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 في دولة قطر وتطوره البواكير األولى لنشأة التعليم الرسمي الحديث
 
 

 أ.د. إبراهيم خليل العالف
 جامعة الموصل –أستاذ التاريخ الحديث ومدير مركز الدراسات اإلقليمية 

 

 مستخلص البحث
يتباين التاريخ الوطني للتعليم في دول الخليج العربي تبايناً شديداً، ففي الوقت 

ك فيه بعض الدول كالعراق تاريخاً تربوياً ترجع جذوره إلى النصف الثاني الذي تمتل
من القرن التاسع عشر، نجد أن التعليم الرسمي الحديث يعد ظاهرة جديدة في معظم 
الدول األخرى ومنها قطر إذ أنه لم يبدأ إال في الخمسينيات من القرن الماضي والبحث 

 لحادي والعشرين.يتتبع نشأته وتطوره حتى مطلع القرن ا

  مقدمة
يتباين التاريخ الوطني  للتعليم في دول الخليج العربي تباينا شديدا، ففي 
الوقت الذي تمتلك فيه بعض الدول كالعراق والكويت تاريخا تربويا ترجع 
جذوره الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، 

ظاهرة جديدة في معظم الدول األخرى نجد إن التعليم الرسمي الحديث يعد 
(1)ومنها قطر، إذ انه لم يبدأ إال بالخمسينيات من القرن الماضي

 .    
-1591فالمصادر المتداولة تشير إلى انه لم يكن في قطر سنة       
( 6و) ( تلميذا  142سوى مدرسة ابتدائية واحدة للبنيين تضم ) 1591

( مدرسة فيها 16) 1596- 1599معلمين. ثم أصبح عدد المدارس سنة 
وضع أول منهج دراسي حددت بموجبه  1596( تلميذا. وفي سنة 1292)
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المراحل التعليمية، ووضعت نواة النظم واللوائح المدرسية المختلفة،وفي سنة 
إال إن ذلك لم يكن يعني أن ، افتتحت أول مدرسة ثانوية في قطر 1591

قليدية المتمثلة بالكتاتيب قطر كانت تخلو من المؤسسات التعليمية الت
والمدارس الدينية والتي ترجع بجذورها الى العصور الوسطى اإلسالمية، 
والتي كان لها دور مهم في التكوين الثقافي والتعليمي شانها في ذلك شان 

(1)كل المؤسسات المماثلة،في الدول العربية األخرى
ومما يلحظ في التراث . 

لمؤسسات التبشيرية التعليمية األجنبية لم تجد التعليمي القطري الحديث، ان ا
االان  1511لها مكانا في قطر ومع أنها دخلت قطر وبدأت عملها سنة 

(3)نشاطها اقتصر على الجوانب الصحية والطبية
وقد ظلت المؤسسات  

التعليمية التقليدية تمارس نشاطها التعليمي، وثمة من يشير الى وجود بعض 
اضعة في قطر منها مدرسة آل السنيدي، ومدرسة عبد المدارس األهلية المتو 

الدايل، ومدرسة حسن مراد، ومدرسة آمنة محمود للبنات، وذلك في  دالحمي
(.4)العقدين األوليين من القرن العشرين

  
(9)أما الدكتور محمد مرسي عبد اهلل

فيقول انه قد تأسست في قطر سنة  ،
لبنيين( واستمرت حتى سنة مدرسة رسمية حديثة باسم )مدرسة قطر ل 1519
وتعد هذه المدرسة  نواة التعليم الرسمي الحديث في قطر وفيها  1531

تخرج عدد كبير من المتعلمين القطريين وقد عمل فيها مدرسون من بعض 
تفاصيل  األقطار العربية كسوريا وفلسطين والعراق.ويروي الدكتور عبد اهلل

بن مانع  زمد  بن عبد العزيتأسيس هذه المدرسة فيقول : إن الشيخ مح
( المفكر 1529-1149السعودي الذي درس على يد الشيخ محمد عبده )
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والمجدد العربي المصري المعروف في األزهر وشهد دروس الشيخ محمود 
( المفكر والمجدد العربي العراقي المعروف 1514-1196شكري االلوسي )

بن قاسم آل ثاني  اهللفي بغداد،قد زار قطر فطلب منه حاكمها الشيخ عبد 
نشاء مدرسة فاستجاب للدعوة (6)اإلقامة عنده وا 

 . 
ظلت المؤسسات الدينية التقليدية تقوم بواجباتها التعليمية حتى  

نشأت المدرسة الحديثة مع بداية العقد الخامس من القرن الماضي.ويشير 
ظام الى أن التعليم في قطر كان مقيدا بن( 9)األستاذ مصطفى مراد الدباغ

الكتاتيب والحلقات الدينية التي تعطى عادة في المساجد أو بيوت علماء 
الدين والخاصة وتقتصر الدروس على حفظ القران الكريم،وتعليم أصول 

 الصالة، واللغة العربية.
اشرنا فيما سبق الى إن البواكير األولى لنشأة التعليم الرسمي في  

ن الماضي)وبالتحديد سنة قطر ترجع الى أوائل الخمسينيات في القر 
افتتحت مدرسة قطر االبتدائية  1591-1591(، ففي العام الدراسي 1591

وقد (. 1)( من المعلمين6( تلميذا يدرسهم )142وكانت تضم عند افتتاحها )
خصصت الحكومة القطرية  آنذاك إعانات مالية تدفع للتالميذ وألهاليهم 

(5)ستمرار في الدراسةوكان الهدف من وراء ذلك تشجيعهم على اال
. 

، قررت الحكومة في قطر افتتاح 1594-1593وفي العام الدراسي        
ثالثة مدارس ابتدائية للبنين،وقد جاء ذلك بعد أن نجحت الحكومة في تأمين 

( تلميذا . 499المبالغ الالزمة الفتتاح هذه المدارس التي بلغ عدد تالميذها )
منها اللغة العربية، والدين، والحساب،  وقد تضمن المنهج دروسا  مختلفة

 .(12)والتاريخ، والعلوم الطبيعية، والجغرافية
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وبشان التعليم السنوي، فالوثائق المتوفرة تشير الى انه ابتدأ سنة  
( تلميذة 92بإنشاء مدرسة للبنات في قطر بلغ عدد تلميذاتها ) 1599

(11)تدرسهن معلمة واحدة 
ت بعد ذلك ليصل عدد وسرعان مانما تعليم البنا 

الى  1591-1599البنات المسجالت في التعليم االبتدائي للعام الدراسي 
يتجاوز  ال 1591-1592( تلميذة، بينما كان في العام الدراسي 11122)

( تلميذة. أما عدد المعلمات، فقد أصبح في العام الدراسي 6922الـ )
في العام ( معلمة 322( معلمة بعد أن كان )122، )1599-1591

 .(11)1591-1592الدراسي 
وبشان التعليم الثانوي، فلقد سبق أن ذكرنا أن أول مدرسة ثانوية  

، ولم يكن عدد 1599-1596تأسست في قطر كانت في العام الدراسي 
تشكلت أول وزارة للتعليم باسم )وزارة ( 13)الطلبة يزيد عن ثالثة فقط.

وقد عين الشيخ خليفة بن  1599-1596المعارف( وذلك في العام الدراسي 
 (.14)حمد آل ثاني، أول وزير لها وكان معروفا بتوجهاته اإلصالحية

بدأ التعليم في قطر  بالنمو والتطور على أسس حديثة، إال أن         
 شؤون المعارف في قطر كانت تدار من قبل مدير للمعارف مصري

من المناهج الدراسية الجنسية، والمناهج التعليمية المطبقة كانت مقتبسة 
 .(19)المعمول بها في مصر وسوريا

لزاميا، ومن الطبيعي أن   كان التعليم في قطر منذ نشأته مجانيا وا 
تساعد هاتان الميزتان على تطور أعداد التالميذ والتلميذات.ويتضح من 
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( االهتمام بالتعليم في بداياته األولى وحتى أواسط السبعينات من 1-)الجدول
 لماضي من خالل المبالغ المعتمدة له.القرن ا

 0911و 0911: اإلنفاق على التعليم في دولة قطر 0-الجدول
 الموازنة السنة

 مليون لاير قطري 99,66 6611

 مليون لاير قطري 996,3 6611

 ومما يلحظ بأن هذه الموازنة كانت تراعي عاملين مهمين اثنين هما:   
% من مجموع 49كلون )الشباب دون الخمسة عشر عاما  ويش . أ

 السكان(.
% 69معدل أالمية للسكان الذين يبلغ سنهم العاشرة فما فوق  . ب

 % بالنسبة لإلناث.51بالنسبة للذكور، 

في قطر تطورين مهمين على صعيد التربية  1591شهد العام      
والتعليم،أولهما اكتمال التعليم االبتدائي وتنوع التعليم بشكل واضح 

ا إتباع قطر السلم التعليمي الذي أقرته اتفاقية الوحدة للعيان. وثانيهم
وقد ساعد ذلك كله على اتساع حركة التعليم، وازدياد عدد  (.19)العربية

( 3191بلغ العدد ) 1562-1595طالب المدارس،ففي العام الدراسي 
( طالبة 1359( مدرسة.أما عدد الطالبات فبلغ )15طالبُا يتعلمون في )

، 1562-1595. ومع أواخر العام الدراسي (11)رسةمد 11يتعلمن في 
تخرجت أول دفعة من المدارس الثانوية وقد جرى تصحيح الدفاتر 
االمتحانية في القاهرة مما أتاح لوزارة التربية والتعليم المصرية االعتراف 
بشهادة الدراسة الثانوية القطرية والتي سهلت دخول الطلبة القطريين 
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يوضح تطور التعليم الرسمي  (1-الجدول). و(15)الجامعات المصرية
 . (12)1562-1591الحديث في قطر بين السنوات 

 0911-0990: تطور التعليم الرسمي الحديث في قطر بين السنوات 1-الجدول
إجمالي الميزانية  المدرسون الطلبة المدارس السنة

 ر.ل)روبية(

 ـــ 1 12 6 6696-6691

6699-6691 61 6393 21 1,291333 

6696-6613 12 2111 911 19,226,216 

تطورا  واسعا  للتعليم في قطر، إن  1561–1561شهد العام الدراسي 
أو على الدراسة اإلعدادية  ةكان ذلك على مستوى الدراسة االبتدائي

  (11)يوضحان ذلك. (4و  3)والثانوية والجدولين 

 (1691 – 1691ر عام ): عدد التالميذ في المرحلة االبتدائية في قط3-الجدول
 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب الصف

 1292 6139 6196 األول

 6193 213 163 الثاني

 229 113 191 الثالث

 292 12 991 الرابع

 192 11 191 الخامس

 616 61 691 السادس

 9219 1336 9211 المجموع

ن هناك نسبة أما عدد المعلمين والمعلمات فقد ازداد كذلك، ومما يلحظ أ
 كبيرة منهم ينتمون إلى الدول العربية.

 

 (1691/ 1691: عدد التالميذ في المرحلة اإلعدادية والثانوية في قطر عام )4-الجدول
 المجموع  عدد الطالبات عدد الطالب الصف

 - - 93 األول أألعدادي

 - - 92 الثاني اإلعدادي
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 - - 99 الثالث اإلعدادي

 - - 12 األول الثانوي

 - - 61 الثاني الثانوي

 بفرعيها العلمي واألدبي - 12 الثالث الثانوي

 بفرعيها العلمي واألدبي - 139 المجموع

 (1691:  نسبة المعلمين والمعلمات في قطر عام )5-الجدول
 الدولة الصنف

فلسطين  قطر
 واألردن

الخليج  لبنان مصر
 العربي

 المجموع مختلفة السعودية

 993 2 6 6 6 661 611 16 معلم

 692 - - 6 2 91 61 6 معلمة

 212 2 6 63 69 622 119 93 المجموع

شارك وفد تربوي قطري في الدورة الرابعة عشرة للجنة الثقافية التابعة  
كانون الثاني /يناير  11لجامعة الدول العربية، والتي انعقدت في القاهرة يوم 

العمليــة التعليميـــة والتربويــة فـــي  وقــدم الوفــد تقريـــرا  مفصــال  عـــن ســير 1561
قطــر منــذ ابتــداءها. وقــد جــاء فــي كلمــة رئــيس الوفــد التــي ألقاهــا فــي اجتمــاع 
اللجنــة: نإن هــذه أول مــرة يشــترك فيهــا وفــد حكومــة قطــر فــي دورات اللجــان 
الثقافيــة... ونحــن فــي ســبيلنا كــذلك الــى االشــتراك فــي المــؤتمرات والمنظمــات 

 (11)ب التربيــة الــدولي بجنيــف ومنظمــة اليونســكون.الدوليــة األخــرى ومنهــا مكتــ
ويتضــح مــن هــذه المشــاركة إن أســس التعلــيم فــي قطــر باتــت قويــة وان تنوعــا  
واضحا  بدأ يظهر على صعيد العمل التربوي ومما زاد في هذا التوجه اهتمـام 
الحكومة والشعب على حد سواء بتطـوير الحركـة التعليميـة والتربويـة. ومـا إن 

حتــى نمــا التعلــيم الرســمي الحــديث فــي  1565 – 1561م الدراســي جــاء العــا
 (13)يوضح ذلك. (6-الجدول)و قطر نموا  كبيرا .

 (1691/1696: تطور التعليم الرسمي في قطر عام )9-الجدول
 عدد المدارس عدد المدرسينالنسبة الى  الطلبة والطالبات
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عدد 
 السكان%

 مجموع بنات بنين  مجموع بنات بنين  مجموع بنات بنين

6916 1126 69191 661 921 993 261 21 91 22 

ولـــم يقـــف األمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل إن التعلـــيم فـــي قطـــر قـــد اتســـع  
وازدادت المبـــالغ المرصـــدة لـــه مـــن إجمـــالي الميزانيـــة الحكوميـــة، وكـــذلك مـــن 
) ازدياد نسبة المسجلين في المدارس االبتدائية األعدادية والثانوية والجدولين 

 (14)يوضحان ذلك. (1و9

 (1671/ 1695نمو التعليم في قطر للمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية ) : 7-جدولال
 األعوام المرحلة

6619/
6611 

6611/
6611 

6611/
6612 

6612/
6616 

6616/
6613 

6613/
6616 

المرحلة 
 االبتدائية

66622 66123 61361 61113 69169 61191 

المرحلة 
 األعدادية

166 6111 6936 6291 1926 1969 

المرحلة 
 الثانوية

916 123 612 6611 6611 6199 

 13123 61619 69191 62226 69121 61112 المجموع

 (1671و1694نمو عدد المدارس والطلبة والمدرسين في قطر بين ) : 1-جدولال
اجمالي الميزانية/  المدرسون الطلبة المدارس السنة

 ر.ل 

6612/6619 12 63299 116 99361199 

6616/6613 21 61119 691 22212693 

لــــم يصــــدر أي قــــانون يــــنظم التعلــــيم الرســــمي فــــي قطــــر حتــــى ســــنة 
، ولكــن هــذا اليعنــي أن الدولــة كانــت فــي منــأى عــن هــذا الموضــوع، 1591

 1591ابريــل  -فالنظــام األساســي المؤقــت والمعــدل والــذي صــدر فــي نيســان
ديـد، وان النظـام األساسـي للتعلـيم يمثـل نص على أن الدولة ترعى النشئ الج
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دعامة أساسية في تثقيف المجتمع وترفيهـه،والتعليم حـق لكـل مـواطن قطـري، 
والدولة تسعى لتحقيق مجانيته والزاميته في كل المراحل االبتدائية والمتوسطة 

 (19)واإلعدادية.
ولـــم يقتصـــر التعلـــيم فـــي قطـــر علـــى المرحلـــة االبتدائيـــة، بـــل ســـرعان  
التوســــع فــــي فــــتح مــــدارس إعداديــــة وثانويــــة للبنــــين والبنــــات منــــذ العــــام مــــاتم 

. وقد شـعرت السـلطات التعليميـة بحاجـة البلـد الـى 1569 – 1566الدراسي 
 – 1596التعليم المهني وتأسست أول مدرسة للصنائع مطلع العـام الدراسـي 

 (3( طالبــا  يدرســهم )13فــي الدولــة بلــغ عــدد طالبهــا عنــد افتتاحهــا ) 1599
 1561 – 1561مدرســـين وفيهـــا فـــروع للنجـــارة والبرادة.وفـــي العـــام الدراســـي 

( 11( طالبــا  يقــوم بتدريســهم وتـــدريبهم )99ازداد عــدد الطــالب ليصــل الـــى )
 (16)مدرسا  ومدربا  موزعين على أقسام النجارة والسيارات والكهرباء والحدادة. 

ـــيم دينـــي رســـمي، فم  ـــيم الرســـمي تعل نـــذ العـــام وكـــان الـــى جانـــب التعل
ــــه  1561 – 1562الدراســــي  تأســــس المعهــــد الــــديني )الحكــــومي( والتحــــق ب

الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الشهادة االبتدائية واقتصر علـى صـفان فيهمـا 
ــــا  يدرســــهم )19) ــــانوي كانــــت 9( طالب ( معلمــــين. كمــــا افتــــتح معهــــد دينــــي ث

جيــه إكمــال مناهجــه مطابقــة لمنــاهج الدراســة فــي األزهــر الشــريف ويحــق لخري
دراستهم في جامعة األزهر وبعدها يتفرغون عند عودتهم لإلمامة والوعظ فـي 

 (19)المساجد والجوامع.
ظهــــرت الحاجــــة الــــى إنشــــاء  1563 -1561وفــــي العــــام الدراســــي  

معهد إلعداد المعلمين وكان يقبل في هذا المعهد خريجي المدارس األعدادية 
الخريجـون مـن هـذا المعهـد التـدريس  ومدة الدراسة فيـه ثـالث سـنوات، ويتـولى
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فــــي المــــدارس االبتدائيــــة. وقــــد تخرجــــت أول وجبــــة فيــــه  فــــي العــــام الدراســــي 
ولــــم يــــتم تأســــيس معهــــد إلعــــداد المعلمــــات إال فــــي العــــام  1566 – 1569

ـــــي العـــــام  1561 – 1569الدراســـــي  ـــــة ف ـــــد تخرجـــــت أول وجب  – 1592وق
ة ثانويـة للتجـارة تأسسـت مدرسـ 1569 – 1566.وفي العـام الدراسـي 1591

 (11)( طالبا .96) 1565 – 1561وصل عدد طالبها في العام 
استكمل النظام التعليمي في قطر كل حلقاته بإنشاء جامعة قطر في  

وكانت كليتي التربية نواة فـي هـذه الجامعـة.  1594 – 1593العام الدراسي 
الـى الـدول وقبل إنشاء الجامعة اعتمدت قطر اسلوب إرسال البعثـات العلميـة 

العربية واألجنبية.والجدول التالي يوضـح عـدد طلبـة البعثـات العلميـة الرسـمية 
 (15).1565 – 1561للعام الدراسي 

 (1696 – 1691عدد طالب البعثات العلمية خارج قطر لعام ) :6-جدولال
 المجموع األقطار 

الواليات  الكويت العراق لبنان السعودية مصر
 المتحدة

 األمريكية 

  ريطانياب

عدد 
 الطلبة

96 91 91 62 66 69 62 696 

كـــان لتعلـــيم الكبـــار فـــي قطـــر حصـــته مـــن االهتمـــام. وتشـــير المصـــادر      
، حـين افتتحـت 1594المتوفرة الى إن االهتمام بتعليم الكبار ابتـدأ منـذ العـام 

أول مدرســة مســائية فــي الدوحــة وقــد اتســعت مــدارس الكبــار وتنوعــت لتكــون 
عداديــة وثانويــة، وقــد اســتفادت قطــر مــن الخبــرات العلميــة مــدارس ابتدائ يــة وا 

العربيـة وخاصــة بعــد تعاونهــا مــع الجهـاز اإلقليمــي العربــي لمحــو األميــة ومــع 
( مركزا  يدرس 91وصل عدد مراكز محو األمية الى ) 1569منتصف العام 
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( طالب ولعل من أسباب االهتمام بهذا النمط  مـن التعلـيم 4222فيها قرابة )
% 52ارتفـــاع نســـبة األميـــة فـــي المجتمـــع القطـــري وخاصـــة بـــين الكبـــار الـــى 

والجــدول التــالي يوضــح تطــور أعــداد الدارســين فــي مركــز محــو األميــة بـــين 
 (32).1596 – 1566األعوام 

 (1671 – 1699تطور أعداد الدارسين بالتعليم الليلي ومحو األمية بين ) :11-جدولال
 المرحلة السنة

المجموع  المجموع الثانوية بتدائيةاال األعدادية 
 نساء رجال  نساء رجال نساء رجال  نساء رجال الكلي

6611/6611 6126 - 191 - 22 - 1619 - 1619 

6611/6612 111 - 616 - 131 - 6692 - 6692 

6612/6616 6913 - 996 - 121 - 6629 - 6629 

6616/6613 6611 - 921 - 129 - 6166 - 6166 

6613/6616 6911 - 169 - 116 - 1622 - 1622 

(، فـــان التعلـــيم الرســـمي فـــي قطـــر، قـــد بلـــغ شـــأوا  بعيـــدا ، 1221واليـــوم )     
وتنوع، وتطور كميا ونوعيا ، فبحسب اإلحصائيات الرسمية، فـان عـدد الطلبـة 

، قد وصل 1222 – 1555في المدارس الرسمية )الحكومية( للعام الدراسي 
وطالــــب، وترعــــى وزارة التعلــــيم والتعلــــيم العــــالي هــــذه ( ألــــف تلميــــذ 99الــــى )

المســيرة وتقــف )األســتاذة شــيخة أحمــد المحمــود( علــى رأس هــذه الوزارة،وفيمــا 
يتعلـق بـالتعليم العـالي، فــان جامعـة قطـر التـي ابتــدأت بكليتـين، كمـا ســبق أن 
قـــــدمنا، صـــــارت اليـــــوم تضـــــم ســـــبع كليـــــات هـــــي التربيـــــة والعلـــــوم االنســـــانية 

، والعلــــوم، والشــــريعة والدراســــات االســــالمية، والهندســــة، واالدارة واالجتماعيــــة
 واالقتصاد، والتكنولوجيا.

ــــذ العــــام الدراســــي   ــــي قطــــر( من ــــيم ف ــــى للتعل ــــس األعل ــــولى )المجل ويت
مسؤولية تطوير التعليم، ويعمل وفق شـعار )تعلـيم لمرحلـة  1223 – 1221
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توى فــي قطــر. جديــدة( تهــدف الــى انشــاء نظــام تعليمــي حــديث وعــالمي المســ
وترتكـــز مبـــادرة تطـــوير التعلـــيم علـــى اربـــع مبـــاد، اساســـية هـــي االســـتقاللية، 
والمحاســبية، والتنــوع، واالختيــار. وتــتم عمليــة التطــوير بتبنــي تــوجهين اثنــين 
اولهما انشاء مدارس مستقلة تـدريجيا  علـى مـدى األعـوام القادمـة بـدعم مـادي 

ة سـنويا  لقيـاس اداء الطـالب وتقـويم من الدولة. وثانيهما اجراء اختبارات مقننـ
اداء المـــدارس. وهنـــاك فـــي قطـــر االن عشـــرات المـــدارس التـــي تطـــرح نمـــاذج 
لتصميم المنـاهج وطـرق التـدريس والعمـل الجمـاعي. ومـن الطبيعـي أن تسـهم 
كـــل تلـــك المـــدارس، ولـــو ان التجربـــة التـــزال بعـــد فـــي طـــور التكـــوين وتواجـــه 

ســعة النطــاق فــي حيــاة آالف األطفــال بعــض العثــرات، فــي احــداث تغييــرات وا
القطـريين وعــائالتهم كــل يـوم. والجــدير بالــذكر ان ســمو الشـيخ تمــيم بــن حمــد 

   (31)آل ثاني ولي العهد يترأس المجلس األعلى للتعليم في قطر.
واخيرا فأن من الحقائق التي ينبغي التأكيد عليها إن النظام التعليمـي 

دت التنوع وسارت باتجـاه جعـل الـتعلم في قطر قد بني على أسس جيدة اعتم
ـــيم فـــي قطـــر بالمجانيـــة وااللزاميـــة  حقـــا  لكـــل مـــواطن قطـــري لـــذلك اتســـم التعل
والديموقراطيــة، ولــيس مــن شــك فــي أن هــذه التوجهــات أســهمت إســهاما كبيــرا  
فــي خلـــق كـــوادر مثقفـــة كـــان لهـــا دورهــا فـــي تحـــديث قطـــر وتطويرهـــا سياســـيا  

داريا واقتصاديا  واجتماعيا   وثقافيا ، ومما يلحظ إن التوسع فـي قاعـدة التعلـيم  وا 
ارتــبط بالرغبــة فــي تحقيــق االســتقالل الــوطني والتحــرر وتطــوير المجتمــع فــي 
كل نواحي الحياة، لذلك ليس غريبا  في إن التعلـيم الرسـمي الحـديث فـي قطـر 
قــد صــار مصــدرا  مهمــا  مــن مصــادر نقــل المعرفــة، وتبــادل الخبــرات، والســعي 
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لتنميــة المســتدامة وكــان وراء ذلــك كلــه عــدد مــن المــربين والسياســيين باتجــاه ا
والمفكــرين القطــريين الــذين يحــق لنــا ان نفخــر بهــم لــدورهم المهــم فــي وضـــع 

 أسس النهضة التعليمية المباركة في قطر العزيزة.
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The First Beginning For The Rise of Modern official 

Education In Qatar 

 

 

Prof. Dr. Ibrahim Khalil Al – Alaff 

 

Abstract 
 National History of education in Arab Gulf States varies too 

much. Some States like Iraq have educational history retuns back in 

its roots to the second half of 15th
 century. We find that modern 

official education is considered a new phenomenon in all other 

states like Qatar which started in 1592’s. The Paper follows up the 

rise and development of the official education till the beginning of 

the 11st
 century. 
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