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نحــن بحاجــة لالجتهــاد واإلبــداع والتفكيــر 
ــام  ــاءة واالهتم ــادرات البن ــتقل والمب المس
بالتحصيــل العلمي فــي االختصاصات كافة، 
واالعتمــاد علــى النفــس ومحاربــة الكســل 

واالتكاليــة.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
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أولــت دولــة قطــر التعليــم أهميــة قصــوى، 
ــأن  ــا الراســخ ب ــن إيمانن ــاً م ــك انطالق وذل
التعليــم هــو الرافــد األساســي للمعرفــة التي 

بهــا تســمو األمــم وتتطــور.

حضرة صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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التعليــم ضــروري لحيــاة اإلنســان كضرورة 
ــذاء والمــاء والمســكن، ونؤمــن أيضــاً  الغ
ــي  ــوة الت ــر ق ــم هــو األداة األكث ــأن التعلي ب

تــم ابتكارهــا إلطــالق قــدرات اإلنســان.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
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تهــدف ركيــزة التنميــة البشــرية برؤيــة قطــر الوطنيــة 
ــي،  ــتوى عالم ــى مس ــي عل ــام تعليم ــاء نظ ــى بن 2030 إل
والتدريـــب  بالتعليــم  لاللتحــاق  منصفــة  فرصــً  يقــدم 
عالــي الجــودة، ويكســب جميــع المتعلميــن المهــارات 
والكفايــات الالزمــة لتحقيــق طموحاتهــم بمــا يتماشــى 
مــع إمكاناتهــم وقدراتهــم للمســاهمة فــي المجتمــع، 
كمــا يعــزز قيــم المجتمــع القطــري وتراثــه، ويدعــو إلــى 

ــرى. ــات األخ ــرام الثقاف ــامح واحت التس
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المقدمة
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تجمــع المنهجيــات واالتجاهــات التــي تعنى بالتخطيط وإدارة االســتراتيجية على تشــبيه االســتراتيجية 
بالكائــن الحــي، الــذي ينمــو ويتأقلــم وفقــا للظــروف المحيطــة بحيــث تظــل الرؤيــة واضحــة وثابتــة، 
ولكــن تتعــدل األوليــات وفقــا للمتغيــرات والظــروف. و مــن هــذا المنطلــق جــرت عمليــة مراجعــة 
وتحديــث األهــداف االســتراتيجية والمؤشــرات الرئيســية لــوزارة التعليــم والتعليــم العالــي ، وتمــت 
عمليــة الموائمــة بيــن اســتراتيجية الــوزارة واســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب المحدثــة، لتصبــح 
ــم  ــج. وت ــوزارة وأصبحــت خمســة نتائ ــج الوســيطة للقطــاع ولل ــرت النتائ ــر اتســاقا معهــا. فتغي أكث
توزيــع تلــك النتائــج الوســيطة المحدثــة للــوزارة علــى 25 هدفــا اســتراتيجيا، تــم تغييرهــم وربطهــم 
ــر  ــم تطوي ــا ت ــة.  كم ــوزارة المحدث ــات ال ــتجيب ألولي ــا يس ــاً وبم ــر توازن ــكل أكث ــج بش ــع النتائ م
مؤشــرات األداء الخاصــة باســتراتيجية الــوزارة بشــكل أكثــر ارتباطــا بمؤشــرات األداء الــواردة فــي 
التقاريــر الدوليــة، حتــى يتســنى التركيــز عليهــا ووضــع المبــادرات التــي تعالــج تحديــات تحقيقهــا. 

وفــي النهايــة، نضــع الملخــص التالــي بيــن أيديكــم إللقــاء الضــوء علــى الخطــوط العريضــة 
الســتراتيجية وزارة التعليــم والتعليــم العالــي فــي الســنوات المتبقيــة مــن عمرهــا الممتــد حتــى نهايــة 
ــوزارة علــى  ــادرات والمشــاريع التــي تعمــل ال ــى نمــاذج مــن المب عــام 2022. كمــا ويحتــوي عل
ــق  ــا عــن طري ــة أدائه ــي ســيتم قياســها ومراقب ــة، والت ــق األهــداف المأمول تنفيذهــا مــن أجــل تحقي

ــى. ــه تعال ــتهدفة بإذن ــم المس ــرات األداء والوصــول للقي مؤش
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عملية
التخطيط

اإلستراتيجي
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تنبثــق إســتراتيجية وزارة التعليــم والتعليــم العالــي التــي تــم تحديثهــا فــي هــذه الوثيقــة مــن إســتراتيجية قطــاع 
التعليــم والتدريــب فــي الدولــة، والتــي بدورهــا تمثــل إحــدى اإلســتراتيجيات القطاعيــة الثمانيــة الســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر، كمــا هــو موضــح أدنــاه؛ علمــاً بــأن إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة هــذه هــي الثانيــة 
التــي تصــدر منــذ إطــاق رؤيــة قطــر قبــل عقــد مــن الزمــن. ومنــذ اإلســتراتيجية األولــى 2011 - 2016 
والدولــة تســعى باســتمرار لمزيــد مــن التطويــر والتجويــد لعمليتــي التخطيــط والتنفيــذ اإلســتراتيجي وصــوالً 

لتحقيــق أكبــر نجــاح ممكــن فــي تحويــل رؤيــة 2030 لواقــع ملمــوس بــإذن هللا وتوفيقــه. 

رؤية قطر 2030

إستراتيجية التنمية الوطنية
2022 - 2018

إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب
2022 - 2018

إستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي
2022 - 2018
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الرؤية، والرسالة، 
والقيم

الرؤية
الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري.

الرسالة
تنظيــم فــرص تعلــم ذات جــودة عاليــة، ودعمهــا للمراحــل جميعهــا والمســتويات كافــة؛ 
وذلــك بهــدف تنميــة المعــارف والمهــارات واالتجاهات الالزمــة ألفراد المجتمــع القطري؛ 

بمــا يناســـب إمكاناتهــم وقدراتهــم وفــق القيــم واالحتياجــات الوطنية. 



15

نعمل على ابتكار أساليب عمل جديدة بهدف 
االرتقاء بخدمات الوزارة.

ننشد التميز في كل ما نقوم به ونسعى 
إلى توفير أعلى درجات الجودة واإلتقان.

نعمل معا كفريق واحد ونتبادل المعلومات إلنجاز أعمالنا مع 
احترامنا االختاف في اآلراء ووجهات النظر. المشاركة

الشفافية

االبتكار

التميز

المحاسبية

نعتمد الشفافية في كل إجراءاتنا، ونلتزم 
أعلى درجات النزاهة.

ندرك مسؤوليتنا في القيام بواجباتنا بكل 
أمانة وإخاص.
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المحاور اإلستراتيجية

األهداف ، مؤشرات األداء ،
المبادرات

النتيجة الرئيسة
نظــام تعليمــي علــى مســتوى عالمــي، يقــدم فرصــاً منصفــة لاللتحــاق بالتعليــم والتدريـــب عالــي 
ــا  ــم بم ــات الالزمــة لتحقيــق طموحاته ــن المهــارات والكفاي ــب جميــع المتعلمي ــودة، ويكس الج
يتماشــى مــع امكانياتهــم وقدراتهــم للمســاهمة فــي المجتمــع، كمــا يعــزز قيــم المجتمــع القطــري 

ــرام الثقافــات األخــرى. ــى التســامح واحت وتراثــه، ويدعــو إل
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فرص منصفة مقدمة لكافة 
المتعلمين لالتحاق بالبرامج 

التعليمية عالية الجودة

قوى عاملة ذات كفاءة 
ومؤهلة، تتميز بأدائها 

والتزامها بأخاقيات العمل

متعلمون تحصيلهم متائم مع 
قدراتهم، ويمتلكون المهارات 
الضرورية والكفايات الازمة 
لانتقال عبر المراحل التعليمية 

وااللتحاق بسوق العمل

أنظمة إدارية حديثة وأدوات 
تعمل بكفاءة وفاعلية

6 أهداف استراتيجية 4 أهداف استراتيجية

2 أهداف استراتيجية 5 أهداف استراتيجية

8 أهداف استراتيجية
10 مؤشرات أداء رئيسية 6 مؤشرات أداء رئيسية

2 مؤشر أداء رئيسي 7 مؤشرات أداء رئيسية

11 مؤشر أداء رئيسي
7 مبادرات استراتيجية 3 مبادرات استراتيجية

2 مبادرات استراتيجية 8 مبادرات استراتيجية

7 مبادرات استراتيجية

متعلمون لديهم وعي 
واعتزاز بالقيم وبالتراث 

القطري، ويحترمون 
الثقافات والشعوب األخرى
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المحور األول

االلتحاق
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األهداف االستراتيجية
رفع نسبة التحاق األطفال بعمر 4-5 سنوات ببرامج تعليم الطفولة املبكرة )الروضة والتمهيدي(.. 1
زيادة نسبة الطلبة املقيدين في دولة قطر بعمر )6-18 سنة( امللتحقني في التعليم مبراحله الثالث )االبتدائية، اإلعدادية، والثانوية(.. 2
رفع التحاق طلبة املرحلة الثانوية بتخصصات العلوم والهندسة)STEM(  أو باملسار العلمي في املدارس احلكومية أو اخلاصة التي تتبع املنهج . 3

الوطني.
رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة بعمر 4 - 18 سنة بنظام التعليم العام. . 4
خفض نسبة املتسربني من التعليم في جميع املراحل التعليمية.. 5
رفع القدرة االستيعابية اللتحاق الطلبة في مراحل التعليم احلكومي واخلاص لتلبية االحتياجات احلالية واملتوقعة.. 6
توفير وتوسيع فرص االلتحاق للطلبة املؤهلني من املواطنني واملقيمني لاللتحاق باجلامعات احمللية في جميع التخصصات.. 7
تقنني التخصصات واختيار اجلامعات اخلارجية لتتماشى مع احتياجات الدولة احلالية واملستقبلية.. 8

أهم مؤشرات األداء
معدل قيد األطفال الصافي بعمر 4 - 5 سنوات امللتحقني ببرامج تعليم الطفولة املبكرة  احلكومية واخلاصة )روضة ومتهيدي(.. 1
معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية.. 2
نسبة الطلبة امللتحقني ببرامج التعليم الثانوي بتخصصات العلوم والهندسة )الرياضيات - العلوم - التكنولوجيا - الهندسة( أو باملسار العلمي . 3

من الصفني احلادي عشر والثاني عشر من إجمالي امللتحقني بالصفني احلادي عشر والثاني عشر في املدارس احلكومية أو اخلاصة التي 
تتبع املنهج الوطني. 

نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة امللتحقني بنظام تعليمي عام من عمر 4 - 18 سنة من إجمالي ذوي اإلعاقة من السكان من نفس الفئة العمرية.. 4
نسبة  املتسربني من التعليم في جميع املراحل التعليمية.. 5
معدل عدد السكان في الفئة العمرية من )4 - 18( لكل مقعد دراسي متوفر في مراحل التعليم.. 6
معدل عدد الطلبة لكل فصل دراسي في املدارس احلكومية واخلاصة.. 7
معدل القيد اإلجمالي للتعليم ما بعد الثانوي في دولة قطر.. 8
معدل التحاق الطلبة )ذكور وإناث( في برامج التعليم بعد الثانوي من تخصصات العلوم والهندسة )الرياضيات - العلوم - التكنولوجيا - . 9

الهندسة( إلى إجمالي عدد الطلبة امللتحقني ببرامج التعليم ما بعد الثانوي داخل قطر.
معدل التحاق الطلبة القطريني )ذكور و إناث( في برامج التعليم بعد الثانوي من تخصصات العلوم والهندسة )الرياضيات - العلوم - . 10

التكنولوجيا - الهندسة( إلى إجمالي عدد الطلبة القطريني امللتحقني ببرامج التعليم ما بعد الثانوي داخل وخارج قطر.
عدد اجلامعات في القوائم املعتمدة.. 11
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المحور الثاني

التحصيل
واإلنجاز
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األهداف االستراتيجية
زيادة نسبة األطفال الذين يجتازون معايير تقييم االستعداد املدرسي قبل دخولهم للصف األول االبتدائي.. 1
حتسني أداء الطلبة في االختبارات التحصيلية املوحدة للمستويات الدراسية )الثالث والسادس والتاسع( لتحقيق 70%  من الدرجة أو أعلى.. 2
 رفع نسبة طلبة املستوى الدراسي الثاني عشر في املدارس احلكومية في تخصصات العلوم والهندسة أو في املسار العلمي الذين يحققون . 3

70% في الشهادة الثانوية.
رفع نسبة طلبة املستوى الدراسي الثاني عشر الذين يحققون معدل 70% أو أعلى من الدرجة في اختبارات الثانوية العامة في املدارس . 4

احلكومية.
رفع متوسط درجات طلبة دولة قطر في اختبارات الدراسات الدولية بيرلز وتيمز وبيزا مبعدل 30 نقطة كحد أدنى في كل دورة.. 5

أهم مؤشرات األداء
نسبة األطفال الذين يجتازون معايير تقييم االستعداد املدرسي قبل التحاقهم بالصف األول االبتدائي في املدارس احلكومية.. 1
نسبة طلبة الصفوف الدراسية الثالث والسادس والتاسع في املدارس احلكومية الذين يحققون نسبة 70% من الدرجة أو أعلى في مواد . 2

الرياضيات واللغة اإلجنليزية واللغة العربية في االختبارات التحصيلية املوحدة.
نسبة طلبة الصف الثاني عشر الذين يحققون 70% في الشهادة الثانوية في تخصصات العلوم والهندسة )العلوم، الرياضيات، الهندسة، . 3

والتكنولوجيا( أو باملسار العلمي في املدارس احلكومية إلى عدد الطلبة املتقدمني من الصف الثاني عشر في املسار العلمي 
 نسبة طلبة الصف الثاني عشر الذين يحققون معدل 70% أو أعلى من الدرجة في اختبارات الثانوية العامة في املدارس احلكومية . 4
معدل نتائج الطلبة في اختبارات  PISA في القراءة والرياضيات والعلوم )كل 3 سنوات(.. 5
معدل نتائج طلبة املستوى الدراسي الرابع من دولة قطر في اختبارات TIMSS في الرياضيات والعلوم )كل 4 سنوات(.. 6
معدل طلبة دولة قطر في االختبارات الدولية  PRILS في القراءة  Reading Literacy  )كل 5 سنوات(.. 7
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المحور الثالث

القوى
العاملة
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األهداف االستراتيجية
زيادة نسبة املعلمني في املدارس احلكومية ورياض األطفال احلاصلني على مؤهالت تدريسية مالئمة ومعترف بها.. 1
رفع متوسط عدد الساعات التدريبية الرسمية املعتمدة ملعلمي رياض األطفال واملدارس احلكومية.. 2
زيادة نسبة املعلمني في املدارس احلكومية احلاصلني على رخص مهنية.. 3
زيادة نسبة القطريني واملقيمني امللتحقني مبهنة التعليم من خريجي كلية التربية بجامعة قطر.. 4

أهم مؤشرات األداء
نسبة معلمات رياض األطفال احلاصالت على مؤهالت تدريسية مالئمة في رياض األطفال احلكومية.. 1
نسبة املعلمني في املدارس احلكومية احلاصلني على مؤهالت تدريسية مالئمة في املدارس احلكومية )دبلوم / بكالوريوس أو أعلى . 2

في التربية(.
متوسط ساعات التدريب الرسمية واملعتمدة لكل معلم سنوياً في رياض األطفال واملدارس احلكومية.. 3
نسبة املعلمني احلاصلني على رخص مهنية في املدارس احلكومية من إجمالي املعلمني من الفئة املستهدفة.. 4
نسبة القطريني واملقيمني امللتحقني مبهنة التعليم من خريجي كلية التربية بجامعة قطر، والذين مت تعيينهم في املدارس احلكومية . 5

واملدارس من مجموع من تخرجوا من كلية التربية في نفس اجلامعة.
نسبة املعلمني واملعلمات القطريني في املدارس احلكومية.. 6
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المحور الرابع

المواطنة
والقيم
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األهداف االستراتيجية
رفع رضى أولياء أمور الطلبة في رياض األطفال واملدارس )احلكومية واخلاصة( عن مفاهيم قيم املجتمع القطري وتراثه التي . 1

يتلقاها أبناؤهم.
زيادة نسبة البرامج واألنشطة املعززة للقيم والتراث والهوية القطرية واحترام الشعوب والثقافات األخرى في جميع مراحل التعليم . 2

احلكومي واخلاص.

أهم مؤشرات األداء
معدل رضى أولياء أمور الطلبة في رياض األطفال واملدارس )احلكومية واخلاصة( عن مفاهيم قيم املجتمع القطري وتراثه التي . 1

يتلقاها أبناؤهم. 
نسبة البرامج واألنشطة املعززة للقيم والتراث والهوية القطرية واحترام الشعوب والثقافات األخرى في جميع مراحل التعليم . 2

)احلكومي واخلاص(.
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المحور الخامس

الحوكمة
والتطوير 

المؤسسي
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األهداف االستراتيجية
تطوير قاعدة بيانات مركزية شاملة للتعليم والتدريب. . 1
رفع نسبة اخلدمات اإللكترونية املقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي للمستفيدين.. 2
رفع نسبة رضى املستفيدين عن اخلدمات املقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي. . 3
رفع كفاءة اإلنفاق وتخصيص املوارد في وزارة التعليم والتعليم العالي.. 4
دعم دور ومشاركة القطاع اخلاص في تقدمي خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية.. 5
وضع أنظمة للتعليم العالي مبا يتوافق ويتماشى مع أفضل األساليب واملعايير في اجلامعات املتطورة ومساعدة مؤسسات التعليم العالي . 6

للتنافس عامليا.

أهم مؤشرات األداء
نسبة املؤشرات الرئيسة املتوفرة بياناتها بشكل كامل في قاعدة البيانات الشاملة.. 1
نسبة اخلدمات املقدمة للمستفيدين  التي متت أمتتتها  من إجمالي اخلدمات املستهدفة والتي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي.. 2
معدل رضى املستفيدين عن مستوى اخلدمات املقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي في استطالعات الرأي.. 3
متوسط عدد ساعات التدريس األسبوعية ملعلمي املدارس احلكومية.. 4
أعداد الطلبة امللتحقني بالدراسة اخلارجية للسنة األولى عن طريق االبتعاث احلكومي . 5
نسبة العمليات التي مت توثيقها وحتسينها من إجمالي عدد العمليات املستهدفة بالتوثيق والتحسني.. 6
عدد الطلبة املسجلني في املدارس اخلاصة وفي مؤسسات التعليم اجلامعية اخلاصة.. 7
عدد املدارس اخلاصة ومؤسسات التعليم اجلامعية اخلاصة في الدولة.. 8
وثيقة معايير جودة واعتماد ملؤسسات التعليم العالي.. 9

عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم االنتهاء من إجراءات جتديد ترخيصها وضمان جودتها سنويا.. 10
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