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  المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة

  قطر مؤسسة عن

   قطر دولة  تدعم  ربحية غي   مؤسسة ه   قطر مؤسسة
تها ف  ا  فرص توفي   خالل من  ومتنوع.  مستدام اقتصاد بناء إىل الرامية مسي 

م 
ّ
   الحياة، لمدى لتعل

، المجتمع وتمكي    االبتكار، ثقافة وتبن     نستثمر فنحن  المحل 
   ونساهم  قطر، مستقبل ف 

 أفضل.  عالم  بناء ف 

   مؤسسة قطر تاري    خ

،1995قطر عام  سسةمؤ  تأسست  
وصاحبة   ، إثر رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمي  الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثان 

  بأن
  إطالق يكمن  مستقبل قطر السمو الشيخة موزا بنت نارص، وتقض 

   وهو اإلنسان.  مواردها، أثمن  قدرات  ف 

نا ز   تركي 

جهودنا   تنصب  

  
:  رئيسية ماهتما مجاالت  أربعة عل قطر مؤسسة ف  ، قبل ما التعليم  ه  ، التعليم  الجامع  و  واالبتكار، والتطوير البحوث  الجامع 

  المجتمع.  تنمية

  قطر مؤسسة قصة

  تحقيق التنمية المستدامة لدولة قطر وإطالق قدرات أبنائها من خالل تقديمنا نموذًجا  
  مؤسسة قطر إىل اإلسهام ف 

نتطلع ف 

   منظومة تعليمية وبحثية غي  ربحية.  عل ويرتكز ، المجتمع وتنمية واالبتكار التطويرو  والبحوث  التعليم  يشمل مبتكًرا

  دولة قطر، وهو
  بداية رحلتنا، انطلقنا من رؤية تهدف إىل إرساء ركائز تعليٍم ذي جودة عالية ف 

    ف 
ما أصبح واقًعا ملموًسا ف 

 .   الوقت الحاىل 

  طليعة أولوياتنا بناء اإلنسان وتنمي 
  ف 
  لدولة قطر.  ة قدراته بما يعزز مساعينا لرسم معالم مستقبل أفضليأن 

  عام 
  بناء اقتصاد قوي  1995"لقد لعبت مؤسسة قطر، ومنذ إنشائها ف 

  تنمية قدرات شبابنا والمساهمة ف 
 ف 
ا
دوًرا فاعًل

  ومستدام لألجيال المقبلة". 

  .مؤسسة قطرصاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص، رئيس مجلس إدارة 

عاًما عل تأسيسها، وضعت مؤسسة قطر الركائز األساسية لتطوير البنية التحتية الالزمة إلنشاء بيئة   23 اليوم، وبعد مرور 

  دولة قطر والمنطقة  
 عل إحداث تغيي  إيجان   ف 

  رحلتنا عازمي  
  مًعا ف 

  دولة قطر؛ وها نحُن نمض 
تعليمية وبحثية وتنموية ف 

  بأرسه. والعالم 
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ثي   
ُ
 المجتمع عل اكتساب المعرفة وت

 
ومن التعليم ننطلق بالمجتمع نحو المعرفة، ونسع إىل ترسيخ بيئة تحث

االبتكار عنرص مهم  أن نعتي   فإننا عل اختالف أطيافها. ولهذا، العلوم الكتشاف فضولهم 

  
ه وأن التعليم  ف     تأثي 

  و  األفكار إلطالق  الدافع هو مواطن  كل   حياة ف 
  . االبتكارات  تبن  

ها مجموع ، بضم  ل المدينة التعليمية اليوم مركًزا للتمي    األكاديم 
ّ
شك

ُ
م مدى الحياة، ت

ّ
ر ُيجسد رحلة التعل   نموذج رائٍد وُمتطو 

ة وف 

يكة، وجامعة حمد بن خليفة الوطنية.    من المرافق التعليمية الحديثة، ومنها: مدارس مؤسسة قطر، والجامعات الشر

  المراحل التعليمية كافة، بدًءا من التعليم  تعمل إذ
هذه الرصوح التعليمية جنًبا إىل جنب، لتوفي  فرٍص تعليمية عالية الجودة ف 

يكة قائم عل تبادل    إطار تعاون نموذج   بيننا وبي   الجامعات الشر
 إىل مرحلة الدراسات العليا، وذلك ف 

ا
قبل الجامع  وصوًل

خبة من 
ُ
   العالمية التعليمية المؤسسات  المعرفة، واستقطاب ن

   الن 
  المجاالت الن 

ر برامج وتخصصات رفيعة المستوى ف 
 
توف

   مع االحتياجات الوطنية للدولة واالحتياجات اإلقليمية.  ينسج وبما واألهمية األولوية  توليها دولة قطر

  دولة قطر. كل فرد يستحق أن يكتسب تعليمً 
ا، ونحن "التعليم يمس حياة كل مواطن ومقيم ف 

ً
عل منح كل  شاب  نحرص ا جيد

   وشابة فرصة تحقيق إمكاناتهم الكاملة". 

بية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي   ، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للي   
سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثان 

 . لمؤسسة قطر

  مؤسسة قطر 
 أن  إن التعليم هو مجرد نقطة البداية لما نقوم به ف 

ُ
ا. فنحُن ندرك

ً
ا للبحوث والعلوم أيض

ً
س اهتماًما بالغ ، إذ نكر 

  المجاالت البحثية واالبتكار. ولهذا، نحرُص عل تأهيل 
ر ف  الضمانة الوحيدة الزدهار أي بلد هو قدرة شعبه عل االكتشاف والتطو 

  
  المجاالت الن 

ا ف 
ً
اد أعمال، وتحديد   المستقبل ورو 

  السياق  طالبنا ك  ُيصبحوا باحن 
ة اهتماماتها. وف    قم 

تضعها دولة قطر ف 

دة بدًءا من بحوث الطب الحيوي، مروًرا بالطاقة  
 
  مجاالت متعد

نفسه، أجرينا العديد من البحوث ذات األولوية لدولة قطر ف 

وعات البحثي ز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للتعليم وللمشر  إىل الحوسبة، طامحي   أن نعز 
ا
ة المبتكرة والصناعة  والبيئة وصوًل

   والقطاع الخاص. 

  
   تأن 

 
سهم  كل ما نقوم به، قلب تنمية المجتمع ف

ُ
  ن
  شن   مبادراتنا المجتمعية والتنموية الن 

 
   من خاللها وينعكس ذلك بوضوح ف

 
ف

م مدى  ،تلبية احتياجات المجتمع المحل  
ّ
اكة مع المنظمات المحلية  الحياة. وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة التعل وبالشر

  تنسجم مع أهدافنا الرامية إىل تحقيق الرخاء االجتماع  واالقتصادي 
  دعم جميع أوجه االبتكار الن 

  قدًما ف 
والدولية، نمض 

  سبي ولهذا، للشعب القطري. 
  ذلك من التقنيات الحديثة ف 

لن   جميع مساعينا االحتياجات الوطنية، ُمستفيدين ف 
ُ
ل فتح آفاق  ت

ن من تعزيز قدراتها 
ّ
وعات والمبادرات حن  تتمك جديدة من االبتكار. ومع مرور الوقت، امتد دعمنا ليشمل ُمساندة مختلف المشر

مون بدعم جميع   وتوظيف   حققناها مًعا وملي  
  تحقيق التطور المستقل. نحن فخورون باإلنجازات الن 

إمكاناتها، لالستمرار ف 

س ه إىل سجل إنجازاتنا. برامج المؤسسة لي 
ُ
ضيف

ُ
   يخ إرث ُمستدام ن

   
  من خالل السع  الجاد والتفان 

 تحقيَق النجاحات يأن 
 
  مؤسسة قطر بأن اإلنجازات ال حدود لها؛ وبأن

نؤمن ف 

ع  شج 
ُ
ية ن   بذل الجهود لتكريس بيئة تحفي  

  العمل. ولهذه الغاية، سنستمر ف 
إطالق المبادرات   خاللها  من ف 

ها اعية، ونضمنُ الفردية والجم ا بيد مع جميع  عي 
ً
  نقل المعرفة وتبادلها، يد

اك مبدع  قطر والعالم ف  إرسر

  عالم االبتكار واإلبداع. 
  أعضاء المؤسسة، متطلعي   إىل تحقيق مزيٍد من اإلنجازات العالمية ف 
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ي عزيمتنا عل العمل مًعا  رسة واحدة، يقو 
ُ
كة كأ امنا بمبادئنا وبأهدافنا المشي  من أجل بناء مستقبل   إن الي  

اته اإليجابية عل العالم الذي نعيُش به والذي نسع     تأثي 
مستداٍم قائم عل المعرفة، يفيُض ف 

  عالًما أفضل.  يكون  ألن  دوًما

Page Break  

 قطر لمؤسسة الرئيسية االهتمام مجاالت

   التعليم ما قبل الجامع  

م  أسس وضعنا
ّ
  بيئة عالمية.  يالأج بتمكي    وقمنا الحياة مدى التعل

   المستقبل من االزدهار ف 

 إىل 
ا
  منتصف العام األول من عمرهم وصوًل

   المرحلة يبدأ طالبنا رحلتهم التعليمية وهم ف 
تؤهلهم  الجامعية، والن 

ا تجد لدينا نظاًما أكاديمًيا متنوًعا حيث الماجستي  والدكتوراه.  الستكمال
ً
  العالم، يوفر للطالب  فريد

  قطر من نوعه ف 
ف 

ة.  امنا   والمنطقة فرًصا تعليمية ممي   ز الي     مؤسسة قطر ويعز 
ويعد التعليم ما قبل الجامع  بداية الرحلة األكاديمية ف 

  برحلة التعلم مدى الحياة.  كمؤسسة

  قطر تدعم التنوع المجتمع  وتلن     متعددة، أنشأ التعليم ما قبل الجامع  مدارس
وابتكر مناهج دراسية ف 

  مناطق  هذا أطيافه. ويشمل بكافة احتياجات المجتمع القطري 
التعليم، خمس أكاديميات ف 

    لدعم  المتخصصة المدارس من مجموعة إىل باإلضافة قطر، من مختلفة
الذين يعانون من صعوبات ف 

م،
ّ
   ل الجامعة. الجش األكاديم  التأسيس  لمرحلة ما قب برنامج باإلضافة إىل الخاصة، االحتياجات وذوي  التعل

  نهاية العام األكاديم  
ج 2019-2018ف  طالب من مدارس مؤسسة قطر. خالل العام األكاديم    4.761، تخر 

  مدارس مؤسسة قطر.  57طالب من  6.235، التحق 2019-2020
   جنسية ف 

  قطر أكاديمية مدارس

  الخور –قطر  أكاديمية

   وتقدم األكاديمية برامج تربوية وطنية ودولية ،2008الخور عام  -أكاديمية قطر  تأسست
.  الروضة لمرحلن   

   واالبتدان 

  الوكرة –قطر  أكاديمية

   الروضة ه   دراسية مراحل ثالث  لتضم   ،2011 عام الوكرة –أكاديمية قطر  تأسست
األكاديمية  تعمل كما واإلعدادي، واالبتدان 

ًرا  التمي    من تحقيق طالب كل تمكي   ل أعل المعايي  التعليمية توفي   جاهدة عل
ّ
ليصبح مفك

 
ا
  الحياة مدى للعلم  وطالًبا ومستقًل

ً
  ومواطنا

ا
   . مسؤول



 
 

 - 4 - 

  الدوحة –قطر  أكاديمية

  مؤسسة قطر، عام   كأول ،الدوحة –أكاديمية قطر  تأسست
مدرسة ف 

ف مدرسة أنها كما (،IB) الدولية البكالوريا برنامج تقدم . 1996 ومجلس (،NEASC) للمدارس إنجالند نيو رابطة قبل من  بها معي 

ا تعليًما المدرسة وتوفر . الدولية المدارس 
ً
ا رائد ً الدوىل   البكالوريا وبرامج والمتوسطة  االبتدائية  بالسنوات  خاصة مناهج عي   ومتمي  

  . ة

ب –قطر  أكاديمية   مشي 

ب عام  -تأسست أكاديمية قطر  بع األكاديمية نهج2014مشي 
 
وبرنامج دعم السلوك  ،نظام االستجابة للتدخل ووسائل . تت

، ما يوفر بيئة محفزة تضمن النجاح لجميع الطالب.     اإليجان  

  السدرة –قطر  أكاديمية

واإلعدادية والثانوية من مرحلة الطفولة   االبتدائية لطالب المراحل التعليم  وتوفر 2012 عام السدرة –أكاديمية قطر  تأسست

. المبكرة وحن     عشر
   الصف الثان 

  المتخصصة المدارس

  
  أكاديميت 

  ه  مدرسة
   يعتمد منهاًجا توفر تقدمية أكاديمين 

، عل أساسه ف  م التجرين  
ّ
كي   عل التعل

وفر  اهتمامات الطالب مع الي 
ُ
حيث ت

ا دولًيا المدرسة نموذًجا
ً
م  نوعه من  فريد

ّ
   لألطفال.  الفردي للتعل

  العوسج أكاديمية

  عام  يمية العوسجأكاد تأسست
إىل   وه  مدرسة متخصصة تقدم خدماتها للطالب ممن يواجهون تحديات خفيفة ،1996ف 

م  معتدلة
ّ
  التعل

.  ف    عشر
  للصفوف من الروضة وحن  الصف الثان 

 
  قطر،  وتعد

أكاديمية العوسج المدرسة الوحيدة من نوعها ف 

  تستهدف الطالب الذي
  بعض الجوانب الكفاءة ن أظهرواوواحدة من عدد قليل من المدارس الن 

بينما يواجهون تحديات   ،ف 

  جوانب أخرى
  . أكاديمية ف 

بوي   معهد التطوير الي 

ي
 
بوي التطوير معهد يؤد    حيوًيا دوًرا الي 

الت مجاالت  وتندرج بالتعلم".  "الريادة بـ المتمثلة الجامع   قبل ما التعليم  رؤية تحقيق ف 

م 
ّ
، والتطوير عل  

 ألهدافهم.  وتحقيق الطالب  قدرات  تنمية إىل يؤدي مما عمله، أوليات  ضمن  والقيادة والتدريب ،والمناهج المهن 

 
 
بوي التطوير معهد وُيعد الدو  الصعيد وعل قطر  دولة داخل التعليم    المجتمع لتطوير دعٍم  من  يقدمه ما بفضل للتمي     مركًزا الي 

 .    المعلمي    المعهد ويدعم  ىل 
، التدريس، هيئة أعضاء أمام أبوابه فتح خالل من  قطر دولة ف     الراغبي    والموظفي    واإلداريي  

الت  ف 

ف    الواعدة الممارسات  وأكي   أفضل عل عر 
   الطالب.  لدى التعليم    التحصيل مستوى لتحسي    خصيًصا تصميمها جرى الن 
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  ريناد أكاديمية

اوح حدتها من طفيفة إىل   ذوي فاللمساعدة األط تعليمية مخصصة كمؤسسة ،2016عام  ريناد أكاديمية تأسست   تي 
التوحد الن 

وتسع األكاديمية إىل توفي  خدمات التعليم والخدمات المتخصصة للطالب، وتزويد أولياء أمورهم بالدعم  معتدلة. 

  التوحد.  طيف اضطرابات  مع الذين يتعايشون األطفال مع أفضل الممارسات للتعامل مع يتوافق مركز وإنشاء والتدريب،

  والتكنولوجيا للعلوم قطر كاديميةأ

  مجاالت العلوم،  متقدًما تعليمًيا برنامًجا األكاديمية وتقدم . 2018 عام أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا تأسست
ف 

.  للطالب  (STEM) والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات     المتفوقي  

  للقادة قطر أكاديمية

اكهم 2005ابها عام أكاديمية قطر للقادة أبو  افتتحت ، وه  مدرسة تهدف لتعزيز شخصية الشباب من خالل إرسر

  
، واالنضباط العسكري، والمهارات القيادية، واألنشطة التعليم  ف  وتتبع أكاديمية قطر   . ليكونوا قادة الغد  الرياضية األكاديم 

، مع برنامج للقادة .  للصفوف من  للدراسة الثانوية كامل برنامج الدبلوم األمريك    عشر
   التاسع إىل الثان 

  زياد بن طارق مدرسة

اث القطري زياد بن  طارق مدرسة تجمع تم ضم المدرسة تحت مظلة  . العالم   ذي الطراز مع التعليم  بي   القيم الثقافية والي 

   التعليم ما قبل الجامع  
  مصممة لتنمية المواهب المحلية القادرة عل المساهمة  وه   مؤسسة قطر، ف 

م   ف 
 
تحقيق التقد

  
.  وإعداد قطر، دولة المنشود ف    مواطني   عالميي  

  تعليمية برامج

  األكاديم   الجس  برنامج

يركز عل مهارات اللغة  ،وهو عبارة عن برنامج دراسات عامة صارم لمدة فصلي    ،2001تأسس برنامج الجش األكاديم  عام 

ية   هذه المجاالت األربعة عل ضمان انتقال  والكمبيوتر.  ،العلوم ،والرياضيات  ،اإلنجلي  
وتساعد الدراسات ف 

  . المرحلة الجامعية الثانوية إىل المرحلة من  بسالسة الطالب 

    التعليم العال 

، إلعداد خريجي   قادرين عل تلبية احتياجات دولة قطر   نوفر فرًصا   قطاع التعليم العاىل 
متنوعة عل مستوى عالم  ف 

   جابة الحتياجات العالم. واالست

ل المدينة التعليمية اليوم، 
ّ
شك

ُ
   ت

ا تعد  والن 
ً
ا إنجاز

ً
، مركًزا للتمي     قطر  لمؤسسة رائد   جامعات  األكاديم 

ها ثمان  بضم 

يكة، باإلضافة إىل جامعة حمد بن خليفة الوطنية.    عالمية رسر
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   تعليًما جامعة حمد بن خليفة توفر 
   األولويات الوطنية ويتبن  ثقافة التمي    لن   ت نوعًيا يركز عل البحوث الن 

  . الوطن 

  المدينة   مؤسسة قطر مع مؤسسات أكاديمية عالمية استضافت تتعاون ،كجزء من ثقافة التمي    
منها فروًعا متخصصة ف 

   التعليمية. 

  إطار 
  من خالل تأهيل يصب  هذا التعاون ف 

هارات عالمية بم وتزويدهم  الطالب والخريجي    تعزيز االقتصاد الوطن 

لهم من مواكبة المراحل الجديدة من    مختلف المجاالت الدراسية التنوع وتحقيق المستوى تخو 
   التنمية ف 

تتوافق  الن 

مة لالقتصاد القطري االحتياجات  مع
 
  . المتقد

يكة للمؤسسة قائمة الجامعات  تتكون     الشر
  جامعة كارنيج   مي : من  وتعليمية عليا جامعية درجات  توفر والن 

لون ف 

  قطر، وجامعة تكساس إي أند أم  قطر، –قطر، ووايل كورنيل للطب 
وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم ف 

  قطر،
  قطر، وجامعة جورجتاون ف 

ن ف    قطر، وجامعة نورثوسي 
   HEC Paris جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال ف 

ف 

  قطر، وكلية لندن الجامعية قطر. 

  الشريكة الجامعات

اكة مع الجامعات الدولية، قامت مؤسسة قطر برامج وتخصصات رفيعة المستوى إىل المدينة  باستقطاب  من خالل نموذج الشر

  المجاالت ذات األولوية لدولة
  قطر.  التعليمية ف 

  قطر
ز
  جامعة كارنيج   ميلون ف

  قطر انضمت
  العلوم   الجامعة وتقدم . 2004إىل المدينة التعليمية عام  جامعة كارنيج   ميلون ف 

برامج البكالوريوس ف 

اآلن، بلغ  حن   دفعات  10 تخرج ومع وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومات.  ،والبيولوجيا الحاسوبية ،وإدارة األعمال ،البيولوجية

  قطر العدد اإلجماىل  لخريج   
بلغ عدد  ،2020-2019 العام الدراس   حلول ومع طالب.  859 جامعة كارنيج   ميلون ف 

   طالًبا 410 الملتحقي   
  قطر.  ف 

  جامعة كارنيج   ميلون ف 

  قطر
ز
  جامعة جورجتاون ف

  قطر تأسست
م2005عام  جامعة جورجتاون ف 

 
عل درجة   للحصول برامج جامعية مدتها أربــع سنوات  الجامعة . وتقد

  الشؤون الدولية
، خالل من  بكالوريوس العلوم ف  والسياسة الدولية، الثقافة والسياسة،   أربعة تخصصات: االقتصاد الدوىل 

. يتبع الطالب نفس المنهج الذي   حرم جامعة جورجتاون   والتاريــــخ الدوىل 
يتبعه أقرانهم ف 

  
  أنشطة التعلم التجرين   واالستفادة مشاركتهم  من  االستفادة مع واشنطن  األمريكية العاصمة ف 

من المرافق ذات المستوى  ف 

  قطر،  من  طالب وطالبة 505ما مجموعه  اآلن حن   أساتذتهم. تخرج مع الشخض   العالم  والتواصل
جامعة جورجتاون ف 

  . 2020-2019 العام الدراس   خالل طالًبا 337 والتحق بها

  قطر HEC Paris جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال
ز
  ف

  قطر  HEC Paris جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال تأسست
الدراسية   تشمل المواد. و 2010عام  ف 

  
، : الجامعة تقدمها الن  نامج برامج الماجستي     الي 

  إدارة األعمال  والدكتوراه، وماجستي  إدارة األعمال، ،الصيف 
والماجستي  ف 
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ة تنفيذية التنفيذية،    وبرامج قصي 
، وبرامج التعليم التنفيذي المخصصة (TRIUM) إدارة األعمال التنفيذية  ف 

كات.    قطر  HEC Paris جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال أطلقت وقد للشر
  إدارة األعمال التنفيذية  ،ف 

أول ماجستي  ف 

  
اتيجية. تخرج ما مجموعه  دولة الدولية ف    إدارة وحدة األعمال االسي 

طالًبا  722قطر، كما توفر درجة الماجستي  المتخصصة ف 

  قطر  HEC Paris جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال من 
   طالًبا 117 وبلغ عدد الطالب الملتحقي   بها ،ف 

العام  ف 

  . 2020-2019 الدراس  

  قطر
ز
ن ف   جامعة نورثوسي 

  قطر عام 
ن ف  اتيج   واالتصال.  ،2008تأسست جامعة نورثوسي    الصحافة واالتصال االسي 

وتقدم درجة بكالوريوس العلوم ف 

ق األوسط وتخصص فرع   خصصت عل توفر للطالب الفرصة للحصول كما   دراسات الشر
  اإلعالم والسياسة.  فرع   ف 

ف 

.  عل الحصول باإلضافة إىل ذلك، يمكن للطالب  اتيج     التواصل االسي 
جامعة  طالًبا من  379 تخرج ما مجموعه وقد شهادة ف 

  قطر 
ن ف     طالًبا 331 وبلغ عدد الطالب الملتحقي   بها ،نورثوسي 

  . 2020-2019 العام الدراس   ف 

  قطر
ز
  جامعة تكساس إي أند أم ف

  قطر تم إنشاء حرم
  الهندسة الكيميائية،   . 2003عام  جامعة تكساس إي أند أم ف 

وتقدم الجامعة درجة بكالوريوس العلوم ف 

ول.     بدأت الجامعة وقد  الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وهندسة البي 
بالهندسة  العلياتقديم برامج الدراسات  ف 

  قطر  طالًبا من  1086. وتخرج ما مجموعه 2011الكيميائية عام 
وبلغ عدد الطالب الملتحقي    ،جامعة تكساس إي أند أم ف 

   طالًبا 543 بها
  . 2020-2019 العام الدراس   ف 

  كلية لندن الجامعية قطر

  قطر عام  لها كلية لندن الجامعية قطر حرًما جامعًيا افتتحت
بيئة تعليمية صارمة   الكلية وتوفر . 2010ف 

  دراسات المكتبات والمعلومات  درجة وتقدم وديناميكية،
 
  المتاحف والمعارض.  ،الماجستي  ف

 
تخرج ما   وقد والماجستي  ف

   طالًبا 65 وبلغ عدد الطالب الملتحقي   بها ،كلية لندن الجامعية قطر  طالًبا من  284مجموعه 
  . 2020-2019 العام الدراس   ف 

  قطر
ز
  جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم ف

  قطر تأسست
  المدينة  1998عام  جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم ف 

يكة تفتتح ف  ، وكانت أول جامعة دولية رسر

  قطر وتقدم التعليمية. 
   للطالب الفرصة للحصول عل جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم ف 

درجة البكالوريوس ف 

، والتصميم الداخل  والرسم    تصميم األزياء، والتصميم الجرافيك 
   الفنون الجميلة ف 

  اآلداب ف 
والطباعة، ودرجة البكالوريوس ف 

  الفنون الجميلة
  التصميم.  تاريــــخ الفن، ودرجة الماجستي  ف 

جامعة فرجينيا كومنولث   طالًبا من  764تخرج ما مجموعه  وقد وف 

  قطر،كلي
  العام الدراس   323 وبلغ عدد الطالب الملتحقي   بها ة فنون التصميم ف 

  . 2020-2019 طالًبا ف 

  قطر – وايل كورنيل للطب 

اكة ،2001قطر عام  –تأسست وايل كورنيل للطب  بية والعلوم وتنمية   بي   جامعة كورنيل قائمة بشر ومؤسسة قطر للي 

شهادة  عل الطالب يحصل لمدة ست سنوات  والذي يستمر المبتكر قطر –للطب وايل كورنيل  برنامج وبنهاية المجتمع. 
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   دراسيي    عامي    يشمل الذي برنامج ما قبل الطب ويركز جامعة كورنيل.  من  الطب
عل العلوم األساسية ذات الصلة بالطب، ف 

 يتبع المنهاج الطن   
نامج الناجح وهو لمدة أربــع سنوات  يستمر الذي حي      للطب وايل كورنيل كرته كليةابت الذي الي 

ف 

وبلغ عدد الطالب الملتحقي    قطر، –وايل كورنيل للطب  طالًبا من جامعة 384 تخرج ما مجموعه وقد  نيويورك. 

   طالًبا 314 بها
  . 2020-2019 العام الدراس   ف 

  جامعة حمد بن خليفة

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، معهد قطر  وطنية:  . وتضم ثالثة معاهد بحثية2010تأسست جامعة حمد بن خليفة عام 

لتلبية احتياجات المجتمع  جامعة حمد بن خليفة برامج لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. تم تصميم 

، مجموعة   خالل من  للحصول عل المعرفة سعيهم  مواصلة من أجل حثهم عل القطريي    للمواطني    إلهام وكمصدر المحل 

للتعليم  مخصًصا كليات ومركًزا ست جامعة حمد بن خليفة وتضم  . وبرامج الماجستي  والدكتوراه الجامعية الشهادات متنوعة من 

كلية  ،التنفيذي: كلية العلوم الصحية والحيوية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية الدراسات اإلسالمية، كلية القانون

  . سة، ومركز التعليم التنفيذيكلية العلوم والهند السياسات العامة،

  كلية العلوم الصحية والحيوية

  مجال الصحة العامة وعلوم الوقاية من  تخريــــج أجل من  كلية العلوم الصحية والحيوية تأسست
قادة المستقبل ف 

، وه   المرض لتعزيز الصحة من خالل الجهود المتضافرة من قبل المجتمع  تهدف كلية وتحسي   المستوى الصج 

  فراد. واأل

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

يتم إنجاز   حيث تحقيق التفوق األكاديم  وتشجيع البحوث المتطورة  بهدف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تأسست

  مجال العلوم اإلنسانية   والمكثفة ،ومتعددة التخصصات  ،هذه المهمة من خالل برامج الدراسات العليا المبتكرة
 
ف

  تعد الخريجي   المؤهلي   للنجاح ،ماعيةواالجت
   والن 

.  المجالي    ف    واألكاديم 
  المهن 

  كلية الدراسات اإلسالمية

ألعضاء هيئة التدريس والطالب   للدراسات اإلسالمية المعارصة ولتوفي  منصة كمركز كلية الدراسات اإلسالمية تأسست

  حوارات 
  وأفكارهم حول اإلسالم.  برؤيتهم  يتعلق فيما بناءة المتفوقي   للدخول ف 

  كلية القانون

ا عالمًيا لتعليم القانون كلية القانون تهدف
ً
  الجودة واالبتكار   إىل أن تكون ُمزود

والتمتع بسمعة دولية ف 

  
   التدريس والبحث.  مجال ف 

  العامة السياسات كلية
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  خريف ع استهلت      
ضمن  مع برنامج ماجستي  السياسة العامة 2019ام كلية السياسات العامة برامجها األكاديمية ف 

  السياسة االجتماعية والطاقة والبيئة مجموعة من التخصصات 
  عل  . ف 

اف  نامج التدريب األكاديم  واالحي  يقدم الي 

، فيما يتعلق بتحليل السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها وتقييمها وإدارتها  تعمل هذه التخصصات  . مستوى عالم 

  معالجة مشكالت السياسات عل 
تكملة التدريب األساس  وتعميقه، وتشجيع الطالب عل العمل مع العمالء ف 

  الحالية. 

  كلية العلوم والهندسة

كي   عل منهج متكامل متعدد  كلية العلوم والهندسة تهدف
إىل خدمة االحتياجات المجتمعية، مع الي 

  أبحاث متعددة  وإجراء ،التخصصات 
  العلوم والهندسة.  مجاالت  التخصصات ف 

  مركز الدراسات التنفيذية

تطلعات األفراد واالحتياجات   لتلبية مستوى عالم   ذات  فرص تعليمية توفي   إىل مركز الدراسات التنفيذية يهدف

   . ككل التنظيمية للمجتمع القطري

  البحوث والتطوير واالبتكار

  
    تنافس  ومتنوع ونسع إىل تمكي   وتنمية اقتصاد  بناء نساهم ف 

الباحثي   المحليي   من معالجة التحديات الوطنية والعالمية ف 

   مجال البحوث والتطوير. 

  مجاىل  البحوث واالبتكار كمختلف مجاالت عمله، إىل ابتكار حلول وطنية   تهدف 
مساع  مؤسسة قطر ف 

  سبيل معالجة التحديات الوطنية، وإمكانية تحقي
. وتطويرها ف     ق االستفادة منها عل المستوى الدوىل 

  إرساء بيئة تعليمية متعددة   المراكز تؤدي 
 ف 
ا
كات الناشئة المحلية، دوًرا فاعًل امج الوطنية، والشر البحثية والي 

   التخصصات تشمل التعليم والبحوث والصناعة والقطاع الخاص. 

تها الرامية نحو المؤسسة من خالل مراكزها ومبادراتها وبرامجها واكتش تسع    مسي 
  هذا المجال، إىل دعم قطر ف 

افاتها ف 

ثقافة االبتكار وريادة األعمال لتطوير خدمات ومنتجات جديدة   تعزيز الوقت وبنفس بناء اقتصاد متنوع ومستدام

الة.    : ما يل   تحت مجال البحوث والتطوير واالبتكار المنضوية بعض هذه المبادرات  وتشمل وفع 

  لجامعة حمد بن خليفة( تابعة )جميعها المتخصصة ثيةالبح المعاهد

   معهد قطر لبحوث الطب الحيوي

   يركز هو معهد أبحاث متعدد التخصصات  ،معهد قطر لبحوث الطب الحيوي
والهندسة الطبية   ،عل الطب الوران 

كي   بشكل أساس  عل مرض السكري ،الحيوية
واألمراض  ،والشطان ،والعالج بالخاليا الجذعية والجينات، مع الي 
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للوقاية من األمراض وعالجها مثل الشطان ومرض   شخض   نهج بتطوير معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ويقوم العصبية. 

  السكري. 

   معهد قطر لبحوث الحوسبة

  يركز عل معهد قطر لبحوث الحوسبة 
األولويات  لتلبية النطاقلتحديات الحوسبة واسعة  التصدي هو معهد بحوث وطن 

كات القطرية،  يتعلق فيما األهمية ذات  إىل تحسي   التقنيات الرئيسية المعهد ويــهدف . الوطنية للنمو والتطوير  بالنمو العالم  للشر

، وتحليل البيانات، واألنظمة الموزعة، وهندسة الحاسوب، والحوسبة االجتماعية  
ون    ذلك األمن اإللكي 

  . بما ف 

   بحوث البيئة والطاقةمعهد قطر ل

  تبحث تم إنشاء
األولويات  معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلجراء وتنسيق البحوث متعددة التخصصات طويلة األجل والن 

  دعم إيجاد المعهد ويؤدي بالطاقة والبيئة.  المتعلقة الوطنية الحاسمة
الحلول الثني   من التحديات الرئيسية  دوًرا رئيسًيا ف 

  
   دولة ف 

   . قطر: أمن الطاقة واألمن المان 

  التابعة له والمراكز قطر مؤسسة في قطاع البحوث والتطوير واالبتكار

    بمؤسسة قطر قطاع البحوث والتطوير واالبتكار

 
 
  قطاع البحوث والتطوير واالبتكار بمؤسسة قطر يعد

ا
اتيجية عن ترجمة مسؤول والتطوير  للبحوث  القطرية الوطنية االسي 

رها إىل مبادرات وإجراءات محددة ،واالبتكار  لمؤسسة   تابعة واالبتكار والتطوير بالبحوث  مراكز معنية لألمام وتدفعها تطو 

  مؤسسة   البحوث والتطوير واالبتكار نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير واالبتكار بمؤسسة قطر قيام وتشمل هيكلية . قطر 
ف 

   العمليات  بإدارة قطر،
 
  قطر  البحثية ف

 
وقطر بيوبنك للبحوث الطبية،   ،واحة العلوم والتكنولوجيا ف

اتيجيات  إىل باإلضافة ؛مبارسر  بشكل جينوم قطر وبرنامج اف عل اسي  ا عن اإلرسر
ً
 أيض

ا
البحوث والتطوير   كونه مسؤوًل

  تركز عل المراكز وأنشطة  واالبتكار
   ،قطر  مؤسسة داخل البحوث والتطوير واالبتكار األخرى الن 

  ذلك تلك الن 
يقوم   بما ف 

  . ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ،ومعهد قطر لبحوث الحوسبة ،معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بها

  قطر بيوبنك للبحوث الطبية

، تركز عبارة عن مبادرة بحثية متعددة التخصصات  هو قطر بيوبنك للبحوث الطبية  
الطبية  والهندسة  عل الطب الوران 

كي   بشكل أساس  عل مرض السكري ،الحيوية
  . واألمراض العصبية ،والشطان ،والعالج بالخاليا الجذعية والجينات، مع الي 

  برنامج قطر جينوم 

   الجينوم يهدف برنامج قطر جينوم إىل إجراء تحليل شامل لخرائط
دولة قطر، مما يتيح تطوير الرعاية الصحية الشخصية من  ف 

قطر  للجينوم، ويحتضنه القطرية اللجنة الوطنية برنامج قطر جينوم، الذي تديره ويستخدم يذ تدابي  الطب الدقيق. خالل تنف
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  ذو ارتباطات  لتحديد قطر بيوبنك بيوبنك، مجموعة من العينات والبيانات من المشاركي   ف 

الصلة   النمط الوران 

. سيوفر ذلك رؤى فريدة بالمواطني    ن من تطوير نوعها من  القطريي  
ّ
  قطر.  الصحية الرعاية تمك

  الشخصية ف 

   واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

، وريادة األعمال القائمة عل لالبتكار العلم   رائد مركز ه    
    التكنولوجيا، وحاضنة أساس والتقن 

كات التكنولوجيا العالمية الن  لشر

واالتصال  ،واإلرشاد  ،والتدريب ،والتمويل ،الحضانة للعلوم والتكنولوجياواحة قطر  توفر . تركز عل تسويق البحوث العلمية

   بمنظومة
   . والعالمية اإلقليمية االبتكار التقن 

وتتيح برامجها ووسائل تمويلها إمكانية تطوير األفكار إىل نماذج أولية، وف 

  للتحديات  التصدي بهدف ابتكار جاهز للتسويق إىل الفكرة تحويل المطاف نهاية
  . قطر  دولة الرئيسية ف 

  لمؤسسة قطر تابعة كيانات بحثية أخرى

  الصندوق القطري لرعاية البحث العلم  

 
 
، إحدى يعد ف بها عالمًيا، مراكز الصندوق القطري لرعاية البحث العلم  من خالل  الصندوق ويوفر تمويل البحوث المعي 

اء إلجراءال وتوجيهات  ،المتنوعة والمتكاملة، الدعم الماىل   برامجه البحوث   خي 

.  وبأسلوب  بعناية المختارة األصيلة   جميع القطاعات وعل جميع  الصندوق القطري لرعاية البحث العلم   يعمل تنافس 
ف 

   من  والباحثي    ،الطالب المستويات مع
  المجاالت الرئيسية ذات األولوية ف 

ة ف  : الطاقة   قطر دولة ذوي الخي  وه 

  . والعلوم اإلنسانية ،الفنون ،العلوم االجتماعية ،الصحة والطب الحيوي ،واالتصاالت والحوسبة تكنولوجيا المعلومات  ،والبيئة

   سدرة للطب

 
 
  مؤسسة قطر. من خالل النشطة المنظومة  من  سدرة جزًءا تعد

 
ات والموارد العلمية،  استقطاب  للبحوث والتعليم ف الخي 

   ،مستوى عالم   ذات  صحية رعاية سدرة للطب توفر
ا للتمي    ف 

ً
الرعاية الصحية عل  مجال وتساعد عل جعل قطر مركًزا رائد

   وبوصفها عضًوا مستوى العالم. 
  قطر والعالم،  ترسيخها ومن خالل، مؤسسة قطر ف 

اكات قوية مع مؤسسات رائدة ف  لشر

  البح للطب سدرة تساعد
   وث الطبية. عل تطوير االكتشافات العلمية من خالل االستثمار ف 

ها تقدًما من الناحية التكنولوجية سدرة توفر كما   قطر واحدة من أرف  المرافق وأكي 
بغرض  العالم  مستوى عل لطالب الطب ف 

  األخرى.  قطر والدول دولة أعل معايي  الرعاية الصحية العالمية لشعب كما توفر التدريب،

   تنمية المجتمع

  العديدة.  والتوعوية التثقيفية  ن خالل برامجنانوفر منصة للتفاعل االجتماع  م

  مؤسسة قطر،  
  صميم كل  ما نقوم به ف 

بوصفنا منظمة محلية شفافة ونشطة، تعد جهود تنمية المجتمع ف 

 وتهدف أنشطتنا لدعم احتياجات مجتمعنا، وتعزيز تنمية دولة قطر وشعبها. 
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   هاًما تنمية المجتمع عنرًصا تعد 
وتهدف مراكز مؤسسة قطر إىل تقوية   ،جتمعيةالمشاركة الم تعزيز ف 

   أفراد المجتمع.  بي    والثقافية المجتمعية الروابط

   . عليهما  والحفاظ  الثقافة الوطنية واللغة العربية تعزيز تهدف مبادرات مؤسسة قطر إىل 

   ونشط تسع المؤسسة إىل تشجيع أفراد المجتمع عل اتباع نمط حياة صج   
لتنمية  إطار جهودهاكعنرص أساس  ف 

  المجتمع. 

  مقدمة أولوياتها، فقد 
  تهدف   أطلقت وضعت مؤسسة قطر جهود التنمية المستدامة ف 

سلسلة من المبادرات الن 

   عل البيئة.  الحفاظ إىل

اكات القائمة بي   مؤسسة قطر     المحلية والهيئات  تكمن أهمية الشر
قدراتهم  وتعزيز تمكي   أفراد المجتمع ف 

  احتياجات  االجتماع  واالقتصادي تحقيق االزدهار عل الصعيدين  من أجل م وطموحاته
قطر وأبنائها   دولة بما يلن  

  والعالم. 

  المجتمع تنمية وبرامج مبادرات

  أخالقنا

تم اإلعالن عن الجائزة   وقد سامية.  بأخالق  يتحلون الذين  الشباب  تكريم  إىل تهدفلمؤسسة قطر  تابعة "أخالقنا" ه  جائزة

ويعتي  المرشحون  . 2017عام  مؤسسة قطر لتخريــــج دفعة بنت نارص خالل حفل موزا ألول مرة من قبل صاحبة السمو الشيخة

  م. الصدق والكر  التسامح، لـ"أخالقنا": الرحمة، للخصال األربعة للجائزة أفضل تجسيد
ا
ام   عل جلًيا وتعتي  هذه الجائزة مثاًل الي  

  قطر. 
  مؤسسة قطر بإلهام المجتمع من خالل تمكي   الجيل القادم من القادة ف 

  درب الفن 

  مؤسسة قطر 
درب الفن  مختلف الفئات العمرية  مبادرة وتخدم . ه  مبادرة توفر جوالت للجمهور الكتشاف المجموعة الفنية ف 

  ،واالهتمامات
ّ
، وتعزيز الثقافة وتطوير   الوع   منصة إللهام المجتمع. تهدف المبادرة إىل زيادة لوتشك  

والتقدير الفن 

.  قدرات    الفناني   المحليي  

  برنامج خريج   مؤسسة قطر

  التأثي  عل المجتمع.  مؤسسة قطر يدرك برنامج خريج   
  يلعبها خريجونا ف 

فمن خالل توفي    األهمية الن 

ويوفر برنامج الخريجي   إمكانية   . التأثي  الجماع  للخريجي    تعزيز إىل تهدف الشبكة قطر، مؤسسة ج   خري نجاح لتعزيز منصة

هم من  منصة لهم  يوفر كما قطر الحديثة، مؤسسة إىل مرافق وصولهم 
 
مكن

ُ
لآلخرين، والمشاركة  وتقديمه التوجيه عل الحصول ت

، والحصول   برامج المتطوعي  
كات  امتيازات من بعض عل ف  بعضهم البعض من خالل منصة  مع التواصل وتساعدهم عل ،الشر

كة اجتماعية    . مشي 
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ام وتماشًيا مع ل مؤسسة قطر الي  
ّ
للحفاظ عل روابطهم الوثيقة   فيما بينهم  صلة الوصل برنامج الخريجي    بتنمية المجتمع، ُيشك

ته مؤسسة قطر قد واصل من  مع مؤسسة قطر، وتسليط الضوء عل أن كل خريــــج اإليجان   عل   التأثي   إحداث  من أجل مسي 

.  المستويي      المحل  والعالم 

  تقرأ قطر

اكة مع وزارة الثقافة والرياضة، وه  مصممة لتعزيز ثقافة القراءة  "قطر تقرأ" ه  مبادرة أطلقتها مؤسسة قطر، بالشر

  المجتمع. وبناءا عل الزخم  بأهمية والتوعية
  مؤسسة   أرسته الذياالستكشاف وتبادل المعارف ف 

الحملة الوطنية للقراءة ف 

حب القراءة لدى مختلف أبناء دولة قطر، عل اختالف احتياجاتهم وأنماط حياتهم وأعمارهم، ابتداءا  تنمية قطر، فه  تهدف إىل

 إىل من األطفال
ا
رس، وطالب الجامعات واألساتذة، وذلك من خالل برامج متخصصة، ومبا ، والشباب، وصوًل

ُ
  درات متنوعة. األ

   حديقة القرآن النباتية

  القرآن الكريم، والنباتات القطرية األصلية، وه  تهدف إىل  
تقوم حديقة القرآن النباتية بعرض وحفظ النباتات المذكورة ف 

  القرآن الكريم، وكذلك تركيبتها العلمية، وكيفية استخدامها، وفائدتها 
لإلنسان، باإلضافة  التوعية حول أهمية ِذكر هذه النباتات ف 

وتعتي  حديقة القرآن النباتية مبادرة رئيسية   . إىل التعريف بأكي  الطرق استدامة الستخدام هذه النباتات عل المدى الطويل

  مجال تنمية المجتمع، نظًرا لتطبيقها االبتكارات العلمية، وتقديرها للتقاليد الثقافية
وتعزيز ثقافة التعلم مدى  ،لمؤسسة قطر ف 

   حياة، كما تحفز الزوار عل االستمتاع باألنشطة البيئية وحماية الموارد الطبيعية. ال

  المجتمع تنمية مراكز

   الشقب

م بتعزيز تراث قطر من خالل الحفاظ عل ساللة الخيول العربية واالعتناء    ميدان الفروسية، يلي  
الشقب هو مركز عالم  رائد ف 

ا ألعل معايي  الرفاهية
ً
  مجال تربية الخيول وإجراء األبحاث.  بها وفق

يستقطب الشقب متسابقي   دوليي   بارزين، كما يقوم   ف 

  تعزيز تراث وثقافة 
بإنتاج وتربية أعرق سالالت الخيول العربية األصيلة، ويوفر تجربة فروسية غنية لألطفال، كما يساعد ف 

  دولة قطر. 
قة لكافة الفروسية ف  ا، تجارب شي 

ً
أفراد المجتمع، من خالل تنظيم مسابقات دولية للفروسية   ويقدم الشقب أيض

  وإقامة مبادرات مجتمعية للتوعية حول أهمية الفروسية. 

  للخيل البيطري الطت    المركز

ات معتمدة للتشخيص البيطري وفق     الطب البيطري وهو مجهز بمختي 
ا ف 
ً
يعتي  المركز الطن   البيطري للخيل مركًزا وطنًيا رائد

،   وتدريب إىل األبحاث وتعليم  هذا باإلضافة . المعايي  العالمية، إىل جانب مختي  لألبحاث اإلكلينيكيةأعل  األطباء البيطريي  

   مهمة المركز الطن   البيطري للخيل تكمن  . والطالب، وتوعية الجمهور بما يتعلق بصحة ورفاهية الخيول
   ف 

   التفان 
والتمي   ف 

، والتعليم، ونشر المعرفة حول صحة الخيول، حيث يسع المركز إىل الحفاظ عل تقديم الخدمات البيطرية، واالك تشاف العلم 

  قطر. 
  تراث وثقافة الفروسية ف 
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  الحديث  للفن العرب    المتحف متحف: 

   نوعها من  متخصصة مجموعة أكي   وه   لمتحف الفنية األعمال يضم  الحديث، للفن  العرن    المتحف متحف: 
 وتملكها العالم  ف 

  قطر.  ومتاحف قطر سسةمؤ 
 
ا المتحف يعد

ً
   المجتمع لتنمية المتكاملة للمنظومة رئيسًيا مكون

إ إىل يسع حيث قطر، مؤسسة ف 

  والحوار.  اإلبداع عل التحفي    مع والمعارص، الحديث للفن  عرن    منظور  تقديم  خالل من  المجتمع لهام

 

   للتطوير قطر مركز
  المهتز

   للتطوير قطر مركز يهدف
 الشباب  قدرات  بناء إىل المهن 

   المهنية
   العمل سوق احتياجات  ومع إمكاناتهم  مع يتوافق بما المهنية لمساراتهم  التخطيط من  وتمكينهم  قطر دولة ف 

و . قطر  ف 

   للتطوير قطر مركز عمل يتماسر 
   قطر مؤسسة رؤية مع المهن 

ا األدوار فهم  من  الشباب  تمكي    خالل من  اإلنسان قدرات  بناء ف 

  
   يلعبوها أن يمكن  لن 

د  كما . المستقبلية الوطنية األولويات  معالجة ف   وأهل األمور أولياء المركز يزو 

   والتوجيه  المطلوبة بالمعلومات  االختصاص
 قطر مركز يهدف كما . وطالبهم  ألطفالهم  واإلرشادات  النصائح أفضل لتقديم  المهن 

   للتطوير
  جودةودعم صنع  إثراء إىل المهن 

، من خالل المساهمة ف   
   السلوك سياسات وممارسات التوجيه المهن 

والرؤى  الوظيف 

اء متخصصون.    واالستشارات، باإلضافة إىل تقديم خدمات مهنية عالية الجودة يقودها خي 

   قطر مناظرات مركز

، طني   الموا من  اليوم جيل بناء إىل تهدف للتناظر، الوطنية قطر منصة هو قطر مناظرات  مركز ال من  المستقبل وجيل العالميي  

   الفاعلي    قادة
ية العربية باللغتي    للتناظر متنوعة تعليمية برامج تقديم  خالل من  وذلك والمنطقة، قطر ف  تأسيسه منذ . واإلنجلي  

   قطر مناظرات  مركز ساهم  ،2008 عام 
   الرؤية تحقيق ف 

   تقع الن 
   المجتمع تنمية به تقوم ما صميم  ف 

م  وذلك قطر، مؤسسة ف 

   مناقشتها يتم  وعالمية محلية قضايا حول الوع   مستوى ورفع الشباب  تمكي    خالل ن
 
  . مفتوحة منتديات  ف

  للسكري القطرية الجمعية

  جميع أنحاء قطر، وذلك من خالل   
تهدف الجمعية القطرية للسكري إىل بناء وتعزيز الوع  بمرض السكري والوقاية منه ف 

  تشجيع 
  تقليل خطر اإلصابة بمرض السكري ف 

اعتماد أنماط حياة صحية للمساعدة ف 

   بما المجتمعية؛ التوعية  برامج الجمعية تقدم المستقبل. 
   السكري بمرض التوعية برامج ذلك ف 

   العمل، وأماكن  المدارس ف 
ومج 

   والفعاليات  السكري مرض من  الوقاية مات 
ا للسكري القطرية الجمعية تعمل . المجتمع عل تركز الن 

ً
مر رعاية تحسي    عل أيض

   السكري ض  
 الصحية  الرعاية مقدم   قدرات  وتعزيز ،السكري بمرض المصابي    وتمكي    دعم  : رئيسيتي    قناتي    خالل من  قطر ف 

  . السكري مرض حول الجودة عاىل   تعليم  لتقديم 

   قطر مجلس
اء للمبابز   الخضز

   قطر مجلس
اء للمبان     الشاملة االستدامة دعم  إىل تهدف العضوية، عل قائمة ربحية غي   منظمة هو الخرص 

خال  من  قطر  دولة ف 

اًما وذلك والشبكات، التعليم  برامج ل ج   من  بيئًيا المستدامة الممارسات  تطبيق خالل من  ومستدام مزدهر مستقبل بتحقيق الي  
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   مجلس يعمل . للبيئة الصديقة واإلنشاءات  التكلفة ث 
اءالخ للمبان  وا  البحث المجتمع، مع التواصل : رئيسية ركائز ثالثة وفق رص 

   رئيسًيا مساهًما المجلس ويعتي   . االستدامة عل والتدريب والتعليم  البتكار،
اق  إنشاء إىل الرامية قطر مؤسسة أهداف تحقيق ف 

  . االستدامة عل قائم  متنوع تنافس   تصاد

  قطر لتدريب المربيات أكاديمية

  
   العربية باللغة وناطقات  مسلمات  لمربيات  الجودة عاىل   تدريبًيا برنامًجا المربيات  لتدريب قطر أكاديمية توفر

لر تأهيلهن  سبيل ف 

ال القيم  لتعليم  العربية باللغة الناطقات  المربيات  دعم  خالل من  المسلمة العربية األرس حياة إلثراء األكاديمية ترم   األطفال عاية

   زهاوتعزي إسالمية
   قطر لمؤسسة األسم الهدف تحقيق إطار ضمن  ذلك ويندرج المنازل.  ف 

   متطور مجتمع بناء ف 
قطر،  دولة ف 

   الثقافية الحياة  تعزيز جانب إىل 
  تراثها.  عل والحفاظ البالد ف 

  للموسيق   قطر أكاديمية

   التمي    تعزيز عل للموسيف   قطر أكاديمية تركز
   الموسيف 

ا المتطورة، بالمرافق األكاديمية طالب  يستمتع . ككل والمنطقة قطر ف 

   والعمق األكاديمية الدقة من  فيه مرغوب توازن ضمن  الموسيقية، مواهبهم  لصقل خصيًصا لمصممة
 أكاديمية تدعم  . الموسيف 

ام للموسيف   قطر    والثقافة الفنون فهم  وتعزيز المجتمع بتنمية قطر مؤسسة الي  
  . الموسيف   خالل من  قطر ف 

ا   الفلهارمونية قطر أوركسي 

ا تشجع   عل والعربية  الغربية الموسيف   وتؤدي الفلهارمونية قطر أوركسي 
 
والعا  قطر من  والكبار األطفال إلهام أجل من  سواء حد

ا تتألف . بها  واالستمتاع الموسيف   لتأليف العرن    لم  ف عازف ١٠١ من  األوركسي   بمعايي   أداء تجارب  خالل من  اختيارهم  تم   محي 

   أقيمت دولية
 
   االجتماعية للمشاركة أخرى منصة عروضها وتوفر . العرن    والعالم  أوروبا ف

  . تعزيزها  إىل قطر مؤسسة تسع الن 

  تنمية المجتمع في إطار التي تشكل وجهة المواقع

   للجولف التعليمية المدينة نادي

   مرفق هو للجولف التعليمية المدينة نادي
واالس  واالبتكار، التعليم، تعزيز نحو قطر مؤسسة مساع   يحقق الطراز عالم   رياض 

تطوير  إىل النادي يهدف الجولف.  لعبة لتنمية منهًجا النادي يقدم حيث الرياضة.  خالل من  والثقافة، والتطوير، والبحوث  تدامة،

اكاتها الحديثة قهامراف خالل من  األفراد قدرات     مرموقة.  ومنظمات  نوادي مع ورسر

  التعليمية المدينة جامع 

كي    إىل التعليمية المدينة جامع يهدف
   المجتمع تنمية عل الي 

ا وذلك والمنطقة، قطر ف 
ً
   قطر مؤسسة رؤية إىل ارتكاز

اك ف  ك  إرسر

  تحقيق األهداف المجتمع أبناء افة
 ف 
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   المصلي    من  1800 استضافة عل القدرة مع . المجتمعية
   منهم  1000و الرئيسية الصالة قاعة ف 

ا جامع يخدم . الخارج    الفناء ف 

يس "،للصالة مكان مجرد من  "أكي   شعار ومع . به المحيطة الريان منطقة قطر، مؤسسة مجتمع إىل باإلضافة التعليمية، لمدينة

   الفعاليات  من  متنوعة مجموعة  افتتاحه منذ الجامع تضيف
من  متنوعة مجموعة يقدم حيث المجتمع، أفراد كافة تستهدف الن 

   الراغبي    للزوار األنشطة 
  . المعارف اكتساب  ف 

 
ة المعمارية للمجموعة فريدة إضافة الجامع ويعد    المتمي  

  . التعليمية المدينة ف 

  األثرية المواقع 

  
   المواقع من  العديد التعليمية للمدينة الجامع   الحرم يحتضن 

ية عمارة ذات  لمبان  الع  القرن أوائل إىل تاريخها يرجع وتاريخية حرص 

ين     هذه تبف   . رسر
   مهمة حقبة عل شاهدة المبان 

ي المشهد تاريــــخ ف  اث  من  مهًما وجزًءا بالمنطقة، الحرص  ق  بدولة المعماري الي 

وع يهدف . طر  ا، األوسع المجتمع اءوأبن التعليمية المدينة أبناء لجميع جاذًبا موقًعا يكون أن إىل المشر
ً
الحف  إىل يهدف كما نطاق

   وقيمة أصالة عل اظ
   إتاحتها خالل من  التاريخية، المبان 

   عليها الحفاظ وضمان الحارص   الوقت ف 
موق كل   يعكس . المستقبل ف 

   أثري ع
   المجتمع تنمية رؤية التعليمية المدينة ف 

اث  حفظ عل القائمة قطر مؤسسة ف   . القادمة لألجيال القطري الي 

ز  حديقة   األكسجي 

فيه الرياضة تضم  رائع، بشكل مصممة مفتوحة مساحة عن  عبارة ه   األكسجي    حديقة اث  والي     والي 
ا  حديقة تضم  . فريدة بيئة ف 

اء مساحات  ألكسجي   
 
اء رئة بمثابة لتكون مربــع، مي   ألف 130 إىل تصل غن أ  بانتظام الحديقة تستضيف التعليمية، للمدينة خرص 

ا
ً
   الراغبي    للزوار يومية وجهة تعد كما عديدة، رياضية وفعاليات  حداث

فيه وذلك بها المحيطة المناطق استكشاف ف  اللياقة أو للي 

  . البدنية 

   العالمية المبادرات

ا قطر مؤسسة تضمن  العالمية، المبادرات  من  العديد خالل من 
ً
ام خالل من  دائًما إرث المتكام لمنظومتها الرئيسية بالمجاالت  االلي  

المباد  من  كل تشجع بيئة خلق إىل قطر مؤسسة تسع ،الرؤية بهذه . المجتمع وتنمية واالبتكار والتطوير والبحوث  التعليم، أي لة

  . والعالم  قطر أنحاء جميع من  الموهوبي    بي    الجمع خالل من  والتعاون الشخصية رة

  الدوحة مناظرات

ة، المناظرات  قطر، مؤسسة عضو الدوحة، مناظرات  تستضيف  حيث والصوتية، المكتوبة والمدونات  الفيديو، ومقاطع المبارسر

نامج يجمع كهم  المجتمع أفراد  بي    الي     ويشر
ة قضية حول النقاش ف     ملح 

ا واحد، وقت ف 
ً
و  تشجيع إىل الهادفة رسالته من  انطالق

نامج ويركز . أفعال إىل األفكار وتحويل ومناقشتها، الحجج إىل واالستماع المختلفة، النظر جهات   مبتكرة لحلول التوصل عل الي 

  . الفردي العمل وإلهام التناظر خالل من  العالمية للتحديات 

  لألرسة الدول   الدوحة معهد
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ُ
ا لألرسة الدوىل   الدوحة معهد ُيعد

ً
ا بشأن المعرفية للقاعدة الداعمة التوعية فعاليات  وتنظيم  السياسات  بوضع معنًيا عالمًيا معهد

   حيوي بدور المعهد ويساهم  األدلة.  عل القائمة السياسات  وتعزيز العربية ألرسة
مجتمعا  بناء إىل الرامية قطر مؤسسة جهود ف 

   والمتالحمة المتماسكة األرُس  وقوامها التعليم  مستويات  بأرف   تعوتتم بالصحة، تنعم  ت 
  بأرسها.  والمنطقة قطر دولة ف 

  الدولية قطر مؤسسة

  

العالم وتعمل عل  الدولية قطر مؤسسة تلهم 

بويي    المتعلمي    من  عالم   مجتمع بناء خالل من  ،العرن    العالم  مع مهمة روابط إنشاء
العالقات التفاعلية ونسج شبكة من  والي 

بيئة تعاونية   خالل من 

مية
ّ
م أنشطتها، وخالل . الدراسية الفصول وخارج داخل – تعل ويد الدولية قطر مؤسسة تلي      الطالب  بي  

ح  الروضة  من  المراحل ف 

   الصف ن  
   عشر  الثان 

   والثقافية الفكرية بالمهارات  المتحدة، والمملكة ،واألمريكيتي    قطر ف 
 مواطني    يكونوا أن من  تمكنهم  الن 

  . فاعلي    عالميي   

  العلوم نجوم 

 يعتي  برنامج "نجوم العلوم"،

نامج ،قطر  مؤسسة مبادرات  إحدى    الي 
   الرائد الواقع   التعليم   التلفزيون 

م  تنافس    بشكل المرشحي    اختيار يتم  . العرن    العالم  ف 

  تقدم لمشاريــــع أفكار لتقديم  العرن    العالم  أنحاء جميع ن
ا
   إلحاًحا األكي   التحديات  لبعض محتملة حلوًل

  . المنطقة ف 

  التعليم
ز
  "وايز" مؤتمر القمة العالم  لالبتكار ف

  مجال التعليم ومنصة دولية متعددة القطاعات للتفكي   
ا ف 
ً
  التعليم "وايز" منتدى رائد

ُيعد مؤتمر القمة العالم  لالبتكار ف 

امج  الهادف لبناء مستقبل التعليم،اإلبداع  والنقاش والعمل  ، ومجموعة الي    تعقد كل عامي  
وذلك من خالل القمة الن 

  مجال التعليم  المستمرة. 
دولة،  200من الطالب إىل صناع القرار، يمثلون ما يقارب  – مجتمع وايز هو شبكة تجمع قادة الرأي ف 

  مجال التعليم. يتبادلون من خاللها األفكار ويتعاونون للبحث عن حلول مبتكر 
  العالم ف 

   ة للتحديات األكي  إلحاًحا ف 

   القمة مؤتمر
ز
  "ويش" الصحية الرعاية العالم  لالبتكار ف

، وهو مكرس لنشر أفضل األفكار  مؤتمر يعد  مجتمع الرعاية الصحية الدوىل 
ا للتعاون متعدد التخصصات بي  

ً
 رائد

ا
"ويش" مثاًل

،يس والممارسات المستندة إىل األدلة.    الرعاية الصحية "ويش"، الذي يعقد كل عامي  
أهم  تضيف مؤتمر القمة العالم  لالبتكار ف 

  مجال الرعاية الصحية، ومشاركي   مما يزيد عل 
  فعاليات  40دولة،  100الباحثي   والمبتكرين ف 

منها لها تمثيل وزاري ف 

ة فرصة ثمينة للتعاون من خالل استكشاف المواض المؤتمر.     توفر القم 
  تتماسر مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية ف 

يع الن 

  مجاالت الرعاية الصحية، والسياسة والبحوث والتسليم.  وإيجاد قطر،
   حلول ملموسة وطويلة األمد ف 


