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الهدف : بهدف هذا الدليل إلى التشجيع  على تعليم تقني ومنهي شامل لالشخاص من 
ذوي اإلعاقة  وبناء عليه فقد تولى إعداد هذا التقرير نخبة من الخبراء واملستشارين في 
الثانوي والتعليم والتدريب املنهي لذوي اإلعاقة والتأهيل املنهي  التعليم ما بعد  مجاالت 
والنفاذ إلى املعلومات واالتصاالت في بيئات ما بعد التعليم الثانوي والتخطيط لتقديم 

الخدمات.

مقدمة :

ملستقبل  وإعدادهم  مواطنيها  بتعليم  كبيرا  التزاما  نفسها  على  قطر  دولة  قطعت  لقد 
اقتصادي قائم على املعرفة وال يعتمد على عائدات النفط حيث تتطلع قطر ملستقبل 
واعد للجميع، بمن االشخاص من ذوي اإلعاقة، ولجعل ذلك حقيقة واقعية، نرى أن 
توسيع مصادر التعليم والتدريب التقني واملنهي سيكون هو السبيل لتحقيق هذه الرؤية.

الصادرة  والتوصيات  املبادرات  اعتبارها  في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  اتخذت  وقد 
عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة املعروفة )اليونيسكو( بشأن التعليم 
والتدريب التقني واملنهي عند وضع سياسته حيث أن هناك عدد قليل للغاية من األبحاث 
املتعلقة باملمارسات املبنية على األدلة املتعلقة بتعليم ذوي اإلعاقة فيما يخص التعليم 
والتدريب التقني واملنهي ولكن هناك عدد هائل من األبحاث املمتازة وأفضل املمارسات 
تلك  بعض  تتناول  الثانوي.  بعد  ما  التعليم  إلى  واالنتقال  الثانوي  بالتعليم  املتعلقة 

املمارسات التعليم ما بعد الثانوي ولكن ال تتوفر أبحاث كافية حول ذلك.

يلخص هذا الدليل  االستراتيجيات والنماذج التي أثبتت فعاليتها في تعليم االشخاص من 
ذوي اإلعاقة في جميع املراحل بداية من مرحلة ما قبل املدرسةوانتهاء بالجامعة .

. كما يبين الدليل أن دولة  قطر ليست فقط قادرة على استخدام هذه اإلستراتيجيات في 
تأسيس تعليم تقني ومنهي على أعلى مستوى ولكن أيضا بإمكانها تحديد املصادر وتأسيس 
التحالفات لتلعب دورا رائدا في تحديد أفضل ممارسات التعليم والتدريب التقني واملنهي 
تأسيس  والصناعة ومن خالل  األعمال  التعاون  مع قطاع  الدولي من خالل   للمجتمع 
واالتصاالت  واملعلومات  املساعدة  التكنولوجيا  خدمات  وتوفير  مركزي  داعم  تقييم 
لقطر ومن خالل االدليل في النتائج كعادتها مما  يعزز من كونها دولة رائدة في هذا املجال.

إن عدد سكان العالم 7.5 مليار نسمة، يعيش منهم 10.7% نسبة فقر مدقع في العالم ، 
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ومن بينهم 1 مليار أي ما يقرب من 15% من االشخاص من ذوي اإلعاقة )البنك الدولي(، 
وترتفع معدالت اإلعاقة في الدول النامية، وبين الفقراء والنساء واألقل تعليما، وبسبب 
تزايد السكان الذي يستهلك موارد أكثر ويؤثر على التنمية االقتصادية والتغير االجتماعي، 
يعتبر دمج االشخاص من ذوي االعاقة في التعليم والعمل أهم املفاتيح ملستقبل أفضل، 
وقد أقرت الدول بأهمية التعليم والتدريب التقني واملنهي في تطوير الحالة االقتصادية، 

مما يحد من الفقر واملرض والعجز وحرمان الشباب من حقوقهم.

 وقامت منظمة اليونسكو في العقد املا�ضي بتأسيس املشروع الدولي للتعليم والتدريب 
التقني واملنهي؛ لتناقش األهداف واملبادرات املناسبة.

جوانب  يشمل  مصطلح  بأنه  واملنهي  التقني  والتدريب  التعليم  اليونسكو  عرفت  ولقد   
العملية التعليمية من تعليم عام ودراسة التقنيات والعلوم واكتساب املهارات واملواقف 

العملية املتعلقة باملهن في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية.

 وأشارت إلى مسلمات للتعليم والتدريب التقني واملنهي، وهي:

أنه جزء ال يتجزأ من التعليم العام.  -

وسيلة لإلعداد للمجاالت املهنية، وإعداد مواطن قادر على تحمل املسؤولية.  -

أنه أداة لتعزيز بيئة سليمة ومستدامة.  -

وسيلة تحد من الفقر.  -

وتشير اإلحصاءات إلى أن ثلثي االشخاص من ذوي اإلعاقة عاطلون بالرغم من الدراسات 
تبين  أنهم يتمتعون بفرص أفضل في البقاء في العمل، وقد توصلت دراسة أسترالية إلى 
أن رفع مستويات العمالة من االشخاص من ذوي اإلعاقة يؤثر بشكل كبير على الناتج 

املحلي.

 كما أن دمج الجميع في املساهمة في تقدم املجتمع يتم من خالل جودة التعليم وعالقته 
باالحتياجات االقتصادية، حيث يوفر التعليم الجيد الفرصة لكسب املال، مما ييسر 
االقتصادي  االزدهار  في  ليساهموا  للمستقبل،  وإعدادهم  لألطفال  املناسبة  التنمية 

ملجتمعهم.
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قطر ملتزمة بتعليم على مستوى عاملي:

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق  التعليم للجميع بتوقيعها على  التزمت قطر بتوفير   لقد 
دولة  وهي  كافة،  القطاعات  في  التحتية  البنية  ودعمت  اإلعاقة،  ذوي  من  االشخاص 
الثالثين، ويبلغ عدد سكان قطر  السكان تحت  أكثر من 60% من  شباب، حيث يوجد 
السكان  من   %1-50 من  يقرب  اإلعاقة  لذوي  اإلجمالي  والعدد   ، شخص  مليون   2.57

وبالتقديرات العاملية 15% من السكان )منظمة الصحة العاملية(.

 يعود ذلك إلى عاملين :

شمول هذا الرقم لعدد الوافدين الذين يقدمون إليها للعمل.  -

وجود بعض اإلعاقات الغير مبلغ عنها بسبب قصور في البنية التحتية.  -

ولقد تبنت قطر التعليم للجميع كهدف لها في رؤيتها 2030، فتبنت وزارة التعليم خطة 
لتحسين التعليم العالي والتدريب التقني واملنهي لتبني اقتصاد يقوم على أفضل املعايير 
العاملية، ودونت في دستورها بتوفير التعليم لكل املواطنين ورؤيتها الوطنية 2030، حيث 
-2011 والتدريب  التعليم  قطاع  )استراتيجية  بها.  أسا�ضي  ركن  البشرية  التنمية  تعتبر 

 12 الصف  وحتى  األطفال  رياض  من  التعليم  تطوير  االستراتيجية  وتتضمن   ،)2016
والتعليم ما بعد الثانوي.

تعليم  برامج  وضع  في  للمساعدة  النماذج  أفضل  تحديد  الدليل   هذا  من  الغرض  إن   
وتدريب تقني ومنهي يشمل االشخاص من ذوي اإلعاقة، وتحديد االستراتيجيات وتقديم 

الحلول للنفاذ إلى التعليم . 

املبادرات الدولية الداعمة للتعليم والتدريب التقني واملنهي:

اليونسكو – UNEVOC 2013، تقرير معالجة بطالة الشباب من خالل التعليم   -
والتدريب التقني واملنهي.

التقني  والتدريب  التعليم  بشأن  الثالث  الدولي  املؤتمر  تقرير  شنغهاي،  اتفاقية   -
واملنهي. شنغهاي، 14-16 مايو 2012

العامل املشترك  التقني واملنهي من الفريق  التعليم والتدريب  املؤشرات املقترحة لتقييم 
تنفيذ  تخص  دولية  دراسة  وهي   2013 الصفر  مشروع  وتقرير   ،)2012( الوكاالت  بين 
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اتفاقية حقوق االشخاص من ذوي اإلعاقة ، كما أن هذا الدليل يقدم نصائح الخبراء في 
إطار عملي مو�ضي به في اطار النفاذ واملشاركة في تقييم نماذج التعليم  والتدريب التقني 

واملنهي من أجل تعزيز املساواة والدمج .

الدمج يبدأ بالتعليم العام:

التقني واملنهي يعتمد على أن شخصا من كل ستة أشخاص سيكون  التعليم   ان ظهور 
مناسب للحصول على إعداد أكاديمي جيد؛ لذا تم التركز على مهن محددة في البداية، 

وهذا املنهج يمثل عقبة أمام نجاح طالب برامج التعليم والتدريب التقني واملنهي.

 التعليم العام في املدرسة الثانوية من األمور الرئيسية قبل الدخول في برنامج التعليم 
والتدريب التقني، وبسبب ترك الطالب املدرسة الثانوية في وقت مبكر في بعض الدول 
فشلوا في تطوير مهارات التعليم املطلوبة للنجاح، وكانت الشكوى من املوظفين الجدد 
الدراسية  الواجبات  التقنية تخصص  املدارس  وفي  والكتابة،  القراءة  إتقانهم  من عدم 
تواجه  الدول  من  كثيرا  أن  كما   ، والكتابة  القراءة  تنمي  التي  السنةاألولى  في  للطالب 

مشكالت الطلبة املتسربين من التعليم، حيث تشكل لديهم صعوبات تعلم.

 والبد أن يتقن الطالب الحروف األبجدية في رياض األطفال، والقراءة والفهم قبل الصف 
والكتابة  القراءة  إتقان  عدم  سبب  عن  املبكر  الكشف  يتم  حيث   ، االبتدائي  الثالث 

والفهم، وتوفير العالج املناسب.

التقييم والتدخل املبكر:

 ان مستوى الطفل املتوقع يتوقف على الكشف املبكر عن أي إعاقة تضعف من أدائه، 
وبمجرد تحديد اإلعاقة يتم تحديد العالج مما يضمن التقدم للطفل في التعليم، ونتيجة 
لظهور اآليباد والتابلت تم توفير العديد من التطبيقات املصممة للمساعدة على النطق 
والكالم، ومعالجة االمور املتعلقة بالقيود الجسدية باستخدام التكنولوجيا املساعدة 
للقدرة على النفاذ الرقمي للبرامج ووسائل االتصال, كما أن اإلعاقات الحسية يتم توفير 

تجهيزات خاصة بها وخدمات محددة لتحقيق النجاح، وفيما يلي بعض :
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مؤشرات  إعاقات وصعوبات  التعلم الشائعة:

مشكالت في املهارات اللغوية )عسر القراءة(.  -1

مشكالت في تعلم الرياضيات )عسر الحساب(.  -2

مشكالت في الكتابة باليد )عسر الكتابة(.  -3

مشكالت في التنسيق الحركي )خلل األداء(.  -4

مشكالت في الكالم )الخلل اللفظي(.  -5

اضطراب املعالجة السمعية املركزية.  -6

صعوبات في التعلم غير اللفظي.  -7

العجز الحركي البصري.  -8

عسر الكالم.  -9

10- خلل في التخطيط والتنظيم والذاكرة.

 ومن خالل اإلعداد الجيد واستراتيجيات التدريب والكثير من التطورات في التكنولوجيا 
الحديثة يمكن التغلب على صعوبات التعلم، فقد أتاحت تقنيات الحاسب اآللي ومميزات 
الذين يعانون من  الكتب االلكترونية  والتطبيقات فرصة لالرتقاء بمستوى  إلى  النفاذ 

صعوبات التعلم.

ممارسات الدمج الناجحة في التعليم العام:

إلى  يؤدي  العام  التعليم  فصول  في  اإلعاقة  ذوي  الطالب  دمج  أن  األبحاث  أثبتت  لقد   
بعض  بإستخدام  يو�ضي  كما  اآلخرين،  على  التأثير  دون  لهم  متقدمة  نتائج  تحقيق 

االستراتيجيات التي أدت إلى نتائج إيجابية، ومنها:

تطبيق التصميم الشامل للتعليم على جميع الطالب.  -1

دمج الطالب ذوي اإلعاقة في الفصول الدراسية للتعليم العام.  -2

استخدام التعليم  بواسطة األقران.  -3

التعليم التعاوني.  -4

تعديل املناهج ومهارات التعلم .  -5
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التصميم الشامل للتعليم:

 أن تراعي خطة املعلمين احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة، وتعديل املناهج الدراسية  على 
خالف املنهج التقليدي .

دمج الطالب ذوي اإلعاقة في فصول التعليم العام:

فصول  في  اإلعاقة  ذوي  الطالب  بدمج  عامين  ملدة  استمرت  ودراسة  بحث  إجراء  بعد   
الطلبة العاديين، توصل البحث إلى نتائج إيجابية، حيث حقق 41.7% من الطالب ذوي 

اإلعاقة تقدما في مادة الرياضيات، مقابل  34% في الفصول الخاصة.

التعليم التعاوني:

املادة  في  خبير  أحدهما  املعلمين  من  اثنين  على  تعتمد  التي  التدريس  أشكال  من  وهو   
واآلخر حاصل على تدريب خاص لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة، وهذا النموذج يستخدم 
لتعليم جميع  املعلمان معا  العاديين، ويعمل  الطالب ذوي اإلعاقة  مع  في فصول دمج 

الطالب، ولكن املستفيد األكبر الطالب ذوي اإلعاقة.

التعليم بواسطة األقران:

 
ً
تحسنا اظهرت  املدمجة.حيث  الدراسية  الفصول  في  الفعالة  االستراتيجيات  أحد  وهو 

 
ً
واندماجا ايجابية  أكثر  الطالب  يجعل  .مما  اإلعاقة  للطالب ذوي  األكاديمية  النتائج  في 

الطالب فوائد كبيرة عند تدريس  التعلم  وبالتالي يحقق  في عملية  الفعالة  في املشاركة 
املواضيع بانفسهم في بيئة تعليمية ايجابية .

تعديالت املناهج الدراسية:

 وتقوم على اختيار املواد، وتوفير الدعم اإلضافي لتسهيل التعلم، ويفيد هذا الدعم جميع 
واستراتيجيات  الداللية  والخرائط  الذاتي  التنظيم  استراتيجيات  كإستخدام  الطالب 

التساؤل والتصور.

نتائج الدمج غير األكاديمي:

 إن دمج الطالب واتقانهم للمحتويات الدراسية ال يكفي إلعدادهم ملرحلة ما بعد التعليم 
.
ً
 أو وظيفيا

ً
 أو مهنيا

ً
الثانوي سواء تقنيا
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الحاجة إلدراج التعليم الوظيفي في التعليم الثانوي:

أسباب الحاجة للتعليم الوظيفي: 	

ان الحاجة التي دعتنا لذلك هي تنمية الوعي حول ما هو العمل وما هي الوظيفة والعلم 
االقتصادي والحاجة إلى اختيار املهنة.

أفضل املمارسات في التعليم الوظيفي: 	

يجب على الطالب أن يكونوا على دراية بإقتصاد البالد لفهم الفرص الوظيفية املتاحة 
أمامهم، من الناحية املثالية حيث سيقوم بتجربة بيئات العمل من خالل عمل محدد 

للسماح له بتحديد مستوى اهتمامه.

نماذج ناجحة للتعليم الوظيفي:

-نموذج إنجاز قطر الذي يقوم على غرار جونيور أتشيفمنت, نموذج ممتاز في جميع 
املدارس االعدادية والثانوية .

- نموذج فيفث ستريت بيكرز وهي مؤسسة أعمال ما بعد املدرسة يديرها مجموعة 
من طالب املدرسة املتوسطة في فصول االقتصاد املنزلي قاموا بعمل منتج كعك » 
كوكيز » مخبوز فقد قام الطالب باختيار من بينهم موظفين للشركة ووزعوا عليهم 

مسؤوليات العمل.

التوجيه الوظيفي:

تشارك الحكومة في جانب من التعليم الوظيفي بدمجه في منهج التعليم العام بتعزيزه 
بالتوجيه الوظيفي في السنوات األخيرة من التعليم العام من خالل تتبع فرص التوظيف 
في القطاعات االقتصادية األكثر أهمية كالرعاية الصحية وتكنولوجيا الحاسوب وقطاع 

الضيافة.

الجمع بين فرص املدرسة الثانوية وما بعد املدرسة الثانوية:

ثانوية توفر  في مدرسة  املزدوج  التسجيل  إمكانية  التي توفر  املدارس  الكثير من   يوجد 
بين  أوقاتهم  الطالب  ويقسم  الجامعة  في  التسجيل  أو  واملنهي  التقني  والتدريب  التعليم 
معتمدة  بشهادات  ويتخرجون  الثانوية،  املدرسة  بعد  ما  والفصول  املدرسة  فصول 

تجعلهم مستعدين لدخول سوق العمل.
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االنتقال إلى التعليم ما بعد الثانوي:

أفضل ممارسات االنتقال:

فرصة  ترتفع  البرنامج  في  املشاركين  الطالب  ان  ثبت  الفني:  والتعليم  التوظيف  برامج   
حصولهم على الوظيفة .

ولتحقيق النجاح األكاديمي يجب تحقيق املهارات األساسية اآلتية:

)Self-advocacy  ( .املناصرة الذاتية -

- معرفة نقاط قوة والتحديات وكيفية مواجهتها.

- اتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب والكمبيوتر في بعض املجاالت.

- املثابرة.

- مهارات البقاء األكاديمي، متى يطلب املساعدة وأين وكيف يطلبها واملتابعة وتخطي 
العقبات املاضية.

نماذج ناجحة لبرامج االنتقال:

 إن نجاح إطار العمل يتطلب خمسة عوامل أساسية:

تأدية فروض بعد  العمل املجتمعي  في خبرات  التحضير املدر�ضي كاملشاركة  تتيح تجربة 
املدرسة الثانوية بدرجات أو بدون.

يتضمن التحضير الوظيفي مجموعة من األنشطة التي يتعرف من خاللها الطالب على 
الوظائف.

مهاراتهم  وتطوير  الشباب  استقالل  على  والقيادة  الشباب  تنمية  أنشطة  تساعد 
االجتماعية.

تساعد أنشطة الربط الطالب على تنفيذ الخدمات والدعم واألنشطة الضرورية   -1
للنجاح.

تركز أنشطة مشاركة األسرة على إشراك األبوين وأعضاء األسرة لتسهيل النمو   -2
االجتماعي والعاطفي والبدني لذوي اإلعاقة .
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استراتيجيات الدمج في التعليم ما بعد الثانوي )بما في ذلك التعليم والتدريب التقني 
واملنهي(:

- مؤهالت املعلم في التعليم والتدريب التقني واملنهي:

البد من توافر مهارات تضيف إلى املهارات األكاديمية وال تكون بديلة عنها، وهي:

الخبرة الروتينية فالبد أن يكون املعلم ماهرا.  -1

قدرة املعلم على قبول التحديات والتعامل مع األمور الغير روتينية بإيجابية.  -2

إجادة القراءة والكتابة.  -3

مهارة الصنعة فالبد من توافر الوعي املنهي.  -4

تبني املواقف العملية.  -5

مهارات العمل والتعلم مدى الحياة.  -6

- مسارات مرنة:

ان التعليم والتدريب التقني واملنهي الينبغي ان يمثل نهاية الطريق بل ينبغي دمج املسارات 
التي تؤدي إلى التعليم العالي في الجامعات أو بناء مستويات أعلى في املدراس الفنية .

نموذج :

ليسون ليرند: هي دورات أكاديمية في التعليم والتدريب املنهي تعادل املقررات الجامعية 
والتدريب  التعليم  كخريجي  االنتقال  من  الطالب  تمكن  درجات  لها  يكون  أن  وينبغي 
التقني واملنهي إلى الدراسة الجامعية.ويتطلب ذلك أنشاء نظام معادلة املواد بين جميع 

مؤسسات التعليم مابعد الثانوي .

أفضل املمارسات لدعم طالب التعليم والتدريب التقني واملنهي من ذوي اإلعاقة.

ولتحقيق ذلك يجب أن تكون الخدمات املقدمة شاملة وقابلة للنفاذ.

تخطيط االنتقال.

في  املدر�ضي  للنظام  املمنوحة  االنتقال من املسؤولية   من 
ً
االنتقال سلسا يكون  أن  البد 

مدرسة الثانوية إلى املسؤولية الفردية الكاملة بعد املدرسة الثانوية.
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خدمات دعم الطالب ذوي اإلعاقة خالل التعليم والتدريب التقني واملنهي.

حتى  الثانوي  التعليم  مرحلة  بعد  اإلعاقة  ذوي  الطالب  لدعم  خدمات  توافر  من  البد 
للنفاذ,والبرامج والتطبيقات  قابلة  أماكن مركزية. وتوفير كتب مدرسية  في  وإن وجدت 

التكنولوجيا املساعدة لدعم التعليم واالنتاج .

نماذج ناجحة للخدمات.

إن من أهم النماذج الناجحة هو مركز أماك أكسيس أبيلتي “Amac accessibility”  في 
معهد جورجيا للتكنولوجيا.حيث ان الخدمات التي يقدمة أماك تتوفر في قطر سواء في 

الجامعة أو مركز التكنولوجيا املساعدة ) مدى  (

شراكات من أجل توظيف خريجي التعليم والتدريب التقني واملنهي.

تخدم الشراكات املبرمة مع قطاع األعمال طالب التعليم والتدريب التقني بعدة طرق:

.
ً
توفر التدريب أثناء العمل الذي يعتبر ضروريا  -1

2-  يؤدي التدريب على العمل إلى الحصول على وظيفة في حالة النجاح.

تمثل مرجع محتمل للطالب الذين ليس لهم خبرة.  -3

تتيح فرصة ممارسة مهارات التفاعل االجتماعي الالزمة لسوق العمل.

نماذج ممكنة لتوظيف التعليم والتدريب التقني املنهي:

برنامج والجرينز ديفيرستي » walgreent diversity  “  هو مركز يوظف عاملين من ذوي 
من  مؤهلين  أشخاص  بأشراك  يقوم  .حيث  العاملين  من   %42 نسبتهم  وتشكل  اإلعاقة 

ذوي اإلعاقة لتنويع القوى العاملة لديهم . 

 نموذج :

لقد كافحت أنجيال ماكي مدير التوعية الوظيفية في مركز توزيع والجرينز في أندرسون، 
فبالرغم من حصولها على املاجستير إال أن أصحاب العمل ركزوا على التلف الدماغي 

“ walgreent diversity »الذي تعاني منه حتى تم توظيفها برنامج والجرينز
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الدروس املستفادة من التعليم والتدريب التقني واملنهي من جميع أنحاء العالم:

 لدمج االشخاص من ذوي 
ً
 خاصا

ً
 واسع النطاق كما تخصص تمويال

ً
كندا: تقدم دعما

الإلعاقة.

مصر: تعالج الحاجة لخلق فرص عمل خاصة لذوي اإلعاقة والنساء وغيرهم من الفئات 
الضعيفة.

أثيوبيا: هناك دراسة واحدة  وحددت سبعة توصيات لتحسين التعليم، وهي:

تطوير مؤهالت التعليم والتدريب التقني لتحفيز املعلمين.  -1

تطوير املعايير املهنية أو الكفاءة.  -2

إجراء التقييم املنهي ومنح االعتماد.  -3

العمل مع مؤسسات التعليم والتدريب التقني املعتمدة بمصداقيتها.  -4

إجراء بحث حول فعالية ونتائج التعليم.  -5

بناء الشراكات وإشراك أصحاب املصلحة.  -6

دمج خدمات داعمة أخرى كالتمهن والتوجيه املنهي.  -7

فنلندا:  توفر الحكومة برامج التعليم والتدريب التقني واملنهي والتعليم املستمر لتحسين 
احتياجات قوى العمل.حيث توفر برامج تدريب في مجال التكنولوجيا واألعمال والصحة 
لكي تمكن الطالب من الحصول على مؤهل منهي في التعليم والتدريب التقني واملنهي ضمن 

متطلبات الحصول على املؤهل .

 يتضمن التكنولوجيا في تعليم 
ً
أسبانيا: وضعت مؤسسة »ونس فونديشن » تدريبا مهنيا

العالج الطبيعي، فوجدت املكفوفين يبلون بآلء حسنا عند عملهم كمعالج طبيعي.

 سنغافورة: وضعت أربع خطط ملرحلة تحول التعليم والتدريب التقني واملنهي على خمس 
سنين مما أدى إلى ريادتها في املجال التعليمي.

) نظرة  بأجراء بحوث حول  املرحلة االولى : شيدت عشرة مراكز ومقرات بحثية تقوم 
اصحاب املصلحة لألشخاص ذوي اإلعاقة (
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التي تقدمها من خالل إضافة خدمات للطالب عبر  املرحلة الثانية : تحسين الدورات 
شبكة االنترنت ونظام التعليم االلكتروني .

املرحلة الثالثة : قيام معهد التعليم الفني والتقني برفع مستوى املواظفين العاملين لديه 
وتأسيس شراكات مع شركات عمالقة مثل« مايكرسوفت«  - » أ ي بي إم » إلنشاء مراكز 

تعلم مالئمة الحتياجات القطاع الصناعي .

التعليم  وقيمة  أهمية  لتوصيل  شاملة  وتوعية  تسويق  حملة  أطالق  املرحلة الرابعة : 
والتدريب التقني واملنهي للقطاع الصناعي واملجتمع .

التوصيات :

إنشاء مركز للنفاذ على أعلى مستوى لخدمة قطر واملنطقة.  -1

نظام  بناء  عند  األدلة  على  املستندة  املمارسات  حول  متخصص  بحث  إجراء   -2
التعليم والتدريب التقني واملنهي املثالي.

حيث يفتح البحث الفرصة أمام قطر للبحث وتوثيق جهودها تجاه  ) التعليم للجميع 
( مما يخلق  فرصة لدعم رؤية قطر 2030 .

واملنهي  التقني  والتدريب  للتعليم  الدولية  املمارسات  ألفضل  املثالي  النظام  بناء   -3
الشامل.

وذلك من خالل وضع الرؤية املؤسسية بخطة تلزم الوزارات املعنية لدمج االشخاص  
ذوي  اإلعاقة .
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خاتمة :

في  فعاليتها  أثبتت  التي  والنماذج  االستراتيجيات  بعض  تطبيق  على  قطر  دولت  عملت 
تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع املراحل بداية من مرحلة ما قبل املدرسة وانتهاء 
أعلى مستوى كما عملت على تحديد  تقني ومنهي على  تعليم  تأسيس  بهدف  بالجامعة.  
أفضل ممارسات التعليم والتدريب التقني واملنهي للمجتمع الدولي من خالل بناء املدارس 
وتوفير  مركزي  داعم  تقييم  تأسيس  خالل  ومن  والصناعة  األعمال  قطاع  مع  بالتعاون 
خدمات التكنولوجيا ، و تبنت قطر التعليم للجميع كهدف لها في رؤيتها 2030 وبدأت 
لتبني اقتصاد يقوم على أفضل  التقني واملنهي  العالي والتدريب  التعليم  بخطة لتحسين 

املعايير العاملية، ودونت في دستورها بتوفير التعليم لكل املواطنين .

تعليم  برامج  وضع  في  للمساعدة  النماذج  أفضل  تحديد  الدليل  هذا  من  الغرض  إن   
وتقديم  االستراتيجيات  وتحديد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  يشمل  ومنهي  تقني  وتدريب 

الحلول للنفاذ إلى التعليم .
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