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  ,,,حفظها اهلل ورعاها     سند مبنت ناصر ال صاحبة السمو الشيخة  موزه

 دارة رئيسة مجلس اإل
 للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  مؤسسة قطر

  ـ قطر  الدوحة  
 

 ,,رحمة اهلل وبركاتوالسالخ عميكخ  و 
وجةد  , اليالعةخ لمؤسسةا  البحةا العممةي والتعمةي برعايةة سةموكخدراكي العميث إنطالقًا مد إ    

آمةةةةاًل أد يجةةةةد ىةةةة ا " لعربيةةةةة لمبحةةةةوا والدرسةةةةا  ا المدرسةةةةة" ث مشةةةةرو  نفسةةةةي بمسةةةةرأ كبيةةةةرأ أر ةةةة
عنايةةةة سةةةموكخ الشأنةةةية وأد يح ةةةى , ى تأسيسةةةوود العةةةرل عمةةةييمالمشةةةرو  الةةة   يعمةةةح ا كةةةاد

ىةةا نةةة التعميميةةة  وترعاالمدي التةةي تتعةةاود معيةةابتشةةجيعكخ وأد يكةةود مةةد المشةةروعا  ا كاديميةةة 
  لمكميةةةا  الجامعيةةة  ومراكةةة  ار دوا   سةةةت الح عممةةيحيةةةا تتةةو ر حريةةةة أكاديميةةة وا  , مؤسسةةة قطةةر

 .البحوا 
رسةةةة تيةةةدت إلةةةى تشةةةبيج  جيةةةود د ةةةاد المد الم تةةةرأل ا ولةةةي المر ةةةث لسةةةموكخ وكمةةةا يتمةةة  مةةة    
مييد العةةرل  ةةي الةةداأح و ةةي الميجةةر وتفعيةةح دورىةةخ الجمةةاعي  ةةي إنتةةا  معر ةةة مشةةتركة كةةاديا 
ة والعمةةةوخ البينيةةةة  ا  العالقةةةة نسةةةانيوا  مةةةح بالةةة ا  وبةةةا أر  ةةةي مجةةةاح العمةةةوخ ا جتماعيةةةةأ 

 .بأوما  المنط ة العربية
 لةةى تطةةوير بيةةةة ا ترامةةيةرسةةة  انيةةا تسةةعى إدسةةد داةةةرأ المشةةاركة  ةةي نشةةاطا  المتةةى تتوح    

لي جانل التركي  إ ى ا. عد طريث موقد عمى شبكة المعموما  بالمغة العربية  لمتوانح عد بعد
وعا  ر  يد بالمغة العربية مد أالح المشةطالل العمخ الناط وعمى التوانح المباشر بيد العمماء 

ا  سةةيث بةةرامد لمدراسةةتن لةةىؤتمرا  والمةةدارا النةةيفية ونةةوً  إلنةةدوا  والمةةاو  البحثيةةة المشةةتركة
البحةةوا والتعمةةيخ سةةة عمةةى ربةةط بةةرامد ومشةةروعا  ر دوسةةوت تحةةرم الم. العميةةا وتنفيةة  جةة ء منيةةا
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توثيةةةث نةةةالتيا بمراكةةة  النشةةةاطا  ا قتنةةةادية حتياجةةةا  المجتمعةةةا  والةةةدوح العربيةةةة و الي باالعةةة
 . خ وال طا  الأام ا ي ال طا  الع وا جتماعية

قمةي عنةدما كنة  أ 9191و  قديمةة تعةود إلةى عةاخ ر ومما ىو جةدير  بالتأكيةد كةود  كةرأ المشة   
د أةالح دركة  مة  ةد أ .معةة ىةار رد وعمةى نةمة بجامعةة أكسةفوردداخ عاميد  ي جاتفرغًا دراسيًا 

كةةةخ ىةةةي حاجةةةة العةةةرل إلةةةى , احتكةةةاكي بيةةةاتيد الجةةةامعتيد العةةةري تيد الراةةةةدتيد  ةةةي إنتةةةا  المعر ةةةة
ا  ا  العالقة بالحامةر مية وجيا  ن ر عربية  ي ال مايوتن عمى إنتا  المعر ةجامعا  قادرأ 

مةى ع ةد ل ةاءا  واتف نةا عرد ديمييد العةرل  ةي جامعةة ىةار كةا عرم  الفكرأ عمةى ا  .والمست بح
ة كاديمييةةميةةا تتةةو ر ليةةا حريةةا  أالعامعةةة عربيةةة لمبحةةوا والدرسةةا  سةةيا جتأ مكانيةةةلمتفكيةةر  ةةي إ
سةةت اللة عم د شةةارج  ةةي تمةةج الم ةةاءا  كةةح مةةد ا سةةات أ الةةدكاترأ الكةةراخ محسةةد وقةة. ةيةةار دة وا  ميةةوا 

وكنةة  عمةةى نةةمة تشةةاور مةةد النةةديث . لةةد  ومحمةةد عمةةوادوليةةد الأا, عبةةد الحميةةد نةةبرا, ميةةد 
 . كسفورد أستا  روبر  مابرو مد جامعة ور حسد نعمو والدكتور ىشاخ شرابي وا كتدال

ي ومةا تعانيةو بةست ح ةاةث الواقةد العر واجيتني مد ا  9191ا عد   ي عاخ ولكنني عندم      
دار  لجامعةةة تةةو ي ونةةعوبا دوح العربيةةة مةةد   ةةداد لمحريةةا  ا كاديميةةة الةة ر إسةةت الح عممةةي وا 

كمةةا ينةةعل تةةو ير تمويةةح غيةةر  مةةدالةة   يتسةةحيح معةةو وجةةود م ةةر عربةةي آ مةةرا . بحةةوا جةةادأ
ركةة   عمةةى مشةةروعا  د تتةةوا ر  ةةروت مواتيةةة و كةةرأ الجامعةةة إلةةى أنةةر   عةةد  ن ا. مشةةروط

عمةةةى    مر رو  دراسةةةا  التنميةةةة  ةةةي جامعةةةة قطةةةر ومنتةةةد  التنميةةةة  الةةةمشةةة, بحثيةةةة محةةةدودأ منيةةةا
اطية  ي البمداد العربية ال   يتأة  مةد أكسةفورد م ةرًا ر  سا  الديماعاخ  ومشرو  در  79سو  تأسي

 .عاخ  91مر عمى إنشاةو لو وال   
دث  حوليا مد عدد مد ا ندقاء لى  ىني  تحو ي السنوا  ا أيرأ عادأ الفكرأ ة ا مح ة إ     

يعًا لفكةةةرأ تأسةةةيا مدرسةةةة عربيةةةة لمبحةةةوا ا ىتمةةةاخ  وجةةةد  مةةةنيخ تشةةةجو  أنةةةحال ا أتنةةةام
عيةةةا عمةةةى مرحمةةةة يمةةةد ر  تمؤقتةةةو لمنةةةر و ةةةر  ليةةةا عشةةةرأ ماليةةةيد دو ر كوديعةةةة والدرسةةةا  وقةةةد 

 . عداد حمير وا الت
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ان ةةر قاةمةةة ) قمةة  بيةةا  تنةةا   والمراسةةال  التةةيتمةة  لةةي مةةد أةةالح الحةةوار  وا وقةةد أ     
مةةةةد  711ومركةةةة  وشةةةةارج  ييةةةةا حةةةةوالي  وشةةةةمم  عشةةةةرود جامعةةةةة( المشةةةةاركيد  ةةةةي المناقشةةةةا 

ى قيةةاخ لةكةاديميود العةرل يتوقةود إأد الفكةرأ مطموبةةة وأد ا , لعربيةةا كةاديمييد النةاط يد بالمغةةا 
و تفعيح دورىخ  ي إنتا  المعر و وتنمية وجيا   دىخيو لتشبيج ج مؤسسة بحوا ودراسا  عربية

 . ة  ي مجاح تأنناتيخ يمن رعربية عم
إتنا   جة  بكتةابي ىة ا يحةدوني   ي موء ى ه الفكرأ وما تخ حوليا مد.. احبة السمو ن   

, العربيةة بةأ  نةورأ مناسةبة ت ةدرونيا والمدرسةة ا مح بةأد يكةود ىنةاج تعةاود بةيد مؤسسةة قطةر
الفكريةة  و قةادرًا عمةى المنا سةة  العمميةة مولةودًا قويةاً المدرسة العربية إلى الوجةود  تأر   كرأحتى 

  .مد والنماءمد أىخ م وما  ا    يو المعر ة نبح ي عالخ أ
 وتفمموا سموكخ ب بوح  اةث ا حتراخ والت دير

 91/91/7111الدوحة 
 عد مشرو  المدرسة العربية لمبحوا و الدراسا  

 عمي أميفة الكوار                                                      
 : مر  ا 

 سة العربية ر دلمالم ترأل ا ولي المن   حوح ا (9
 السيرأ ال اتية   (7
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