب وطالبه ) معظمهم من الذكور(  ٢9١١نتاج المعرفة. ففً العام إوكذلك دور الجامعة فً 

 ٢١١تسجٌل حوالً % من إجمالً نسبة الشباب العمرٌة فً التعلٌم العالً فً جمٌع أنحاء العالم ، وبعد قرناً من هذا التارٌخ تم ٢حوالً 

.إن ظاهرة هذا النمو  52(٣١١٦% من الشرٌحة العمرٌة لفئة الجامعة )شوفر وماٌٌر, ٣١ملٌون شاب فً التعلٌم العالً وهو ما ٌمثل 

" فً 54. وقد عزز  نهوض "جامعة البحث فوق العادة 53(٣١١٦العالمً ٌوفر قاعدة للتوظٌف والتدرٌب لعلماء المستقبل )ألتباخ ،

لمتحدة األمرٌكٌة وأماكن أخرى من نمو تحقٌق الهدف التعلٌمً ومحو األمٌة العلمٌة وما لهما من أثر على الوظائف واألعمال الوالٌات ا

. ترجع نشأة وتطوٌر النموذج األصلً لمنتج المعرفة واألبتكار والتعلٌم المطلوبٌن 55بل والمجتمع كله بجمٌع أبعاده )بٌكر، تحت الطبع(

 57(٢999والتً تم محاكاتها فً اماكن مختلفة من العالم)أش,   56(٣١٢١إلى الجامعات البحثٌة األلمانٌة )واتسن، لتغذٌة هذا النظام 

 والتً أحتذى بها فً النموذج القطري بطرٌقة مضغوطة جداً.

 

اتٌجٌات تدوٌل ال تعد وال وفً الوقت الذي أتخذ فٌه سٌاسات ملموسة على المستوٌات المحلٌة واألقلٌمٌة والوطنٌة المنفذة إلتباع استر

 تحصى ، تم بٌسر إدراك المنطق والرؤٌة التً تقاسمتهما عدة حكومات لبناء القدرة العلمٌة  وهً : أن البنٌة التحتٌة للبحث تكمن فً قلب

المفوضٌة " المزج المفٌد لنشاط البحث وخاصة التعلٌم/التدرٌب واإلبتكار والذي ٌحسن من مستوى معرفتنا " ) –مثلث المعرفة 

 . 58(٤صفحة -٣١٢١األوروبٌة 

 

 

49  See Meyer & Benavot, 2013 

50  See Powell et al., 2012 

51  Donn & Al Manthri, 2010, p. 36 

52  Schofer & Meyer, 2005 

53  Altbach, 2005 

54  Super research university 

55  Baker, 2014 

56  Watson, 2010 

57  Ash, 1999 

58  European Commission, 2010, p. 3 
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ٚثبٌَٕجخ ٌٍزله٠ٌ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػو ، رٙلف اٌغبِؼبد ماد اٌزٛعٗ اٌلٌٟٚ اٌٝ اػلاك اٌطالة ٌٍزٛظ١ف ٌٍّٚٛاؽٕخ اٌؼب١ٌّخ أ٠ؼبً ، فبطخ 

ِٓ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ ز١واك٘ب ٚاٍاٌجؼبئغ ٚاٌقلِبد  ٚرظل٠وفٟ اٌلٚي اٌظغ١وح ِضً لطو اٌزٟ رؼزّل اٌٝ ؽلاً وج١و ػٍٝ اٌؼّبي األعبٔت 

 . 59.)٣١٢٢، ِٚبهر١ٓ ٚ ثواٞ  ٣١٢٣، عٌٌٛ  ٣١٢٢ثبٌَٕجخ ٌقظٛط١بد اٌلٚي اٌظغ١وح ، أٔظو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ثواٞ ٚث١ىو (

وفٟ أِب ثبٌَٕجخ ٌّغبي اٌجؾش ، رآًِ اٌؾىِٛبد فٟ كٚه اٌغبِؼبد ثزؼي٠ي اٌملهح اٌّئ١ٍَخ ٚر١ٍٛغ اٌشجىبد ٌٍَّبّ٘خ فٟ إٌّزظ اٌّؼ

 .60)٣١١9ٍبٌّٟ (ٌٍمؼب٠ب اٌوئ١َ١خ ، ٌٚزؼي٠ي ا١ٌٙجخ ٚاٌوإ٠خ ، ٚونٌه إل٠غبك ِظله كفً 

 

ٚاٌزٟ هثّب رؾممذ ٔظواً ٌٍوٚارت إٌّقفؼخ ٚاٌؼّبٌخ  –اْ لطو ٚرجب٠ٕبرٙب ِٓ ؽ١ش أٍزضّبهارٙب اٌؼقّخ فٟ ِغبي اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ ٌٍؼٍَٛ 

: ف١ّب ٠زؼٍك ثغبٔجٟ اٌؼٌّٛخ ٌألوبك١ّ٠خ ٚاٌّضمف١ٓ 61)٣١١١(أولد ػٍٝ ثؾش أثبكٚهٞ  –ٌؼبٌُ اٌم١ٍٍخ اٌقجوح اٌزٟ رُ عٍجٙب ِٓ ع١ّغ أٔؾبء ا

٠غت أْ ٠ظجؼ والً ِٓ كٚه االوبك١ّ٠خ فٟ ر١َ١و اٌؼٌّٛخ ّٚٔبمط ا١ٌّٕٙخ اٌغل٠لح فىواً مارٟ ثبٌغو٠يح ػٕل رؾ١ًٍ اٌّؾبػواد ٚا١ٌَبٍبد 

    .ٚاٌزٟ رزؼّٓ رٍه اٌمبئّخ ػٍٝ اٌفظً اٌزوثٛٞ ٚاٌطجمٟ ٚاٌزغ١١و اإلعزّبػٟ ٚػلَ اٌَّبٚاح إٌبرغخ أ٠ؼبً 

 

فجبٌَٕجخ ألٔٛاع ِئٍَبد اٌزؼ١ٍُ . ٚثبٌوغُ ِٓ طغو لطو إٌَجٟ ، اال أْ اٌّغبي اٌزٕٕظ١ّٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٠زٕٛع ػٍٝ ٔؾٛ ِزيا٠ل فٟ لطو

ث١ٓ  62)٣١٢٢(ٚلل ١ِي رظ١ٕف ١ٍِو أكه٠ٌ ٚ٘بٔٛه . اٌؼبٌٟ ٔغل أشىبي رٕظ١ّ١خ ِقزٍفخ وض١وح فٟ لطو ثً فٟ إٌظبق اٌؾلٚكٞ ٌٍّٕطمخ

عبِؼخ ِزىبٍِخ أٚ ِبٔؾخ ٌلهعخ : وبٌزبٌٟ ) ٣١١9ثلًء ِٓ ك٠َّجو  ( ٘نٖ إٌّبمط ٌّئٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌقبهع١خ اٌزٟ رؼًّ فٟ األل١ٍُ 

ػ١ٍّخ أٚ عبِؼخ ثؾض١خ أٚ ِغّغ ؽجك األطً
63

؛ عبِؼخ ك١ٌٚخ أٚ " ِؼخ اٌشجىخ اٌؼب١ٌّخعب"وغيًء ِٓ  -ِضً عبِؼخ ٠ٛ١ٔٛهن فٟ أثٛظجٟ  

فبهع١خ ، أٚ فوع ٌٍغبِؼخ 
؛ ِئٍَبد لل٠ّخ ٚعل٠لح ثطبثغ أعٕجٟ ثؾذ) ِضبي عبِؼبد اٌّل٠ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌلٚؽخ(64

اٌغبِؼخ : ِضبي( 65

؛ ثواِظ ػبثوح ٌٍؾلٚك اٌٛؽ١ٕخ أٚ فبهع١خ) األِو٠ى١خ ثبٌمب٘وح
عبِؼبد (ٙب ؽبثغ أعٕجٟ ؛ ِئٍَبد ٌ) ثلْٚ ٚعٛك فؼٍٟ ٌٙب ثبٌقبهط( 66

ِزقظظخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػجو شجىبد (ٌٍغبِؼخ  ؛ فوٚع افزواػ١خ) ِضبي اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ ثلثٟ -أٍَذ ِؾ١ٍبً ػٍٝ غواه ِئٍَبد أعٕج١خ 

٘ب فٟ بهرُ أفز١ أِب األٍزوار١غ١خ اٌزٟ. ٠ّٚضً وً رٍه اٌغبِؼبد اٍزوار١غ١بد ِقزٍفخ رّبِبً ِٓ ؽ١ش األٍزضّبه ٚاٌزشغ١ً ٚا١ٌٙجخ). األٔزؤذ

ٚاٌزٟ أطجؾذ ِز١ّيح   –عبِؼخ لطو  –بِؼبد اٌل١ٌٚخ وى١بْ ِؼزوف ثٗ ك١ٌٚبً ٌزىًّ ِشوٚػٙب اٌٛؽٕٟ غلطو فزئول ػٍٝ كٚه فوٚع اٌ

 .ك١ٌٚبً ِٓ ؽ١ش و١ٍبرٙب ٚأػؼبء ١٘ئخ رله٠َٙب ٚؽالثٙب 

 

ٚٔظواً ٌزيا٠ل اٌلٚه اٌّؾٛهٞ . اٌضٕبئ١خ ٍزؼىٌ اٌّؼب١٠و اٌؼب١ٌّخٍزوار١غ١زٙب إٔب ٔزٛلغ أْ ١ٍبٍبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ ٌمطو ٚبٌنا ، ف

ٌٍلٌٚخ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ ِٕن أوزشبف إٌفؾ ٚفبطخ اٌغبى اٌطج١ؼٟ ، ٚريآِ مٌه ِغ اػزّبك٘ب اٌٛاػؼ ػٍٝ عٍت اٌؼّبٌخ ا١ٌل٠ٚخ 

ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ ، ٕ٘بن ِلٜ ِٓ األٍزوار١غ١بد . ٚاٌقجواد اٌؼ١ٍّخ ِٓ اٌقبهط ، ٔزٛلغ رؤصو لطو ثبٌؼغؾ اٌشىٍٟ اٌٝ كهعخ ٍِؾٛظخ

ثو٠طب١ٔب  اٌّزبؽخ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ ٌٍزٍٛغ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ، وّب أْ ِؼظُ اٌمبكح اٌمطو٠ْٛ أألوضو ٔفٛماً اٌن٠ٓ رٍمٛا رؼ١ٍُّٙ فٟ

 

59  On the particularities of small statehood, see, e.g., Bray & Packer, 2011; Jules, 2012; Martin & Bray, 2011 

60  Salmi 2009 

61  Appadurai, 2000 

62  Miller-Idriss and Hanauer, 2011 

63  replica campus  

64  International, off-shore or branch campuses 

65  Old and new turnkey foreign-style institutions 

66  Transnational or offshore programs 
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ٌق١ٍظ ٍجالً ِقزٍفخ فٟ ِؾبٚالرُٙ ٌٍؾبق ثووت اػبفخ اٌٝ مٌه ، رزجغ كٚي ا. اٌؼظّٝ لل أؽؼوٚا ٘نا إٌّٛمط إٌؼ١ٍّٟ ِؼُٙ ٌجٍلُ٘

 .  67)٣١١8ٚ ٠ٍٚفٛثٟ  ٣١٢٢، ٚٔٛه  ٣١٢٤، ٣١٢١أٔظو كْٚٚ ٚإٌّضوٞ (اٌزظ١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ 

 

" ػالْ اٌنارٟ اإل ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ فالي ٔزشبه اٌمٛاػل ٚاٌّؼب١٠و فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ فٟإٔب ٔمبهْ بٚػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل ، ف

ٔفَٙب ثَوػخ رطج١ك إٌظبَ  –ٌٚىٕٙب غ١ٕخ ٚماد ٔفٛم  -ٚلل أٌيِذ ٘نٖ اٌلٌٚخ اٌظغ١وح . ٚاٌٛالغ اٌّؾٍٟ اٌظؼت ٌمطو" ِغزّؼبد اٌّؼوفخ

لطو ٌّٚبما؟ ِٚب  أٞ اٍزوار١غ١بد أرقنرٙب..ٚاٌَئاي. اٌّئٍَٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجلء فٟ األٍزضّبه ثمٛح فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اٌّزطٛهح ٚاٌؾل٠ضخ 

ّٟ ٟ٘ أٛاع اٌّئٍَبد اٌزٟ رُ أشبئٙب ِٚٓ أٞ اٌلٚي؟ ٘نٖ اٌزَبإالد ث١ٕذ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌمبئُ ػٍٝ اٌى١ف١خ ٚثبٌزوو١ي ػٍٝ اٌّغبي اٌزٕظ١

ٚلل . خ اٌزؼ١ّ١ٍخٚاٌَّزؼبفخ فٟ اٌّل٠ٕ IBCs 68ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ لطو، ِٚب ٠ؾز٠ٛٗ ١ٌٌ فمؾ عبِؼخ لطو ثً أ٠ؼبً ٌفوٚع اٌغبِؼبد اٌل١ٌٚخ 

 رُ عّغ ك١ًٌ مٌه ثشىالً اٍبٍٟ ِٓ اٌّؾبػواد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌَّزٕلاد اٌّزبؽخ ػال١ٔخ ٚونٌه اٌزمبه٠و األػال١ِخ اٌّزؼٍمخ ثّئٍَبد اٌزؼ١ٍُ

ٌو١ٍّخ ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ِؾلٚك٠خ ٘نٖ اٌّظبكه، رُ األفن ثبإلؽظبئ١بد ا .اٌؼبٌٟ مارٙب، ِضً اٌزمبه٠و ا٠ٌَٕٛخ ٚفطؾ اٌزط٠ٛو اٌٛؽٕٟ

ٚٔظواً ٌٍَوػخ اٌٙبئٍخ فٟ ِغبي اٌز١ّٕخ ، ٚاألػزّبك فمؾ ػٍٝ األكث١بد إٌّشٛهٖ فمل .اٌّٛعٛكح ثبٌفؼً ِٚظبكه اٌج١بٔبد األفوٜ أ٠ؼبً 

 .٠٣١٢٤شٖٛ مٌه اٌٛالغ ، ٚثبٌزبٌٟ اٍزىٍّذ ٘نٖ اٌّظبكه ثبٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٚاٌٍمبءاد اٌظؾف١خ ٌٍقجواء فٟ ػبَ 

 

 في قطزمقارنة الجامعات 

 

 ٠ملَ اٌزؾ١ًٍ اٌزبٌٟ كهاٍخ ؽبٌخ فبطخ ػٓ رطج١ك إٌظبَ اٌّئٍَٟ ٌمطو فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، وّب ٠ٛعٗ اٌزَبإالد اٌجؾض١خ اٌىجوٜ فٟ

 ٚثبٌجؾش ثجظ١وح ػّب ٚهاء اٌزطٛه األلزظبكٞ ٚاإلعزّبػٟ اٌّّٛي ثفؼً. ٘نا اٌىزبة ػٓ َِزمجً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌؼٍَٛ فٟ كٚي اٌق١ٍظ

فن اٍزقواط ٚرظل٠و اٌجزوٚي، ٔغل أْ لبكح لطو لل أفزبهٚا اٌغبِؼخ ٌزىْٛ شىالً رٕظ١ّ١بً وآ١ٌخ هئ١َ١خ ٌٍزؾل٠ش ؛ ٌٚزؾم١ك مٌه ، لبِٛا ثؤ

 ١بٔفٌ اٌق١بهاد اٌّزقنٖ فٟ أٌّب١ٔب ِٕن لو١ٔٓ ِؼٛا ٚفٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ثؼل اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚفٟ ثؼغ اٌّغزّؼبد أٍ

 .اٌشول١خ ٚاٌّطجمخ ِئفواً 

 

وقد أظهرت الجامعة نفسها لتكون من بٌن اكثر الجامعات رسوخاً لجمٌع المؤسسات عبر التارٌخ ؛ بفضل إضفاء الطابع المؤسسً الناجح 

 تم تأسٌس خمس عشرة ٢97٤فً جمٌع المجتمعات المعاصرة تقرٌبا مما أكد على قدرتها فً التكٌف على أوسع نطاق. ومنذ عام 

 (. ٢مؤسسة للتعلٌم ما بعد الثانوي بمالمح مختلفة فً قطر ) أنظر جدول رقم 

 

تقوم منظمة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع بدورها كالعب رئٌسً وكمؤسسة تعمل على بناء القدرة العلمٌة فً الدولة تزامناً مع 

فقد تم إنشاء كالً من واحة العلوم والتكنولوجٌا ومستشفى  عرفة" .تحدٌد أشكاالً تنظٌمٌة أخرى وكوسٌلة تحضٌرٌة لتشكٌل "مجتمع الم

التعلٌم والبحث الكبرى )مركز السدرة للطب والبحوث( لٌكونا مؤسستان للعلوم المتطورة لبناء جسراً بٌن مؤسسات العلوم واألعمال 

التكافلٌة وكذلك إٌجاد بٌئة علمٌة مناسبة فً مجاالت <. ومن تحدٌات المستقبل توفٌر ما ٌلزم من التواصل والتبادل والعالقات 2والطب >

 تم توصٌفها كأهم ثروة للمستقبل ولرفاء المجتمع.

 

  

 

67  See Donn & Al Manthri, 2010, 2013; Nour, 2011; Willoughby, 2008 

68  International branch campuses 
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 مؤسسات التعلٌم العالً فً قطر – ٢جدول رقم 

 الموقع في قطر تاريخ اإلنشاء موطن الحرم الجامعي عاليالتعليم الة سمؤس

 الخلٌج الغربً ٢97٤ قطر جامعة قطر

 الخلٌج الغربً ٢97٦ قطر الطٌران  كلٌة قطر لعلوم

 المدٌنة التعلٌمٌة ٢998 فٌرجٌبنٌا، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة جامعة فرجٌنٌا كومنولث

 الرمٌلة غرب ٣١١١ هولندا جامعة ستندن قطر

نٌوفوندالند  –كلٌة شمال األطلنطً 

 ولبردور ، كندا
 الخلٌج الغربً ٣١١٢ نٌوفوندالند ولبردور ، كندا

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١١٢ نٌوٌورك ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌة وٌل كورنٌل للطب فً قطر كل

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١١٤ تكساس ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة جامعة تكساس أٌه أند أم فً قطر

 التعلٌمٌة المدٌنة ٣١١٥ بنسلفانٌا ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة جامعة  كارنٌجً مٌلون فً قطر

كلٌة الشؤؤن  –جامعة جورج تاون 

 الدولٌة فً قطر
 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١١٦ واشنطن دي سً ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١١7 قطر كلٌة قطر للدراسات األسالمٌة

 المرٌخ ٣١١7 ألبرتا ، كندا قطر –جامعة كالٌجاري 

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١١8 ز ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةلٌنوٌ قطر –جامعة نورث وٌسترن 

 كلٌة المجتمع فً قطر
بالتعاون مع كلٌة المجتمع بهٌوستن ، تكساس ، 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
٣١٢١ 

الخلٌج الغربً 

والطرٌق الدائري 

 الثالث

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١٢١ فرنسا أتش أي ٍسً بارٌس فً قطر

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١٢٣ المملكة المتحدة معٌة )ٌو  سً أل قطر(كلٌة لندن الجا

 المدٌنة التعلٌمٌة ٣١٢١ قطر جامعة حمد بن خلٌفة )أتش بً كً ٌو(

 .٣١٢٤69أٌه( ، مواقع مؤسسات التعلٌم العالً فبراٌر  ٣١٢٤المصادر: كرٌست )
 

متكاملة واحدة إلى شبة الجزٌرة  ، ثم بعد ذلك تحولت الفكرة  فً البداٌة حاولت مؤسسة قطر ذات الموارد الجٌدة دعوة جامعة بحثٌة

بإستهداف عدد كبٌر من مؤسسات التعلٌم العالً خاصة ذات الخبرة فً تخصصات معٌنة وذات الشهرة أٌضاً والتً أمتزجت مع 

 

69  Source: Crist (2013a); HEI websites accessed February 2013 
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عقد األخٌر بفضل كونها خاصة على مدار ال -. وقد نجحت قطر 70(٤٥صفحة  ٣١٢١األهتمامات القطرٌة الوطنٌة بشكل جٌد )فان, 

؛  ٣١٢٤فً جذب فروع دولٌة لجامعات غربٌة كبري إلى حرم مدٌنتها التعلٌمٌة المزدهرة )كٌن,  -المحرك األول فً منطقة الخلٌج  

. لقد طورت مؤسسة قطر بشكل قاطع خططها األستراتٌجٌة إلختٌار مؤسسات التعلٌم العالً ذات الموصفات  71(٣١١8وفٌلوغبً 

المعترف بها دولٌاً ولها مناهج فً تخصصات محددة لها أهمٌة وذات صلة بقطر فً سعٌها لتطوٌر األقتصاد القائم على الخاصة و

 .72(٢88,صفحة  ٣١٢٤المعرفة)ناٌت, 

 

؛ هول  ٣١١9فهل استطاعت هذه التولٌفة من استراتٌجٌات تدوٌل التعلٌم العالً بمد قطر "بمٌزة مؤسساتٌة تنافسٌة" )جراف, 

فً منطقة الخلٌج أم هل كانت تحدٌات األستدامة عظٌمة أٌضاً فً السٌاق المستمر لألستعارة التعلٌمٌة   73(٣١١٢ٌس, وسوسك

 وإستٌرادها؟ 

معات ولتوجٌه هذا السؤال ، علٌنا عقد مقارنة للنماذج التنظٌمٌة المتعدده القائمة حالٌاً فً شبه جزٌرة قطر : فروع الجامعات الدولٌة للجا

 الرائدة ، جامعة قطر الوطنٌة ومؤسسات التعلٌم العالً األخرى مثل كلٌة المجتمع بقطر.  الغربٌة

 

ٌنة وتعد الجهود المبذولة إلقامة واحة التكنولوجٌا والعلوم وتأسٌس جامعة حمد بن خلٌفة المتاخمة والمتصلة بفروع الجامعات الدولٌة بالمد

فهم هذه التطورات فً ظل األستثمارات المتزاٌدة فً مجال التعلٌم العالً والعلوم فً الجامعٌة هً أنشطة إضافٌة لبناء القدرات.ٌجب 

 ٦١كما هو الحال فً المملكة العربٌة السعودٌة ) –. وبالرغم من وجود روؤس أموال كبٌرة  74(٣١٢١منطقة الخلٌج )المجتمع الملكً, 

لنماذج الغربٌة دون التفكٌر المستمر وتتبع كل الظروف ذات جامعة( وقطر، فقد وجهت هذه األستثمارات على وجه الخصوص إلى ا

 الصلة والمطلوبة لتحقٌقها والحفاظ علٌها. تشمل القضاٌا هنا تحدي وصول التعلٌم العالً للبعد اإلجتماعً والمكانً أٌضاً )خاصة ألفراد

التعلٌم العالً  عدم تطابق المشاركٌن فًالعائالت المهاجرة والطالب من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة(، الفصل على أساس الجنس و

الغٌر ثابته والعقود الثابتة والمقدمة من قبل الباحثٌن  الهشةناث( مقارنة بسوق العمل )األغلبٌة من الرجال( واألدوار )األغلبٌة من اإل

 المولودٌن بالخارج.

 

فً قطر من خالل التقارٌر اإلعالمٌة والمؤلفات األكادٌمٌة وفً الغالب ٌتم مناقشة جانب واحد فقط من المجال التنظٌمً للتعلٌم العالً 

الهزٌلة. وعلى أٌه حال ، تمثل معظم فروع الجامعات الدولٌة ألمرٌكا الشمالٌة داخل المدٌنة التعلٌمٌة لمؤسسة قطر وكذلك جامعة قطر 

عالً وإنتاجٌة العلوم والتطور اإلجتماعً ذاتها باإلضافة إلى مواقع عدٌدة أخرى؛ المسارات المختلفة لضمان مستقبل التعلٌم ال

 واإلقتصادي لقطر.

 

راتٌجٌات الرئٌسٌة معاً لتحلٌل التعلٌم العالً والبحث والتطوٌر فً قطر ٌجب أن ندرس تلك األست هففً الحقٌقة، نحاول أن نبرهن أن

لكونها شقٌن للنمو السرٌع ككل. وهكذا ٌجب تجربة نظام التعلٌم العالً القطري لكشف آثار تلك األستراتٌجٌتان المتوازٌتان لإلستٌراد 

لٌج اآلخرى، والتى والنقل باإلضافة إلى النشئة والنمو األصلٌٌن . وأخٌراً ٌجب النظر الى نظام التعلٌم العالً القطري فى سٌاق دول الخ

 أٌضا  تزٌد وتتوسع فً حجم إستثماراتها فً مجال التعلٌم العالً وإنتاج المعرفة عن طرٌق إنشاء المؤسسات الجامعٌة.

  

 

70  Phan, 2010, p. 34  

71  Kane, 2013; Willoughby, 2008  

72  Knight, 2013, p. 188  

73  Graf, 2009; Hall & Soskice, 2001  

74  Royal Society, 2010 
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 (٣٧٩١: جامعة قطر )أنشئت عام  ممتده هاثابت وفروع هاأصلجامعة وطنية 

 

ولوٌات الوطنٌة وتم إنشائها لتٌسٌر الوصول للهدف المنشود، إذا ككلٌة للتربٌة . وهو ما عكس اآل ٢97٤تم إنشاء جامعة قطر فً عام 

كانت الرؤٌة وقتها هً خدمة األحتٌاجات الوطنٌة ، فقد ركز بٌان إنشاءها على أن جامعة قطر هً "المؤسسة الوطنٌة للتعلٌم العالً فً 

لدراسات العلٌا لتقدم خرٌجٌٌن أكفاء تم إعدادهم لتشكٌل . توفر جامعة قطر برامج تعلٌمٌة عالٌة الجودة للطلبة الجامعٌٌن وأٌضاً ل"قطر

. بل لقد  75(7٦صفحة  ٣١١9مستقبل قطر . وقد شارك مجتمع الجامعة ... بنشاط فً إحتٌاجات وطموحات المجتمع") موٌنً وأخرون, 

وروثها األسالمً... تمد الجامعة سعت جامعة قطر"لتعزٌز التطور العلمً والثقافً للمجتمع القطري مع الحفاظ على هوٌته العربٌة وم

 ٣١١9الدولة بالمتخصصٌن والفنٌٌن والخبراء فً كافة المجاالت، كما تزود المواطنٌن بالمعرفة والبحث المتقدم " )موٌنً وأخرون، 

ل محل . ومن الضروري أن نتذكر أن التعلٌم فً قطر تم صٌاغته فقط فً أوائل الخمسٌنٌات، عندما اصبحت الدوله تح76(7٦صفحة 

التوجٌه التربوي داخل األسره، وعززت األستثمارات الضخمة من هذا التطور إذ تم إنفاق حوالً أربعة ملٌارات دوالر امرٌكً فى العام 

."قامت قطر برفع سقف توقعاتها عالٌاً لٌتناسب مع أهدافها لتصبح  77(٢٦٣صفحة  ٣١٢٣على التعلٌم والعلوم فقط )فرومهٌرز,  ٣١١8

للمعرفة بسرعة قٌاسٌة. إال ان الدولة أحتفظت ببعض البطاقات القوٌة : الرؤٌة الواضحة والقٌادة شدٌدة األلتزام وموارد  أقتصاد منتج

 . 78(٥صفحة  ٣١٢٣كثٌرة تم تكرٌسها لهذه القضٌة"  )روبٌن, 

 

إال أن األصالحات األخٌرة كان لها  وبالرغم من أن جامعة قطر كانت تعتبر لوقتاً طوٌل واحدة من أفضل الجامعات فً الشرق األوسط ،

مثل رؤٌة قطر الوطنٌة  –. على أن المبادرات طوٌلة المدى 79(٣١١9أثر سًء أعتبره الكثٌرون أنه تراجع فً اإلداء )موٌنً وأخرون, 

ح السابقة لجامعة قد أحدثت نشاطاً لجامعة قطر ؛ حٌث أنها تمثل أحد أعمدة التطور الوطنً . فً الواقع ، كانت رؤٌة اإلصال - ٣١٤١

 <.3قطر " السعً لتصبح جامعة وطنٌة نموذجٌة تقدم تعلٌم ٌرتكز على التعلم عالً الجودة" >

 

كانت فً األصل تقع تحت إدارة الدولة بإستقاللٌه محدودة نظراً إلعتبارات  –والتً تخضع األن للمجلس األعلى للتعلٌم  –جامعة قطر 

أمٌر قطر هو الرئٌس األعلى للجامعة ، بٌنما رئٌس الجامعة هً الدكتورة / شٌخة المسند فهً مسئولة  رقابٌة وزارٌة . اما األن فأن سمو

عن المناهج الدراسٌة وكذلك التحول التنظٌمً  لجامعة قطر لتصبح جامعة رائدة فً العالم العربً. ورغم ذلك ، فمازالت الحرٌة 

ضاً؛ فال ٌتم إدارة الجامعة بطرٌق دٌمقراطٌة ، ربما خاصة بسبب التحدٌات التً تواجهها األكادٌمٌة والتنظٌمٌة واإلدارة الذاتٌة جزئٌة أٌ

ومع األعتراف بوجود بعض التطابق مع   80(٣١٢٣الدول الصغٌرة التً لها جامعة وطنٌة واحدة  مثل قطر ولكسمبورج )أنظر باول, 

 ة هذه األبعاد والمعاٌٌر المطابقة بمعظم الجامعات عالمٌة المستوى.المعاٌٌر اإلكادٌمٌة العالمٌة ، تهدف محاوالت اإلصالح إلى تقوٌ

 

ن هذه اإلزدواجٌة مثٌرة للجدل. ففً بداٌات أإلنجلٌزٌة لغتٌن رئٌسٌتٌن ، إال فً كلتا الدولتٌن وكذلك الجامعتٌن ، تعد اللغتٌن العربٌة وا

بعض المناهج الدراسٌة من اللغة اإلنجلٌزٌة إلى اللغة العربٌة نظراً  ، أتخذ المجلس األعلى للتعلٌم قراراً بتحوٌل لغة تدرٌس 2012عام 

للجدل الذي كان ٌعكس مخاوف البعض من إحتمالٌة تجاهل الشباب القطري لتراثهم ومهارتهم اللغوٌة العربٌة لصالح االحتٌاج للغة 

 

75  Moini et al., 2009, p. 75  

76  Moini et al., 2009, p. 75  

77  Fromherz, 2012, p. 152 

78  Rubin, 2012, p. 4 

79  Moini et al., 2009  

80  See Powell, 2012  
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لغة التدرٌس على التحدي المستمر لخدمة مجموعات . وٌؤكد الجدل حول  81(٣١٢٣اإلنجلٌزٌة للتواصل العالمً ونقل المعرفة )هارون, 

 مختلفة والسعً لتوظٌف الخرٌجٌن فً أسواق العمل داخل البالد وخارجها.

 ٣١١9طالب فً العام الدراسً   8,7١٧ –مركزة على طالب المرحلة الجامعٌة على وجه الخصوص  –وقد بلغ عدد الطلبة بالجامعة 

ناث. وٌعفى الطالب القطرٌون الجنسٌة من المصارٌف الدراسٌة. نسٌة وثالث أرباعهم من اإلٌون الج% طالب قطر٤8، منهم ٣١٢١ –

%( غٌر قطرٌون الجنسٌة 70منهم ) أستاذ )لجمٌع الصفوف( 653أٌضاً ٌتلقوا هؤالء الطالب تعلٌمهم على ٌد مجموعة كبٌرة تتألف من 

؛ وهكذا ٌتم تصنٌف  82(2010, %( )جامعة قطر30ون المثبتون )بعقود مدتها سنة واحدة الى جانب أعضاء هٌئة التدرٌس القطرٌ

 أعضاء هٌئة التدرٌس بحسب أصولهم.

 

وٌعكس هٌكل جامعة قطر تقسٌمات لغوٌة تتكون من كلٌات فً التربٌة )لغة عربٌة( ، العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة )لغة عربٌة( العلوم 

ألسالمٌة )لغة عربٌة( الهندسة )لغة إنجلٌزٌة( ، األقتصاد وإدارة األعمال )لغة إنجلٌزٌة( )لغة إنجلٌزٌة( ، الشرٌعة والقانون والدراسات ا

.مع توفٌر بنٌة تحتٌة قوٌة لتكنولوجٌا المعلومات واألتصاالت بأقسامها للحاسب اآللً والهندسة .وقد أصبحت تلبٌة إحتٌاجات المجتمع 

 ات دٌموغرافٌة وإقتصادٌة هائلة.سمة ممٌزة للمؤسسة المتواجده فً مجتمع ٌواجه تغٌٌر

 

% من ٣,8أما من ناحٌة الموارد ، فقد أختارت قطر توظٌف ثرواتها لتطوٌر نظامها التعلٌمً بسرعة ، وتموٌل البحث العلمً بحوال 

تمتعت  ٣١١٤ومنذ عام الناتج القومً اإلجمالً ، جزًء منه لتعزٌز دور جامعة قطر التنافسً نظراً للمنافسة المتزاٌدة فً منطقة الخلٌج ، 

، بلغ تموٌل البحث المخصص  ٣١٢١ – ٣١١9الجامعة بتموٌل حكومً ضخم كجزء من برنامج التنمٌة الكبٌر للدولة . وفً عام 

. خططت الجامعة لتحسٌن التدرٌس والبحث بها عن طرٌق تعٌٌن باحثٌن  83(٣١٢٢ملٌون دوالرأمرٌكً )جامعة قطر,  ٧١لجامعة قطر 

تدوٌل جمٌع الفئات هو القاعدة بسبب التنوع السكانً اإلستثنائً للدولة بالرغم من وجود عدم مساواة: فعلى سبٌل المثال  عالمٌٌن. وأصبح

، من حق القطرٌون فقط الدراسة مجاناً بجامعة قطر. وٌعد جذب طالب المرحلة الجامعٌة الموهبون أمراً صعباً نظراً لبعث الطالب 

إلى الدراسة بالخارج . أما األغلبٌة من الطالبات القطرٌات بجامعة قطر فهو لألحتمال األكبر  –ة األبناء خاص –البارعٌن من القطرٌون 

 بسبب سعٌهن للحصول على فرص للتعلٌم العالً على مقربة من منازلهن. 

 

وٌركز التدرٌس الجامعً بشكالً واضح ( شقاً أساسً لعدم المساواة فً المكانة اإلجتماعٌة وحرٌة األفراد. روٌعد النوع االجتماعى )الجند

على المستوٌات المحلٌة والوطنٌة وأسواق العمالة. وقد أدت اإلصالحات األخٌرة بتحوالت وتوسعات بالجامعة. وهكذا ، فإن جامعة قطر 

 تكمل بل وتتنافس بإزدٌاد أٌضاً مع العروض الحصرٌة ألفرع الجامعات األحدث بالمدٌنة التعلٌمٌة.

 

 (٣٧٧١/ المدينة التعليمية ) تأسست عام  الممتده عات الدوليةفروع الجام

 

الذي ٌتم تموٌله وتطوٌره من قبل مؤسسة قطر المؤثرة جدا وواسعة النطاق وفدان ،  ٣٦١١ تبلغ مساحة الحرم الجامعً بالمدٌنة التعلٌمٌة

، أنظر جدول  ٣١٢٢روع دولٌة بها )لٌن وكٌنسر, ، والتً تستضٌف منظمات بحث وتعلٌم مختلفة ، جاذبة للجامعات الغربٌة إلنشاء ف

. وقد تم تم توفٌر إمكانٌات رائعة بفضل التموٌل السخً من الحكومة الوطنٌة والتً ضخت جزًء كبٌراً منه خالل مؤسسة   84(٢رقم 

ذات األهمٌة لإلهتمامات بضم الخبراء فً المجاالت المستهدفة والتً تعتبر  –بدء تشغٌل الجامعات األتٌة  ٣١٢٣قطر. ومنذ العام 

المحلٌة والوطنٌة : كارنٌجً مٌلون )علوم الحاسب اآللً( ، جورج تاون )الشون الدولٌة( ، أتش تً سً بارٌس )إدارة األعمال( ، 

وٌل نورثوٌسترن )الصحافة( ، تكساس أٌه أند أم )الهندسة( ، جامعة كلٌة لندن )دراسات المتاحف( ، فٌرجٌنٌا كمونولث )التصمٌم( ، 

 

81  Harron, 2012  

82  QU, 2010  

83  QU, 2011  

84   Lane & Kinser, 2011; see Table 1 
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. ومن الواضح كان للنموذج األمرٌكً للتعلٌم العالً التأثٌر المباشر األكبر فً قطر بدًء من كلٌة 85(٣١٢٤كورنٌل )الطب( )أنظر كٌن, 

للمجتمع إلى جامعة بحث ، ومثال ذلك فً كلٌة المجتمع لقطر وجامعة قطر ونصف درزٌنة من فروع الجامعات الدولٌة ومقرها الرئٌسً 

وقد جذبت هذه المؤسسات الصفوة من الطلبة القطرٌون الباحثون عن لمتحدة والتً أتخذت مقراً لها بالمدٌنة التعلٌمٌة . بالوالٌات ا

وقامت هذه المؤسسات بجلب مبادئها وموظفٌها والثقافات الطالبٌة الخاصة  .86(٣١١8"مستوى ذهبً" من التعلٌم ما بعد الثانوي )لوفٌن, 

همت بسمعتها المحلٌة لقطر. حوالً نصف عدد الطالب فً الحرم الجامعً أتى من األقلٌم أو أبعد من ذلك . كما سا87(٣١٢٢بها )وود, 

 كعامل رئٌسً للعولمة.

 

( مؤسساتها الوطنٌة للتعلٌم العالً ، لٌس فقط ممثلًة فى جامعة قطر كما ناقشنا ٣١١٤تستثمر الدولة فً تأسٌس وتطوٌر )خاصة منذ العام 

كن أٌضاً، ومؤخراً فً مخطط جامعة حمد بن خلٌفة والتً تقع داخل المدٌنة التعلٌمٌة. تقدم جامعة حمد بن خلٌفة من قبل فحسب، ول

إستراتٌجٌة متمٌزة إلنشاء جامعة متكاملة . وستركز برامجها على كلٌات الدراسات العلٌا متعددة التخصصات فً جمٌع أنحاء العلوم 

 (. www.hbku.edu.qaودمج كلٌة قطر للدراسات األسالمٌة )

باإلضافة إلى ذلك ، فإن رؤٌتها هو التطوٌر تحت مظلة فروع الجامعات الدولٌة المتنوعة فً مجاالت محددة ، كما تهدف إلً تٌسٌر 

 ٣١٢١لمتواجدٌن بالمدٌنة التعلٌمٌة )أنظر فان, التعاون العلمً وفرص التواصل والتشبٌك لجمٌع الباحثٌن وهٌئات التدرٌس والطلبة ا

 .88بً( ٣١٢٤أٌه و ٣١٢٤أف ؛ وكرٌست, ٤٥صفحة 

 

تتواجد أفرع الجامعات الدولٌة فً مدٌنة الدوحة عاصمة  قطر فً موقعٌن رئٌسٌٌن بالخلٌج الغربً والمدٌنة التعلٌمٌة، وكالهما انتقلوا 

الرئٌسٌة. تتباهً مدٌنة الدوحة بعشرات من ناطحات السحاب المنتشرة على مٌاه الخلٌج .  من مكان بعٌد إلى حداً ما عن المنطقة التجارٌة

إن قضاٌا األستدامة هً إحدى الموضوعات الواضحة خاصة فً منطقة صحراوٌة واقعة على شبة جزٌرة ٌحٌطها الخلٌج . ولم تتضمن 

توفٌر ظروف العمل واألحوال المعبشٌة المناسبة للقوة العاملة المهاجرة صناعة البناء بعد التصمٌم البٌئً والعمارة الخضراء، كما لم ٌتم 

لتتناسب مع سرعة وحجم النمو، خاصة فً ظل ظروف الطقس الصحراوي األستوائً. وهذا ٌثٌر الدهشة أٌضاً نظراً للثروة الهائلة للبالد 

نسبة انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون للفرد فً العالم، والتً سكانها لدٌهم حتى اآلن أعلى  بفضل مواردها البترولٌة الضخمة. علماً بأن

تتفاقم  بمد المرافق بشكل مجانً وأٌضا أعلى نسبة إستهالك للمٌاة للفرد فً العالم ، ومع ذلك ٌجب أن تستخدم قطر نظام مكثف لتحلٌة 

 89(.٤نمائً صفحة النقٌة )برنامج األمم المتحدة اإلالمٌاة لضمان توفٌر المٌاة 
 

الحقٌقة ، نجد من بٌن "التحدٌات الكبرى" التً حددتها مؤسسة قطر لتركٌز األهتمام العلمً بها فً السنوات القادمة هً : تحلٌة المٌاة  فً

حٌة ، ة الص، حلول الطاقة الشمسٌة ، توفٌر الغذاء المستدام ، التحضر ، قابلٌة األنتقال )التنقلٌة( ، التنمٌة البشرٌة وتطوٌر التعلٌم ، اإلدار

هذا دعم الثقافة العربٌة والتارٌخ والفنون واإلعالم واللغة.  كل هذه القضاٌا تتطلب وتستفٌد من البحث العلمً . وعلى اٌه حال، ٌحناج كل 

إلى منهجٌة متكاملة ، كما ٌتطلب تواصل أكثر فٌما بٌن مؤسسات التعلٌم العالً فً قطر وتفاعالت العلماء وهٌئات التدرٌس والطلبة 

 ٌضاً . أ

 

نتقل إلى مدٌنة بٌتسبرج أو رٌتشموند أو واشنطن. وهناك إامعً ، سٌشعر الزائر كما لو أنه وإذا خطونا بداخل أحدى بناٌات الحرم الج

حاجة إلى جامعة حمد بن خلٌفة بما فٌها من مركز للطلبة وكافٌترٌا ومساحات التجمع اإلجتماعٌة اآلخرى والهامه لتعزٌز المجتمع 

 

85  see Kane, 2013 

86  Lewin, 2008 

87  Wood, 2011 

88  See Phan, 2010, p. 34f; Crist, 2013a, 2013b 

89  UNDP, 2011, p. 3  

http://www.hbku.edu.qa/
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مساحة مصٌرٌة  –نشاء بالمدٌنة التعلٌمٌة وهً تحت اإل –مكتبة قطر الوطنٌة  مً وتوفٌر فرص التواصل. وبالمثل ، ستوفراألكادٌ

للحوار والتشجٌع وطلب المزٌد من الحراك داخل الحرم الجامعً. اما التفاعالت داخل المدٌنة التعلٌمٌة فهً متعددة الثقافات ؛ حٌث تعد 

 مابٌن عدة اماكن ممثلة للعولمحلٌة والعالمٌة.   تجمٌع ومزجه عن المدٌنة التعلٌمٌة عبار

 

 االستنتاجات فى السياق

 

. فمن  بٌنما ٌستمر التوسع فً التعلٌم العالً وبناء القدرة العلمٌة على قدًم وساق فً قطر ، تالزم تلك التنمٌة عدداً من التحدٌات المستمرة

ر الذي قد ٌحدثه العلم فٌها ، أعٌد صٌاغة شكل اإلصالحات لتأسٌس مؤسسات التعلٌم العالً خالل منطقة تم بعد عدة قرون أكتشاف األث

الوطنٌة التً ترعاها الحكومة وعشرات المؤسسات الخارجٌة الدولٌة أو فروع الجامعات . وكما هو الحال فً عدة دول أخرى فً منطقة 

ذه الدول بشكالً اسرع عن دول أوروبا الغربٌة وامرٌكا الشمالٌة بل عن أسٌا الشرق األوسط ، نمى التعلٌم العالً فً الجزء األكبر من ه

 أٌضاً. وخالل عقوداً قلٌلة ، تم التوسع فً مجال التعلٌم واألقتصاد والمجتمع القطري بشكًل جذري مع جلب المعضالت والفرص.

ٌب بشكًل أكثر مالئمة للمحاوالت التى ال تعد وال تحصى من فإنها تستج ،أما عن االستراتٌجٌه التى تم اختٌارها لتمٌٌز التعلٌم العالً

تم  تجارب اللغة وسوق العمل والطقس، والتى توفر بٌئه أرفع مقاما وأكثر دٌنامٌكٌة للتعلٌم العالً. وهكذا ٌقال أن الشبكات والمعرفة التً

ذلك القدرة التنظٌمٌة والتً ال ٌمكن إنشائها فً عشٌة وك 90أكتسابهما عن طرٌق جلب المواهب تستلزم التكامل وتتطلب بنٌة تحتٌة أصلٌه

 وضحاها.

 

 –لٌس بالنسبة إلى قطر فحسب  –وإذا كانت فروع الجامعات الدولٌة قد أتت بثقافاتها األكادٌمٌه الخاصة ، فإن هناك إحتٌاج إلى تكٌٌفها  

من خالل تنوع الجامعات والعلماء والذٌن ٌساهمون بخبراتهم عبر بل أٌضاً مع البٌئة المتعددة الثقافات واللغات للمدٌنة التعلٌمٌة، وذلك 

الدولة تحت قٌادة المحموعة المتكامله من التخصصات. باإلضافة إلى التسوٌات األخرى بٌن المبادرات المحلٌة لدعم جامعة قطر وأهداف 

لٌمٌة ، ومثل هذه الخطوات تحتاج إلى سنوات لتنفٌذها. وكذلك احتٌاجات فروع الجامعات الدولٌة المتنوعه بالمدٌنة التع ؛األسره الحاكمه

 وتعد األنقسامات الحالٌة دلٌالً على توسع المجال التنظٌمً وأختالفاته، مما ٌجعل مبادرات التكامل مصٌرٌة مثل جامعة حمد بن خلٌفة . 

 

نة التعلٌمٌة جدٌرة بالمالحظة. وهذا ٌدل على قوة وبالرغم من هذه التحدٌات ، نجد أن التطورات المكثفة التً أتخذت بجامعة قطر والمدٌ

والنموذج األكثر  –والتً أضفً الطابع المؤسسً علٌها اوالً فً ألمانٌا منذ قرنٌن مضوا  –كالً من النموذج األصلً للجامعة البحثٌة 

)بٌكر  نحاء العالمأهذا المجال فً جمٌع  المعرفة فً حداثة وهو "نموذج العالمٌة الناشئة "للجامعة البحثٌة فوق العادة" فً قلب مجتمع

 .91(٣١١8تحت الطبع ، وموهرمان وأخرون 

 

فً طور وبٌنما قامت معظم دول الخلٌج العربً باإلستثمار الثقٌل فى بناء القدرات ، فمازالت مجاالتها التنظٌمٌة للتعلٌم العالً والعلوم 

نخفضاً جداً عبر السبع وخمسون دولة األعضاء بمنظمة التعاون األسالمً نفاق على األبحاث والتنمٌة مالبداٌات. ومازال معدل اإل

(OIC 2010؛ المجتمع الملكً  2011( )نور)وبشكًل طموح ،فإن قطر قد إتخذت محورٌن لتنمٌة جامعتها الدولٌة ، فً الوقت الذي 92 .

العرٌقة إلى شبه الجزٌرة. ورغم أن معظم دول  أختارت فٌه جذب مؤسسات التعلٌم العالً الغربٌة لجلب خبرتهم المعرفٌة وسمعتهم

الخلٌج التزال تتمتع باإلزدهار األقتصادي الكبٌر مما ٌتٌح للقادة فرص لبناء بعض الجامعات األحدث واألكثر تأثٌراً فً اي مكان ، 

)مع البناء  ات المحلٌة أٌضاً ستثمارات الجٌدة فً الجامعوفروع الجامعات الدولٌة أو اإلٌستمر التساؤل هل سٌظل للتعاون الدولً 

وهل ٌمكن إثبات أن تصبح أكثر نجاحا وذات استراتٌجٌة مستدامة فً مثل هذه المجتمعات المتنوعة  –التدرٌجً للسمعة(  األثر األكبر 

 المتقلبة دٌموغرافٌا والمتنوعة عرقٌاً.

 

90   Indigenous infrastructure 

91 Baker, 2014; Mohrman et al., 2008  

92 Nour, 2011; Royal Society, 2010 
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تم قبولها ومحاكتها بل وتكٌٌفها  -مثل عالقة البحث والتعلٌم  -فمن ناحٌة ، ٌعكس التعلٌم العالً "العولمحلٌة" كمباديء عالمٌة شاملة  

كبٌئة شدٌدة وحادة. فعملٌة إضفاء الطابع المؤسسً أٌضاً تمثل  –أٌضاً للتتناسب مع البٌئة األجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة الخاصة 

اطعة دولٌة  تعمل بمثابة نقطة التالقً الصاعدة فً العالمٌة، لٌس فً المدٌنة التعلٌمٌة فحسب ولكن فً الدولة ككل، والتً اصبحت كمق

مجال التعلٌم العالً والعلوم العابر للحدود وبٌن الشرق والغرب. تتوجه قطر نحو القمة خاصة فً كونها مثالً للنموذج العالمً الصاعد 

ن جمٌع المناطق حول العالم. ومن خصوصاً فً مجاالت اإلتصال واإللهام والمعرفة المكتسبة بفضل وجود أناس من ثقافات أخرى وم

اكن ناحٌة أخرى ، تقدم قطر نموذجاً فعاالً فً مجال التعلٌم العالً والمستمر فً اإلعتماد بشكًل كبٌرعلى إستٌراد المعرفة والخبراء من أم

 لٌمٌة فً قطر مكثفاً بل ومستمراً ٌعد مدى اإلستعارة التعو المحلٌة والثقافة الالزمة الستدامتها. القدرةبعٌدة فً الوقت الحالً من دون 

ومازال هناك خالف على الحكم إن كانت اإلستثمارات الضخمة لٌظهر كم ستتماسك الفروع الثقٌله خالل الوقت لالزم إلنتشار الجذور. 

لتأسٌس نظام للتعلٌم  –التنظٌمٌة والمؤسسٌة واإلجتماعٌة  –الحدٌثة ستتٌح لقطر بضغط او بالقفز بالفعل فوق عدداً من المراحل التنموٌة 

العالً المستدام الذى ٌستطٌع فً المستقبل أن ٌحل محل األقتصاد المبنً على الموارد المحلٌة. فإن نجحت قطر فً ذلك فستقدم نموذجاً 

 لباقً دول الخلٌج بل ولدوالً أخرى.

 

 مالحظات 

 

<1 >http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/Population/PDF/1_1.pdf ٣١٢٤فبراٌر  ٣,  تم البحث فٌه. 

 

< كما توضح سمو الشٌخة موزا بنت ناصر المسند ، " ولدت المدٌنة التعلٌمٌة بمفهوم أن التعلٌم هو مفتاح لمستقبل األمة. إن قطر 2>

بٌعٌة ، ولكن لٌسوا بأهمٌة شعبها . أن الجامعات والمشروعات التً أقٌمت بالمدٌنة التعلٌمٌة هً مبان حباها هللا بالعدٌد من الموارد الط

مهمة وضرورٌة بالنسبة لنا . لقد أحضرنا إلى قطر برامج رائدة لنٌل درجات علمٌة فً الهندسة وإدارة اآلعمال وعلوم الحاسب اآللً 

التخصصات حاسمة لقدرتنا للحفاظ على العدٌد من أوجه التقدم الذي أحرزناه. وهناك  كل هذه –والتصمٌم والدراسات الدولٌة والطب 

العدٌد من الجامعات قادمة. كما أن إضافة مركز سٌدرا للطب والبحوث إلى المدٌنة التعلٌمٌة قد ٌكون أهم مشروعاتنا الطموحة بعٌدة 

( تم البحث فٌها highness-her-from-http://www.sidra.org/en/Pages/index/47/about/messageالمدى حتى اآلن" )

 .2013مارس 14فً 

 

<3 >rsity/reformproject/vision.phpwww.qu.edu.qa/theunive    

 

 شـكر وتقدير

 

( " وأخص بالشكر إلى SPHEREإدارة البحث ، ومجتمع المعرفة ) –التعلٌم العالً  –أتوجه بالشكر إلى أعضاء مشروع "إنتاجٌة العلوم 

من  5-1021-5-159رقم  NPRPجون كرٌست بجامعة جورج تاون لرؤٌاه وإفادته. والفضل فً ظهور هذه المطبوعة ٌرجع إلى منحة 

 عضو مؤسسة قطر . أما األراء المستعرضه هنا فهً تخص المؤلف فقط. –صندوق البحث الوطنً لقطر 

  

http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/Population/PDF/1_1.pdf
http://www.sidra.org/en/Pages/index/47/about/message-from-her-highness
http://www.qu.edu.qa/theuniversity/reformproject/vision.php
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