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President’s
Note

Over the last decade, Qatar University has been able to achieve outstanding success in terms of international
and regional universities ranking. Throughout those years, the university strengthened its international position,
as many of its programs and colleges were granted academic accreditation. The university’s rise of academic
excellence reflects its social obligation to develop the best academic programs and fund the right research
projects. It is working effortlessly to provide the local labor market with the best graduates who can support the
economy and help in reaching the vision and aspirations of the country.
Qatar University understands the needs of Qatar’s society and works to meet these needs through a variety of
methods that include the enhancement of the current programs and the development of new ones. Furthermore,
it works towards providing solutions to the country’s national challenges through scientific research.
Qatar University, aims since its inception in 1977, to build a comprehensive program that results in welldeveloped alumni who can interact with the needs of the society in the best mental, psychological and physical
capacities.
As part of its continuous growth, Qatar University recently launched the College of Dental Medicine to support the
drive towards a knowledge-based economy and to provide the community with outstanding medical professionals
in this important field.
At Qatar University, we believe that human development cannot be achieved in isolation from health care. This
is why the university established the Health Cluster in 2017 as a general umbrella for the Colleges of Pharmacy,
Medicine, Health Sciences and now the College of Dental Medicine.
Through this cluster, Qatar University provides the health sector in Qatar with qualified graduates who
understand the local needs and culture. The cluster will also conduct scientific research that will contribute to the
development of the health and medicine sectors in the country and beyond.
Furthermore, Qatar University celebrated National Sports Day 2019 along with the country’s prominent
institutions to consolidate the idea of integrating physical and mental health. Sports today is no longer merely
a physical exercise, it is a message of love that brings individuals from different cultures together and a bridge
between the East and the West.
Dr Hassan Rashid Al-Derham
President of Qatar University
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Celebrating
National
Sports Day
University News

Large crowds gather at Qatar University (QU) for
National Sport Day 2019, where the University
organized alongside Qatar Charity, Lekhwiya and the
Ministry of Development Planning and Statistics a
number of sporting activities for the public to take part
in and enjoy.

Qatar University hosts the Times
Higher Education (THE) Emerging
Economies Summit in Qatar under
the theme “Building University
Impact Through Resilience and
Innovation”

Under the patronage and in the presence of His
Excellency the Prime Minister and Minister of Interior
Sheikh Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al-Thani, the
Times Higher Education (THE) Emerging Economies
Summit was launched in Qatar University (QU) in
January of this year. The summit is the first event of its
kind in the Arab world with participation from over 240
researchers and educators from around the world, more
than 35 university presidents and 110 speakers, during
the three-day summit sessions.
In his opening remarks, Dr Hassan Al-Derham,
President of QU, praised the generous sponsorship
and attendance of His Excellency the Prime Minister
in the international conference. Dr Hassan pointed to
the organization of the conference as evidence of the
State of Qatar’s confident progression towards the
advancement and development in all areas. Education,
he says, is the start of any new beginning and stressed
that the summit organized by QU in partnership with
Times Higher Education is primarily aimed at measuring
the impact that universities and higher education
institutions play in the revitalization of societies of the
summits participating countries.
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In his speech, Phil Baty, Chief Knowledge Officer at
Times Higher Education stressed the importance of the
summit in shaping future policies for higher education
so that universities have a profound impact and a
proven role in supporting the economies of countries at
local levels in order to make a better world in the future.

Qatar University achieves
new heights in global
rankings

The University offered a wide variety of activities to
meet individual interests, such as football, volleyball,
badminton, cycling, horse shows, combat games,
regular fitness training and sport activities for children.
In addition to the university-wide sport day celebrations,
The Early Childhood Center at QU held a morning
celebration for the Qatar National Football Team, the
winners of the AFC Asian Cup, who made history earlier
this year, and helped to promote sports in young people
from an early age. Stars who attended the morning
portion of sport day events include Almoez Ali, Bassam
Al-Rawi, Yousef Hassan and Assim Madibo, who
interacted with children in the spirit of sportsmanship.

Qatar National Sports Day was officially issued by Emiri Decree on December 2011, which is an official
holiday for all. The annual event is held on the second Tuesday of February, every year, and was created
to uphold the value of sport and its many benefits, to educate citizens on the importance of sports in
everyday life and encourage them to practice it year-long.

The Times Higher Education Emerging
Economies Summit aims to share
experiences in building and developing
knowledge economies that will benefit
societies with emerging economies and in
developing countries.
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Deputy Prime
Minister of Malaysia
speaks at Qatar
University Lecture

President of Public Works Authority
honored at Alumni Reunion gathering
Class of 1990-1999
The QU Alumni Association organize its annual
Alumni Reunion, which in 2018 became under
the patronage of Her Highness Sheikha Moza
bint Nasser, Honorary Chairperson of the Alumni
Association. The celebration included honoring
distinguished alumni, a speech by the Alumni
Association President and presentation of gifts for
the Class of 1990-1999.
President of Qatar University Alumni Association HE
Dr Mohammed Bin Saleh Al-Sada said in his speech:
“Qatar University is the first national university and
since its inception is constantly expanding to keep
pace with international standards to achieve its
goal in becoming a pioneer, capable of preparing
graduates who contribute effectively to the future of
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Qatar. More than 45,000 students have graduated from
Qatar University, including a large number who have
assumed top leadership positions in the country.”
During this year’s ceremony President of the Public
Works Authority, Dr Eng Saad bin Ahmad Al Muhannadi, a
graduate from the College of Engineering class of 1997,
and who completed his higher education studies at Qatar
University as well, was honored.

The Alumni Reunion gathering is one of QU’s
yearly events which aims to reconnect alumni
with their alma mater, and represents an
effective link between the wonderful past and
the bright present. It is the bridge of potential
that Qatar University has pledged to keep open
for its graduates, reconnecting many old friends
and colleagues, and bringing them back to
campus for networking, communication and
entertainment.

The Honorable Dato’ Seri Wan Azizah Wan Ismail,
Deputy Prime Minister of Malaysia delivered a keynote
address yesterday at Qatar University’s (QU) lecture
entitled “The New Malaysia: Navigating the Journey
towards Convergence” in the university’s Ibn Khaldoon
Hall. The Deputy Prime Minister is in Doha along with
a number of official delegates: Hon. Ignatius Darell
Iking, Minister of International Trade & Industry; Hon.
Dato Marzuki Yahya, Deputy Minister of Foreign Affairs;
Hon. Dato’ Ir. Amiruddin Hamzah, Deputy Minister of
Finance; HE Dato Ahmad Fadil Shamsuddin, Ambassador
of Malaysia to Qatar; as well as other senior official
delegates from Malaysian Ministries and agencies.
In his welcoming note, Dr Hassan Al-Derham, President
of Qatar University said, “QU prides in developing
cooperation agreements and memorandums of
understanding with various international universities,
including universities in Malaysia. This comes from the
role that Qatar University is playing on a local, regional
and international level despite being a relatively young
university. Performance indicators such as the 2018 QS
ranking that ranked the university 36 in the “QS Top 50
Under 50” proves as a testament to Qatar University’s
achievements by global standards.”

new paradigm she is referring to is building a sense
of fraternity in humankind, a notion she says, that is
inspired by the Madinah constitution. “When the Prophet
Muhammad SAW formulated the Madinah constitution
he declared ‘kana ummatan wahidah’, verily this is one
nation.”
“There are two important elements
in creating convergence… the first
is developing strong institutions,
and the second is developing a
new breed of leaders capable of
leading these institutions and
ushering in a new era.”
The Honorable Dato’ Seri Wan
Azizah Wan Ismail, Deputy Prime
Minister of Malaysia

Dr. Wan Azizah started her keynote address by giving a
brief background on the history of Malaysia and various
past outcomes of socio-political change. She tells the
audience at QU, the steps taken following periods of
change are of particular importance, “Having change
and not managing the convergence that should come
after it is analogous to planting a tree and then not
watering and tending to it. How then do we create this
convergence?”
She began her address by explaining what she means
by convergence, “Convergence exists when various
aspects of our existence are consistent and aligned in a
synergistic manner to enable the attainment of intended
objectives. The opposite is divergence where various
aspects of a society are in contradiction with each
other.”
She adds, “An economy cannot build sustained
competitive advantage if we under-invest in human
capital development.” Dr. Wan Azizah argues that
Malaysia has to be built around a new paradigm. This
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Second Youth Forum on

“The Role of Youth in Innovation and
Sustainable Development in the State of
Qatar”

In recognition of her inspiring lifetime achievements, Qatar University recognizes

HE Sheikha Al-Mahmoud
as CSR Person of the Year 2018
Qatar University (QU) has named HE Sheikha Ahmed
Al-Mahmoud, the previous Minister of Education as CSR
Person of the Year 2018, in recognition of her inspiring
lifetime achievements in support of generations of
students, throughout her lengthy career in education.
Every year, the Corporate Social Responsibility (CSR)
Network report recognizes the achievements of the
inspiring leaders who have contributed to CSR on a
national level.
The report is issued in QU under the patronage of HE
the Prime Minister and Minister of Interior, Sheikh
Abdullah bin Nasser Al Thani, in partnership with
Qatar CSR Network; and sponsored by the Ministry of
Foreign Affairs and Qatar Post, with the contribution of
ministers, ambassadors and leading figures and the
sponsorship of major institutions.
QU is proud to announce that this season launched
under the theme of volunteering, in harmony with the
international standards of volunteering in preparation
for the upcoming 2022 FIFA World Cup. In addition, this
year’s CSR report will include a special chapter entitled
“The 21st Century Initiative for Qatar 2022: Qatar’s
Mission for Peace through Sport.”
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Dr Hassan Al-Derham, President of Qatar University
said, “HE Sheikha Al-Mahmoud is the first female
Minister of Education and the first woman in Qatar
and the GCC to hold such an important ministerial
position, which demonstrates high trust in Qatari

women’s abilities and capabilities. Her Excellency has
played a major role in the development of the social
awareness and the public vision towards education and
the involvement of all categories of the society in the
educational process. She supported the development
of a socially responsible culture that recognizes quality
education and family rights in securing the best
educational opportunities for their children.”
HE Sheikha Ahmed Al-Mahmoud said, “It has always
been the national responsibility of the independent
school system to lead the modernization process,
taking into account that the contractor, the director, the
educational and administrative teams are partners in
the social responsibility of education, which requires
that the independence of the school be established.
To compete in educational fields such as curricula,
teaching methods, the use of technological media, the
development of children’s abilities and the building of
their personalities, are all part of a great structure that
builds them and allows them to be qualified to deal with
tomorrow with balance, confidence and competence.”
The Corporate Social Responsibility (CSR) report is an
academic book that monitors the CSR progress in Qatar
and highlights the achievements of the major economic
bodies in social responsibility. The report honors CSR
leading institutions and enjoys wide media coverage.
The award ceremony includes the unveiling of a portrait
of the person of the year by a reputable artist to be held
permanently in a dedicated place at the university’s
campus, in addition to granting the named person a special
shield and a certificate.

Qatar University (QU), in cooperation with the Qatar
National Commission for Education, Culture and Science
organize the Second Youth Forum on “The Role of Youth
in Innovation and Sustainable Development in the State
of Qatar” under the slogan “A Knowledge Economy
Benefits All.”

research and showcase their ideas on social and
economic priorities. This is a valuable opportunity to
develop students and empower them through research
and the various requirements needed for the sustainable
development of the State of Qatar.”

Attending the event is QU’s Professor Mariam Al-Ali
Al-Maadeed, Vice President for Research and Graduate
Studies; Mr. Abdullah Khamis Al-Kubaisi, Head of the
Arab and Islamic Affairs Department at the Qatar
National Commission; representatives from Qatar Youth
Hostels and a number of researchers including those
interested in innovation and sustainable development.
Dr Mariam Al-Ali Al-Maadeed delivered the opening
speech saying, “This forum is a platform for the voices
of our young students, who will meet to present their

The forum aims at developing among youth the culture of scientific research and affirm their
leadership roles in creating opportunities and progress within the framework of contemporary
research and scientific methodologies and linking it to the needs of society. This forum had
sessions on various topics including: Gender Equality, Clean Water and Sanitation, Sustainable
Cities and Communities, Peace Justice and Strong Institutions and much more.
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Q&A
Campus Life
Conducts
Interview with
the Dean

‘The college will provide a
student-centered approach to
education’
As part of Qatar’s pivotal role in supporting the trend
towards a knowledge economy and achieving the Qatar
National Vision 2030, the College of Dental Medicine
launched this year to provide the community with
distinctive medical care in this vital discipline. Campus
Life speaks to Dean of College of Dental Medicine, Prof
Johann de Vries BChD, BChD (Hons), MDent, FACD,
FPFA, FICD, FADI, who gives us insight into the creation
of the college, what students can expect and the many
benefits of having a home-grown dental college in
Qatar.

12
13

How did the idea of creating a College of Dental
Medicine come to fruition? How long has this ‘been
in the works’?
The idea to have a dental college for Qatar has been
in discussion for many years, going back at least 10
years. At that time, the thinking was to start with a
few post graduate programs, which could lead to a
dental college. More recently, the National Oral Health
Committee discussed this further while developing the
Oral Health Strategy/ Pathway for Qatar on behalf of
the Ministry of Public Health. The Oral Health Pathway
recommended that a dental college for Qatar should be
established, and its main objective should be to produce
a sustainable dental workforce for Qatar.

Dean of College of Dental Medicine,
Prof Johann de Vries

How do you see your role as dean and what are
some of your first priorities?
I have been a Dean of several Dental Colleges for nearly
23 years, and I have been a Dental Academic and
Professor for nearly 40 years in South Africa, Canada,
and Australia. Therefore, I have significant experience in
leading a Dental College. A key aspect of my experience
includes the development of various programs and
initiatives in different settings, including the Middle
East. Providing leadership and direction for the new
college will be crucial in establishing the program. That
goes hand-in-hand with ensuring a quality program that
will be benchmarked with the best programs globally.
Evidenced-based education will form the basis of the
teaching and learning experience that the college
will be offering to its students in a student-centered
approach. We will partner with HMC and PHCC, as well
as other health care providers, to jointly deliver the
best outcome. In that way, we will —together— create
a college that will cultivate the most appropriate and
caring oral health care practitioners for Qatar.
How do you foresee this college contributing to the
overall health sector of Qatar in the next few years?
The college will play a significant role in health care
delivery of Qatar. The dental education model that we
will use, which is similar to dental colleges around the
globe, is based on dental students providing dental care
to patients in the final phase of the program: servicelearning. In preparation of these service-learning
experiences, the college will work closely with health
care providers in Qatar to do the necessary planning.
Dental disease is one of the most prevalent diseases in
Qatar. For instance, 88% of children of a specific age
have a dental disease. Therefore, the college will be
an integral part of the strategy to address the disease
burden.
How will the College of Dental Medicine work
alongside other colleges in QU Health?
The college is a contributing member of QU Health and
students will have the opportunity to learn and study
with the other QU Health students. This will enable
students from the different health disciplines to learn
about the benefits of interdisciplinary health care teams
and to become joint leaders of health care overall.
This is needed, because a vital part of the solution for
health care is to work in teams to address challenging,
complex health problems, working collaboratively as
students will complement and strengthen the learning
experiences of all.

What are the advantages of opening this college in
QU, a college which is already research intensive?
The advantage of QU housing this new college
will be significant. QU Health is a well-established
successful unit that has been functioning for some
time. It would therefore, be a smooth ‘start’ for the
new college program to be implemented as part of
an already successful unit. QU is the university of
choice for Qatari students and the dental program
plan can accommodate Qatari students to provide an
ongoing and sustainable workforce for Qatar. Currently
discussions are underway to have a new oral health
institute in Qatar that will be led by HMC. This will be a
significant step for the college and QU to partner with.
What advice would you give to prospective students
who want to apply to the college?
The best profession that you can join, by far!
Prospective students should talk to the many successful
Qatari dentists in Qatar to find out firsthand why these
individuals have chosen dentistry as a profession and
why they would without doubt make the same choice
again to study dentistry if they had the choose again.
For me as an individual, dentistry has provided
opportunities that may have been difficult to achieve
in other professions. From being in a private dental
practice to a long standing successful academic career,
my dental qualifications opened so many doors for me
personally and provided so many opportunities.
Are there any ways in which this college is unique?
How does it set itself apart from other colleges with
the same discipline?
The college will have a unique degree especially in the
region. The Doctor of Dental Medicine will provide an
excellent opportunity for the graduates to receive the
doctorate. The college will have a unique relationship
with the health care providers in Qatar to provide
clinical care.
As a new college, and the first of its kind in the
state, what challenges do you expect to encounter?
Any new initiative from time to time experiences
challenges during the development and implementation
phase. It is therefore, pertinent and important that
sound planning be done. Actions and the execution must
occur in a very disciplined manner and be the key focus
for the entire implementation team. When challenges
arise, we must deal with it and manage the subsequent
outcomes in the best possible way. And in doing so,
focus on the goal which is to establish a unique college
based on global standards.
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Dr Mahjoob Zweiri, Director of the Gulf Studies
Center
Language is one of the most important pillars in
shaping the identity of any individual or community. It
is the incubator of the system of values and ideas that
is based on the individual and society. Maintaining and
focusing on language is therefore an essential part of
a greater effort to promote identity and a system of
values and positive ideas. In this context, the law on the
protection of the Arabic language can be understood
and placed at the forefront, unperturbed by other
languages, instead seen as the society’s legitimate
language.

Academics:
The Law to Support
Arabic Protects our
Culture

The Emir of Qatar HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani issued on January 14 this year, Law
No. 7 on the protection of the Arabic language, which received much public attention. The law
stipulates that all governmental and non-governmental bodies should abide by the protection
and support of the Arabic language in all activities and events. It obliges ministries, government
entities, public corporations and institutions to use Arabic language in their meetings,
discussions, names, programs, publications, and in their audiovisual or written advertisements.
It also instructs universities and higher education institutions of the State of Qatar to teach in
Arabic and conduct studies and scientific researches as well in Arabic. Below is the opinion of a
number of academics at Qatar University on the importance of this law:

Dr Mohammad Mostafa Saleem, Assistant Professor,
Department of Arabic Language and Literature
The issuing of the law to protect the Arabic language,
in a society, is a vital national achievement, because
it prevents the Arabic language from being used just
as an appearance in public events. To be free from
colloquialism and foreign languages, this law is a
starting point in the phase of being empowered to use
Arabic in communication, education, learning, research,
creativity and all walks of life. This new law has gained
a lot of attention in this conscious society, where
people are eager to implement its stipulations through
public and private institutions and administrations,
allowing Arabic to have an effective presence in
society. Qatar’s institutions now have to prepare to put
the law into action, Qatar University has done well to
create the best climate that enables Arabic to be a part
of the university community. For almost two years now,
the University’s official language of communication and
the language of choice in a majority of the academic
courses and programs is Arabic. The future will be even
more promising.
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Dr Muna Al-Marzouqi, Associate Dean for Research
& Graduate Studies, College of Law
Law No. 7 of 2019 on the protection of the Arabic
language confirms the importance of preserving
the Arabic language in the society and its use in
all public and private sectors, in the business field,
education and so on. This act serves as a reminder of
the importance of Arabic in our lives, as we fear that
while the number of foreigners in the state increases,
the Arab-Islamic identity, which is a building block
of society and its Islamic, cultural and civilizational
heritage, could be lost. The protection of language is
not only the responsibility of state institutions and its
employees, but the responsibility of every member
of society to ensure that the Arabic language is used
in correspondence and communications, as well as
among family members. It is important to instill the love
and use of Arabic language in young people, even those
educated in foreign schools.

Dr Mahmoud Kaheel, Assistant Professor, College of
Arts and Sciences
The Arabic language, which represents identity
and affiliation, has faced campaigns of doubt on its
capabilities, its longevity and doubt of its ability to
adapt to modern times. To this day, the language faces
challenges that no other language is faced with. Here
we will see the importance of the language and the
reasons for why we should support it in various aspects
of life, scientific and practical, to use the language as a
remedy, to fix where it falls short and care for it, so that
it may occupy its rightful place for future generations
and the sons of our nation.
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Dr Muhammad Khalifa Hasan Ahmad, Professor
of Creed and Dawa, College of Sharia and Islamic
Studies
There is no doubt that the status of the Arabic language
in the Arab and Islamic world needs protection and
support at the scientific, educational and cultural level.
This protection must be based on government laws
and decisions to insure the implementation of this
protection. It should not be left to the opinions of the
people, because the Arab language symbolizes the Arab
and Islamic identity and its future. Arabic can be seen
as a vessel for expression for the hopes of a nation and
its future, it represents a nations independence. That is
why colonialism fought against the language, and tried
to replace it with foreign languages or colloquialism.
Here, we find and can see the importance of this law,
which requires Arabic to be the language of instruction
in education, scientific and educational research, the
language in daily life conversations, negotiations,
official correspondence, language of conferences,
treaties, agreements and contracts. We hope that other
Arab nations also adopt this law, and it becomes a
general law that all Arab and Islamic nations follow,
seeing as Arabic is the language of the Holy Quran.
Protecting it is protecting the Quran, Islam and the
Islamic identity.

Dr Rashid Al-Kuwari, Dean of College of Arts and
Sciences
This law is an important manifestation in the
development of civilization, when it is based on
preservation of the pillars and identity of society. We
believe Qatar is expressing itself, as it should, through
issuing this law. There is no doubt that Qatari society
will benefit from the efforts of the state, who through
its leadership, gave us this tool, that can be used in all
aspects of life. This direction requires institutions and
universities to prepare Arabic programs that can be
applied in various literary and scientific fields.
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Prof. Dr Mostafa Bouanani, Graduate Program
Coordinator, Department of Arabic Language and
Literature
The issuance of this law to protect the Arabic language,
is considered an important step to enhance the value
and status of Arabic in Qatari cultural and spiritual life,
as well as scientific and educational life. This law is
a conscious effort to invest in “language capital” for
the Arabic language, in communication, civilization
and economy as well. This law, in connection with the
accompanying Arabic language policy, aims at creating
a scientific, intellectual, and educational product, which
corresponds to the Arabic depth that determines the
Arabic language origins and strengthens its presence
among Arabic nations and other countries as well. It
supports its deep intentions and purposes, to place
Arabic in Qatari society first then Arabic society second.
Therefore, the law constitutes an important step to
move away from the emergence of other languages in
Qatar (languages brought by expatriates and residents)
and instills instead Arabic in its place. Instills it through
speaking, economy, and science to insure that Qatar, in
its different contexts -Arabic to Arabic, Arabic to Islamic,
Arabic to International- is capable of influence in all and
has potential to release its linguistic capital globally.
Dr Rachid Bouziane, Head of Department
of Arabic Language
One of the most important ways to maintain national
security, in any country, is to issue laws and legislations
that govern the linguistics of the society and dictate its
journey, taking care to preserve cultural interest and
to prevent imbalances that affect its identity. In this
context, the law that was passed in Qatar came to right
the balance that are of priority concern. In fact, the law
reflects the strategic vision, which does not escape
expert eye on issues concerning linguistic policy and
planning and its direct effect on a nations security, which
is linguistic security.
One of the strongest indicators of the suitability of this
law is expressed in three different legislative articles on
education and research. Articles 5, 6 and 7 is built on the
clear picture of the relationship between what should be
planned in the area of identity and belonging and culture
and most importantly, the linguistic component, with the
area of research and educational development. What
needs to be planned in these two areas are establishing
principles that enable a combination of creation of
knowledge and science, and success in maintaining a
balance of identity and strategy in the field of language,
culture and pride and loyalty to history and civilization.
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University
Achievements

Campus Life Interviews Director
of Research Planning and
Development
Dr Aiman Erbad says: We have
completed over 1484 research in
international journals

During the past few years Qatar University has
witnessed a complete upheaval in research of all fields.
This change comes as an aftermath following the
growing interest of state officials in scientific research
and their vision for the future and development of
Qatar. Campus Life met with Dr Aiman Erbad, Director
of Research Planning and Development, Research &
Graduate Studies Office, to discuss scientific research
at the University. Dr Aiman praised the environment
at Qatar University, stressing that faculty members
contribute greatly to the research efforts. He also
clarified that the University wishes to align research
efforts with the needs of the society. Below are excerpts
from this interview:
We started out by discussing research priorities in Qatar
University
Qatar University is currently revising its research
priorities in order to align the general plan with Qatar’s
overall needs. In order to support state plans, the
University will establish in the next phase new research
mechanisms that reformulate and develop scientific
research and research priorities related to health,

biomedicine, humanities, environment, energy and
finally communication and information.
What are the strategic objectives of research and
postgraduate studies?
There are four main objectives for our research and
postgraduate strategy. The first objective is to develop
and support innovation in research areas that align with
national research priorities and the economic and social
needs of society. The second objective is to provide an
environment that supports and establishes a culture of
research and innovation in the university community.
The third objective is diversifying and sustaining
sources of funding for projects and research programs.
The fourth objective is achieving excellence in graduate
programs in order to serve national research priorities
and empowering researchers to enrich the knowledge
economy of the state.
What is new in your administration today?
Research in Qatar University has increased by 422%
in four years. We have also announced university
scholarships for students and faculty, which is available

- Announcement of university
scholarships that target
students and faculty
- 17 research centers of
excellence in Qatar University
- Striving to increase patents
that protect the intellectual
property of the university
and marketing them to big
companies
- Building a system of
scientific research to increase
economic impact
18
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now for the academic year 2019 and 2020. In 2018
the University produced 1484 scientific researches
revolving around the four research priorities, published
in a variety of periodicals. Through reviewing our
comprehensive research plan, we strive to evaluate the
performance of existing research centers, and study
the possibility of launching new centers during the next
phase.
How many centers are under Qatar University?
Qatar University currently encompasses 17 research
centers in various fields. This includes: Ibn Khaldon
Center for Humanities and Social Sciences, Social
and Economic Survey Research Institute (SESRI),
Environmental Science Center (ESC), Biomedical
Research Center (BRC),
Center for Advanced Materials (CAM) and a number
of other centers each with its own specialization and
affiliated with different faculties.
What has been done about partnering with the private
sector?
Significant efforts are being made to create
partnerships with all sectors in the country and in the
industrial sector. The University is striving to market
its intellectual output and scientific research. Work is
underway to develop a quality system that not only
improves the research deliverables but also ensures
they are implemented on the ground. The University also
aims to increase the number of research grants at the
University, in the framework of establishing a research
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base that manufactures and publishes scientific
research, enriching all sectors of Qatar.
Since the deanship of postgraduate studies is affiliated
with the scientific research sector, will this be reflected
in the level of research performance and preparation?
As part of the plan to support and develop research, the
University will increase the number of research planned
for postgraduate studies. Many of the colleges are
already doing great research effort, with participation
reaching 100% in some colleges and between 70-80%
in others, depending on the nature of the program. I can
say that every faculty member in Qatar University is
also a member of our research team, effectively linking
research and teaching together in the University.
In your opinion, how can research be linked to the real
world, in order to reflect on community life?
In lieu of our ambitious plan to develop scientific
research, the University works towards its most
important goal, which is to increase scientific research
impact on the community. This is achieved in several
ways, the first, increasing economic impact by
building a system that launches scientific research
and implementation through startups, that have been
constructed on the basis of scientifically researched
results. The second way to increase the impact is to
increase patents that protect the intellectual property
of the University and market it to big companies. Third,
developing student research in doctoral and bachelor
stages and leading them towards application methods
that are important to society.

How do you plan for the future?
The Office of Research Planning & Development at Qatar University works to formulate and develop strategic
planning initiatives in research, as well as oversee its progress. The office is the channel in which the university
forms relationships with industry. The office is also responsible for developing operating procedures and resources,
tracking compliance with ethical requirements, maintaining the quality of procedures and the integrity of the
research. In addition, the office is also responsible for issues related to innovation, intellectual property, marketing
and entrepreneurship, and engaging academics and researchers to participate in the initiatives that help make Qatar
University a pioneer of research.
The office achieves its mission of cultivating excellence in research at Qatar University by promoting ethical,
innovative, impactful and collaborative research practices among its members supported by high standards of
strategic planning, development, policies and operations.
What are the main challenges you face?
There are a number of challenges, but part of our ambitious plan is to deal with challenges that deal with research
funding and increasing budgets for scientific research at a pace similar to the past, but in the wake of reduced
budgets.
How can the environment of scientific research be stimulated to be more cost-effective?
Innovation, creativity, mindset and management are all the cornerstone for economic growth. Critical innovations
and new creative ways of thinking are always behind big economic upheavals. The general characteristics of the
scientific research environment in Qatar University –which we wish for it to be- is a community environment with
collective action. This ideal environment is accessible even externally, and is aware of other competing areas. It
is an environment of curious and cognitive thirst. Creators do not start from nothing nor are they generated from
a vacuum. They live in an environment of communication between researchers, where information is circulated
ethically. In addition, it is an environment where creative ideas are scouted and given due notice.
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Student Achievements

Qatar University female students propose
ways to improve Nationally Determined
Contributions (NDCs)

Qatar University (QU) continues a tradition of offering
innovative research-based courses. The International
Investment Law clinic, which is under the umbrella
of the TradeLab clinic, is an example. Through a
combination of practice and theory, it offers a unique
opportunity to analyze thoroughly trade and investment
law and jurisprudence. Highly qualified students work
in small groups under the supervision of professors,
mentors, and beneficiaries. The students address
specific legal questions related to trade and investment
law coming from real clients. Expert-led workshops on
substantive topics related to the projects are organized.
Skills sessions are held to improve legal research,

writing, and analysis. At the end of the semester, the
group submits a written memo, a poster presentation,
and gives an oral presentation of the project.
This semester, Spring 2019, six QU law students are
participating in the International Investment Law clinic.
The students will draft a proposal aiming to improve
Qatar’s trade and investment policies in its Nationally
Determined Contributions (NDCs) under the Paris
Agreement. This clinic is conducted in collaboration
with The Graduate Institute, Geneva; and Georgetown
University, Washington, DC, and Doha; and funded under
a National Priorities Research Program (NPRP) grant.

The project is supervised by QU Press Founding Director and Oil & Gas Law Professor Talal
Al-Emadi, Sir William Blair Chair in Alternative Dispute Resolution and Law Professor Francis
Botchway, and Law Clinical Professor Rafael Brown, from QU College of Law, for the beneficiary:
the Ministry of Municipality and Environment, Office of Undersecretary for Climate Change
Affairs.
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CPH Student Wins 1st Place

in Pharmacy Category at the ASU Pharmacy Fourth
International Conference

Qatar University (QU) College of Pharmacy (CPH)
representatives showed distinguished participation at
the ASU Pharmacy Fourth International Conference, held
in Amman, Jordan, which brings together pharmacy
postgraduate students and some of the most recognized
names in pharmacy research and education worldwide.
CPH MSc student Alaa Soliman won first place for best
oral presentation award in the clinical pharmacy and
pharmacy practice category.
Ms. Soliman’s research entitled “Creation of an
Inventory of Quality Markers Used to Evaluate
Pharmacokinetic Literature: A Systematic Review,”
was conducted under the supervision of Professor
of Clinical Pharmacy and Practice, Dr. Shane Pawluk
and Assistant Professor, Dr. Kyle Wilby. Associate
Professor of Pharmacoeconomic, Dr. Daoud Al-Badriyeh
also attended the conference as one of the keynote
speakers. The conference recognizes the valuable
research conducted by postgraduate students under
the theme “Recent Trends in Postgraduate Research.” It
witnessed wide participation from students, professors
and researchers including highly recognized names in
pharmacy research and education worldwide.
Ms. Soliman stated, “It was a great experience and
a pleasure to present part of my master thesis in
an international conference and to win first place in
this category. The judges and our competitors were
impressed by the novelty of the project idea and the
efforts that I put in organizing and presenting the
content of the presentation. I hope the end product of
my thesis project, the “First Clinical Pharmacokinetic
Critical Appraisal Tool,” will help users assess the
quality of the published clinical pharmacokinetic studies
and decide whether to apply the results in a clinical
setting.”
She adds, “I want to thank my supervisors Dr. Shane
Pawluk and Dr. Kyle Wilby for their continuous support
and guidance as well as the College of Pharmacy for
giving me this opportunity. As a research team, we are
proud that we were able to achieve another win for our
college.”

More than 80 scientific papers were
presented in the conference in the
form of oral or poster presentation by
researchers from Jordan and other
countries including UK, Australia,
Germany, USA, Qatar, Palestine and
Iraq. A special session was also held
for academics from various Arab
universities to talk about the latest
developments in the pharmaceutical
world and ongoing and published
research.
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Agreements and MoUs

Qatar University enters into local and
international partnerships with the aim of
joint cooperation
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Qatar University offers a wide range of opportunities
for students to advance their academic and research
careers, in their respective fields. This is achieved
through a number of academic agreements and
partnerships with relevant institutions in the fields such
as industry, government, academia, business and civil
society, that are in line with the university’s strategy to
improve student output and academic performance, to
launch their abilities, talents and creativity.
Memorandums of Understanding, agreements, and
partnerships are valuable as they enable students to
contribute effectively to academic, cultural and research
activities. They also prepare students for the labor
market through discussion sessions which bridge the
relationship between students, experts, specialists and
decision makers. Such agreements have culminated in
the launch of several chairs on national, regional and
international issues, with the chair officials assisting
students in their graduation and research projects,
as well as providing training opportunities to prepare
them for the labor market. The following are the main
agreements of the year:

development, knowledge and understanding of the
Islamic identity.

Qatar University and Waseda University sign agreement
in Japan to enhance research on Islamic Civilization
Qatar University (QU) and Waseda University, a private
and independent research university in Tokyo, signed
an agreement in Japan during His Highness the Emir
Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani’s two-day official
visit to Japan. QU President Dr. Hassan Al-Derham
and Waseda University President Dr. Aiji Tanaka were
present to sign the agreement, which is of mutual
interest and draws from the two universities common
potential through exchange of best expertise, and
expertise in supporting research activities in the fields
of language, literature, culture, religion, history, politics,
economics, international relations and the two countries
relationship with aspects related to Islamic civilization.
This agreement supports the strong relationship that
Qatar shares with Japan and the spirit of friendship
and partnership that greatly helps to contribute to the

The agreement was signed by QU Vice President for
Academic Affairs Dr Omar Al Ansari and Techno Lab
Chairman Sheikh Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani in
the presence of officials from both institutions. It aims
to establish collaboration between QU and Techno Lab
in the academic, research and student training and field
support, as well as the exchange of information and
consultancy.

Based on the desire for both parties to develop and
enhance their joint cooperation, the agreement will
also see the establishment of a co-funded “Chair of
the State of Qatar for Islamic Area Studies,” which will
see the contribution of faculty members from both
institutions with the aim of contributing to enhancing
research cooperation between academic institutions
and research centers in various aspects of Islamic
civilization.
Qatar University and Techno Lab to collaborate in
the fields of research, engineering consultancy and
knowledge transfer
Qatar University’s (QU) Qatar Transportation and Traffic
Safety Center (QTTSC) and the College of Engineering
(CENG) sign a research cooperation agreement
yesterday with Techno Lab, a member of Al Ali Holding,
to establish cooperation in the fields of research,
consultancy and knowledge transfer.

As part of the agreement, the QTTSC will provide Techno
Lab with consultancy and workshops on transportation
and traffic safety, smart transportation and geotechnical
studies. QU’s CENG faculty will also support Techno
Lab projects by ensuring knowledge transfer and
progressive development of existing projects. Techno
Lab will offer training to CENG students, as well as
technical and technological support to QTTSC at all
levels.

QU and Ministry of Health sign MoU which focuses on research
collaboration to serve senior citizens
Qatar University (QU) and the Ministry of Health sign a Memorandum of
Understanding yesterday at the university which covers several areas
including the exchange of technical expertise, as well as consultancy
and training between the two parties; cooperation with experts in QU in
conducting social, health and medical research that meets the needs of
Qatar’s residents and it’s elderly; making use of QU’s research centers
and study areas; and finally jointly organizing seminars, debates and
workshops in particular areas of interest.
Present at the signing are Professor Mariam Al-Ali Al-Maadeed, Vice
President for Research and Graduate Studies; Dr Saleh bin Ali Al Marri,
Assistant Secretary General for Medical Affairs at the Ministry of Public
Health; as well as a number of vice presidents and senior officials of the
Ministry of Health and QU.
Through the MoU, the two parties aim to organize exhibitions with
the aim of enriching knowledge about shared interests. They also
agree to provide vocational training to university students, by
involving them in ministry needed or ministry organized research
and activities, and conducting research and studies that support the
design, implementation and evaluation of policies and programs that
contribute to the development of the social and health of Qatar’s elderly
population.
MoU with Qatar Cancer Society to develop and implement research and
human capacity development programs
Qatar University, represented by QU Health, sign an MoU with Qatar
Cancer Society that includes cooperation to stimulate research projects,
joint educational courses, and striving to develop and implement
research programs, human capacity and exchange programs for student
and staff. The MoU also includes agreement to exchange publications,
reports, information, academic materials and exchange of specialized
activities such as lectures for students and staff, making use of Qatar
Cancer Society’s assembly halls, and allocation of space for an annual
exhibition the society will hold.
The MoU was signed by Vice President for Medical and Health Sciences
and Dean of the College of Medicine (CMED), Dr Egon Toft and Dr
Hadi Mohammed Abu Rashid, Head of Professional Development and
Scientific Research Department at Qatar Cancer Society.
In accordance to the memorandum, the two parties will seek to
establish an effective partnership and create the conditions for a
long-term cooperation in creating, together, awareness activities for the
community. In addition, the two parties will cooperate to develop and
implement a professional development and research program related to
cancer.
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Hot off the Press

Under the
Microscope

Ansaq Magazine, a scientific peer-reviewed
magazine
Published each term by the Department of
Arabic Language at the College of Arts and
Sciences

New research reveals the
Cost-Effectiveness of an
Oral Chemotherapeutic
Regimen

A graduate of Qatar University’s (QU) College of
Pharmacy (CPH), Mr. Ahmad Amer Alkadour conducted
a comparative economic evaluation between the oral
chemotherapy ‘CAPOX’ and the IV chemotherapy
‘mFOLFOX6’ as the adjuvant treatments of
chemotherapy for colorectal cancer (CRC) in Qatar in his
master’s thesis which he defended last September, with
the title “The Pharmacoeconomics of CAPOX as Adjuvant
Treatment of Colorectal Cancer Patients in Qatar.”
Mr. Ahmad highlighted the positive cost-savings
associated with oral chemotherapy over the intravenous
(IV) chemotherapy for CRC in Qatar, taking into
consideration clinical and quality of life outcomes of the
medications. This study is in support of the recent 2018
changes in the policy of Hamad Medical Corporation
(HMC), where the cost of ‘oral’ chemotherapies for nonQataris is now covered by the state.
The oral chemotherapy CAPOX regimen (capecitabine,
oxaliplatin) is considerably more expensive to purchase
than the IV mFOLFOX6 (5-fluorouracil, leucovorin,
oxaliplatin). CAPOX, however, is associated with lesser
hospitalization and adverse drug reactions when
compared to mFOLFOX6. Here, as a direct response to
a request by decision makers at the National Center for
Cancer Care and Research (NCCCR), which is a member
of HMC, and in collaboration with their practitioners,
Mr. Ahmad evaluated the cost-effectiveness of CAPOX
versus mFOLFOX6 in the NCCCR. The evaluation
assessed which of the two regimens costs less in
overall per outcome, going beyond the acquisition

costs of drugs to also evaluate the secondary costs
associated with hospitalization and adverse events.
Mr. Ahmad noted that because of limited follow-up data,
that covers long-term details of CRC patients in NCCCR,
the comparative model of the study was simulation
based, extracting data from a variety of resources. He
says, “The simulation-based evaluation is the future
of healthcare and is appropriate. The current study
was based on a hypothetical cohort of 10,000 patients
in Qatar. Economic, clinical and life quality data were
obtained from medical records at NCCCR, published
literature clinical trials, local databases as well as the
expert opinions of NCCCR practitioners and decision
makers.”
Mr. Ahmad added, “This analysis is the first
pharmacoeconomics evaluation in Qatar and the
region about cancer therapy. It also includes several
methodological aspects that make it unique among
similar studies in international settings.”
The study illustrated the general dominance of
CAPOX over mFOLFOX6 in all clinical, humanistic
and economic aspects. CAPOX is expected to save
QAR 130,395 per additional treated case of CRC, at
least being more effective than mFOLFOX6 with a
higher rate of disease-free survival (DFS) without
adverse drug reactions. The dominance of CAPOX
was maintained in 52.5% of cases in the cost per
quality of life analysis and in 100% of cases in the
cost per DFS analysis.

Since 2017, the Department of Arabic Language in
the College of Arts and Science at Qatar University
publishes a scientific peer-reviewed magazine each
term, each containing four issues. Despite its relatively
new age, the magazine is unique among its peers and
other scientific journals of the world. This is due to
its breadth and spectrum of its coverage in subjects
that include language, literature, critique, rhetoric and
analysis of discourse. The magazine strives to diversify
its topics so the Arab reader can follow all that is new in
the intellectual and information world in Arabic.
Since its launch, the magazine has acquired an
International Standard Serial Number, for both electronic
and print copies, and also established its own subpage
in the Qatar University webpage, which can be found
at www.qu.edu.qa/ansaq. This allows the magazine to
reach a wide audience of the world’s interested readers.
Since its launch the magazines ambition is to be a
serious scientific platform, that pertains to international
standards and audiences, and as such the magazine
receives scientific and editorial consultancy from the
most competent professors in Qatar, the Arab world and
also some European nations. This will expand to include
a larger number of professors in linguistics, literature,
critique, semiotics, lexical and translation in the Arab
world, the United States and other European countries.
Ansaq Magazine relies on a strict editorial policy, in
which it only publishes serious new research that is
unique in its field and must not have been published
previously in any other journal or presented at any
conference or seminar. It also asks researchers
interested in having their research published to make
sure their research adds value in some way to the
knowledge and science capital in the Arabic language,
sciences and literature. Their research must also be
between 4000 to 8000 words.

the start of the next year. Most notably, QU Press
will possibly publish a book that includes distinctive
and exceptional research, as well as conference
work, thereby opening itself up to other departments
interested in science, language and literature, such as
the Department of Linguistics and English language.
Ansaq Magazine is aligned with the country’s
artistic climate. The cover page is published
by a Qatari artist, tying the magazine with the
culture and showcasing Qatari art to a wide and
international audience.
The magazine receives dozens of research requests
monthly. The magazine’s editorial board works
diligently to respond to these requests promptly,
and shortlist the research provided it meets all
requirements. Once the publication is approved,
authors are informed for approval and to specify
the issue count and date of publication. To contact
the magazine, kindly write to this address: ansaq@
qu.edu.qa

The magazine is set to enter QU Press, the University’s
publishing house, where it will develop further at
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Inaugurating the
10th college
College News

Qatar University (QU) announced in a press conference the new College of Dental Medicine, which, starting from September
2019, will offer a six-year program leading to the degree of Doctor of Dental Medicine (DMD). With a yearly intake of up
to 25 students, 70% of students are expected to be Qatari high-school applicants from within Qatar. As the fourth college
under QU Health, the new college will complement the existing health-related Colleges of Medicine, Pharmacy, and Health
Sciences, and hence expand the possibilities of inter-professional learning at the university. This is the first dental medicine
college in Qatar and the 10th college for QU.
Dr Hassan Al-Derham, expressed his enthusiasm in launching the new college and said in his statement, “As part of
Qatar’s pivotal role in supporting the direction towards a knowledge economy, and to achieve the Qatar National Vision
2030, we establish this new college, the College of Dental Medicine, to provide the community with the necessary medical
competencies in this important discipline.”
Dr Egon Toft, Vice President and Founding Dean of the College of Medicine commented saying, “The new college will
be in direct response to meet the demand for dental and oral health care due to the comparatively high prevalence of
oral disease in Qatar. The establishment of the College of Dental Medicine is hence in line with the Qatar National Health
Strategy 2018-2022, under which the Ministry of Public Health started several initiatives promoting oral health. The
program will address one of the main recommendations of the National Oral Health Roadmap, to “educate our own” dental
workforce, and in the process provide a sustainable and self-sufficient solution for dental workforce. Delivered in close
collaboration with Hamad Medical Corporation (HMC) and the Primary Health Care Corporation (PHCC), students will benefit
from early clinical experience in state-of-the-art facilities including a dental simulation clinic and academic dental hospital
at HMC, student-tailored elective studies, community-based education, and research possibilities, which are key elements
of the curriculum.
Subject-oriented learning, mainly during the common first year at QU Health, meets organ-centered modular teaching and
clinical skills training, achieving a full integration of all relevant knowledge and skill domains.”
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Dr Abdullatif Al-Khal, HMC’s Deputy Chief Medical Officer and Director of Medical Education says: “Hamad Medical
Corporation, in collaboration with Qatar University, has been working closely to establish the new College of
Dentistry, and this new college is an important addition. We at Hamad Medical Corporation have a strong need for
dentists to provide their services in this area especially with the increase in the number of oral patients and the
scarcity of students in this specialty, the College of Dentistry came at the perfect time to fill the gap in this area.”
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The third
annual White
Coat Ceremony

QU College of Law Host
Annual Conference on

The College of Medicine organized its third annual White Coat Ceremony with the performance of 69 second-year students.
The ceremony was attended by more than 200 people, including students and their parents and a number of faculty
members and staff.

The College of Law (LAWC) at Qatar University (QU) organized its annual conference on law and tourism under the title
“Law in Keeping Up with Tourist Activities: Specificities and Prospects” in cooperation with the National Tourism Council
on the 4th and 5th of February, under the sponsorship of the office of Sheikh Dr Thani Bin Ali Al-Thani for Law and Legal
Consultancy.

Speaking at the event, Dr Egon Toft, Vice President for Medical and Health Sciences said: “The annual ceremony of
wearing white coats is an important stage for new students to move to the medical profession and highlights the
commitment of students to achieving their professional goals in the future. I encourage students to learn lifelong
learning while acting as the best health care providers in the community. This symbolic event marks the beginning of a
long journey that will open up opportunities for them to contribute to the health of Qatari society.”
Dr Halema Al Farsi, Assistant Dean for Student Affairs, College of Medicine, confirms the importance of this event saying,
“I am delighted to welcome you to the ceremony of wearing white coats for the College of Medicine at Qatar University
to graduate in 2023. The number of students in this batch is 69 students 52 are female students and 17 are male
students, 53% of them Qatari citizens. It is a distinguished group by all standards.
A large number of students expressed their pride in wearing white coats and starting the practical phase of their
medical journey.
The event is designed to celebrate the transition of medical students from the first year (general medicine) to the
second year (medical program). The event is designed specifically to emphasize students’ commitment to the
values of the medical profession and patient care, such as integrity, behavior and ethical practices.
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“Law in Keeping
Up with Tourist
Activities:
Specificities and
Prospects”

Dr Hassan Al-Derham, President of Qatar University said in his opening speech, “The establishment of The National Tourism
Council has recently been announced as an alternative to the Qatar Tourism Authority, which promises a flourishing future
in the field of tourism, especially as we are heading towards the world’s most prestigious football tournament and the most
widely viewed sporting event, namely the FIFA World Cup 2022. This growth of the tourism sector in the country imposes on
us legal, economic and social challenges, and hence the importance of this conference, which is conducted to highlight the
legal aspects associated with tourism. The conference also aims to provide solutions and recommendations to the various
arising challenges. One of the main objectives of the conference is to address the legal framework of the tourism sector,
both nationally and internationally, which will help identify the legal and technical challenges facing the tourism sector at
the local, regional and international levels.”
Mr. Hassan Abdel Rahman Al Ibrahim, Assistant Secretary General of the National Council for Tourism, spoke at the event
saying, “The national strategy for the tourism sector has been constantly concerned with enhancing the tourists overall
experience. This is considered a major goal and can only be achieved through enhancing the performance of the tourism
sector and developing tourism products and offers, which includes the development of all other related matters. The
tourism industry has witnessed several important developments in the management and leadership of the sector through
the establishment of the National Tourism Council. Additionally, in terms of attracting more visitors and diversifying the
target markets, this required expanding the industry by conducting new tourism projects and offering more opportunities.”
The conference aims to examine the importance of the legal framework regulating the tourism sector at the national and
international levels.
Promoting tourism is one Qatar’s national priorities, and part of the state’s plan for diversification of economic
resources. The College of Law is keen to consider the tourism sector from a legal perspective, and in doing so,
consolidates the states presence as a state of the art tourist destination with historical and cultural roots and
defining characteristics that make it ready to welcome tourists from around the world. Following the establishment
of the National Tourism Council, Qatar has witness an increased interest in tourism activity.
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12th Qatar
University
Life Sciences
Symposium

“This is
Public Health”
Campaign

The Department of Biological and Environmental Sciences (DBES) at Qatar University’s (QU) College of Arts and Sciences
(CAS) hosted the 12th QU Life Sciences Symposium on November 25-26. The two-day event is themed “Food Systems
and Technology: Advancing Food Production,” and is organized in collaboration with the Ministry of Municipality and
Environment.

Qatar University’s (QU) College of Health Sciences (CHS) hosts Sheikh Dr Mohamed Bin Hamad Al-Thani, Director of Public
Health Department at the Ministry of Public Health for a presentation as part of the CHS “This is Public Health” campaign to
promote public health education. The event was attended by Professor Asma Al-Thani, Dean of CHS, as well as faculty and
students of CHS.

Dr Rashid Al-Kuwari said of the event, “This symposium is one of many initiatives to support the Qatar National Vision 2030
as food security, sustainable food practices and food systems are areas of increasing importance to Qatar and fall under the
“economic and social” pillar of Qatar National Vision 2030. It also reflects QU’s interest in scientific research as the nucleus
of Qatar’s future development and prosperity. Over the past years, the Life Sciences Forum has discussed many topics
related to the health of the individual and the environment, the marine environment, the Crimean plant, biotechnology,
environmental pollution and others.”

In her address to the audience, Dr Asma Al-Thani highlighted Sheikh Dr Mohammed Al-Thani’s efforts in the country’s
first Public Health Strategy launched last year and pointed to the importance of collaboration between academia and the
health sector. She says, “Dr Mohammed’s visit today and his continuous support to our programs are examples of the
collaboration between the QU Health Cluster and the health sector in the country. We look forward with great interest
to learning more about the developments in the rapidly developing landscape of public health, which requires constant
collaboration and complementarity of roles.”

DBES Head Dr. Radhouane Ben Hamadou commented saying, “This forum is an important step in studying best practices,
scientific and technological progress, shaping future strategies, setting goals and uniting efforts between Qatar University
and the relevant authorities in the state.”

The event concluded with an interactive session moderated by Dr Hanan Abdul Rahim, Head of the Department of Public
Health at CHS, in which Dr Al-Thani addressed student’s questions. Commenting on the event, Dr Mohammad Al-Thani
said, “I am glad to be here today with you for the campaign, as the field of public health is as wide as the world. You can
impact more than one person at a time, you will touch and improve the lives of thousands of people and impact the whole
population at a time.”

The symposium featured four sessions: Food Security: Challenges and Policies, Food Production Systems: Technologies and
Innovation, Food Biotechnology and finally, Food Safety and Quality.
The QU Life Sciences Symposium aims to create a transdisciplinary framework for knowledge, skills and
exploration in food systems and technologies and to provide opportunities for applied, problem-based learning in
food systems.

He adds, “Public health service is an honor. We live in a world at constant risk of public health threats. That’s why it’s
important that we invest in the public health system to find, stop, track and prevent these threats.”
Also part of the campaign was an educational session by the Hamad International Training Center, Kulluna initiative, where
representatives discussed their work in the field of public health. Other activities of the campaign included high school
visits, a photo competition encouraging students to capture images expressing public health efforts on campus, and a
variety of interactive activities to promote public health.
The “This is Public Health” campaign consists of many activities including school visits, a contest where students take
photos that reflect public health efforts on campus and a variety of interactive health education activities organized by the
Public Health Department.
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International
Traffic Safety
Conference

Visit from the CEO
of Just Real Estate
(JRE)

Under the patronage of His Excellency Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Prime Minister and Minister of
Interior (MOI), Qatar University (QU), represented by QU’s Qatar Transportation and Traffic Safety Center (QTTSC) at the
College of Engineering (CENG) and MOI’s National Traffic Safety Committee (NTSC), launch together the “International Traffic
Safety Conference” from 26-27 November 2018, to support and enhance the national strategic vision and objectives of the
Qatar National Road Safety Strategy 2013-2022.

The College of Business and Economics hosted Nasser Al-Ansari Chairman of Just Real Estate (JRE), leading property
service provider in Qatar, as part of the colleges Executive Guest Program, which is organized on a regular basis.
Eng. Nasser Hassan Al Ansari spent several hours at the college, where he met with the students and urged them to take
the lead, work and perseverance in order to reach their ambitions and achieve their goals after graduation, in order to
achieve Qatar National Vision 2030.

The international conference which was held at the Sheraton Hotel is sponsored by the Qatar National Research Fund
(QNRF), Dolphin Energy, Qatar Motor and Motorcycle Federation, Technolab, and the engineering company Khatib & Alami.

In a statement, the Former Dean of the College, Dr Khalid Al-Abdulqader said “This was a great opportunity for the
students of the college to learn more about real estate and real estate investments in the State of Qatar. This is the real
example of our ongoing efforts to raise the level of graduates and equip them well to service Qatar locally, regionally
and internationally. “He praised the guest program for providing an interactive platform among students, business and
institutional representatives, as an opportunity to expand graduates perceptions locally and globally.

Commenting on the conference, QU Dean of the Faculty of Engineering, Dr Abdulmajeed Hamouda said, “The conference
will discuss issues related to traffic safety and provide opportunities for dialogue and discussion at the global level for all
issues related to the present and future of traffic safety on the roads. This conference also provides an opportunity for those
concerned with traffic safety, both at the institutional level and at the individual level, to discuss and bring together views
on the purposeful solutions and how to translate these ideas into strategies that can be utilized in reality.”
He adds, “The State of Qatar is organizing this conference for the first time, which will raise Qatar’s international standing
in the field of traffic safety and prepare the national institutions concerned with traffic to receive the world’s anticipated
FIFA World Cup event in 2022.”
The main themes of the conference are engineering of traffic safety, driving behaviors, youth and traffic safety, education
and traffic safety, road users at risk, law enforcement, traffic accident data, post-accident investigations, vehicle internal
technology, emergency services, medical and traffic safety, transport safety and security, intelligent transportation systems,
traffic flow, road design and paving, public transport, transport economics and policies, traffic management, logistics, urban
planning and land use.”
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The goal of the “International Traffic Safety Conference” is to showcase practical approaches and innovative
solutions for enhancing road safety performance and measures in the State of Qatar. The event will provide a
multi-track platform to highlight and discuss issues pertinent to the present and future of global road safety.
It will provide an opportunity for networking and exchange of ideas among participants in the field of road and
transportation safety.

Nasser Al Ansari praised the program saying, “I was delighted to have the opportunity to meet with students to tell
them about the opportunities offered by the state and the labor market, opportunities and benefits to build their future
and contribute to building a diversified economy centered on creativity, innovation and human resources. I thank Qatar
University for giving me this opportunity and wish success to all students and I assure you that our doors are open to them
at any time, to share their views and suggestions and comments.”
The Executive Guest Program is an engaging forum that the College of Business and Economics runs between the
University and the students. The program specializes in the real estate field to discuss development programs that
ensure the honorable goal of serving the nation and ensuring the real estate sector in Qatar is an important and
powerful vehicle for economic growth in the state.
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The Early Childhood Center at Qatar
University organizes its

14th Festival
to mark World
Children’s Day

The Early Childhood Center of Qatar University’s (QU) College of Education (CED) organized its 14th festival to mark World
Children’s Day, under the theme “Color with Hope.” The festival featured a variety of artistic, kinetic, rhythmic and scientific
activities for children with the aim of encouraging children to be creative, develop their imaginations and provide a spirit of
teamwork.
The event was attended by 160 of the children enrolled at the center, at Rashad Kindergarten Model Independent School
for Boys and Qatar–Finland International School, as well as a number of institutions that collaborated on this event with
the center such as: Armed Forces Music Battalion Unit (Ministry of Defence), Visual Art Center, Awsaj Academy, The Special
Education Training Center at Hamad Medical Corporation’s (HMC) Rumailah Hospital, IAID Academy Qatar and Best Buddies
Qatar. In addition, the event was attended by a large number of VIPs from the center, QU and other honorable guests from
early childhood institutions across Qatar.
QU’s CED and the Early Childhood Center are keen to build the future of the State of Qatar starting with the advancement of
children and their psychological health and their early preparation to become future leaders, able to serve their nation.
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Awareness
campaign entitled:
Pain Control

The College of Pharmacy (CPH) at Qatar University organized a public awareness campaign entitled “Pain Control” at
Aspire Park. The event aimed at raising awareness about pain and what medication is available for sufferers. More than 80
students participated in this campaign as well as a number of members of CPH faculty.
Assistant Professor and Dean College of Pharmacy, Dr Mohammad Diab said: “We are pleased to organize awareness
campaigns such as the Pain Control campaign, aiming to raise awareness about pain, types, and control drugs available to
patients without a prescription. The campaign also seeks to guide the public to the best ways to use different painkillers
and how to avoid the side effects and toxicity that may result from the misuse of these analgesics. The college vision is
to raise the quality of health care in the country and raise awareness through campaigns such as these that serve the
community.”
“This event was a great success at all levels and standards,” said Dr Abdelali Agouni, Associate Professor of Pharmacology
and Chair of the Community Outreach and Public Engagement Committee (COPE), “This is the first awareness campaign
organized by the College of Pharmacy at Aspire Park and it succeeded in attracting a large number of visitors who have
shown great interest in the campaign theme.”

The Early Childhood Center provides a model demonstration and training site for early childhood education with research
opportunities to further enhance knowledge of early development, education and quality care for young children. The United
Nations’ (UN) Universal Children’s Day, which was established in 1954, is celebrated on 20 November each year to promote
international togetherness and awareness among children worldwide.

“We felt that people were grateful to us for providing them with information to control their pain,” said student Afnan AlNajjar, a fourth-year student and one of the campaign’s volunteers. “This feeling has led us to want to seize opportunities in
the future to contribute to any awareness-raising activity in the community.”

The Early Childhood Center involved many educational institutions in this festival, in order to activate its role
in building bridges and creating partnerships between kindergartens and other children institutions across the
country. Educational institutions play a vital role in promoting the arts with children from an early age. Together,
the organizers provided young students with the opportunity to express their creativity in various ways, such as
painting, music, dance, acting, science and much more, in line with the event theme.

The campaign attracted the attention of more than 300 people who were interested in the campaign, where College
of Pharmacy students offered advice and answered all their inquiries. The campaign highlighted painkillers,
especially paracetamol and anti-inflammatory drugs, for their widespread use in the community and the possibility
of serious side effects when misused. The campaign also highlighted the differences between types of headaches,
as the causes and methods of treatment may vary from one type to another.
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Honoring
outstanding
students

MAKING WAVES IN MARINE
LIFE RESEARCH
QATAR UNIVERSITY
VESSEL JANAN

The College of Sharia and Islamic Studies (CSIS) at Qatar University organized a ceremony to honor outstanding students on
the Dean’s List for the Spring semester 2018, with 29 female students and 172 male students from various disciplines and
academic programs.
Dean of College of Sharia and Islamic Studies, Dr Ibrahim Abdulla I Al-Ansari welcomed the outstanding students and
congratulated them on this excellence and urged them to continue on the path of knowledge, diligence and excellence. In
his speech he said, “The college is made up of four parts which work together to create this monument. The first section is
the administration, the second is the faculty, the third staff and the fourth part is a vital group for the future of the college,
they are of course the students whose excellence and efforts are the fruits of the colleges success. The more effort the
students put in, the more confident we are of the college’s success and the achievement of its vision.”
In conclusion, he urged students to have integrity when seeking for knowledge in order to reap the rewards of the
opportunities given to them.
On behalf of the outstanding female students, student Sarah Zuhair gave a speech. Omar Misfer Al-Marri gave a
speech on behalf of the male outstanding students.
The Qatar University (QU) multi-purpose research vessel -aptly named Janan after an
island close to Qatar- is all set to transform marine research in the Gulf region. The
vessel, owned by QU and managed by the Environmental Science Center (ESC), VP for
Research and Graduate Studies since 2011 is the only marine research vessel in Qatar.
It is designed to navigate the rich and diverse marine and terrestrial environments of
the Arabian Gulf, Gulf of Oman and Arab and Red Seas, and to carry out a wide range
of investigations and research concerning scientific, marine biology, oceanographic,
hydrographical, geological, fishery, environment and climate.
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Ramadan Kareem

Conversation with
a Gifted Student
Al-Mohammadi: I aspire
to create an engineering
office that designs
buildings in the future

Talk to us about your artistic hobbies
Drawing has been a hobby of mine that
I started practicing nine years ago. I
discovered my natural inclination to
this art during middle school and would
practice many forms of drawing such as
drawing people, inanimate objects and
Islamic decoration. But I found myself
drawn towards buildings and use of
charcoal rather than colors. We practice
things that we find ourselves in, it helps
us with continuity. Objects don’t know
us, nor do they know what we carry
within us, but art knows all of this!
How did your family support you?
I am grateful for my family, which God
has blessed me with, I have always
been encouraged and supported by
them. They continuously urge me to
practice this hobby, and when I show
them my finished illustrations, I only find
encouragement and loving guidance.
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Amna Abdulrahman Al-Mohammadi

Amna Abdulrahman Al-Mohammadi is a talented Qatari painter
and student at Qatar University, specializing in management
and marketing at the College of Business and Economics.
Amna centers her drawings on buildings with geometric
shapes, using charcoal as an essential tool. Campus Life
speaks with her to shed light on her artistic talent and how
she manages her time between school and art.

Comic
By Abdulaziz Al Sadiq

Dream
Realized

How did you develop this talent?
I relied on myself through research
of different social media sites such
as YouTube and Instagram, which
greatly benefited me. I also enrolled
in workshops in Katara– the Cultural
Village and Virginia Commonwealth
University School of the Arts in Qatar. I
believe very much in the saying: “What
is done in love, is done well.”
How do you work between your
studies and your talent?
I am currently in my senior year at
Qatar University, and strive to balance
my studies and hobby through using
spare time well. Practicing drawing
during my free time provides me with
positive energy. I aspire to continue with
postgraduate studies in architecture,
and I will utilize my marketing
experience to help with my long-term
goals of establishing a engineering
office that designs buildings.

College of
Dental Medicine
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Creative
Achievements

Calligraphy

The dream of protecting
the Arabic language
Najiya Saeed Almuraikhi – Student in College of Arts and
Sciences
The world is filled with a variety of languages and dialects
and every now and then voices are raised to demand the
preservation of what they have, whether it is a dialect or
a language. No matter if they come from the East or the
West, people consider language to be a major pillar of their
culture and an integral part of their civilization. For us, the
nation of “Iqra’” (Read), should take back control of our
language and connect the young generation with those
who were raised by proper linguistics. The decision to go
back to the Arabic language will assist in the polishing and
development of young talents and it will be the reason for
cultural forums to return and shine with Arabic language
reciting. This decision will also result in the discovery of
new creative talents through the renewed Arabic language
classes that is based on proper linguistics.
If we focused on this revival of the use of Arabic language,
we will have the chance to equip the future generations
with unique qualities that will light the fields of literatures
and arts in the country. This also will have an effect of the
current use of weak language and how the youth articulate
themselves in the social media platforms and in the
creation of new businesses and stores names. We hope to
witness the change that the new decree of protecting the
Arabic language issued by His Highness the Emir Sheikh
Tamim bin Hamad al-Thani, will have on the youth and its
effect on their love of reading and writing.
The Protection of the Arabic Language Law, No. 7 of
2019, obliges ministries, government entities, public
corporations and institutions to use Arabic language in
their meetings, discussions, official documents, names,
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programs, publications, and in their audiovisual or
written advertisements. Furthermore, the law states that
Arabic is the language of talks, negotiations, memos
and correspondence with governments, regional and
international organizations with a text in the other
language approved for those bodies. The law also makes
Arabic as the official language of education in public
educational institutions, unless the nature of some courses
requires teaching in another language, as decided by the
Ministry of Education and Higher Education. Universities
and higher education institutions of the state are obliged
to teach in Arabic unless the nature of academic programs
requires teaching in another language. In addition, all
research papers funded by governmental entities shall be
in Arabic and it could be published in other languages as
long as an Arabic abstract is provided.
The law highlights the interest of the government in an
education system that focuses on the Arabic language
that could bring pride to the knowledge seeker. This will
also lead to the rise of the research papers and submitted
patents in Arabic. The government’s attention on the Arabic
language will bring it back to the front lines and will be
one of the main tools for various creative outlets in the
community of Qatar.
We will reap the fruits of this decree in the shape of a
valuable educational experience and the return to the
classic books to find reference and wisdom. Knowledge
seekers in the country will find a wealth of resources that
will reveal to them the beauty of their country and culture.
They will be able to learn about the pioneers of art and
linguistics. The issue of this decree is the start of a new
road for all of us to be held accountable to raise awareness
about our culture and language.

Calligraphy by Dr Ahmad Haji Safar, Assistant
Professor, Arabic Department, College of Arts
and Sciences

Taught man that which he knew not - Surah Al-’Alaq [96:5]
Calligraphy, one of the fine arts, is concerned with the decorative aesthetics of characters, their relationship and the space
they occupy to such an extent that the attention to beauty of the letters outweighs the interest to the actual content of the
text.
Arabic calligraphy is at the forefront of calligraphy in the world, its aesthetics have evolved, its styles and schools have
varied since the first century (Islamic calendar), making it a common trait in all Islamic and Arabic art. Due to its fine
artistry, and regality, Europeans began imitating Arabic calligraphy for decorative uses, although many were not able to read
the words.
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Sports and
recreation,
a growing
lifestyle
Sports and
Recreation
Am I
obese?
AlJazi Al-Qahtani - Teaching Assistant of
Human Nutrition
Obesity, which is characterized as an inflammatory
disease, is considered one of the most common medical
conditions in the world. According to the International
Association for The Study of Obesity (IASO), Qatar ranks
sixth globally. Body mass index (BMI) is the most popular
index to define obesity, but there are better methods of
evaluating obesity such as waist circumference and waist
to length ratio.
There are three most commonly used measures in
identifying obesity, BMI, waist circumference and waist to
height ratio.
BMI of 18.5 – 24.9 is considered normal, from 25 – 29.9
is considered overweight, and from 30 – 34.9 is obese.
BMI calculation can be calculated as follows (weight over
height squared).
Waist circumference predictor of abdominal obesity
(accumulation of fatty tissues around the abdominal area).
Studies have shown WC of 40 inches or more (102 cm)
in men, and of 35 inches or more (88 cm) in women, is
associated with elevated cardiovascular disease.
Waist-to-height ratio has been shown as a strong
predictor of cardiovascular risk and mortality in line with
assessing obesity. According to the study we conducted
in the association between waist-to-height ratio on the
biomarkers of inflammation in female students, the
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results have shown significant association between waist
to height ratio and biomarkers of inflammation in obese
people.
Obesity intervention starts with educating the person
and ends with lifestyle modifications. Obese people and
overweight whose BMI is between >25-30 kg/m2 are
recommended to lose 10% of their initial body weight by
the World Health Organizations and National Institution
of Health. Losing weight requires a personal effort and
patience.
Behavioral modification is the first step in lifestyle
treatment changes toward a successful weight loss
journey. Start with setting goals, change beliefs, enhance
motivation and provide regulation skills like selfmonitoring.
Here are some important tried and tested tips that can help
with weight loss:
1. Carefully plan meals to help stick with your goal.
2. Don’t ban foods that you love or crave. Also, steer away
from the word “diet.” Psychologically refraining from
indulging in wants affects the human brain and makes
you want it more. Instead reduce your portions and try to
compensate with a walk or drinking more water.
3. Lastly, remove any temptations from your kitchen
drawers and office as their presence will tempt you to
indulge without realizing it.

The Sports Activities Department in Qatar University aims
to provide a variety of high quality sports in its facilities,
by consistently offering a number of sport and recreational
programs that develop students physically and give them
a sense of belonging within the university and community.
The department also offers a wide range of sporting
opportunities both within the campus and outside, in
the male and female building, to all students, alumni,
professors, staff and their families.
The department has a variety of sections that occupy
different functions. They are: The Campus Events &
Activities Section, male and female, The Aquatic Center,
male and female and the Physiotherapy and Sport Injuries
Section.
The vision of the Sports Activities Department is to provide
a wide variety of sport, health and recreation program. It
also formulates sport leadership programs and teams, with
the aim of integrating members of Qatar University into
activities that help develop mental and physical skills.

2. University activities and events
Through various activities and events, the department aims
to integrate and engage the community to exercise in their
daily lives.
3. Fitness and Health programs
A range of training courses and specialized programs
are offered to increase campus awareness about the
importance of sports on physical and mental health and its
impact on academic performance.
4. Sports Leadership Programs
This leadership program aims to provide participants with
theories, skills and practical expertise to qualify them to be
leaders of the future in Qatar’s sports sector.
Contact information:
Email: sports@qu.edu.qa
Phone: 44037953- 44037953
Website: http://www.qu.edu.qa/students/activities/sportsactivities/qu-sport-facilities

The department aims to achieve a number of objectives,
namely: providing programs and services that enhance the
success of students in a safe and diverse environment,
forming sport teams that represent Qatar University in
local, regional and international championships, improving
the level of health and sports in the campus, providing
awareness programs for target groups and creating
a culture of academic excellence by achieving proper
balance of mind and body.
The department provides the following services:
1. Sports teams
The department works to provide a range of competitive
programs aimed at training students physically and
mentally, and motivating them to compete in local and
international competitions. This is achieved through
forming and training sport teams and participating in a
number of local and international competitions, in a variety
of sports.
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Student Clubs

Short Stories

President of the Korean Club:
We seek to spread the culture of
acceptance among one another

Dr. Imtenan Smadi
Associate Professor,
College of Arts and Sciences

Window
She opened the Facebook window and found the street
full of passers-by. She took out her worn rug and dusted
it off over their heads. She liked to hear them in the street
yelling and making disparaging remarks among the
crowded people in transit.

Student clubs are organized under the supervision of the Student Activities Department at
Qatar University. The Clubs play a vital role in building educational and life experiences among
students and providing them the opportunity to engage in non-academic student activities
that help integrate them into the university community with colleagues who share the same
interests. Student clubs also provide rich development opportunities which equip students
with teamwork skills and help refine other practical skills such as communication, teamwork
and leadership. Campus Life speaks to Noor Rafik (English Literature major) the President of
the Korean Club, where we discuss the club’s goals and its activities.
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What are the reasons for establishing the Korean Club in
QU?
There are many motives that led to the establishment of
the Korean club, most importantly the interest of many of
our students in the Korean culture and language, as well
as the development of relations between Qatar and Korea
in different fields, we had the motivation to create a club
through the relationship we have with the Embassy of the
Republic of Korea to the State of Qatar. In addition, we
have members that study in Qatar University and are from
Korea.

What are the standout events the club has organized since
its inception?
Since the club’s inception in 2016, the club has organized
many events that are so successful, they have become
part of Qatar University’s annual events. Such events
include Korean cooking classes, language classes and
talent shows. The club also carried out events that were
exceptionally successful such as “Korea and Qatar:
Two Halves, One Heart,” in the presence of the Korean
Ambassador to Qatar and a number of Korean diplomats,
who showed their support.

What are the goals the club seeks to achieve?
Our club has three main objectives, the first of which is to
familiarize students with the Korean culture. Second, we
try to spread the culture of acceptance and compassion
towards others. Third, we aim to be the central place
in Qatar for people who have a great deal of love and
respect for Korea and its culture, and the place for people
to express this passion through various activities, both
educational and recreational.

Every year, the Korean club joins the Student Clubs Forum
at Qatar University and, for the past three years, has been
participating in the university’s Cultural Village. In addition,
it also participates in the Asfar Exhibition and plans to
continue its participation in the coming years.

Love
The child continues to call her mother to play with her
the old game “Beit Byoot” but her mother is busy. When
the mother finished writing her novel, she went in search
of her child. She only found on the bed a small doll with
ragged hair holding another small doll and next to it
drawings of many red-stained dolls.
Fame
“One, two, three,” said the artist to the girl that smiled
ready for him to take her picture. He stopped suddenly,
alarmed, escaping from her eye, which had begun to take
over his camera lens.
Street
He said to her: I love you because you are a rose. She
answered him: I love you because you are like a garden.
Years passed and the rose did not grow an inch, and she
did not wonder why the garden grew from a bedrock of
asphalt.

Happiness
She ended the phone call after being reassured he was
happy on his journey, in which he roamed the earth. She
adjusted the timing on her watch to match the time of a
far eastern city. Days later, she had to adjust her watch to
western timing, after finding out he was there. After about
a month, she didn’t find it difficult to know the timing of
the north, where she landed…
Months and months passed by, where she picked up the
phone –every time she missed him- to hear his voice,
asking her usual question: How are you? Let me know how
you’re doing, I’ve missed you. The hands of time passed by
quietly, and after a few years she created a wall, full with
a mural of clocks and was saddened to discover that the
poison of time did not leave room for the time that she still
desired and was waiting for.
How?
It was nothing, but after laughter and tears it became
everything. It flowed through, drowning roads, and passed
through everything. Will it all end?
Fall
Love of the earth, created a tree, which created paper, and
whenever the wind blows through their veins, it sways
lightly.

What ambitions does the club seek to achieve?
The club aspires to create a conscious and open
generation towards all cultures and aspires to strengthen
relations between the Qatari and Korean people.
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Performance
Development

Arabic for
Non-Native
Speakers Center
A cultural and
educational bridge

Writing and Reading in the
Age of Visual Imagery
Dr Luay Khalil Associate
Professor in Department of
Arabic Language

With the recent spread of social media, literacy rates
among the younger generation has dropped significantly,
with young people favoring the culture of animation, which
provides content freely and easily. This is reflected on
language, where the mind has been trained to process
information in a fun and easy way, which is seeing
information visually. Whereas language that is printed or
written, requires much more involvement of the brain in
processing information, thereby making it more arduous
for the younger generation.
In the face of this new problem, it’s important to find ways
to restore youth’s relationship with reading and writing,
with a primary focus on reading, as it is a vessel for
writing. But how is that achieved?
Perhaps the two most important rules when trying to
return to reading, and transforming it into an effective,
fruitful process that instills pleasure, is first to start with
simple, entertaining books, so as to ensure the reading
is continuous. The reader can begin with short stories
or illustrated texts. If the reader is at an age where they
are attached to visuals, then they can read the famous
international books “Puss in Boots” or “Snow White.”
At a later phase, when the reader has seen books as
entertaining, they can begin reading the series by Dr.
Abdur Rahman Rafat Pasha “Stories from the Lives of the
Sahabah” and “Stories from the Lives of the Followers,”
which are beautiful, engaging stories that are useful. Once
this phase is over, the reader can move on to novels.
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Upon reaching this stage, it’s best that the reader combign
reading novels with old fables such as “Kalila and Demna.”
The reader should then choose works that improves their
approach to language, aesthetic taste and help embrace
the culture of learning, such as “Awraq Al Ward”
by Mostafa Saadeq Al-Rafe’ie, or “Qisas min al-Tarikh” and
“Qisas min al-Hayat” by Sheikh Ali Al-Tantawi and similar
books.
But if the reader is older, they can start with picture books
and move directly to short stories, without pictures, such
as Abd al-Rahman Ra’fat Pasha or Anton Chekhov.
They can also be entertained through Al-Tantawi and
Al-Rafe’ie, and read series by geniuses and leaders and
books by Malek Bennabi. Once the reader is at this stage,
they can read anything they choose to read, as long as
they remain committed to also reading fables, in order to
find reading pleasurable.
If the individual wants to use reading to improve writing
skills, then he or she can keep a notebook in which they
record all the sayings they liked while reading, which they
can refer to when wanting to improve their writing.

My University Album
Through various events and activities, Qatar University
has provided us with many standout memories over
the years.

Al-Nadwi in Qatar University
Throughout the years, Qatar University has hosted a
variety of Islamic figures who have influenced thinking
and knowledge within the university. Among these many
thinkers is Abul Hasan Ali Hasani Nadwi, who achieved
fame through his pioneering works, including the book
“What did the World Lose with the Decline of Muslims?”
Al-Nadwi was born in the village of Tekia in India in
1914 and died in 1999. In April 18, 1995, he visited Qatar
University upon invitation from the College of Sharia
and Islamic Studies (CSIS), where he delivered a lecture
entitled “The Reality of Muslims and How They Confront
Them.”
Lecture: The Role of Arab and Muslim Scholars in the
Mathematics Renaissance
The former department of cultural affairs at Qatar
University witnessed a culture oriented period from April
27, 1982. Head of Mathematics Department in Assiut
University in Egypt, Dr Mustafa Saleh Abdulhadi spoke at a
lecture entitled “The Role of Arab and Muslim Scholars in
the Mathematics Renaissance” where a number of officials
from Qatar University attended as well as those interested
in the topic.
During the lecture, it was explained that Arab and Muslim
scholars had a keen interest in mathematics and its
various branches, focusing their interest in two distinct
directions. The first, the theoretical aspect, in which
they absorbed fully the subject and create a number of
new innovations. The second, the application process, in
which they initiate practical and useful studies in science
related to mathematics such as astronomy, mechanical
engineering, electrical engineering, architecture,
inheritance, business and other sciences or careers that
require mathematical proficiency.
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The Association of Arab Universities (AARU)
Qatar University’s campus hosted the 24th session for The
Arab Council for Higher Studies and Scientific Research
“Higher Education Economics in the Arab World and its
Development,” which took place in October 1991, which
saw the participation of presidents, deputies and deans
of Arab universities. One issue that was discussed during
the conference is the research “Funding or Investment
in Higher Education in the Arab World and Comparing it
with Funding in Developed and Developing Countries,”
presented by Dr. Abdullah Bu Btana, education expert in
in the UNESCO Regional Education Office. In addition, the
research “The Role of Higher Education Organizations in
the Social Development of Society,” was also discussed,
a research conducted by Dr Abdullah Al-Kubaisi, Second
President of Qatar University, along with Dr Mahmoud
Mustaga Qambar, Head of Education Assets in the
University at that time.

The First Conference of Chemistry and its Applications
In 1993, the chemistry department at Qatar University
organized the First International Conference on Chemistry
and its Application, which was attended by over 200
scientists, representing 34 international and Arab countries.
The conference, which took place from December 7-9,
attracted 26 scientists as invited speakers, to enrich the
conference with their research and lectures. Among these
invited scientists is Dr Ahmed Zewail, who went on to win
a Nobel Prize in chemistry only six years later for his work
in femtochemistry. Also, in attendance was Dr Mustafa
Amr El-Sayed, winner of the 2007 US National Medal of
Science. Dr Mustafa is the first American of Arab origin to
receive this award, for his diverse achievements in the field
of chemistry and was awarded the medal in a ceremony at
the White House. On the occasion of the commencement
of the conference, President of the Conference, Dr Ibrahim
Saleh Al-Naimi said in a speech: “Since Qatar University’s
establishment in 1973, the University has focused on
advancing Qataris as its primary goal. We finalized he
main infrastructure and preparations for modern scientific
research and selected an elite group of scientists, which has
enabled the University to reach new heights among other
leading Arabic and international universities.”
The College of Education organizes the First Childhood
Conference
Under the slogan “Towards Better Support for the Education
and Development of Children,” the Childhood Diploma
Program in the Department of Psychological Sciences,
College of Education organizes “The First Childhood
Conference” on January 5-6, 2008. The conference
discussions focused on working papers that dealt with the
partnership of parenting. This comes from the perspective
that the family is the main variable affecting the personality
of the child, shaping their identity and developing their
mental and cognitive development. The conference was
jointly organized by Qatar University; The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO);
and The United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF).
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ألبوم جامعتي
نقف في هذا الباب على عد ٍد من الذكريات الجامعية
الجميلة التي تحملنا إلى مجموعة من الفعاليات
واألنشطة التي نُظمت ذات يوم في رحاب جامعة قطر.

الندوي يف جامعة قطر
توافدت عىل جامعة قطر عرب السنوات؛ شخصياتٌ إسالمية متنوعة
املشارب ،فأث َّروا بفكرهم وعلمهم أرجاء الجامعة .وكان من بني
هؤالء املفكر اإلسالمي املعروف أبو الحسن الندوي ،فقد عرفه
الناس من خالل مؤلفاته الرائدة ،وعىل رأسها كتاب (ماذا خرس
العامل بانحطاط املسلمني؟) ،ولد بقرية تكية ،مديرية رايئ برييل يف
الهند  1914م ،وتويف سنة  ،1999وكانت زيارته للجامعة بتاريخ
 18إبريل  ،1995بدعوة من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
والقانون ،حيث ألقى محارضة بعنوان (واقع املسلمني وكيف
يواجهونه).
محارضة (دور العلامء العرب واملسلمني يف نهضة الرياضيات)
شهد املوسم الثقايف إلدارة الشؤون الثقافية بجامعة قطر يف 27
من إبريل عام 1982؛ تنظيم محارضة بعنوان( :دور العلامء العرب
واملسلمني يف نهضة الرياضيات) ،تحدث فيها األستاذ الدكتور
مصطفى صالح عبدالهادي رئيس قسم الرياضيات بجامعة أسيوط
بجمهورية مرص العربية ،آنذاك ،وقد حرض املحارضة عد ٌد كب ٌري من
مسؤويل الجامعة واملهتمني مبوضوع املحارضة.
وجاء يف املحارضة ،أ َّن العلامء العرب واملسلمني أبدوا اهتام ًما بالغًا
بعلم الرياضيات بفروعه املختلفة ،وركَّزوا يف دراستهم لهذا العلم
عىل اتجاهني ،األول -الناحية النظرية :وذلك باستيعاب املوضوع
وفهمه ،ومن ثم القيام بالعديد من االبتكارات الجديدة التي مل
يسبقهم إليها أحد .والثاين -الناحية التطبيقية :حيث بدأوا بإجراء
دراسات عملية مفيدة للغاية يف العلوم األخرى ذات االرتباط
املبارش بعلم الرياضيات ،مثل :علم الفلك والهندسة امليكانيكية
والكهربائية واملعامرية وعلم املواريث واألعامل التجارية وغريها
من العلوم واألعامل التي تتطلّب معرفة بعلم الرياضيات.
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اجتامع اتحاد الجامعات العربية
شهد حرم جامعة قطر استضافة الدورة الرابعة والعرشون ملجلس
اتحاد الجامعات العربية واملؤمتر العلمي (اقتصاديات التعليم
العايل يف الوطن العريب ومكانها من التنمية) وذلك يف أكتوبر
من عام  1991وشارك فيها رؤساء ونواب وعمداء الجامعات يف
العربية.
ومن القضايا التي ناقشتها الدورة يف ذلك العام هو بحث (اإلنفاق
عىل التعليم العايل يف الوطن العريب ومقارنته مع اإلنفاق يف بعض
الدول املتقدمة والنامية) الذي قُدِّم من األستاذ الدكتور عبدالله بو
بطانة خبري التعليم مبكتب الرتبية اإلقليمي لليونسكو ،باإلضافة إىل
مناقشة بحث (دور مؤسسات التعليم العايل يف التنمية االجتامعية
للمجتمع) الذي قُدِّم من األستاذ الدكتور عبدالله الكبييس مدير
جامعة قطر ،آنذاك ،باالشرتاك مع األستاذ الدكتور محمود مصطفى
قمرب رئيس قسم أصول الرتبية بالجامعة حينها.

املؤمتر األول يف علوم الكيمياء وتطبيقاتها
يف عام  1993نظم قسم الكيمياء املؤمتر الدويل األول يف الكيمياء
وتطبيقاتها ،بحضور أكرث من  200عامل ،ميثلون  34دولة عربية
وأجنبية ،واستقطب املؤمتر الذي انعقد خالل الفرتة من 9-7
ديسمرب ،نحو  26عامل ًا مدع ًوا  Invited Speakersإلثراء املؤمتر
بأبحاثهم ومحارضاتهم.
كان من بني العلامء املدعوين الدكتور أحمد زويل الذي حصل
عىل جائزة نوبل يف علوم الكيمياء بعد  6سنوات من ذلك التاريخ؛
وذلك لبحوثه يف مجال الليزر واكتشافه للفيمتو ثانية ،وكان بني
املشاركني املميزين أيضً ا الدكتور مصطفى عمرو السيد ،الذي ت َّم
منحه امليدالية القومية األمريكية للعلوم يف عام 2007م ،وهو أول
أمرييك من أصلٍ عريب يحصل عىل هذه الجائزة ،وذلك إلنجازاته
املتنوعة يف مجال الكيمياء .وقال د .إبراهيم صالح النعيمي رئيس
املؤمتر يف كلمة له مبناسبة انعقاد املؤمتر« :من ُذ إنشائها عام 1973
جعلت جامعة قطر؛ بناء اإلنسان القطري هدفها األسمى وشُ غلها
الشاغل ،فاستكملت بُنيتها األساسية وتجهيزاتها العلمية الحديثة،
واختري لها نُخبة متميزة من العلامء ،األمر الذي مكّن الجامعة
من تب ُّوء املكانة الرفيعة التي تحظى بها بني الجامعات العربية
والدولية».
كلية الرتبية تنظم مؤمتر الطفولة األول
تحت شعار (نحو دعم أفضل لنمو وتعلم الطفل) نظَّم برنامج
دبلوم الطفولة املبكرة بقسم العلوم النفسية بكلية الرتبية؛
مؤمتر الطفولة األول وذلك خالل الفرتة من  6-5يناير ،2008
وركَّز امل ُؤمترون يف مناقشاتهم وأوراق العمل التي تقدَّموا بها عىل
قضية الرشاكة الوالدية ،وذلك من منطلق أ َّن األرسة ت ُع ّد الوسط
األول املؤث ِّر يف شخصية الطفل وتشكيل هويته وبناء ذاته ويف
منوه العقيل واملعريف .وقد تم تنظيم املؤمتر بالتعاون بني جامعة
قطر ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف).
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تطوير األداء

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴـﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫـﺎ
ﺟﺴﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻤﻲ
وﺛﻘﺎﻓﻲ

القراءة والكتابة في زمن
الصورة المرئية

د .لؤي خليل
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها
يف ظل االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتامعي اإللكرتونية
تراجعت عىل نحو واضح نسب القراءة والكتابة لدى رشيحة
واسعة من جيل الشباب واليافعني ،وذلك بسبب سيطرة ثقافة
الصورة املرئية املتحركة التي تقدم ملستعملها عددًا ال يستهان به
من املعلومات ،من غري أن يبذل أدىن مشقة تذكر ،فانعكس ذلك
عىل اللغة ،فغدا التعامل معها من الصعوبة مبكان؛ بسبب اعتياد
العقل عىل ٍ
منط واحد ،سهلٍ وممتع ،يف تلقي املعلومة وصناعتها
هو الصور املتحركة ،أما اللغة (مقروءة أو مكتوبة) فالتعامل معها
يقتيض إرشاك العقل يف عمليات ذهنية بدت صعبة املنال عىل
مستعمليها من جيل الشباب.
وأمام هذا النوع من اإلشكاليات يبدو من املهم إيجاد طرائق تعيد
أول
العالقة بني الجيل الجديد ومهاريت القراءة والكتابة ،مع الرتكيز ً
عىل القراءة؛ ألنها هي نفسها الطريق نحو مهارة الكتابة .ولكن
كيف يكون ذلك؟
لعل أهم قاعدتني يف إعادة االعتبار إىل القراءة وتحويلها إىل عملية
ٍ
لنصوص
فاعلة ومثمرة هام التد ُّرج واملتعة؛ فالبداية البد أن تكون
بسيطة وممتعة يف آن م ًعا ،حتى نضمن االستمرارية بال انقطاع،
نصوصا مص َّورة؛
فيبدأ القارئ بنصوص قصصية قصرية ،وقد تكون
ً
إذا كان القارئ يف عمر التعلق بالصور (من عمر سنة حتى عمر
 15تقريبًا) ،كأن يقرأ القصص العاملية املرتجمة املص ّورة املشهورة
(القط أبو الجزمة /بياض الثلج) ،ويف مرحلة الحقة بعد أن يأنس
بقراءة القصص املصورة ينتقل إىل مرحلة أخرى فيقرأ سلسلة عبد
الرحمن رأفت باشا (صور من حياة الصحابة ،وصور من حياة
التابعني) ،فهي مشاهد قصصية قصرية جميلة وشائقة ،ومفيدة،
فإذا اطأمن بها وأنسها انتقل إىل مرحلة أخرى كقراءة الروايات.
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ومن األفضل حني يصل إىل هذه املرحلة أن ميزِج بني قراءة
الروايات وقراءة الكتب القصصية القدمية مثل كليلة ودمنة،
وكذلك يدخل معها الكتب التي ترفع من أسلوبه اللغوي وذائقته
الجاملية ،وتبني ثقافته وحصيلته املعرفية ،مثل (أوراق الورد)
للرافعي أو (قصص من التاريخ) و(قصص من الحياة) للطنطاوي،
وما شابهها.
أما إذا كان أكرب س ًنا من أن يبدأ بالقصص املصورة فله أن ينتقل
مبارشة إىل القصص القصرية غري املصورة ،فيقرأ عبد الرحمن رأفت
باشا وأنطون تشيخوف ،ثم يتابع عىل النهج نفسه ،غري أنه ميكنه
بعد أن يأنس بكتب الطنطاوي والرافعي أن ينتقل فيقرأ سلسلة
العباقرة للعقاد ،وكتب مالك بن نبي .فإذا وصل إىل هذه املرحلة
ميكنه أن يقرأ ما يشاء عىل أن يبقى مواظ ًبا عىل قراءة النصوص
القصصية لتمنحه متعة القراءة.
فإذا أراد أن يجمع إىل القراءة ما يعينه عىل تطوير مهارة الكتابة
عليه أن يحتفظ بدفرتٍ صغري يد ِّون فيه كل األساليب الجميلة التي
متر به أثناء القراءة ،لتصبح زادًا له بعد حني يلجأ إليها لتحسني
أساليبه الكتابية.

األندية الطالبية
رئيسة النادي الكوري:
نسعى إلى نشر ثقافة تق ُّبل اآلخر

مقال العدد
جدا
قصص قصيرة ً
د .امتنان الصمادي
أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها
فكرة
ربطت شعرها ذنب الفرس ،ورسمت جفنني مفتوحني تحت
بنطال مشج ًرا مينح أعصابها الكثري من
الحاجبني املقوسني ،ارتدت ً
الرشاقة ،وجلست القرفصاء ورشعت يف طقوسها ،فوجئت أنه كلام
اتضحت الفكرة اهت ّز املقعد حتى صار عصفو ًرا ،وحني أمسكت
بالقلم رفرف العصفور ،قبض مبنقاره عىل الورق وطار من النافذة.
نافذة
فتحت نافذة «الفيسبوك» خلسة فوجدت الشارع ممتلئًا باملا ّرة،
أخرجت سجادتها املهرتئة ونفضتها فوق رؤوسهم ،كم تحب أن
تسمع رصاخهم وهم يشتمون الشارع املكت َّظ بالعابرين.

األندية هي منظامت طالبية تقع تحت إرشاف إدارة األنشطة الطالبية بجامعة قطر ،وتلعب دو ًرا ها ًما يف
بناء خربة تعليمية وحياتية لدى الطلبة وتتيح لهم الفرصة ملامرسة أنشطة غري أكادميية؛ تساعدهم عىل
االندماج يف مجتمع الجامعة مع زمالئهم الذين يتشاركون معهم نفس االهتاممات ،وتدعم كذلك فرص
تطويرية غنية تسهم يف فهم كيفية العمل الجامعي ،كام تساعد عىل صقل بعض املهارات بطريقة عملية،
مثل :التواصل والعمل الجامعي والقيادة .فيام ييل مقابلة مع الطالبة نور رفيق (تخصص أدب إنجليزي)
رئيسة النادي الكوري ،حدثتنا فيها عن أهداف النادي وأنشطته الجامعية.
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ما هي أسباب تأسيس النادي الكوري يف الجامعة؟
هناك العديد من الدوافع التي أدت إىل تأسيس النادي الكوري،
وأهمها اهتامم عدد كبري من الطلبة لدينا بالثقافة واللغة الكورية،
إضافة إىل تطور العالقات بني قطر وكوريا يف مجاالت مختلفة ،كان
لنا دافع يف تطويرها عن طريق العالقة التي قام بها النادي مع
السفارة الكورية باإلضافة إىل الطالبات الكوريات املوجودين يف
الحرم الجامعي الاليت انضممن بدورهن ليصبحن جز ًءا من النادي.

الفعاليات التي أصبحت جز ًءا من الفعاليات السنوية التي ننظمها
يف الجامعة ،وذلك لنجاحها الكبري يف كل عام ،مثل :دروس تعليم
الطبخ الكوري ودروس تعليم اللغة وعروض املواهب الكورية.
كام قام النادي ببعض الفعاليات التي نالت عىل نجاح استثنايئ،
كفعالية كوريا وقطر (نصفني لقلب واحد) وذلك بحضور السفري
الكوري وعدد من الدبلوماسيني الكوريني الذين دعموا هذا
النشاط الثقايف.

ماهي األهداف التي يسعى النادي إىل تحقيقها؟
يسعى النادي الكوري لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية ،أولها تعريف
الطالب يف الجامعة بالثقافة الكورية ،ثان ًيا نرش التقبل للثقافات
األخرى ،وثالثًا أن يكون النادي املكان املخصص ملحبي هذه
الدولة وثقافتها؛ لنقوم بالتعبري عن هذا الشغف يف شكل فعاليات
ترفيهية وتعليمية متنوعة.

كام أ َّن النادي يشارك وبشكلٍ سنوي يف ملتقى األندية الطاليب،
باإلضافة إىل املشاركة يف القرية الثقافية عىل مدى ثالث سنوات
متتالية ،إضافة إىل فعالية (أسفار) ،كام أننا مستمرون يف العطاء
واملشاركة يف مثل هذه الفعاليات يف السنوات القادمة.

ما هي أهم الفعاليات التي نظمها النادي من ُذ تأسيسه؟
منذ تأسيس النادي الكوري يف عام  2016نظم النادي العديد من

ما هي الطموحات التي يسعى إىل تحقيقها النادي يف املستقبل؟
يطمح النادي إىل تكوين جيل منفتح وواعي لثقافات الشعوب
األخرى ،كام يطمح النادي إىل توطيد العالقات بني الشعبني
القطري والكوري.

حنان
ظلَّت الطفلة تنادي أمها يك تالعبها اللعبة القدمية التي تحبها
(بيت بيوت) ،لكن األم مشغولة .وبعد أن أنهت األم كتابة روايتها
خرجت من صومعتها ،بحثت عن الطفلة ،إال أنها مل تجد عىل
الرسير الصغري سوى دمية منكوشة الشعر تحتضن دمية أصغر
وبجانبها رسومات مم َّزقة لدمى كثرية ملطخة باللون األحمر.
وداع
أمام إشارة املرور األخرية قبل مفرتق املطار ،يف السيارة ،وعىل
ضفاف زمنٍ ينتيش باألزرق الصايف ،مل تكن هناك مسافة تذكر بني
قلبها ويده...كل الناس ينتظرون اإلشارة الخرضاء إال هي...إذ ال
تعلم اإلشارة أن قلبًا مسكي ًنا سيتوقف عندما تتدفَّق هي باألخرض.
شهرة
واحد اثنان ثالثة...هكذا قال الفنان للفتاة التي تبتسم أمامه
استعدادًا اللتقاط الصورة .إال أنه توقف مذعو ًرا فجأة ،وف ّر هاربًا
من عينها التي بدأت تلتهم عدسة الكامريا.

شارع
قال لها :أحبك ألنك وردة ،ردت بدهاء :أحبك ألنك حديقة .مرت
سنوات مل تنم الوردة قيد أمنلة ،إال أنها مل تتع َّجب إذ عرفت أن
الحديقة كانت ممدَّدة عىل أرض من اإلسفلت.
سعادة
أنهت املكاملة بعد أن اطأمنت أنه سعيد يف رحلته التي اعتاد
أن يجوب بها صقاع األرض ،وسارعت إىل ضبط توقيت ساعتها
عىل زمن البلدة الرابضة يف أقىص الرشق ،وبعد أيام كان عليها أن
تضبط ساعتها عىل توقيت الزمن القادم من الغرب لحظة عرفت
أنه هناك .وبعد ميض شهر تقري ًبا ،مل تجد صعوبة يف معرفة
التوقيت شامل األرض حيث حطت رحاله...
مرت الشهور تلو الشهور وهي ال تفتأ ترفع سامعة الهاتف -كلام
اشتاقت إليه -لتسمع صوته القادم من بعيد يجيب عن سؤالها
املعتاد« :كيفك؟ ط ِّمني عنك» ،ثم تسارع بهدوء إىل إضافة عقارب
بأسا يف أن تصنع
الزمن الجديد عىل الجدار ..وبعد سنوات مل تجد ً
لوحة جدارية مليئة بالساعات ،لكنها حزنت حينام اكتشفت أن
س ّم العقارب املمدَّد عىل الجدار مل يرتك مساحة للزمن الذي ما
زالت تنتظر وصوله إليها.
كيف؟
كل
كان ال يشء ،وبعد أن جرى يف عروق الضحكة والدمعة ،صار َّ
كل يشء،
وظل يتدفق حتى أغرق الطرقات ،ثم مىض عاب ًرا َّ
يشءَّ ،
كل يشء؟
فهل يا ترى سينتهي ُّ
خريف
أحبا األرض ،فحملته شجرة ،وحملها ورقة ،وكلام هبت الريح عىل
عروقهام ،رفرف هو بالحفيف.

47

الرياضة
والترفيه أ ُ
سلوب
ُ
حياة وتعلُّم
ٍ
تهدف إدارة األنشطة الرياضية يف جامعة قطر إىل توفري الرياضة
النوعية ذات الجودة العالية يف املرافق الرياضية ،وذلك من خالل
تقديم العديد من الربامج الرياضية والرتفيهية التي ت ُطرح بصورة
دورية؛ لتطوير الطلبة بدن ًيا ولرتسيخ اإلحساس بانتامئهم للجامعة
واملجتمع .كام تقدم اإلدارة مجموعة واسعة من التسهيالت
الرياضية والربامج داخل الحرم الجامعي وخارجه يف مبنى البنني
والبنات لكافة الطلبة والخريجني واألساتذة واملوظفني وعائالتهم.

وصحة
نشاط
َّ
هل أنا مصاب
بالسمنة؟
بقلم الجازي القحطاني
مساعد تدريس في قسم تغذية اإلنسان
تعترب السمنة من الحاالت الطبية األكرث شيو ًعا يف العامل وتعد من
األمراض االلتهابية ،حيث أنها حالة صحية تتجاوز مخاطرها اآلثار
االجتامعية والجسدية ،إذ تتسبب يف ظهور عدد من املشاكل
الصحية ،منها :صعوبة التنفس والسكري وأمراض القلب ،وترتبط
معظم األمراض مبارشة برتاكم األنسجة الدهنية حول منطقة
البطن وبني أعضاء الجهاز الهضمي .وبنا ًء عىل حساب مؤرش كتلة
الجسم ( ،)BMIاملؤرش األكرث استخدا ًما للكشف عن السمنة،
تحتل قطر فيه املرتبة السادسة عامليًا وفقًا للرابطة الدولية لدراسة
السمنة ،وتوجد ثالثة طرق لقياس البدانة وتعترب األكرث شيو ًعا يف
تحديد السمنة وهي :مؤرش كتلة الجسم ،محيط الخرص ونسبة
الخرص إىل الطول.
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وبحساب مؤرش كتلة الجسم ،يعد املؤرش من  24.9 - 18.5طبيعيًا،
أما من  29.9 - 25من الوزن الزائد ومن  30إىل  34.9من السمنة،
ومن  35وأكرث من السمنة املفرطة .ميكن حساب مؤرش كتلة
الجسم عىل النحو التايل( :تقسيم الوزن عىل الطول تربيع) .لقد
أظهرت الدراسات أن تراكم الدهون حول منطقة البطن يرتبط
بارتفاع أمراض القلب واألوعية الدموية ،إذا بلغت  40بوصة أو
أكرث ( 102سم) لدى الرجال ،و 35بوصة أو أكرث ( 88سم) عند
رشا قويًا لقياس احتامليات
النساء .ويعد نسبة الخرص إىل الطول مؤ ً
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ووفياتها متاش ًيا مع تقييم
السمنة .ووفقًا للدراسة التي أجريت يف جامعة قطر عام 2017
للكشف عن عالقة نسبة الخرص إىل الطول  WHtRعىل العالمات
الحيوية لاللتهابات يف الطالبات ،أظهرت النتائج وجود عالقة كبرية

بني نسبة الخرص إىل الطول  WHtRوالعالمات الحيوية لاللتهاب
يف األشخاص الذين يعانون من السمنة.
وكحلٍ لهذه املشكلة الصحية ،يبدأ العالج بتثقيف الشخص
وينتهي بتعديل منط الحياة ،ويُنصح البدناء الذين يرتاوح مؤرش
كتلة الجسم لديهم بني  ،30-25بفقدان  ٪10من وزن الجسم
يف املرحلة األوىل بحسب منظامت الصحة العاملية واملؤسسات
الصحية الوطنية ،حيث أن فقدان الوزن يتطلب جهدًا وص ًربا
شخص ًيا .ويعد التعديل السلويك هو الخطوة األوىل يف تغيري أسلوب
العالج نحو رحلة ناجحة إلنقاص الوزن ،يتبعه تحديد األهداف
وتغيري املعتقدات وتعزيز الدوافع وتوفري مهارات التنظيم مثل
املراقبة الذاتية.
وإليكم بعض النصائح الهامة لتخفيض الوزن التي تم استخالصها
من الخربات والتجارب املختلفة:
 .1البدء بتعديل منط الحياة واملعتقدات غري الصحية والتخطيط
للوجبات التي يتم تناولها بعناية.
 .2االبتعاد عن االمتناع عن أطعمة معينة ،حيث أثبتت الدراسات
أن ذلك يؤدي إىل زيادة الرغبة يف تناولها ،ويجب عند تناولها
القيام بتعويضات للمحافظة عىل التوازن كامليش ملدة  15دقيقة
أو رشب كميات كبرية من املاء.
 .3إزالة جميع األطعمة غري الصحية من أماكن الجلوس واملكتب
والعمل وصالة مشاهدة التلفاز ،إذ أن وجودها يف هذه األمكنة
يساعد عىل تناولها بكمية كبرية دون الشعور بذلك.

تضم اإلدارة عددًا متنو ًعا من األقسام التي تشغل وظائف محددة،
وهي :قسم األنشطة والرتفيه -بنني ،قسم األنشطة والرتفيه -بنات،
قسم الرياضات املائية -بنني ،قسم الرياضات املائية -بنات ،قسم
العالج الطبيعي.
وترتكز رؤية إدارة األنشطة الرياضية بأن تقوم بتقديم مجموعة
متنوعة من الربامج الرياضية والصحية ،والرتفيهية وتكوين
املنتخبات الرياضية وبرامج القيادة الرياضية بهدف دمج ومشاركة
أفراد مجتمع جامعة قطر يف األنشطة التي تنمي املهارات العقلية
والبدنية.
وتهدف اإلدارة يف عملها لتحقيق ُجملة من األهداف ،هي :تقديم
الربامج والخدمات الالصفية التي تعزز نجاح طلبتنا يف بيئة آمنة
ومتنوعة ،تكوين منتخبات رياضية متثل جامعة قطر فالبطوالت
الجامعية الدولية والعاملية ،رفع املستوى الصحي والريايض ملجتمع
الحرم الجامعي ،إنشاء وتقديم برامج توعية للفئات واملجموعات
املستهدفة ،خلق بيئة جامعية تساعد يف تحقيق التميز األكادميي
للطالب عن طريق تحقيق التوازن بني العقل السليم والجسم
السليم.

-2األنشطة والفعاليات الجامعية
مجموعة من األنشطة الرياضية والفعاليات التي تهدف إىل دمج
ومشاركة املجتمع الجامعي ملامرسة الرياضة يف حياتهم اليومية،
وذلك عن طريق األنشطة والفعاليات املتنوعة.
-3برامج اللياقة البدنية والصحة:
يتم تقديم مجموعة من الدورات التدريبية والربامج الخاصة
التي تهدف إىل زيادة وعي املجتمع الجامعي حول أهمية
الرياضة وتأثريها عىل الصحة البدنية والنفسية وتأثريها عىل األداء
األكادميي.
-4برامج القيادة الرياضية:
يهدف الربنامج إىل تزويد الطلبة املشاركني بالنظريات واملهارات
والخربات العملية التي تؤهلهم ليصبحوا قادة املستقبل يف القطاع
الريايض لدولة قطر.
معلومات التواصل:
• إمييلsports@qu.edu.qa :
• هاتف44037953 -44037953 :
• املوقع اإللكرتوينhttp://www.qu.edu.qa/students/ :
activities/sports-activities/qu-sport-facilities

وتقدم اإلدارة ً
كل من الخدمات التالية:
-1املنتخبات الرياضية
يقوم القسم بتقديم مجموعة من الربامج والبطوالت التنافسية
الرياضية التي تهدف إىل تهيئة الطلبة بدنيًا وذهنيًا ،وتحفيزهم
عىل املنافسة يف املسابقات املحلية والدولية .ويتحقق ذلك من
خالل تكوين وتدريب الفرق الرياضية واملشاركة يف عدد من
البطوالت املحلية والدولية ملختلف األلعاب الرياضية.
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تخطيط

إبداعات

الحلم بحماية
ُ
اللغة العربية
بقلم:
نجية سعيد املريخي -طالبة يف كلية اآلداب والعلوم
لغات العامل ولهجاته ملء األسامع واألبصار ،ت َِص ُل إلينا بني الفينة
واألُخرى مطالباتٌ وأصوات ِلُممٍ ت ُ
ُحاول ما استطاعت الحفا َظ عىل
ما متلكهُ ،سوا ًء كان لهجة أو لُغَة ما ،أل َن اللغ َة إحدى ركائز الحضارة
والرتاث لكل الشعوب ،يف مشارق ِ
األرض ومغارِبها ،فَ َحر ٌِي بِنا ،نح ُن
َ
أُمة َ اقرأ ،األخذ َ ِبزِمام ِ َدفَ ِة العود ِة خشية التواري والذوبان ،يف
ٍ
ثقافات شَ تى ،ال تَ ُت ُ لِ ُعروبتنا ب ِِصلة إذ أن ذلك سيجعلُنا نَر ِب ُط
األَ َ
جيال الناشئ َة بحلقة ٍتوصلهم مبن سبق من األجيال العظيمة
السابقة ،بأجيال الكالمِ املوزونِ وامل ُقفى ،هذا القرار املحمود
بالعودة إىل اللغة العربية ،سيساعد عىل إضفا ِء اللمعانِ والربيق
املواهب الناشئ ِة وسرنى مجالس العلم واألدب من
ِ
والنبوغ ملكامنِ
خال ِل أَروقة ومنتديات تش ُع باملعارف ،والكنوز املوشاة وامل ُزدانة
باللغ ِة العربية ،وستجني مثا َر هذا اإلياب الحميد مدار ُِسنا ،باكتشاف
املواهب والطاقات اإلبداعية الجديدة من خال ِل دروس اللغة
ِ
العربية الجادة واملتجددة بالركائ ِز اللغوي ِة األصيل ِة.
أجيال تتمت ُع
ُصب أعيننا هذه املهمةَ ،سن ِع ُد ً
إن نح ُن جعلنا ن َ
ٍ
ِ
آداب وفُنونٍ ذاتَ معانٍ مضيئة يف
بِ ُقوِمات الفراد ِة يف صياغة ٍ
ِ
املعارف ،وسنجد مثرات تلك العودة حمالت تناوئ الكلامت
حقو ِل
املهرتئة املعاين التي متتلئ بها مواقع التواصل االجتامعي ومنابر
األحاديث املستجدة عىل مجتمعاتنا ،وعناوين املقاهي واملحال
ِ
باإلسفاف اللغوي الدخيلِ علينا .إننا يحدونا األمل
التجارية املليئة
ِ
أجيال تتسابق لتظفر ِ
بأنس ومتعة القراءة بني أروقة
بأن نرى ً
ِ
املكتبات ،ونرى عن بُعد محصل َة القرار الذي أصدر ُه سمو أمري
البال ِد املفدى يعو ُد عىل وطننا بكلِ الفائد ِة.
ينص قانون حامية اللغة العربية ،رقم  7لســنة ()2019
بشــأن حامية اللغة العربية ،الذي تفضل صاحب الســمو أمري
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البــاد بإصداره ،املــادة ( )2( )1التي تنص عىل« :التزام جميع
الجهــات الحكومية وغري الحكومية والهيئات واملؤسســات وعىل
الجمعيات واملؤسســات الخاصة ذات النفع العام والجهات
التــي متول موازناتها من الدولة بدعــم اللغة العربية يف جميع
فعالياتها وأنشــطتها ،وجميــع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح
تنظيمية ،ووثائق وعقود ومراســات وبرامج مســموعة أو
مقــروءة» ،وجــاء يف املادة (« :)4( )3تصاغ ترشيعات الدولة ولغة
املحادثات واملفاوضات واملذكرات واملراســات باللغة العربية،
مــع الحكومات األخرى والهيئــات واملنظامت اإلقليمية والدولية
واملؤمترات الرســمية ،وكتابــة املعاهدات واالتفاقيات والعقود بني
الدولــة والدول األخرى ،ويجــوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى،
إذا اقتضــت املصلحة العامة بذلك».
إن هذه القرارات الرشيدة ستطرح مثارها قريبًا وسيكون الحصاد
تعليام ذا قيمة ،وعودة للكتب األوىل للتزود منها .سيكون لطلبة
ِ
الكشف عن مواطن
العلم يف البالد زاد وإرث يساعدهم عىل
الجامل فيه والتعرف عىل رواد املعرفة والفنون اللغوية .إن إصدار
قانون حامية اللغة العربية التي تفضل أمري البالد بنصها وإقرارها
هي البداية الطريق للمسؤولية التي يجب أن تحمل عىل عاتق
أبناء الوطن لاللتحاق بركب الحضارة الحقيقية وااللتزام بنرش
الوعي والثقافة بلغتنا.
إن تعديل البوصلة والس ُري وإعادة اللغة العربية إىل مكانها
الصحيح ،يقودنا إىل مطالب ِة ُصناع التعليم وقادته ،لألخذ بأيدي
برا ِعمنا لالستمتا ِع والنهل من بسات ِني هذه اللغة بعزمٍ جا ٍد ،واألخذ
بأيدي األجيا ِل القادم ِة بعيدًا عن أوهامِ املجهو ِل ومتاهات الجهل
املبطن بالحداث ِة املعوج ِة ،ف ِإن حافظنا عىل هذه الخطى املباركة،
سنظفر بأجيا ٍل تتمتع بحصيلة علمي ٍة وأدبي ًة نفخر بها.

تخطيط الدكتور أحمد حاجي صفر
ومنسق برنامج
أستاذ اللغة العربية واللسانيات ِّ
البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وآدابها
ِنسانَ َما ل َْم َي ْعل َْم﴾ سورة العلق ،آية رقم5 ،٤:
﴿الَّ ِذي َعل ََّم بِالْ َقل َِم َ .عل ََّم ْال َ
فن الخط ،هو أحد الفنون الجميلة ،وهو يقوم عىل التشكيل الخطّي ويُعنى بالجامليات الزخرفية للحروف وعالقاتها والحيز الذي
تشغله إىل درجة تجعل االهتامم بالتشكيل الجاميل للحروف والكلامت املخطوطة يفوق االهتامم مبقروئيتها.
يحتل فن الخط العريب مكان الصدارة بالنسبة لفنون الخط يف العامل ،وقد تطورت جاملياته ،وتنوعت أشكاله ومدارسه كث ًريا منذ القرن
قاسم مشرتكًا لكل الفنون العربية اإلسالمية ،بل إن قيمته الجاملية العالية ،وسموه ،جعل األوروبيني يقلدونه
األول الهجري؛ مام جعله ً
ألغراض تزيينيه رغم أن قراءته تستعيص عىل كثري منهم .ولكتابة الخط العريب؛ يستخدم الخطاطون أقال ًما من القصب أو أسنانًا
معدنية؛ باإلضافة إىل األحبار واأللوان وبعض األدوات الهندسية.
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آمنة عبد الرحمن املحمدي

أطمح أن أنشئ مكت ًبا
ُ
هندس ًيا لتصميم المباني
في المستقبل

الطالبة آمنة عبد الرحمن املحمدي ،رسامة قطرية هاوية ،تدرس تخصص
التسويق وريادة األعامل يف كلية اإلدارة واالقتصاد .تهتم آمنة برسم املباين
التي تتمركز عىل األشكال الهندسية .كام تقوم باستخدام الفحم كأداة
أساسية يف رسوماتها ..يف هذا الحوار قمنا بتسليط الضوء عىل موهبتها
الفنية وتنظيمها لوقتها بني هواية الرسم والدراسة.

حدثينا عن هوايتك الفنية؟
أمارس الرسم كهواية منذ وقت طويل ،وتحديدًا
منذ تسع سنوات ،وقد اكتشفت مييل لهذا الفن
يف املرحلة اإلعدادية ،وقمت بتجربة مامرسة
العديد من أنواع الرسم ،مثل :رسم األشخاص،
الجامدات والزخارف اإلسالمية ،ولكنني وجدت
ِّأن أميل إىل رسم املباين بشكلٍ أكرب ،كام أنني
أقوم باستخدام الفحم يف رسومايت أكرث من
األلوان .إن مامرستنا لليشء الذي نشعر أننا
نجد أنفسنا فيه؛ مينحنا الكثري ويساعدنا عىل
االستمرار ،فاألشياء ال تعرفنا ،وال تعرف ما
نحمله داخلنا ،فقط الفن يعرف هذا كله!

كيف ِ
قمت بتطوير هذه الهواية؟
اعتمدت عىل نفيس من خالل البحث يف مواقع
التواصل االجتامعي ،مثل :يوتيوب وإنستغرام
واستفدت كث ًريا منها ،كام سجلت يف ورشتي عمل
إحداها يف الحي الثقايف (كتارا) واألخرى يف جامعة
وإن أؤمن كث ًريا مبقولة« :ما
فرجينيا كومنولثِّ .
يتم عمله بحب؛ يتم عىل أكمل وجه».

كيف كان دعم عائلتك ِ
لك؟
يعود الفضل إىل الله تعاىل ثم إىل عائلتي ،فإين
تحصلت منهم عىل التشجيع والدعم املتواصلني،
فهم يحثوين دامئًا عىل مامرسة هذه الهواية
املحببة إيل ،ودامئًا أعرض عليهم رسومايت فور
انتهايئ من تنفيذها؛ ألجد منهم التشجيع
والتوجيه بكل ُحب.

بريشة الفنان:
عبدالعزيز صادق

كيف توفقني بني الدراسة وهوايتك؟
أنا حاليًا طالبة يف السنة الرابعة من التخصص،
وأحاول دامئًا التوفيق بني دراستي وهواية الرسم
من خالل استغالل وقت فراغي بشكل صحيح
ملامرسة هوايتي املحببة التي متدين بالطاقة
اإليجابية ،وأُجدول وقتي اآلخر ألولويايت الدراسية،
فإين أطمح أن أتخصص يف مرحلة الدراسات العليا
يف مجال الهندسة املعامرية ،وأستفيد من خربيت
يف مجال التسويق ،فطموحي البعيد القريب هو
أن أنشئ مكتب هنديس لتصميم املباين بإذن الله
تعاىل.
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قفزة نوعية في أبحاث الحياة البحرية

تكريم الطلبة
المتفوقين

جامعة قطر
سفينة األبحاث “جنان”

حفل لتكريم الطلبة املتفوقني عىل قامئة العميد للفصل الدرايس ربيع 2018
نظمت كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة قطر ً
حيث بلغ عددهم  29طال ًبا و 172طالبة من مختلف تخصصات الكلية وبرامجها األكادميية.
يف البداية ر َّحب عميد الكلية الدكتور إبراهيم األنصاري بالطلبة املتفوقني وه َّنأهم بهذا التميز وحثَّهم عىل مواصلة طريق العلم والجد
واالجتهاد ،وعىل التميز ،وقال يف كلمته« :إ َّن منتسبي الكلية ينقسمون إىل أربعة أقسام كلهم رشكاء يف صناعة هذا الرصح ،القسم األول
هم العميد والعمداء املساعدون ورؤساء األقسام القسم الثاين هم األساتذة أعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون للطلبة العلم ويسهرون
يف سبيل إيصال العلم النافع ،والقسم الثالث هم املوظفني اإلداريني والقسم الرابع املهم جدًا ملستقبل هذه الكلي ُة رفعتها والتخطيط
لها؛ هم الطلبة ،الذي يُعد متيزهم هو مثرة أعامل الكلية ومعيار نجاحها ،والجهد املبذول هو مقياس لنجاح الكلية وتقدمها فيام نخطط
ونسعى .فكلام بذل طالبها جهدًا أكرب ،حكمنا عىل أعاملنا بأنها حققت النجاح ووصلت إىل أهدافها».
ويف ختام كلمته حثَّ الطلبة عىل اإلخالص يف طلب العلم حتى يجنوا مثار ذلك يف الدنيا رفعة ومتيزا ويف اآلخرة رضوان من الله عز وجل.
وبالنيابة عن الطالبات املتفوقات ألقت الطالبة سارة زهري كلمة املتفوقات ،أما عن الطالب فقام الطالب عمر مسفر املري بإلقاء كلمة
املتفوقني نيابة عنهم.
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يدير “جنان” ،السفينة البحثية الوحيدة في قطر ،مركز العلوم البيئية في
جامعة قطر تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا
منذ العام  .2011وتم تصميم هذه السفينة لإلبحار في البيئات البحرية
واألرضية الغنية والمتنوعة في كل من الخليج العربي وخليج عمان والبحر
األحمر والعربي بهدف القيام بمجموعة واسعة من البحوث والدراسات
االستقصائية العلمية حول البيئة والمناخ وخاصة ما يتعلق بعلوم الحياة
البحرية وعلوم األرض والبيئة السمكية.
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االحتفال باليوم
العالمي للطفل

حملة توعويَّة بعنوان:
«السيطرة على
األلم»

نظم مركز الطفولة املبكرة التابع لكلية الرتبية بجامعة قطر مهرجانه الرابع عرش لالحتفال باليوم العاملي للطفل ،الذي ميثل اللبنة األساسية
يف بناء املجتمع ،وذلك بحضور عدد كبري من الشخصيات الهامة يف جامعة قطر واملؤسسات املعنية بالطفولة املبكرة يف الدولة ،وأولياء أمور
أطفال مركز الطفولة املبكرة.

نظمت كلية الصيدلة يف جامعة قطر حملة توعوية عامة بعنوان( :السيطرة عىل األمل) ،وذلك يف حديقة أسباير زون ،ونُظمت الفعالية
بالتعاون مع جمعية طالبات كلية الصيدلة يف جامعة قطر وهدفت إىل رفع مستوى الوعي املجتمعي فيام يخص األمل ،أنواعه ،واألدوية
املستخدمة يف السيطرة عليه .تطوع يف هذه الحملة ما يزيد عن مثانني طالبة باإلضافة إىل عدد من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الصيدلة.

وجاء املهرجان لعام  2018تحت شعار «ل ِّونها باألمل» ،حيث تتضافر جهود كلية الرتبية ومركز الطفولة املبكرة يف بناء مستقبل دولة قطر
من خالل االرتقاء باألطفال وصحتهم النفسية ،وتأهيلهم املبكر ليصبحوا قادة املستقبل الذين يتمتعون بقدرات إبداعية وخالقة لتطوير
وخدمة هذا الوطن.

ويف ترصي ٍح لهُ ،قال الدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة« :إنه ملن دواعي رسورنا أن نقوم بتنظيم حمالت توعوية مثل حملة
(السيطرة عىل األمل) ساعني إىل رفع مستوى الوعي املجتمعي عن األمل ،أنواعه ،وأدوية التحكم به املتوفرة للمرىض بدون الحاجة إىل وصفة
طبية .كام سعت الحملة أيضا إىل إرشاد العامة إىل الطرق املثىل الستخدام مسكنات األمل املختلفة وكيفية اجتناب اآلثار الجانبية والسمية
التي قد تنتج عن االستخدام الخاطئ لهذه املسكنات .التزا ًما برؤية كلية الصيدلة يف االرتقاء مبستوى الرعاية الصحية يف قطر وزيادة الوعي
املجتمعي ،دأبت الكلية عىل تنظيم العديد من حمالت التوعية التي تهدف إىل خدمة املجتمع».

وتلعب املؤسسات التعليمية كالجامعات واملدارس ورياض األطفال دو ًرا كب ًريا يف تعزيز الفنون عند الطفل يف سن مبكرة؛ لذا سعى مركز
الطفولة املبكرة يف مهرجانه إىل إرشاك العديد من املؤسسات التعليمية املهتمة بالطفولة املبكرة للمشاركة يف تعزيز الفنون عند األطفال يف
هذا اليوم من خالل إتاحة الفرصة لهم للتعبري عن مشاعرهم بطرق شتى يف مختلف األنشطة كالرسم واملوسيقى والرقص والتمثيل والعلوم
وغريها.
ومن املؤسسات املتعاونة واملشاركة يف دعم أنشطة املهرجان سنويًا :كتيبة موسيقى القوات املسلحة بوزارة الدفاع ،مركز الفنون البرصية،
أكادميية العوسج ،مركز التعليم الخاص -مستشفى الرميلة ،أكادميية  ،IDIAومبادرة بست باديز  -قطر .ويشارك يف املهرجان  160طفل من
أطفال مركز الطفولة املبكرةُ ،روضة الرشاد املستقلة للبنني ومدرسة قطر – فنلندا الدولية.
الجدير بالذكر أ َّن املهرجان تض َّمن مجموعة متنوعة من األنشطة الفنية ،الحركية ،اإليقاعية والعلمية التي تم انتقاءها من قبل فريق املركز
األكادميي مبا يتناسب وشعار املهرجان محققًا بذلك األهداف املنشودة.
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يهدف املهرجان إىل إضفاء البهجة واملتعة والرسور عىل نفوس األطفال وتشجيعهم عىل التعبري عن إبداعاتهم وتنمية خيالهم ،من خالل
األنشطة املتنوعة التي تسهم يف بث روح العمل الجامعي بني األطفال واملشاركة وتقبل اآلخر ،كام يسعى املركز من خالل هذه الفعالية
إىل تفعيل دوره يف مد جسور التواصل والرشاكة بني رياض األطفال ومؤسسات الطفولة املختلفة يف الدولة ،باإلضافة إىل تشجيع طالبات
الجامعة عىل العمل التطوعي من خالل إرشاكهن يف أنشطة املهرجان.

وبدوره ،قال الدكتور عبدالعايل عقوين ،رئيس لجنة التوعية واملساهمة املجتمعية واألستاذ املشارك يف كلية الصيدلة« :شكلت هذه الفعالية
نجاحا كبريا عىل جميع األصعدة واملقاييس .فقد كانت أول حملة توعية يتم تنظيمها من قبل كلية الصيدلة يف حديقة أسباير ونجحت يف
استقطاب عدد كبري من الزوار الذين أبدوا اهتامما بالغا يف موضوع الحملة».
من جانبها ،قالت الطالبة أفنان النجار ،وهي طالبة يف السنة الرابعة وإحدى املتطوعات يف الحملة« :شعرنا بأن الناس كانوا ممتنني لنا
لتقدمينا معلومات تفيدهم يف السيطرة عىل آالمهم ،وقد دفعنا هذا الشعور إىل اغتنام الفرص يف املستقبل لإلسهام يف أي فعالية تهدف إىل
زيادة الوعي املجتمعي».
جذبت الحملة اهتامم أكرث من  ٣٦٠من املارة الذين أبدوا اهتام ًما مبوضوع الحملة حيث قامت طالبات الكلية بتقديم النصائح لهم
واإلجابة عىل استفساراتهم .سلطت الحملة الضوء عىل مسكنات األمل وباألخص الباراسيتامول ومضادات االلتهاب لشيوع استخدامهم يف
املجتمع وإلمكانية حدوث بعض اآلثار الجانبية الخطرية عند االستخدام الخاطئ لهم .ومام ركزت عليه الحملة أيضً ا ،بيان الفروقات بني
أنواع الصداع حيث أن املسببات وطرق العالج قد تختلف من نوع إىل آخر.
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المؤتمر العالمي
للسالمة المرورية

زيارة الرئيس
التنفيذي لشركة
()Just Real State
العقارية

تحت رعاية معايل الشيخ عبدالله بن نارص بن خليفة آل ثاين رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،أطلق مركز قطر للنقل والسالمة
املرورية بكلية الهندسة يف جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسالمة املرورية يف وزارة الداخلية؛ املؤمتر العاملي للسالمة املرورية
كمحفل دويل لدعم وتعزيز الرؤية واألهداف االسرتاتيجية الوطنية للسالمة املرورية  2022- 2013بدولة قطر .وجاء املؤمتر برعاية كُلٍ من
رشكات دولفني للطاقة املحدودة واالتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ورشكة تكنوالب
ومكتب خطيب وعلمي لالستشارات الهندسية.

استضافت كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة( )JRSسعادة املهندس نارص بن حسن
األنصاري ،وذلك ضمن برنامج الضيف التنفيذي الذي تنظمه الكلية بشكلٍ دوري.

ويف كلمته باملناسبة ،قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير املواصالت واالتصاالت« :إن السالمة املرورية تحظى باهتامم
واسع من قبل القيادة الرشيدة لحرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى حفظه الله ورعاه ومبتابعة وإرشاف
معايل الشيخ عبد الله بن نارص بن خليفة آل ثاين ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،حققت اللجنة الوطنية للسالمة املرورية نتائج
فاقت التوقعات» .ويف تعليقه عىل املؤمتر ،أشار األستاذ الدكتور عبد املجيد حمودة عميد كلية الهندسة إىل مشاركة عدد كبري من الباحثني
واملختصني يف مجال النقل والسالمة املرورية واملهندسني من املؤسسات العامة والخاصة يف املؤمتر من شتى أنحاء العامل ،مضيفًا أن تنظيم
دولة قطر ألول مرة مؤمتر من هذا النوع سريفع من مكانتها الدولية يف مجال السالمة املرورية وتهيئة املؤسسات الوطنية املعنية بالشأن
املروري الستقبال الحدث العاملي الذي يرتقبه العامل يف .2022
كام أشار الدكتور حمودة إىل املحاور الرئيسية للمؤمتر التي تدور حول( :هندسة السالمة املرورية ،سلوكيات القيادة ،الشباب والسالمة
املرورية ،التعليم والسالمة املرورية ،مستخدمي الطرق املع ّرضني للخطر ،إنفاذ القانون ،بيانات الحوادث املرورية ،تحقيقات ما بعد
الحوادث ،التكنولوجيا الداخلية للمركبات ،خدمات الطوارئ ،الطب والسالمة املرورية ،سالمة وأمن النقل).
هدف املؤمتر إىل مناقشة املواضيع التي تُعنى بالسالمة املرورية وتوفري فرص للحوار والنقاش عىل املستوى العاملي لجميع القضايا
املتعلقة بحارض ومستقبل السالمة املرورية عىل الطرق .كام أن هذا املؤمتر الفرصة للمهتمني بالسالمة املرورية ،سواء كان عىل املستوى
املؤسيس أو عىل مستوى األفراد ملناقشة وتقريب وجهات النظر بخصوص الحلول الهادفة وكيفية ترجمة هذه األفكار إىل اسرتاتيجيات
من املمكن االستفادة منها يف الواقع الحقيقي.
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حيــثُ أمــى املهندس نارص حســن األنصاري عدة ســاعات يف الكلية ،والتقى فيها بطلبــة الكلية ،وحثهم عىل روح الريادة والعمل
واملثابــرة مــن أجــل الوصول إىل طموحاتهــم وتحقيق أهدافهم بعد التخرج تحقيقًا لرؤية قطر  2030الداعمة لثقافة االســتثامر وروح
املبــادرة للوصول ألعىل املراتب.
ويف ترصي ٍح له ،قال عميد الكلية الدكتور خالد العبد القادر« :كانت هذه فرصة عظيمة لطالب وطالبات كلية اإلدارة واالقتصاد ملعرفة
املزيد عن املجال العقاري واالستثامرات العقارية يف دولة قطر وهذا هو املثال الحقيقي لجهودنا املستمرة لرفع مستوى الخريجني
وتجهيزهم تجهي ًزا جيدًا لخدمة قطر ،محليًا وإقليميًا وعامليًا» .وأشاد بربنامج الضيف التنفيذي يف توفري منصة تفاعلية بني الطالب وممثيل
قطاع األعامل واملؤسسات حيث اعتربه فرصة لتوسيع مدارك الخريجني محليا وعامليا.
قائل« :لقد كنت سعيدًا بهذه الفرصة التي أتيحت يل للقاء
وبدوره ،أشاد سعادة السيد نارص حسن األنصاري بربنامج الضيف التنفيذي ً
الطلبة يف كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر ،ألحدثهم عن الفرص التي تقدمها الدولة وسوق العمل ،وخاصة للشباب الذين نعلق
عليهم اآلمال الستثامر هذه الفرص واالستفادة منها لبناء مستقبلهم واإلسهام يف بناء اقتصاد متنوع محوره اإلبداع واالبتكار والطاقات
البرشية .أشكر جامعة قطر عىل منحي هذه الفرصة وأمتنى التوفيق لكافة الطلبة والطالبات وأؤكد أن أبوابنا مفتوحة لهم يف أي وقت
سواء لإلسهام يف مجال االستشارات لتطوير العقارات ،أو ملشاركتنا آرائهم ومقرتحاتهم ومالحظاتهم».
برنامج الضيف التنفيذي يعترب ملتقى تفاعيل بني الضيف الذي تستضيفه كلية اإلدارة واالقتصاد وبني إدارات الجامعة والطلبة ،خاصة
يف مجال الخدمات العقارية ومناقشة مشاريع التنمية التي تضمن تحقيق الهدف السامي لخدمة الوطن وجعل قطاع العقارات يف قطر
مهم وقو ًيا للنمو االقتصادي للدولة.
محركًا ً
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منتدى علوم
الحياة

حملة «هذه هي
الصحة العامة»

افتتحت يف جامعة قطر الدورة الثانية عرشة ملنتدى جامعة قطر لعلوم الحياة التي ينظمها قسم العلوم البيولوجية والبيئية يف كلية اآلداب
والعلوم وتم تنظيم املنتدى لعام  2018بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة تحت عنوان( :نظم وتكنولوجيا األغذية -تطوير اإلنتاج الغذايئ).
وشارك يف املنتدى علامء وباحثني من داخل قطر وخارجها يف مجاالت البيولوجيا والبيئة ،وعلوم األغذية ،والتكنولوجيا الحيوية ،والرعاية
الصحية.

استضاف قسم الصحة العامة يف كلية العلوم الصحية الشيخ الدكتور محمد آل ثاين ،مدير إدارة الصحة العامة يف وزارة الصحة العامة،
وذلك لحضور عرض تقدميي عن املستجدات يف مجال الصحة العامة يف قطر .حرض اللقاء األستاذة الدكتورة أسامء آل ثاين عميد كلية
العلوم الصحية وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والطالبات.

ويف كلمته الرتحيبية بهذه املناسبة قال الدكتور راشد الكواري عميد كلية اآلداب والعلوم« :يعترب هذا املنتدى واحدًا من املبادرات العديدة
لدعم رؤية قطر الوطنية  ،2030حيث أن األمن الغذايئ واملامرسات الغذائية املستدامة واألنظمة الغذائية هي مجاالت ذات أهمية
متزايدة لدولة قطر ،وتقع تحت الركيزة «االقتصادية واالجتامعية» لرؤية قطر الوطنية  .2030ويعكس هذا املنتدى اهتامم الجامعة
بالبحث العلمي باعتباره نواة تطور دولة قطر وازدهارها يف املستقبل .وعىل مدار األعوام السابقة ،ناقش منتدى علوم الحياة العديد من
املوضوعات ذات الصلة بصحة الفرد والبيئة ،والبيئة البحرية ،ونبات القرم ،والتقنية الحيوية والتلوث البيئي وغريها».
وبدوره ،قال الدكتور رضوان بن حامدو رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية« :يعترب هذا املنتدى خطوة مهمة لدراسة الواقع الحايل
للمامرسات الجيدة والتقدم العلمي والتكنولوجي ورسم اسرتاتيجيات املستقبل وتحديد األهداف وتوحيد الجهود بني الجامعة وجميع
الجهات املختصة بالدولة».
وتكون املنتدى من  4جلسات هي :األمن الغذايئ :التحديات والسياسات ،ونظم اإلنتاج الغذايئ :التقنيات واالبتكار ،والتكنولوجيا الحيوية
الغذائية ،وسالمة األغذية وجودتها .وألقت ،جلسات املنتدى الضوء عىل أهمية استقرار النظام الغذايئ يف سياق تحديات تغري املناخ
واملامرسات الزراعية املختلفة التي قد تقلل من اآلثار الضارة الناجمة عن انخفاض هطول األمطار ودرجات الحرارة أو غريها من الظروف
الجوية القاسية .كام ناقشت الجلسات أنظمة وتقنيات الغذاء وأحدث األبحاث يف األنظمة الغذائية يف إطار متعدد التخصصات.
إنَّ الهدف من تنظيم منتدى علوم الحياة هو إنشاء إطار متعدد التخصصات للمعرفة واملهارات واالستكشاف يف أنظمة وتقنيات
األغذية ،وتوفري فرص للتعلم التطبيقي القائم عىل حل املشكالت يف النظم الغذائية.
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ويف كلمتها للحضور ،أشادت األستاذة الدكتورة أسامء آل ثاين بدور الشيخ الدكتور محمد آل ثاين يف إطالق أول اسرتاتيجية للصحة العامة
يف البالد العام املايض وأشارت إىل أهمية التعاون بني األوساط األكادميية والقطاع الصحي « :تأيت زيارة الدكتور محمد آل ثاين اليوم
ودعمه املستمر لربامجنا يف نطاق التعاون املستمر بني التجمع الصحي يف جامعة قطر والقطاع الصحي يف البالد ،ونتطلع باهتامم كبري
إىل معرفة املزيد عن التطورات يف املشهد الصحي رسيع النمو للصحة العامة ،األمر الذي يتطلب استمرار التعاون وتكامل األدوار» .ويف
ختام املحارضة ،أجاب الدكتور محمد آل ثاين عىل أسئلة الطالبات يف جلسة تفاعلية أدارتها الدكتورة حنان عبد الرحيم ،رئيس قسم الصحة
العامة .ويف تعليق له ،قال الشيخ الدكتور محمد آل ثاين« :يسعدين أن أكون معكم هنا اليوم يف حملة (هذه هي الصحة العامة) ،إ ّن مجال
وتحسنون حياتهم».
الصحة العامة الذي اخرتمتوه مجال واسع مثل العامل بأكمله ،وبإمكانكم التأثري فيه عىل رشيحة كبرية من الناس
ّ
وأضاف« :إن خدمة الصحة العامة رشف كبري ،نحن نعيش يف عامل تحفّه املخاطر باستمرار بسبب ما يهدّد الصحة العامة ،ولهذا السبب
فإنّه من امله ّم أن نستثمر يف نظام الصحة العامة للوقوف عىل هذه التهديدات ورصدها وإيقافها والوقاية منها».
وقد جاء العرض التقدميي يف سياق حملة «هذه هي الصحة العامة» التي نظمها قسم الصحة العامة يف جامعة قطر ،وقد أُنشأت ،
()ASPPHالحملة من قبل رابطة معاهد وبرامج الصحة العامة املدارس وبرامج الصحة العامة بهدف زيادة الوعي حول دور مجال الصحة
ٍ
بنشاط
العامة يف تحسني حياة األفراد واملجتمعات ورفاهيتهم .وكجزء من الحملة كذلك قام مركز حمد الدويل للتدريب – مبادرة كلنا؛
تثقيفي حول جهود املركز يف مجال الصحة العامة باإلضافة إىل عرض تفاعيل حول التقنيات املناسبة لرتكيب مقاعد السيارات لألطفال.
شملت حملة (هذه هي الصحة العامة) مجموعة أخرى من األنشطة تضمنت زيارات مدرسية ومسابقة للصور لتشجيع الطالب عىل
التقاط الصور التي تعرب عن جهود الصحة العامة يف الحرم الجامعي ،ومجموعة متنوعة من األنشطة التفاعلية يف التثقيف الصحي قامت
بها طالبات قسم الصحة العامة.
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الحفل السنوي
الثالث الرتداء
المعاطف البيضاء

مؤتمر القانون في
مواكبة النشاط
السياحي  -محدداته
وآفاقه

نظمت كلية الطب حفلها السنوي الثالث الرتداء املعاطف البيضاء وذلك بأداء  69طالبًا وطالبة من السنة الثانية (طب)؛ الق ََسم الخاص
بطلبة كلية الطب وارتداء املعاطف البيضاء .وحرض الحفل أكرث من  200شخص من ضمنهم طلبة الكلية وأولياء أمورهم ،وعد ٍد من أعضاء
هيئة التدريس واملوظفني.

نظمت كلية القانون املؤمتر الدويل (القانون يف مواكبة النشاط السياحي :محدداته وآفاقه) بالتعاون مع املجلس الوطني للسياحة وبرعاية
حرصية من مكتب الشيخ الدكتور ثاين بن عيل آل ثاين للمحاماة واالستشارات القانونية .ويف كلمته االفتتاحية ،قال سعادة الدكتور حسن بن
راشد الدرهم رئيس الجامعة« :تم اإلعالن مؤخ ًرا عن تشكيل املجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة األمر الذي يبرش
مبرحلة ازدهار قادمة فيام يتعلق مبجال السياحة ،وخاصة أننا مقبلون عىل ٍ
حدث عاملي يهم العامل بأرسه وهو بطولة كأس العامل لكرة القدم
عام  2022وهذا النمو للقطاع السياحي يف الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتامعية ،ومن هنا تأيت أهمية هذا املؤمتر الذي
يعمل عىل تسليط الضوء عىل الجانب القانوين ودراسته والعمل عىل إيجاد الحلول ملختلف التحديات املتعلقة بهذا األمر ،ولذلك كان من
أبرز أهداف املؤمتر دراسة التنظيم القانوين يف قطاع السياحة عىل الصعيدين الوطني والدويل لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه
القطاع السياحي عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل».
من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن اإلبراهيم ،مساعد األمني العام للمجلس الوطني للسياحة« :وضعت االسرتاتيجية الوطنية لقطاع
السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئييس يجب العمل عىل تحقيقه من خالل تطوير أداء القطاع وتطوير
املنتجات والعروض السياحة ،وكذلك تطوير كافة األمور املتعلقة بتلك التجربة .وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة عىل
مستوى إدارة وقيادة القطاع من خالل تأسيس املجلس الوطني للسياحة برئاسة معايل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وعىل مستوى
منو أعداد الزوار وتنويع األسواق املستهدفة مبا تطلبه ذلك من تطوير مرشوعات وفرص سياحية جديدة ،وعىل مستوى أهداف القطاع
املستقبلية حددتها املرحلة القادمة من االسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة ،وكل هذه التطورات كانت تحتاج إىل تطوير املظلة الترشيعية
التي تشجع املستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة ،وهذا ما تحقق مع القرار األمريي بإصداري القانونني  20و  21لسنة  2018الخاصني
بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات األعامل».

وقد عرب عدد كبري من طلبة الدفعة عن فخرهم بارتداء املعاطف البيضاء وبدء املرحلة العملية والتطبيقية من تخصصهم الطبي.

وهدف املؤمتر إىل دراسة أهمية التنظيم القانوين لقطاع السياحة عىل املستوى الوطني والدويل ،وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها
عىل املستوى اإلقليمي وبيان أوجه االستثامر يف القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملني
يف القطاع السياحي يف دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضامن منو وتطوير هذا النشاط مبا يحقق رؤية قطر ،باإلضافة إىل التعرف عىل
أحدث املستجدات القانونية ،وأفضل املامرسات ذات الصلة يف التنظيم القانوين لقطاع السياحة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل،
واالستفادة من أصحاب الخربات والتخصص يف مجال السياحة ،للخروج بتوصيات ترفع لذوي االختصاص ملواجهة كافة معوقات القطاع
السياحي القانونية.

ويف كلمته باملناسبة ،قال الدكتور إيغون تفت ،نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب« :يعترب الحفل السنوي
الرتداء املعاطف البيضاء مرحلة هامة للطلبة الجدد لالنتقال إىل مهنة الطب .كام أنه يسلط الضوء عىل التزام الطلبة بتحقيق أهدافهم
املهنية يف املستقبل .ويف هذا اإلطار ،أنا أشجع الطلبة عىل التعلم املستمر مدى الحياة حني القيام بدورهم كامنحني للرعاية الصحية املثىل
يف املجتمع ،حيث يشكل هذا الحدث الرمزي البداية ملسرية طويلة ستفتح لهم املجال للعديد من الفرص التي ستسهم يف تهيئهم لإلسهام
يف تعزيز الصحة يف املجتمع القطري».
ومن جهتها ،أكدت الدكتورة حليمة الفاريس ،عميد شؤون الطالب بالكلية عىل أهمية هذا الحفل ،وقالت يف كلمتها« :إنه ملن دواعي
رسوري أن أرحب بكم يف حفل ارتداء املعاطف البيضاء لكلية الطب بجامعة قطر دفعة .»2023
وأضافت الدكتورة حليمة« :إن عدد طلبة هذه الدفعة هم  69طالبًا وطالبة ،منهم  52طالبة ،و 17طالبًا%53 ،منهم من املواطنني القطريني،
وهي مجموعة متميزة بكل املقاييس .فجامعة قطر فخورة بهذا العدد من طلبة كلية الطب الذين سيتلقون أفضل املهارات الطبية عىل
أيدي مختصني».
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يهدف هذا الحدث إىل االحتفال بانتقال طلبة كلية الطب من مرحلة السنة األوىل (طب عام) إىل مرحلة السنة الثانية (الربنامج الطبي)،
مصمم بشكلٍ خاص للتأكيد عىل التزام الطلبة بالقيم الخاصة مبهنة الطب ورعاية املريض ،مثل :النزاهة والسلوك واملامرسات
فالحفل
ٌ
األخالقية.
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تدشين الكلية
العاشرة
أخبار الكليات

عقدت الجامعة مؤمت ًرا صحف ًيا لإلعالن عن تفاصيل تدشينها لكل َّية طب األسنان التي تعترب الكلية العارشة يف جامعة قطر ،وحرض الفعالية
ك ٌُّل من سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر ،الدكتور إيغون توفت نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية والصحية
وعميد كلية الطب ،والدكتور عبداللطيف الخال نائب الرئيس الطبي لشؤون التعليم ومدير إدارة التعليم الطبي مبؤسسة حمد الطبية،
ومدير عام الشؤون الرسيرية لتجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر ،إضافة إىل عد ٍد كبري من مسؤويل الجامعة والطلبة وممثيل وسائل
اإلعالم.
ويف ترصيحه ،قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم« :يرسين الحضور بينكم اليوم لإلعالن عن البدايات األوىل للكلية العارشة يف
جامعة قطر ،وهي كلية طب األسنان ،التي ستكون أيضً ا رابع كلية ضمن تجمع التخصصات الصحية .يف إطار دور جامعة قطر املحوري يف
دعم االتجاه نحو اقتصاد املعرفة ،وتحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030جاء تأسيس كلية طب األسنان ،ليمد املجتمع بكفاءات طبية مميزة
يف هذا التخصص املهم».
من جانبه ،قال الدكتور إيغون توفت« :متت املوافقة عىل إنشاء كلية طب األسنان من قبل مجلس أمناء جامعة قطر يف  10ديسمرب،
 ،2018وابتدا ًء من فصل خريف  ،2019ستفتتح جامعة قطر كلية طب األسنان الجديدة ،التي ستقدم برنام ًجا مدته ست سنوات ومينح
درجة طبيب يف تخصص طب األسنان ،ويصل عدد الطلبة املقبولني سنويًا إىل  25طال ًبا ،ومن املتوقع أن يكون  ٪70من الطلبة املقبولني من
القطريني .وبصفتها الكلية الرابعة يف جامعة قطر ِضمن تجمع التخصصات الصحية ،ستنضم كلية طب األسنان الجديدة إىل كليات الطب
والصيدلة والعلوم الصحية يف ذات التج ُّمع .وسيضم املنهج األكادميي املد َّرس يف الكلية مناهج تعليمية وتكنولوجيات التعليم اإللكرتوين
املتقدم ،التي تعزز مهارات التعلم النشط والتفكري النقدي للطلبة».
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من جانبه قال الدكتور عبداللطيف الخال« :إنَّ مؤسسة حمد الطب َّية قامت بالتعاون مع جامعة قطر بشكلٍ وثيق إلنشاء كلية طب
األسنان الجديدة ،وهذه الكلية الجديدة تعترب من اإلضافات الهامة ،فنح ُن يف مؤسسة حمد الطبية بحاجة شديدة ألطباء أسنان يقدموا
خدماتهم يف هذا املجال خاصة مع تزايد أعداد مرىض الفم مع نُدرة إقبال طُالبنا عىل هذا التخصص ،وقد جاءت كلية طب األسنان يف
الوقت امل ُ ِ
لسدّ الثغرة يف هذا املجال ونتوق َُّع أن يكون عليها إقبال متم ِّيز كنظريتها كلية الطب».
ناسب َ
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من ثِمار المطابع

تحت المجهر

َّ
محكمة
مجلة أنساق فصلية علمية
تصدر عن قسم اللغة العربية
وآدابها بكلية اآلداب والعلوم

ٌ
بحث جديد يكشف
عن الجدوى
االقتصادية للعالج
الكيماوي الفموي
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أجــرى خريــج كلية الصيدلة املتخصــص يف مجال اقتصاديات
الــدواء وبحوث املخرجات الصحيــة ،الباحث أحمد القدور،
تقييــم اقتصــادي للمقارنة بني العالج الكيــاوي الفموي كابوكس
« »CAPOXوالوريــدي م-فولفوكس»mFOLFOX6« 6
كعالجات مســاعدة لرسطان القولون واملســتقيم .وقد أتم هذا
البحث كجز ٍء من رســالة املاجســتري التي متت مناقشــتها مؤخ ًرا
بعنــوان« :االقتصاديات الدوائيــة لكابوكس CAPOXكعالج
مســاعد لرسطان القولون واملســتقيم يف قطر.
إنَّـ ُه بالرغم من أن ســعر رشاء العالج الكيــاوي الفموي كابوكس
(كابيســيتابني ،أوكســاليبالتني) يعترب أغــى بكثري من نظريه
الوريــدي م-فولفوكس -5( 6فلورويوراســيل ،ليوكوفورين) ،إال
أن معــدل اآلثــار الجانبية املصاحبة لــه وحاجة املرىض لإلدخال
يف املستشــفيات أقــل من املعــدالت املصاحبة ل م-فولفوكس.6
لذلــك ،واســتجابة لطلب صناع القرار يف املركــز الوطني لعالج
وأبحــاث الرسطــان بالتعاون مع بعض أعضــاء الفريق الطبي يف
املركــز؛ قام الباحث أحمــد بتقييم الفاعليــة االقتصادية للعالج
كابوكــس مقارنــة مع م-فولفوكس يف املركز ،وســعت هذه
الدراســة إىل تحديــد أي من العالجيني أجــدى اقتصاديًا (لديه
أقــل معــدل تكلفة كلية لكل مخرج) ،وال تقترص هذه الدراســة
عــى تكلفة رشاء األدوية فحســب ،بل تقوم كذلــك بتقييم
التكاليــف الثانويــة املصاحبة لعالج اآلثــار الجانبية وتكلفة
إقامــة املرىض يف املستشــفى الناتجة عن أخذ الدواء.
وقــد أبرز البحــث التوفري يف التكلفة املصاحب الســتخدام العالج
الكيــاوي الفمــوي إذا ما قورن بالعــاج الكياموي الوريدي
لرسطــان القولون واملســتقيم يف قطر ،آخـذًا بعني االعتبار
تأثــرات هذه األدويــة عىل النتائــج اإلكلينيكية وجودة حياة
املرىض .وتدعم هذه النتائج؛ السياســات الجديدة ملؤسســة حمد
الطبيــة لعــام  ،2018حيث أن الدولة أصبحــت تتحمل تكلفة أي
مــن العالجــن املذكورين حتى للمرىض غــر القطريني ،بعد أن
كانــت التكلفــة للعالج الكياموي الفمــوي تغطى من قبل مرىض
الرسطان أنفسهم.

ونظـ ًرا ملحدوديــة بيانات مرىض رسطان القولون واملســتقيم يف
مركــز الوطني لعــاج وأبحاث الرسطان الناتجة عــن متابعتهم
لفــرات طويلــة املدى ،أوضح الباحــث بأن منوذج املقارنة يف
دراســته اعتمد عــى املحاكاة ،مســتخر ًجا البيانات من مصادر
متنوعــة ،وقــال« :إ َّن التقييم باالعتــاد عىل مناذج املحاكاة
يشــكل مســتقبل الرعاية الصحية ،وقد أجريت هذه الدراســة
عــى مجموعــة افرتاضية مكونــة من  10,000مريض يف قطر،
وقــد تم تحديــد البيانات االقتصاديــة ،واإلكلينيكية ذات الصلة،
باإلضافــة للبيانــات املتعلقة بجــودة حياة املرىض بالرجوع إىل
الســجالت يف املركــز الوطني لعــاج وأبحاث الرسطان ،واألبحاث
املنشــورة ،والتجارب الرسيرية ،وقواعــد البيانات املحلية،
وباالســتعانة بــآراء الخرباء من الفريــق الطبي وصناع القرار».
وأضاف« :إ َّن هذه الدراســة هي الدراســة األوىل املتعلقة
بتحليــل االقتصاديــات الدوائيــة لعالج الرسطان يف قطر
واملنطقــة .كام أن الدراســة تتضمن عددًا من املنهجيــات البحثية
الفريــدة التي متيزها عــى الصعيد العاملي».

وكشــفت الدراســة عن الهيمنة العامة لعالج كابوكس
مقارنــة ب م-فولفوكــس 6يف جميع الجوانــب اإلكلينيكية،
اإلنســانية واالقتصادية ،فقد بينت الدراســة بأن اســتخدام
عــاج كابوكــس يقلل مــن تكلفة العالج مبعدل 130,395
ريــال قطــري لكل حالة يتم عالجهــا من رسطان القولون
واملســتقيم باإلضافــة لكونه ذو فاعليــة عالجية أكرب حيث
أن معــدل فــرة الحيــاة الخالية من األمراض بدون آثار
جانبيــة الناتجة عن اســتخدامه أطول مــن الفرتة املصاحبة
ل م-فولفوكــس ،6باإلضافة إىل ما ســبق ،أثبت عالج
كابوكــس تفوقــه يف  %52.5من الحاالت عنــد تحليل معدل
التكلفــة إىل جــودة الحياة ،وبنســبة  %100عند تحليل
معــدل التكلفــة إىل فرتة الحياة الخالية من انحســار املراض.

يُصـ ِـدر قسـ ُم اللغة العربية وآدابهــا بكلية اآلداب والعلوم يف
جامعــة قطــر مجلة أنســاق العلمية املحكّمة منذ  2017بشــكل
ي ،حيــث يتض ّمــن كل مجلد منها أربعة أعــداد .وت ُع ّد مجلة
فصـ ّ
أنســاقَ ،رغم حداثة سـ ّنها ،مميز ًة بني أقرانهــا وقريناتها من
املجــات العلمية املحكّمة يف العامل؛ ملا تتســم به من اتســاع
يف طيــف تغطيتهــا ملوضوعات اللغــة واألدب والنقد والبالغة
وتحليــل الخطاب ،وألنّهــا تجتهد يف تنويع موضوعاتها لتســمح
للقــارئ العــريب مبتابعة كل ما هو جديــد ومميّز يف اإلنتاج
الفكــري واملعريف الخــاص باللغة العربية.
حصلــت مجلة أنســاق منــذ البداية عىل الرقم الدويل ISSN
لنســختيها اإللكرتونية والورقية ،وأنشــئ لهــا موقع خاص بها
تحــت مظلة موقــع جامعة قطر وهو www.qu.edu.qa/
 ansaqمــا يســمح بوصولها إىل أعــرض رشيحة من الق ّراء
املختصــن يف العــامل .وقد كان طموح مجلة أنســاق منذ البداية
أن تكــون منصــة علمية للنــر الجا ّد والرصني ،وأن تكون ذات
طابــع دويل ،ولذا اختري لهــا يف هيئاتها العلميــة والتحريرية
مــن األســاتذة األكفاء يف قطر ويف الوطــن العريب وبعض الدول
األوربية .وستوســع دائرة الهيئة االستشــارية وكذلــك العلمية
لتض ّم عددًا أكرب من أســاتذة اللســانيات واألدب والنقد
والســيميائية واملعجميــة والرتجمة يف الوطــن العربية والواليات
املتحــدة ودول أوربية أخرى.
تعتمد مجلة أنســاق سياســة نرش صارمــة محورها البحوث
الجديــدة الجــادّة املتفردة يف ميدانهــا ،رشيطة أال تكون نرشت
يف مجلــة أخــرى أو ألقيت يف مؤمتر أو نــدوة .كام تطلب من
الباحثــن الراغبــن بالنــر فيها أن تكون أبحاثهــم تحمل قيمة
مضافــة إىل املخزون املعــريف والعلمي املتعلــق باللغة العربية
وعلومهــا وآدابهــا ،وأن تكــون بحوثهم بني  8000-4000كلمة.
عم قريب تحت مظلة دار نــر جامعة قطر،
وســتدخل املجلــة ّ
ولذلــك وضعــت املجلة لنفســها خطة تطوير تدخل حيــز التنفيذ
لعل
يف بدايــة العــام املقبــل ،تتضمن تغيريات شــكلية ومضمونيةّ ،
أبرزهــا إمكانيــة نرش كتاب رديف يض ّم أبحاثًــا مميزة أو مؤلفًا

ذا قيمة اســتثنائية أو أعامل مؤمترات القســم الســابقة والتالية،
وكذلــك انفتاحها عىل األقســام األخرى املهتمــة بعلوم اللغات
وآدابها ،مثل قســم اللســانيات واللغة اإلنكليزية.

مجلة أنســاق يف شــكلها الحا ّيل تتامهى مع الواقع
الفنــي القطــري ،حيث تنرش عــى صفحة الغالف األول
لوحـ ًة لفنانٍ قطــري رغب ًة منها بربط املجلــة ببيئتها،
وح ًّبــا يف منــح الفن القطري واجهة عامليــة يطل منها
إىل رشيحة واســعة من املتابعني.
املجلــة تتلقــى العرشات من البحوث الجادة كل شــهر،
وتعمــل هيئــة التحرير عىل الر ّد الرسيــع عىل أصحابها،
وإحالــة أعاملهــم إىل التحكيم يف حــال توفرت فيها
الــروط األولية للنرش؛ ويف حــال املوافقة عىل النرش
يُعلَــم أصحــاب البحوث باملوافقة عــى نرش بحثهم
ُوحــدَّ د لهــم رقم العدد وتاريخ النرش .ملراســلة املجلة
يرجى الكتابــة عىل عنوانهاansaq@qu.edu.qa :
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االتفاقيات
ومذكرات التفاهم

مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة تهدف إىل التعاون املشرتك يف مجال البحوث
لخدمة كبار السن

الجامعة ترب ُم رشاكات محلية ودولية
بهدف التعاون املشرتك
ت ُتيح جامعة قطر العديد من فرص النجاح لطالبها من أجل
كل يف مجال
أن ميضوا قد ًما يف مسريتهم األكادميية والبحثية؛ ُّ
اختصاصه الجامعي ،وذلك من خالل إبرام عد ٍد من االتفاقيات
والرشاكات األكادميية التعاونية مع مؤسسات ذات صلة مبجال
الصناعة والقطاع الحكومي واألكادميي واألعامل واملجتمع املدين،
وذلك متاش ًيا مع اسرتاتيجية جامعة قطر الرامية إىل تحسني
مخرجات الطلبة وأدائهم األكادميي وإطالق قدراتهم ومواهبهم
وإبداعاتهم.
إ َّن أهمية مذكرات التفاهم واتفاقيات الرشاكة والتعاون تتلخ َُص
يف متكني الطلبة لإلسهام بفاعلية يف األنشطة األكادميية والثقافية
والبحثية ،وإعدادهم إعدادًا جيدًا لسوق العمل من خالل
تنظيم جلسات نقاشية تُجرس العالقة بني طلبة الجامعة والخرباء
واملتخصصني وصناع القرار .كام ترت ّب عىل إبرام هذه االتفاقيات
إطالق العديد من كرايس األستاذية فيام يتعلق بقضايا وطنية
وإقليمية ودولية ،حيثُ سيعمل شاغلو مناصب كريس األستاذية
عىل توجيه ومساعدة الطلبة يف مشاريع تخرجهم ومشاريعهم
البحثية ،باإلضافة إىل توفري فرص تدريب قيمة إلعدادهم لسوق
العمل.
• وفيام ييل أبرز االتفاقيات التي أبرمتها جامعة قطر خالل العام:
اتفاقية تعاون مع جامعة واسيدا يف اليابان لتعزيز البحث يف
الحضارة اإلسالمية
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وقعت جامعة قطر وجامعة واسيدا ،وهي جامعة بحثية خاصة
ومستقلة يف طوكيو ،اتفاقية تتضمن تعزيز البحث العلمي يف
مجال الحضارة اإلسالمية يف اليابان .وتتضمن االتفاقية التعاون
يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك ،بحيث تستفيد الجامعتان
من اإلمكانات املشرتكة بينهام من خالل تبادل الخربات والخرباء،
ودعم األنشطة البحثية يف مجاالت اللغة واألدب والثقافة والدين
والتاريخ والسياسة واالقتصاد والعالقات الدولية والعالقة بني
البلدين والجوانب املتعلقة بالحضارة اإلسالمية.
وقد ُوقعت االتفاقية خالل زيارة صاحب السمو الشيخ متيم
بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى إىل اليابان يف يناير من العام

الجاري ،حيثُ وقعها ك ٌُّل من :سعادة الدكتور حسن بن راشد
الدرهم رئيس جامعة قطر ،والدكتور أجي تاناكا ورئيس جامعة
واسيدا.
وتدعم هذه االتفاقية العالقة القوية التي تربط دولة قطر باليابان
وروح الصداقة والرشاكة التي تساعد بشكل كبري عىل اإلسهام يف
تطوير الهوية اإلسالمية ومعرفتها وفهمها .وبنا ًء عىل رغبة الطرفني
يف تطوير وتعزيز التعاون املشرتك بينهام ،فإن االتفاقية ستشهد
أيضً ا تأسيس (كريس دولة قطر لدراسات الحضارة اإلسالمية) يف
جامعة واسيدا باليابان بهدف اإلسهام يف تعزيز التعاون البحثي بني
املؤسسات األكادميية ومراكز األبحاث يف مختلف جوانب الحضارة
اإلسالمية.
اتفاقية تعاون مع رشكة تكنوالب تهدف لتبادل املعلومات
والخربات يف مجال النقل والسالمة املرورية
وقعت جامعة قطر ،ممثلة مبركز قطر للنقل والسالمة املرورية
يف كلية الهندسة ،ورشكة تكنوالب إحدى رشكات مجموعة العيل
القابضة؛ اتفاقية تعاون يف مجاالت البحث العلمي واالستشارات
والتبادل املعريف .وتهدف االتفاقية للتعاون يف شأن تبادل
املعلومات والخربات يف مجال النقل والسالمة املرورية ،باإلضافة
لتنمية وتعزيز التعاون املشرتك بني الطرفني وذلك لالستفادة من
اإلمكانيات املشرتكة يف املجاالت البحثية واالستشارية وخدمة
املجتمع ،وتحفيز التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة لدولة
قطر ،وانطالقًا من رغبة كال الطرفني يف تفعيل الرشاكة املجتمعية
وتسهيل نقل املعرفة والتكنولوجيا بينهام.
وتأيت هذه االتفاقيات التي وقعها ك ٌُّل من :الدكتور عمر األنصاري
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية والشيخ عبد الرحمن بن
جاسم آل ثاين رئيس مجلس إدارة رشكة تكنوالب؛ لتتم سلسلة
الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة ملؤسسات قطر
وللمجتمع ،فالكلية تتواصل باستمرار مع رشكائها يف القطاع
الخاص ،وذلك للتعاون يف الفعاليات واملشاريع واملبادرات املشرتكة
وتدريب الطلبة ودمجهم ضمن املشاريع الكربى يف الدولة ،وهذه
الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها عىل إعداد املهندس القطري
القادر عىل دعم نهضة وازدهار دولة قطر.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ممثلة يف إدارة رعاية كبار السن،
تضمنت املذكرة تبادل الخربات الفنية واالستشارية والتدريبية ما بني الطرفني،
والتعاون مع الخرباء من بجامعة قطر يف إجراء بحوث اجتامعية وصحية وطبية لتلبي
احتياجات السكان ورشيحة كبار السن ،واالستفادة من املراكز البحثية والوحدات
الدراسية التي توفرها الجامعة وتنظيم الندوات واملناظرات وورش العمل املشرتكة
يف املجاالت التي تهم الطرفني ،إضافة إىل تنظيم معارض بهدف إثراء املعرفة حول
املواضيع املشرتكة.
وقد ُوقعت املذكرة من ِقبل ك ٍُّل من :األستاذة الدكتورة مريم املعاضيد نائب رئيس
الجامعة لشؤون البحث العلمي ،والدكتور صالح عيل املري مساعد وزير الصحة
العامة للشؤون الصحية.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم كذلك؛ تشكيل لجان عمل وفرق مشرتكة وعقد
اجتامعات تشاورية للتنسيق يف املجاالت التي تدخل يف نطاق هذه املذكرة ،وإعداد
برنامج تنفيذي أو أكرث بني القطاعات اإلدارية املختلفة من الطرفني من خالل اتفاقيات
منفصلة ،إضافة إىل تقديم التدريب املهني لطلبة الجامعة ،وذلك بإرشاك بعض الطلبة
باألبحاث واألنشطة التي تحتاجها أو تنفذها الوزارة ،وإجراء البحوث والدراسات
الرامية لدعم وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج التي تسهم يف تطوير الواقع
الصحي واالجتامعي لكبار السن يف دولة قطر.
مذكرة تفاهم مع الجمعية القطرية للرسطان تتضمن تطوير وتنفيذ برامج للبحوث
وتنمية القدرات البرشية
وقعت جامعة قطر ممثلة مبجمع تخصصات الصحة والجمعية القطرية للرسطان؛
مذكرة تفاهم تضمنت التعاون لتحفيز املشاريع البحثية واملقررات التعليمية
املشرتكة ،والسعي لتطوير وتنفيذ برامج للبحوث ،وتنمية القدرات البرشية ،وتبادل
الطالب أو املوظفني ،وتبادل املنشورات ،والتقارير ،واملعلومات ،واملواد األكادميية،
وتبادل األنشطة ذات االختصاص ،مثل :عقد أو إلقاء محارضات للطلبة وللموظفني،
واالستفادة من قاعات املحارضات لدى الجمعية وتبادل الزيارات ،كام تضمنت
االتفاقية تخصيص مساحة سنوية ملعرض تقيمه الجمعية.
وقد وقع هذه املذكرة ك ٌُّل من :الدكتور إيجون توفت نائب رئيس الجامعة للعلوم
الطبية والصحية وعميد كلية الطب ،والدكتور هادي أبو رشيد رئيس قسم التطوير
املهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للرسطان.
وسوف يقوم الطرفان ،ومبوجب هذه املذكرة ،بالسعي لتأسيس رشاكة فاعلة بينهام
وتهيئة الظروف املالمئة لتعاونٍ بعيد املدى يف مجال دمج أنشطة التوعية املوجهة
للمجتمع ،التي تنظمها الجامعة ضمن أنشطة الجمعية التوعوية ،باإلضافة للتعاون
يف تطوير وتنفيذ برامج التطوير املهني والبحث العلمي يف مجال الرسطان ،إضافة إىل
التعاون يف نطاق النظم واإلجراءات والسياسات املطبقة يف مجال تبادل املعلومات
املتعلقة بأنشطة الطرفني يف مجال التدريس والبحث يف املجاالت ذات االهتامم
املشرتك.
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إنجازات طالبية

طالبات يقمن بصياغة مقترح
ٌ
لتحسين اإلسهامات المحددة وطن ًيا

مل يزل دأب جامعة قطر طرح املقررات الدراسية املبتكرة التي
تركز عىل البحث العلمي األصيل إىل جانب املحارضات ،وتع ّد
عيادة « »TradeLabأحد األمثلة عىل ذلك ،حيثُ متنح هذه
العيادة فرصة فريدة من نوعها يف تحليل قانون التجارة واالستثامر
والفقه القانوين من خالل الدمج بني منطي التعليم النظري
والتطبيقي ،حيث يعمل بها طلبة أكفاء ضمن مجموعات صغرية
وتحت إرشاف أساتذة ومرشدين عىل قضايا قانونية حية وذات
صلة بقانون التجارة واالستثامر الدويل وذلك مع عمالء «من
الواقع» يطلق عليهم يف لغة العيادة «الجهة املنتفعة».
ويف هذا اإلطار ،يتم تنظيم ورش عمل بقيادة أخصائيني حول

مواضيع تتعلّق باملشاريع التي يعمل عليها الطلبة باإلضافة
إىل تنظيم دورات تدريبية لتحسني مهاراتهم يف ميادين البحث
والكتابة والتحليل القانوين ،ويف نهاية الفصل الدرايس ،يقدّم الطلبة
مذكرات قانونية وعروض وملصقات تقدميية.
ويشارك خالل هذا الفصل الدرايس ،ربيع  ،2019ست طالبات من
جامعة قطر يف هذه العيادة ،حيث يقمن بصياغة مقرتح لتحسني
اإلسهامات املحددة وطنيًا ،وذلك وفقًا التفاقية باريس لتغري
املناخ .وتعقد هذه العيادة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا
يف جينيف ،وجامعة جورجتاون يف واشنطن والدوحة ومبنحة من
برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي.

ويرشف عىل هذا املرشوع ثالثة أساتذة من كلية القانون بجامعة قطر وهم الدكتور طالل عبدالله العامدي ،مدير دار نرش
جامعة قطر وأستاذ قانون النفط والغاز ،والدكتور فرانسيس بوتشواي ،أستاذ قانون كريس السيد وليم بلري لدعم أبحاث
الوسائل البديلة لتسوية املنازعات ،والدكتور رافاييل براون ،أستاذ يف عيادات القانون .والجهة املنتفعة لهذه الدراسة هي وزارة
التغي املناخي.
البلدية والبيئة ،مكتب وكيل الوزارة املساعد لشؤون ّ
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فوز طالبة بالمركز األول
في المؤتمر الدولي لجامعة
العلوم التطبيقية
عقــدت كلية الصيدلة بجامعة العلــوم التطبيقية األردنية مؤمترها
الــدويل الرابع تحــت عنوان( :االتجاهات الحديثة يف بحوث
الدراســات العليا) ،وشــارك يف املؤمتر نخبة من العلامء والخرباء
واألســاتذة من مختلف دول العامل مبا فيها :قطر ،أســراليا،
بريطانيــا ،أملانيا ،أمريكا ،فلســطني ،العراق ،باإلضافة إىل الدولة
املضيفة األردن.
وقد متيزت مشــاركة جامعة قطر يف املؤمتر ،حيثُ فازت طالبة
ماجســتري الصيدلة آالء ســليامن بجائزة أفضل عرض شفوي عن
فئــة الصيدلة الرسيرية واملامرســة الصيدالنية .قدمت آالء بحثًا
بعنــوان« :مراجعة منهجية لتحديــد معايري تقييم جودة أبحاث
علــم الحركــة الدوائية» .وقد أرشف عىل هذا املرشوع البحثي ك ٌُّل
من الدكتور شــن باولك األستاذ املســاعد يف كلية الصيدلة بجامعة
قطر والدكتور كايل ويلبي األســتاذ املشــارك يف جامعة أوتاجو يف
نيوزالندا.
ويف تعليقهــا عىل هذا اإلنجاز ،قالت الطالبة آالء ســليامن« :كانت
مشــاركتي يف هذا املؤمتر تجربة رائعة فقد كنت يف غاية الســعادة
لتمكني من عرض جزء من رســالة املاجســتري يف مؤمتر دويل ،بل
وإحراز املركز األول كأفضل عرض تقدميي عىل مســتوى األبحاث
املختصــة يف الصيدلة الرسيرية واملامرســة الصيدالنية .لقد أبدى
املحكمون واملنافســون إعجابهــم بفكرة مرشوعي البحثي والجهود
التــي بذلتها لتقديم العرض بهذا املســتوى الرفيع .ففكرة البحث
تعتــر إبداعية وجديدة يف هذا املجال حيث أنه ســينتج عنها
عنــد إمتام املرشوع تطويــر أول أداة لتقييم ونقد أبحاث الحركة
الدوائية اإلكلينيكية .إنني آمل أن يســهم نتاج بحثي مبســاعدة
املســتخدمني عىل تقييم جودة األبحاث املنشــورة يف مجال الحركة
الدوائيــة اإلكلينيكيــة لتقرير مــا إن كان يجب تطبيق نتائج هذه
األبحاث يف أي من الحاالت املرضية .إنني أتقدم بالشــكر ملرشيف
بحثي د .شــن باولك و د .كايل ويلبي عىل دعمهم املســتمر
وتوجيههم يل .كام أشــكر كليــة الصيدلة عىل ثقتهم يب ومنحي
لهــذه الفرصــة .إننا كفريق بحثي نشــعر بالفخر لتحقيقنا لفوز
جديــد يضاف إلنجازات هذه الكلية».

تضمن مؤمتر جامعــة العلوم التطبيقية الدويل
الرابع أكرث من  ٨٠ورقة علمية ،وشــارك فيه
باحثون مــن  ١٢جامعة عربية وأجنبية يف
مختلف املجــاالت البحثية الصيدالنية.
كام أقيمت جلســة خاصة لألكادمييني من
مختلــف الجامعات العربية للتحدث عن
آخر املســتجدات يف عامل املامرسة الصيدالنية
واألبحاث الجارية واملنشورة.
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الجامعي وتوفري بيئة داعمة لها .ثالثًا :تنويع واستدامة مصادر
متويل املشاريع والربامج البحثية .راب ًعا :التم ُّيز يف برامج الدراسات
العليا من أجل خدمة األولويات البحثية الوطنية وتأهيل باحثني
يسهمون يف إثراء اقتصاد املعرفة.
ما هو جديد إدارتكم خالل هذا العام؟
متّت زيادة عدد البحوث بجامعة قطر بنسبة  %422خالل 4
سنوات وتم اإلعالن عن املنح الداخلية بالجامعة التي تستهدف
الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،حيث إن التقديم للمنح متاح
حاليًا للعام األكادميي  2019و ،2020كام أن الجامعة قامت خالل
العام  2018بإنتاج  1484بحثًا علميًا ،وتم نرشها يف دوريات
مختلفة تتمحور حول األولويات البحثية األربع .ونح ُن نسعى
من خالل مراجعتنا للخطة البحثية الشاملة إىل تقييم أداء املراكز
البحثية القامئة ودراسة إمكانية إطالق مراكز جديدة خالل املرحلة
املقبلة.
كم عدد املراكز يف الجامعة؟
عدد املراكز البحثية يف الجامعة قد وصل لـ  17مرك ًزا بحثيًا يف
مختلف املجاالت من أهمها :مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية املسحية ،مركز
العلوم البيئية ،مركز العلوم الطبية الحيوية ،ومركز املواد املتقدمة،
وغريها من مراكز الجامعة املتخصصة التابعة ملختلف الكليات.
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ماذا تم بخصوص الرشاكة مع القطاع الخاص؟
هناك جهود كبرية ت ُبذل يف سبيل خلق رشاكات مع كافة القطاعات
يف الدولة والرشكات املدرجة يف إطار القطاع الصناعي ،فجامعة
قطر تسعى لتسويق منتجاتها الفكرية وأبحاثها العلمية والعمل
جا ٍر حاليًا لتطوير منظومة الجودة للبحث العلمي وتعزيز
املخرجات البحثية يف شتّى املجاالت والتأكُّد من تنفيذها عىل أرض
الواقع .كام أن هناك نية لزيادة عدد املنح البحثية يف الجامعة
وكل هذا يُ َص ُّب يف إطار إنشاء قاعدة من األبحاث تصنع وت ُصدِّر
البحث العلمي وت ُرثي كافَّة القطاعات يف قطر.
مبا أ َّن عامدة الدراسات العليا تتبع لقطاع البحث العلمي فهل
سينعكس ذلك عىل مستوى أداء وأعداد البحوث؟
الجامعة ويف إطار خطتها لدعم وتطوير البحث العلمي؛ ستقوم
بزيادة عدد األبحاث املقررة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا،
كام أن معظم الكليات تقوم بجهود بحثية جبارة وتصل نسبة
املشرتكني بفاعلية يف األبحاث يف بعض الكليات إىل  ،%100وأخرى
قد ترتاوح ما بني  %70و ،% 80وذلك بحسب طبيعة الربامج التي
ويكنني القول إن كل عضو هيئة تدريس
تقدم داخل كل كليةُ ،
بجامعة قطر؛ عض ٌو يف فريقنا البحثي الرتباط البحث بالتدريس يف
جامعة قطر.

كيف ميكن ربط األبحاث بالواقع من وجهة نظركم لتنعكس عىل حياة املجتمع؟
يف إطار خطتنا الطموحة لتطوير البحث العلمي ،نسعى لتحقيق أهم هدف وهو زيادة أثر البحث العلمي عىل املجتمع وذلك من خالل
كم وكيفًا من خالل بناء منظومة تنطلق من البحث العلمي وتطبيقاته عىل شكل رشكات
عدة محاور منهاً ،
أول :زيادة األثر االقتصادي ً
ناشئة مبنية عىل أساس نتائج البحث العلمي .ثان ًيا :زيادة براءات االخرتاع لحامية الجهود الفكرية للجامعة وتسويقها للرشكات الكربى.
ثالثًا :تطوير أبحاث الطلبة يف مرحلتي الدكتوراه والبكالوريوس وتوجيههم نحو الدراسات التطبيقية املهمة للمجتمع.
كيف تخططون للمستقبل؟
يقوم مكتب تخطيط وتطوير البحث العلمي يف جامعة قطر بصياغة وتطوير مبادرات التخطيط االسرتاتيجي للبحوث واإلرشاف عىل
تطويرها وتنفيذها ،ويُشكّل املكتب أداة الربط الخاصة بالجامعة لبناء وتنسيق العالقة بني الصناعة وجامعة قطر .كام أ ّن املكتب مسؤول
أيضً ا عن تطوير إجراءات التشغيل واملوارد وتتبّع االمتثال للمتطلبات األخالقية والحفاظ عىل نوعية العمليات ونزاهة البحوث التي
تجرى يف الجامعة .يتوىل املكتب كذلك مسائل االبتكار ،وامللكية الفكرية ،والتسويق وروح املبادرة ويحفّز مشاركة األكادمييني والباحثني يف
مبادرات التح ّول الحالية لجامعة قطر؛ ليك تصبح جامعة رائدة قامئة عىل البحوث .ونسعى لتحقيق مهمتنا يف تسهيل تعزيز األداء وتحسني
الجودة ،والتطوير والعمليات عىل املستويني االسرتاتيجي واألكادميي للجامعة ،كام أنّنا ندعم اتخاذ القرارات املؤسسية والتخطيط ووضع
السياسات يف مجال البحوث من خالل جمع ودمج وتحليل البيانات املؤسسية والخارجية.
ماهي أبرز التحديات التي تواجهكم؟
هناك ُجملة من التحديات ،ولكن جز ٌء من خطتنا الطموحة هي التعامل مع هذه التحديات املرتبطة بتمويل البحوث وزيادة امليزانيات
املخصصة للبحث العلمي بنفس الوترية السابقة يف ظل ٍ
تقلص عامٍ يف امليزانيات.
كيف ميكن تحفيز بيئة البحث العلمي لتُعطي أكرث قدر من املردودية؟
االبتكار واإلبداع وعقالنية التنظيم واإلدارة هي محك النمو االقتصادي ،كام أن كُربى الدورات االقتصادية؛ وراءها ابتكارات حاسمة وأفكار
إبداعية جديدة ،والخصائص العامة لبيئة البحث العلمي بجامعة قطر -كام نود أن تكون -تتمثل يف أن بيئة البحث العلمي بيئة للعمل
ٍ
وتعطش معريف ،فاألفكار املبدعة الجديدة
الجامعي ،ومنفتحة عىل خارجها ومنتبهة ملا يجري يف مجاالت منافسة أخرى .وهي بيئ ُة فضو ٍل
ال تولد من فراغ ،واملبدع ال يبدأ من الصفر .وهي بيئ ٌة للتواصل بني الباحثني وتداول املعلومة مع مراعاة صارمة ألخالقيات املعرفة،
باإلضافة إىل أنها البيئة التي تتلقف الفكرة املبدعة وتتعرف عليها عندما تصادفها.
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إنجازات جامعية
في لقاء (الحرم الجامعي) مع
مدير شؤون تخطيط وتطوير
البحث العلمي:
د .أيمن إربد :قمنا بإنجاز أكثر من
ً 1484
ّ
محكما في دوريات
بحثا
عالمية

د .أمين إربد

شهدت جامعة قطر يف السنوات املاضية نهضة بحثية شاملة
يف جميع املجاالت العلمية واإلنسانية ،وتأيت هذه النهضة مع
االهتامم الحقيقي واملتزايد من قبل املسؤولني يف الدولة بالبحث
العلمي ،ورؤيتهم املستقبلية لنتيجة هذه األبحاث يف دعم تقدُّم
ونهضة دولة قطر( .الحرم الجامعي) التقت الدكتور أمين محمود
إربد مدير شؤون تخطيط وتطوير البحث العلمي؛ فكان هذا
الحوار معه حول آفاق وواقع البحث العلمي يف جامعة قطر،
حيث أشاد ببيئة البحث العلمي يف الجامعة مؤكدًا عىل أن كل
أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر يسهمون يف مجهود الجامعة
البحثي ،وقال إ َّن الجامعة تسعى ألن تكون األبحاث العلمية تعب ًريا
عن احتياجات املجتمع الحقيقية ،وفيام ييل أهم ما دار يف هذا
الحوار:

يف البداية حدِّثنا عن أهمية البحث العلمي يف أولويات جامعة
قطر؟
جامعة قطر تسعى حال ًيا إىل مراجعة األولويات البحثية لديها؛
لتتامىش مع الخطة البحثية العامة يف الجامعة واحتياجات الدولة
ودعم الخطة من خالل إقرار آليات بحثية جديدة خالل املرحلة
املقبلة ،حيث تتم إعادة صياغة وتطوير جميع ما يتعلق بالبحث
العلمي واألولويات البحثية التي تتمحور حول الصحة والطب
الحيوي والعلوم اإلنسانية والبيئة والطاقة واالتصاالت واملعلومات.
ماهي األهداف االسرتاتيجية للبحث والدراسات العليا؟
هناك أربعة أهداف أساسية السرتاتيجية البحث والدراسات
أول :دعم البحث والتطوير ودعم اإلبداع يف مجاالت
العليا وهيً ،
بحثية مختارة متوافقة مع األولويات الوطنية البحثية واحتياجات
املجتمع وتطلعاته املستقبلية عىل املستويني االقتصادي
واالجتامعي .ثان ًيا :ترسيخ ثقافة البحث واالبتكار يف املجتمع

 اإلعالن عن املنح الداخلية بالجامعةالتي تستهدف الطالب وأعضاء هيئة
التدريس
  17مركزاً بحث ًيا يف جامعة قطر يغطيكافَّة املجاالت البحثية
 نسعى لزيادة براءات االخرتاع لحاميةالجهود الفكرية للجامعة وتسويقها
للرشكات الكربى
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كم وكيفًا من
 زيادة األثر االقتصادي ًخالل بناء منظومة تنطلق من البحث
العلمي وتطبيقاته
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د .محمد خليفة حسن
أستاذ مقارنة األديان يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
ال شك يف أن وضع اللغة العربية يف العامل العريب واإلسالمي يحتاج إىل
توفري الحامية والدعم الالزمني عىل املستويات العلمية ،والتعليمية
والثقافية ،والبد لهذه الحامية أن تستند إىل قوانني وقرارات حكومية
تضمن تنفيذ بنود هذه الحامية وعنارصها ،وال يرتك هذا األمر آلراء
وأهواء الناس فاللغة العربية ترمز إىل هوية األمة العربية واألمة
اإلسالمية ،وهي وعاء التفكري العريب واإلسالمي ،وهي وسيلة التعبري
عن آمال األمة وعن كيانها املستقل ،وهي املعربة عن استقالل
األمة ،لذلك حرص االستعامر عن محاربة اللغة العربية ،وفرض
لغة املستعمر ،وال تزال بعض بالدنا العربية تعاين من ضعف اللغة
العربية ،وبخاصة بعد فشل جهود التعريب ،واحتالل اللغة األجنبية
مكان اللغة العربية يف التعليم واإلدارة وأيضً ا احتالل اللهجات
العربية مكان اللغة العربية الفصحى واستخدامها الحايل يف اإلنتاج
الفكري واألديب ،بل واستخدامها يف مجال التعليم .وهنا تتضح هذه
األهمية الكربى لصدور قانون حامية اللغة العربية الذي أصدرته
دولة قطر والذي ينص عىل رضورة االلتزام بأن اللغة العربية هي
لغة التعليم ،والبحث العلمي والرتبوي ،ولغة املحادثات واملفاوضات
واملراسالت الرسمية ،ولغة املؤمترات ،واملعاهدات واالتفاقيات
والعقود ،ونتمنى أن يتم تبني هذا القانون بواسطة الدول العربية
األخرى ،وأن يتحول إىل قانونٍ عام تلتزم به كل الدول العربية والدول
اإلسالمية باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة
الدين اإلسالمي ،وحاميتها هي حامية للقرآن الكريم واإلسالم وللهوية
العربية واإلسالمية.
د .راشد الكواري
عميد كلية اآلداب والعلوم
ميثل قانون حامية اللغة العربية مظهر مهم من مظاهر التطور
الحضاري القائم عىل حفظ أركان وعنارص وهوية املجتمع ،ونعتقد
تعب عن نفسها بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها
بأن دولة قطر ِّ
من خالل إصدار ودعم تنفيذ هذا القانون .إن املجتمع القطري
سيستفيد بال شك من اهتامم الدولة عرب رأس هرمها وقائدها بلغتنا
املميزة التي متثل أداة ممكنة وقابلة لالستخدام يف جميع مناحي
الحياة العرصية ،ومثل هذا التوجه يحتِّم عىل املعاهد والجامعات
إعداد برامج تقدم اللغة العربية التطبيقية القابلة للتطبيق يف شتى
املجاالت األدبية والعلمية.
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أ .د .مصطفى بوعناين
منسق برنامج الدراسات العليا بقسم اللغة العربية وآدابها
يعد إصدار قانون حامية اللغة العربية يف دولة قطر خطوة مهمة
لتعزيز الوضع القيمي للغة العربية يف الحياة القطرية الثقافية
والروحية ،من جهة ،والعلمية والتعليمية من جهة أخرى؛ ومسلكًا
واع ًيا لالستثامر يف «الرأسامل اللغوي» العريب تواصل ًيا وحضاريًا
اتصال مبا قد يصاحبه
واقتصاديًا أيضً ا .إن من شأن هذا القانونً ،
من سياسة لغوية عربية تُ َو َّج ُه َم ِ
قاصدُها نحو خلق منتوج علمي،
وفكري ،وتربوي يوافق العمق العريب الذي يحدد منشأ اللغة العربية
فيه ،ويع ِّزز تواجدها بني الشعوب العربية املختلفة ،وبني دول العامل
أيضً ا ،أن يدعم يف عمق مقاصده وغاياته ،الوضع االعتباري للغة
العربية يف املجتمع القطري أولً واملجتمع العريب ثانيًا .يشكل هذا
القانون إذا ،مقصدًا رضوريًا تُتَلَ َّم ُس من خالله الصيغة األمثل لالنتقال
من تعدد مضعف للمرتكز اللغوي للمجتمع القطري (لغات الوافدين
واملقيمني) ،إىل تعدد يسمو بأطراف مكوناته إىل تثبيت اللغة العربية،
بكل حموالتها الهوياتية ،والحضارية ،يف الوضع الذي تصبح مبوجبه
األقدر لسانيًا ،واقتصاديًا ،وعلميًا عىل أن تضمن لقطر ،يف سياقها
العريب -العريب ،والعريب-اإلسالمي ،والعريب-الدويل ،قدرة التأثري الفعيل
يف مجموع هذه السياقات ،وإمكانية مهمة لترصيف رأساملها اللغوي
والحضاري يف السياق العاملي الذي تنتمي إليه.
د .رشيد بوزيان
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
إن إصدار القوانني والترشيعات التي تنظم الحالة اللغوية يف املجتمع
حرصا عىل املصالح اللغوية والثقافية العليا
وتتحكم يف مساراتها ً
ودر ًءا لالختالالت التي ميكن أن تصيب منظومة الهوية بسبب
الفوىض اللغوية ،يعد واحدًا من أهم مسالك صيانة األمن القومي
يف مختلف بالد العامل .ويف هذا اإلطار فإن قانون حامية اللغة
العربية يف دولة قطر جاء لتحقيق التوازنات األساسية املطلوبة يف
هذا الشأن ،والقانون ،يف الحقيقة ،يعكس رؤية اسرتاتيجية ثاقبة ال
تخطئها عني الخبري بقضايا السياسة اللغوية والتخطيط وبأبعادها
الخطرية وبتأثريها املبارش عىل واحد من أهم مقومات األمن القومي
للشعوب وهو األمن اللغوي .من مظاهر قوة هذا القانون ومالءمته
أن املضمون الترشيعي الذي عربت عنه املواد الثالث الخاصة باملجال
التعليمي والبحثي (املواد  ،)7*6*5ينطوي عىل تصو ٍر واضح لطبيعة
العالقة التي يجب أن ت ُقام بني التخطيط يف مجال مقومات الهوية
واالنتامء والثقافة ويف مقدمتها املقوم اللغوي ،وبني التخطيط يف
مجال التنمية التعليمية والبحثية ،وما ينبغي أن يلتزم به التخطيط
يف هذين املجالني من مبادئ متكِّن من الجمع بني :النجاح النوعي
يف تحقيق التنمية الشاملة يف مجال إنتاج املعارف والعلوم ،والنجاح
يف املحافظة عىل التوازنات الحيوية واالسرتاتيجية يف مجال اللغة
والثقافة والهوية والوالء للرتاث والحضارة.
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تحقيق العدد

د .محجوب الزويري
مدير مركز دراسات الخليج
اللغة أحد أهم املرتكزات يف تشكيل هوية أي فرد أو مجتمع .فهي
الحاضنة ملنظومة القيم واألفكار التي يستند إليها الفرد ومن بعده
املجتمع .لذلك فاملحافظة عىل اللغة والرتكيز عليها هو جزء أسايس
من ٍ
جهد أكرب يف تعزيز الهوية ومنظومة القيم واألفكار اإليجابية.
ويف هذا السياق ميكن فهم قانون حامية اللغة العربية وجعلها يف
الصدارة دون اإلرضار بفكرة التع ُّرض إىل نفحات اللغات األخرى
ومعرفتها كجز ٍء من تعزيز املعارف باللغة األصلية للمجتمع.

أكاديميون:
قانون اللغة
العربية متراس
الحماية الثقافية
حظي قانون رقم  7لسنة  2019بشأن حامية اللغة العربية الذي أق َّره سمو األمري الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،بتفاعلٍ واس ٍع
جامهريي كبريُ ،
حيث نص القانون الجديد عىل أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغري الحكومية بحامية ودعم اللغة العربية يف كافة
ٍ
األنشطة والفعاليات التي تقوم بها ،وباستعاملها يف اجتامعاتها ومناقشاتها ،ويف اإلعالنات املرئية أو املسموعة أو املقروءة ،وأن تكون
العربية هي لغة التعليم يف املؤسسات التعليمية العامة ،عىل أن تلتزم املؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية بوصفها
مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها .وفيام ييل رأي عدد من األكادمييني يف الجامعة حول أهم َّية هذا القانون

د .محمد مصطفى سليم
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها
صدور قانون حامية اللغة العربية ،يف أي مجتمع من املجتمعات،
هو من اإلنجازات الوطنية املهمة؛ ألنه مبثابة اإلعالن عن وقف كل
املظاهر التي تجعل اللغة ديكو ًرا يف املناسبات العامة واملحافل
وغريهام؛ لتتحرر من قيود العامية وسطوة اللغات األجنبية ،ثم
تبدأ -مع تطبيق هذا القانون -يف مرحلة التمكني لها عىل مستوى
التواصل ،والتعليم ،والتعلّم ،والبحث ،واإلبداع ،وكافة مناحي
الحياة؛ ولهذا يلقى قانون حامية اللغة العربية يف املجتمع الواعي
الصدى القوي من االهتامم ،بل الرتقُّب من أجل أن ت ُرتجم آليات
تنفيذه يف ترشيعات دستورية ضابطة ،وقوانني ُملزمة لإلدارات
واملؤسسات؛ العامة والخاصة؛ مام يجعل للغة حضو ًرا ف ّعاالً يف
املجتمع .وما عىل املؤسسات القطرية ،اآلن ،إال أن تتهيأ للتنفيذ
غدًا ،وقد أحسنت جامعة قطر ُصن ًعا إذ كانت س ّباقة بتهيئة املناخ
املناسب لتمكني اللغة العربية يف مجتمع الجامعة؛ وذلك منذ
أن جعلتها لغة التواصل الرسمية ،ولغة طرح املقررات يف غالبية
األقسام العلمية الربامج األكادميية منذ عامني تقري ًبا ،والقادم
أفضل ،فإن غدًا لناظره قريب.
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د .منى املرزوقي
العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا يف كلية القانون
يأيت إصدار قانون رقم ( )7لسنة  2019بشأن حامية اللغة
العربية ليؤكد عىل أهمية املحافظة عىل اللغة العربية يف املجتمع
واستخدامها يف جميع القطاعات العامة والخاصة ،ويف مجال التجارة
والتعليم وغريها .وهذا القانون هو مبثابة تذكري الناطقني بها برضورة
استخدامها يف حياتهم خوفًا من ضياعها تدريجيًا مع تزايد عدد
األجانب يف الدولة ،وطمس الهوية العربية اإلسالمية التي تعد لبنة
من لبنات املجتمع ومورثها اإلسالمي والثقايف والحضاري .وحامية
اللغة هي ليست فقط مسؤولية تلقى عىل مؤسسات الدولة
والعاملني فيها ،بل هي مسؤولية كل فرد من أفراد املجتمع بأن
يحرص عىل استخدام اللغة العربية يف املخاطبات واملراسالت وبني
أفراد األرسة كذلك .ومن األهمية مبكان غرس حب اللغة العربية
واستخدامها تحدث ًا وكتابة يف نفوس النشء ،حتى وإن كانوا يتلقون
تعليمهم يف مدارس أجنبية.
د .محمود كحيل
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها
لقد تع َّرضت اللغة العربية ــ مبا متثِّل ُه من هويّة وانتامء ــ فيام مىض
ٍ
لحمالت من التشكيك بقدراتها ،وإمكانية استمرارها ،ومواكبتها
مستجدّات العصور الحديثة .وماتزال اليوم تواجه من التحدّيات
أي لغة أخرى لتقهقرت وصارت إىل الفناء.
والعقبات ما لو واجهته ُّ
تتجل أهمية صدور قانون حامية اللغة العربية ودعمها ،يف
وهنا ّ
مختلف مناحي الحياة ،العلميّة والعملية ،بوصفه عال ًجا حقيقيًا،
إلصالح ما كان من تقصري يف حقّها ،ومن ثم العناية بها وتحصينها؛
لتتب َّوأ املكانة املرموقة الالئقة بها يف حياة أجيال املستقبل وأبناء األ ّمة
جمي ًعا.
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حوار العدد
عميد كلية طب
األسنان في حوار ٍ مع
(الحرم الجامعي):
نهجا
“ستقدم الكلية
ً
تعليم ًيا ِّ
يركز على
الطالب”
يف إطار دور جامعة قطر املحوري يف دعم االتجاه نحو اقتصاد
املعرفة ،وتحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030جاء تأسيس كلية طب
األسنان ،لتمد املجتمع بكفاءات طبية مميزة يف هذا التخصص
املهم .وفيام ييل مقابلة مع الدكتور يوهان دي فريس عميد
كلية طب األسنان يف جامعة قطر ،حدثنا فيها عن الكلية ابتدا ًء
من الفكرة والتدشني وصولً إىل سعيها الحايل لتحقيق طموحاتها
القادمة.
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كيف بدأت فكرة إنشاء كلية طب األسنان؟
كانت فكرة كلية طب األسنان يف قطر موضع ٍ
نقاش منذ سنوات
عديدة ،حيث تعود الفكرة إىل ما ال يقل عن عرش سنوات.
ففي ذلك الوقت ،كان التفكري يف البدء مع عد ٍد قليلٍ من برامج
مستقبل إىل كلية طب
ً
الدراسات العليا التي ميكن أن تؤدي
األسنان .ويف اآلونة األخرية ،ناقشت اللجنة الوطنية لصحة الفم
واألسنان هذا األمر بشكلٍ مكثَّف خاص ًة مع تطويرها السرتاتيجية
دولة قطر لصحة الفم واألسنان ،وقد أوىص مسار صحة الفم
بإنشاء كلية طب األسنان ،عىل أن يكون هدفها الرئييس هو إنتاج
قوى عمل مستدامة يف مجال طب األسنان يف الدولة ،ومن ُذ عامٍ
تقريبًا ،بدأت املناقشات يف جامعة قطر لتطوير مقرت ٍح إلنشاء هذه
الكلية الجديدة.

د .يوهان دي فريس

ٍ
كعميد للكلية؟
ما هو أبرز أدوارك الوظيفية
لقد كنت أستاذًا يف طب األسنان ملا يقرب من  40عا ًما ،حيثُ
د َّرست يف عدد من الجامعات والدول املختلفة ،منها :جنوب
أفريقيا وكندا وأسرتاليا ،لذلك ،لدي خربة كبرية يف قيادة كلية
طب األسنان ،ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لتجربتي املهنية
واألكادميية؛ يف تطوير برامج ومبادرات متنوعة يف أماكن مختلفة،
مبا يف ذلك الرشق األوسط .وسيكون توفري القيادة والتوجيه للكلية
حاسم يف تأسيس الكلية الجديدة .ويسري ذلك جن ًبا
الجديدة أم ًرا
ً
إىل جنب مع ضامن كلية جيدة الجودة ،يتم تقييمها ضمن أفضل
الربامج عىل مستوى العامل .سوف يشكل التعليم القائم عىل األدلة؛
أساس تجربة التعليم والتعلُّم التي ستقدمها الكلية لطالبها يف نه ٍج
تعليمي يركز عىل الطالب .فالهدف النهايئ هو إدارة الكلية وجودة
برامجها بطريقة تجعلها مؤهلة لالعتامد من قبل مؤسسات
االعتامد العاملية ،إضافة إىل تأمني أفضل املرافق التعليمية
والرسيرية لطلبتنا ،األمر الذي سيمكنهم من التعلم يف بيئة من
شأنها بناء قدراتهم ليصبحوا متعلمني وقادة للصحة يف مجتمعهم.
وال ميكن تحقيق ذلك إال مع تعاون فريقٍ من الزمالء وااللتزام
ببناء الكلية الجديدة .وسوف نتعاون يف عملنا مع مؤسسة حمد
الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية ،باإلضافة إىل مقدمي
الرعاية الصحية من مختلف املؤسسات والقطاعات يف الدولة،
وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج بشكلٍ مشرتك .إ َّن الجهود
البحثية التطبيقية مع جميع رشكائنا وأعضاء هيئة التدريس يف
حاسم للحفاظ عىل املعايري األكادميية
رصا
ً
جامعة قطر؛ ستكون ُعن ً
وأفضل املامرسات القامئة يف مجال تعليم طب األسنان.
كيف ستسهِم الكلية يف القطاع الصحي للدولة يف السنوات القليلة
القادمة؟
ستلعب الكلية دو ًرا ها ًما يف تقديم الرعاية الصحية للمرىض يف
دولة قطر .إ َّن أمنوذج تعليم طب األسنان الذي نقدمه يف الكلية
يشبه األمنوذج املتّبَع يف كليات طب األسنان حول العامل ،ويعتمد
أمنوذج الكلية املط َّبق عىل تقديم رعاية ملرىض األسنان وذلك يف
املرحلة النهائية من التخصص أو ما يُس َّمى بتعلُّم الخربة ،ويف سبيل
ذلك ستعمل الكلية بشكلٍ وثيقٍ مع مقدِّمي الرعاية الصحية
يف قطر للقيام بالتخطيط الالزم .إ َّن أمراض األسنان هي واحدة
من أكرث األمراض انتشا ًرا يف دولة قطر ،فعىل سبيل املثال٪ 88 :
من األطفال يف عم ٍر محد ٍد يعانون من أمراض األسنان ،لذلك،
ستكون الكلية جز ًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية دولة قطر لصحة
الفم واألسنان .إن العالقة بني الصحة العامة وصحة الفم هي
أحد األهداف األساسية التي سيتم تناولها يف املناهج الدراسية،
وكذلك يف خربات التعلُّم بني املهنيني ،وسيعمل طلبة طب األسنان
بالتعاون الوثيق مع زمالئهم يف قطاع الصحة؛ ليكونوا جز ًءا من
الفريق الصحي املتكامل.

كيف سيستفيد الطلبة من انضامم كليتهم لتجمع التخصصات
الطبية؟
الكلية عض ٌو مشارك يف تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر،
األمر الذي سيمكِّن الطلبة من مختلف التخصصات الصحية من
التعلم والدراسة والتع ُّرف عىل وجوه الرعاية الصحية املتعددة،
إضافة إىل انخراطهم يف أعامل ومشاريع مشرتكة ،وأجد أن العمل
الطاليب الجامعي سيعزز تجارب الجميع نحو تعلُّمٍ ومامرس ٍة
أفضل.
ما هي مزايا تدشني كلية لطب األسنان يف جامعة قطر؟
ويكن لخطة
تعترب جامعة قطر الخيار األول للطلبة القطرينيُ ،
الكلية الطموحة استيعاب املزيد من الطلبة بهدف توفري قوى
عمل محلية ومستدامة يف مجال صحة الفم بالدولة ،وحال ًيا تجرى
العديد من النقاشات الجادة إلنشاء معهد متخصص بصحة الفم يف
دولة قطر ليتبع مؤسسة حمد الطبية ،وستكون هذه الخطوة من
الخطوات الهامة التي نطمح للمشاركة فيها عىل مستوى الكلية
والجامعة م ًعا.
ما هي نصيحتك للطلبة الراغبني يف االلتحاق بالكلية؟
ينبغي عىل الطلبة الراغبني يف دخول هذا املجال (الطلبة
املتوقعني) أن يتحدثوا مع عد ٍد من أطباء األسنان الناجحني يف
قطر ،ملعرفة األسباب التي جعلت هذه الفئة تختار طب األسنان
كمهنة ،وملاذا ستقوم باختيار ذات التخصص إذا عاد بها الزمن
فرصا رمبا كان من الصعب
للوراء .شخص ًيا ،وفر يل طب األسنان ً
تحقيقها يف املهن األخرى ،فهي مهنة أكادميية ناجحة طويلة
األمد ،وقد فتحت يل مؤهاليت يف طب األسنان الكثري من األبواب،
وقدمت يل العديد من الفرص .وأشري إىل أنَّ ُه يف الواليات املتحدة
األمريكية ،صنف طب األسنان املهنة رقم واحد يف عام ،2017
وإن متأكد من أننا سنستطيع أن نفعل اليشء نفسه يف قطر يف
ِّ
السنوات القادمة مع خريجونا املرتقبني.
ما هي التحديات التي تتوقع أن تواجهها الكلية مستقبالً؟
أي مبادرة جديدة تواجه تحديات خالل مرحلة التطوير والتنفيذ،
لذلك ،من املهم أن يتم التخطيط السليم .يجب أن تتم اإلجراءات
ويتم تنفيذها بطريقة منظمة للغاية .عندما تنشأ التحديات،
يجب علينا التعامل معها وإدارة النتائج الالحقة لها بأفضل طريقة
ممكنة .وللقيام بذلك ،علينا أن نركز عىل الهدف وهو ،يف هذه
املرحلة ،إنشاء كلية فريدة تعتمد عىل املعايري العاملية.
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تحت شعار (اقتصاد المعرفة يساوي الرفاهية للجميع)

تنظيم المنتدى البحثي الثاني للشباب

اختيار سعادة شيخة المحمود
لجائزة شخصية العام للمسؤولية االجتماعية لسنة 2018
اختارت جامعة قطر ســعادة الســيدة شيخة أحمد املحمود
شــخصية العام للمســؤولية االجتامعية لسنة  ،2018وذلك يف قرا ٍر
اســتثنا ٍيئ تقدي ًرا لجهودها املبذولــة عىل مدار حياتها املهنية يف
إلهام األجيال من خالل العديد من اإلنجازات واملبادرات ،الســيام
يف املســرة التعليمية املمتــدة لعقود .ويرصد التقرير الوطني
الســنوي للمســؤولية االجتامعية إنجازات الشخصيات امللهمة
التي تبدي درجة اســتثنائية من القيادة يف املســائل التي تنضوي
تحت مفهوم املســؤولية االجتامعية.
يصــدر التقرير تحت رعاية معايل الشــيخ عبدالله بن نارص بن
خليفــة آل ثاين رئيــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،حيث
تصدره جامعة قطر بالرشاكة مع شــبكة قطر للمســؤولية
االجتامعية؛ وبرعاية وزارة الخارجية (رشيك التوزيع إىل ســفارات
قطر حول العامل) ،وبالرشاكة اإلعالمية مع املؤسســة القطرية
لإلعالم ،وبريد قطر (رشيك التوزيع داخل قطر)؛ ويســاهم
فيه وزراء وســفراء وشــخصيات قيادية؛ ويحظى برعاية كربى
املؤسسات.
وتفخــر الجامعة بــأن تحمل هذه الدورة عنوان (العمل
التطوعــي) وتقديم محاكاة ملعايريه العاملية اســتعدادا للمونديال،
إضافــة إىل تخصيص ملــف بعنوان (مبادرة القرن  21لقطر :2022
رســالة قطر إلرساء السالم من خالل الرياضة).
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وبهذه املناســبة ،قالت سعادة الســيدة شيخة املحمود« :لطاملا
كانت املســؤولية الوطنيــة وتلقى عىل كاهل منظومة املدارس
املســتقلة قيادة عمليــة التحديث أخذًا يف االعتبار أن املتعهد
واملدير والفرق الرتبوية واإلدارية رشكاء يف املســؤولية االجتامعية
للتعليم التي تقتيض أن تكون اســتقاللية املدرســة قامئة عىل
هــدف التنافس يف املجــاالت الرتبوية كاملناهج وطرائق التدريس
واســتخدام الوســائط التكنولوجية وتنمية قدرات األبناء وبناء
شــخصياتهم البناء الســليم الذي يؤهلهم للتعامل مع الغد بتوازن
وثقــة واقتدار ،واالرتقاء مبهنيــة املعلم وصوال إىل تحقيق الجودة
يف التعليم».

يعتــر تقرير املســؤولية االجتامعية كتابًا أكادمي ًيا
ينســجم مع توجهات املؤسسات ،ويهدف إىل إبراز
إنجازاتها يف مجال املســؤولية االجتامعية ،ويتميز
التقريــر بالقيمة املضافة ملحتواه الرصني .ويوزع
التقريــر محل ًيا مع الصحف الرســمية إىل مختلف
املؤسسات .وتشــمل مراسم التكريم تدشني بورتريه
لشــخصية العام مرسومة بريشة رسام عاملي.

نظمت جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للرتبية
والثقافة والعلوم وبيوت الشباب القطرية؛ املنتدى البحثي الثاين
للشباب حول دور الشباب يف االبتكار والتنمية املستدامة يف دولة
قطر تحت شعار (اقتصاد املعرفة يساوي الرفاهية للجميع)،
ومتيَّزت الدورة الثانية مبشاركة شبابية مكثفة من سلطنة عامن
الشقيقة.
وحرض املنتدى ك ٌُّل من :األستاذة الدكتورة مريم املعاضيد نائب
رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا والسيد عبدالله الكبييس
رئيس قسم الشؤون العربية واإلسالمية يف اللجنة الوطنية القطرية
للرتبية والثقافة والعلوم وعد ٌد من ممثيل بيت الشباب القطرية
وكوكبة من الباحثني واملهتمني باالبتكار والتنمية املستدامة ،وعد ٌد
من مدارس املرحلة الثانوية ومنها :نور الخليج العاملية واملدرسة
السودانية وأكادميية الكون العاملية ومدرسة أحمد بن حنبل
الثانوية للبنني واملدرسة الهندية ( )MESومدرسة الرشق األوسط
الدولية (.)MIS

ويف ترصي ٍح لها ،أشادت األستاذة الدكتورة مريم املعاضيد بدور
املنتدى قائلة« :يُعد هذا املنتدى من ًربا للشباب ،فهو صوت
الطالبات والطالب الذين يَلتقون ويعرضون فيه أبحاثهم ويدلون
بآرائهم يف األولويات االجتامعية واالقتصادية مجسدين بذلك
شعو ًرا عاليًا باملواطنة واالنتامء ،وهو فرصة مثينة لتطوير املناهج
واملعارف ومتكني الشباب من األبحاث األصيلة واملبدعة الفردية
والتعاونية يف مختلف اختصاصات ومتطلبات التنمية املستدامة
لدولة قطر».

الجدير بالذكر أنَّ املنتدى الشبايب تخللته العديد من الجلسات النقاشية واألوراق البحثية حول املواضيع التالية :الصحة
الجيدة والرفاه للجميع ،والتعليم الجيد للجميع ،واملساواة بني الجنسني ،واملياه النظيفة ،والنظافة الصحية ،والعمل الالئق
ومنو االقتصاد ،والصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ،ومدن ومجتمعات وبيئة مستدامة ،والسالم والعدل واملؤسسات
القوية .وقد اختتم املنتدى فقراته بتوزيع الشهادات عىل املشاركني وتكريم األبحاث وامللصقات الفائزة ،سعيا لدعم الباحثني
وتشجيعهم عىل العمل واالبتكار.

11

محاضرة
(توجيه الرحلة نحو التقارّب)
لـنائب رئيس وزراء ماليزيا
نظمت جامعة قطر محارضة بعنوان «ماليزيا الحديثة :توجيه
الرحلة نحو التقا ّرب» ألقتها معايل السيدة داتو سريي الدكتورة
وان عزيزة وان إسامعيل نائب رئيس وزراء ماليزيا وذلك بحضور
عد ٍد كبريٍ من الدبلوماسيني املاليزيني وأعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والطلبة املهتمني وممثيل وسائل اإلعالم املحل َّية.
ويف كلمته الرتحيبيَّة ،قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر« :إ َّن جامعة قطر تفخر بعقدها الكثري من
االتفاقيات والرشاكات التعاونيَّة مع مختلف الجامعات العامليَّة
البارزة ،ومن ضمنها جامعات ماليزيا ،وذلك ضمن الدور الحيوي
الذي تلعب ُه جامعة قطر محل ًيا دول ًيا ،وهو ما تأكِّ ُد ُه التصنيفات
العديدة التي حصلت عليها برامج وكليات الجامعة».

لم الشمل
السنوي يحتفي
بدفعات
1999-1990
نظمت جامعة قطر حفلها السنوي مل الشمل الخاص
بالخريجني الذي يرشف عىل تنظيمه مكتب عالقات
الخريجني ،وقد متيز حفل مل الشمل لعام  2018بأنه جرى
تحت رعاية سمو الشيخة موزا بنت نارص ،الرئيس الفخري
لرابطة الخريجني .وقد تضمن الحفل عددًا من الفقرات،
منها :فقرة تكريم خريج متميز والفرع املتميز إضافة
إىل كلمة لرئيس رابطة الخريجني وتقديم الهدايا املقدمة
لخريجي الدفعات من  1990إىل .1999

8

ويف كلمته باملناسبة ،قال الدكتور محمد صالح السادة رئيس
رابطة خريجي جامعة قطر :ت ُعد جامعة قطر الجامعة
الوطنية األوىل ،ومنذ تأسيسها يف عام  ١٩٧٣وهي تعمل
عىل توسعة رقعتها وتطوير أجهزتها وتأهيل العاملني فيها
مواكب ًة للمعايري العاملية لتحقق أهدافها بأن تصبح رائدة

وقادرة عىل إعداد خريجني أكفاء يسهمون بفعالية يف صنع مستقبلهم
ومستقبل وطنهم وأمتهم .وقد تخرج من جامعة قطر أكرث من  ٤٥ألف
طالب ،منهم عد ٌد كب ٌري ممن استلموا زمام مناصب قيادية عليا يف الدولة،
وأصبحوا ممن يُشار إليهم بالبنان ويُحتذى بهم».
وخالل الحفل تم تكريم الخريج املتميز ،حيث فاز بالتكريم لهذا العام
سعادة املهندس الدكتور سعد أحمد املهندي رئيس هيئة األشغال العامة
(أشغال) وهو خريج دفعة  1997من كلية الهندسة بجامعة قطر ،وقد
تحصل منها عىل شهادة
تابع دراساته العليا بالجامعة كذلك ،حيث ّ
املاجستري من نفس الكلية.

تكريم الخريج املتميز سعادة املهندس الدكتور سعد أحمد
املهندي رئيس هيئة األشغال العامة (أشغال)
يعد حفل مل الشمل تقلي ًدا من تقاليد جامعة قطر ،ويهدف
إلعادة تواصل الخريج بجامعته األم ،فالحفل ميثل حلقة
الوصل بني املايض الجميل والحارض املرشق والرابط الف ّعال
رس العطاء الذي
بني الخريجني وبني الجامعة ،كام أنه ميثل ج ُ
تع ّهدت جامعة قطر مبده بينها وبني أبنائها ،وذلك عن طريق
اجتامع زمالء الدراسة بعد سنوات االنقطاع يف احتفالية
جامعية تلم شملهم السرتجاع روح الفخر واألخوة والوالء
وإعادة تواصلهم بالحرم الجامعي.

من جانبها أعطت معايل السيدة داتو الدكتورة سريي عزيزة نبذة
موجزة عن تاريخ ماليزيا وتحدثت عن مختلف النتائج السابقة
الناجمة عن التغيري االجتامعي والسيايس يف بالدها ،وقالت« :إن
الخطوات التي اتخذت يف بالدها بعد فرتات التغيري لها أهمية
خاصة ،فوجود تغيري وعدم إدارة التقارب الذي يجب أن يأيت
بعده؛ يشبه زراعة شجرة وعدم ريها بالشكل املناسب .إذن
كيف نخلق هذا التقارب؟ يو َج ُد التقارب عندما تكون جوانب
مختلفة من وجودنا متسقة ومتامسكة بطريقة متآزرة وذلك
بهدف التمكني من تحقيق األهداف املقصودة ،وعكس التقارب
هو التباعد حيث تتناقض جوانب املجتمع املختلفة مع بعضها
البعض».
وأضافت« :ال ميكن لالقتصاد أن يبني ميزة تنافسية مستدامة إذا
كنا نستثمر يف تنمية رأس املال البرشي .إن ماليزيا يجب أن تبنى
حول منوذج جديد ،هذا النموذج الجديد الذي تشري إليه هو بناء
إحساس باألخوة يف البرشية ،وهي فكرة مستوحاة من دستور
املدينة الذي وضع ُه النبي محمد صىل الله عليه وسلم».

«إنَّ هناك عنرصان مهامن يف خلق التقارب يف ماليزيا ،األول
هو تطوير مؤسسات قوية ،والثاين هو تطوير ساللة جديدة
من القادة القادرين عىل قيادة هذه املؤسسات والدخول يف
عرص جديد»
* الدكتورة وان عزيزة وان إسامعيل
نائب رئيس وزراء ماليزيا
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االحتفال باليوم
الرياضي للدولة
بفعاليات رياضية
ٍ
متنوعة في الحرم
الجامعي

أخبار جامعية
استضافة قمة التايمز
للتعليم العالي لجامعات
الدول ذات االقتصاديات
الناشئة
بحضور معايل الشيخ عبد الله بن نارص بن خليفة آل ثاين ،رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،انطلقت بجامعة قطر فعاليات قمة
التاميز للتعليم العايل لجامعات الدول ذات االقتصاديات الناشئة
كأول حدث من نوعه يف العامل العريب ،وذلك مبشاركة  240مشاركًا
و 35رئيس جامعة ،و 110متحدثني علميني خالل جلسات املؤمتر
الذي استمر ملدة ثالثة أيام .وشارك يف املؤمتر خربا ٌء من مؤسسة
التاميز للتعليم العايل وقادة الرأي يف مجاالت التعليم العايل
والصناعة.
ويف كلمته باملناسبة ،قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر« :إ َّن تنظيم هذا املؤمتر وهذه املشاركة
ٍ
بخطوات واثقة
الواسعة يف أعامله؛ دليل عىل أن دولة قطر تسري
نحو النهوض والتطور يف كافة املجاالت ،حيث يعترب التعليم
البداية الفعلية ألي نهضة ،إ َّن التصنيف العاملي للجامعات أصبح
مهم لقياس ما تقدمه الجامعات من أبحاث علمية،
رشا عامليًا ً
مؤ ً
فهو مهم من الناحية االسرتاتيجية كمؤرش ملا تقدمه الجامعات،
ولكنه ليس هدفًا يف حد ذاته ،ولذلك فإن جامعة قطر وهي تقدم
خدمتها للمجتمع القطري تسعى ألن يكون تصنيفها العاملي
مرتف ًعا من أجل خدمة مجتمعها».
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ويف كلمته باملناسبة ،قال السيد فيل بايت كبري موظفي إدارة
املعرفة يف منظمة التاميز للتعليم العايل وتصنيف الجامعات:
«إ َّن تصنيف جامعة قطر استمر يف املرتبة األوىل يف فئة مؤرشات
التوقعات الدولية وذلك منذ عام  ،2015حيثُ يتكون مؤرش
التوقعات الدولية املستخدم من ثالثة عنارص :نسبة الطالب
الدوليني ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليني والتعاون الدويل».
بات يف كلم ِته أ َّن جامعة قطر قد تم تصنيفها يف
وأعلن السيد ِ
مرتبة عالية؛ يف أفضل  100جامعة يف تصنيف االقتصادات الناشئة،
حيث احتلت املركز  32لعام  ،2019حيثُ يقيس االقتصاد الناشئ
الرتتيب والتدريس والبحوث وتأثري البحوث ودخل الصناعة
والتوقعات الدولية».

يف احتفا ٍل خاص ،نظمت جامعة قطر العديد من الفعاليات
واألنشطة التي صاحبت االحتفال باليوم الريايض للدولة الذي
يهدف إىل توسيع قاعدة املشاركة الشعبية يف األنشطة الرياضية
املختلفة .وقامت الجامعة بتنظيم العديد من األنشطة املتنوعة
وذلك مبشاركة كُلٍ من :قطر الخريية ولخويا وهيئة التخطيط
واإلحصاء ،إلحياء هذه املناسبة السنوية الهامة التي نُظِّمت يف
الحرم الجامعي واستقطبت آالف املواطنني واملقيمني من مختلف
الفئات العمرية املمثلة لرشائح املجتمع القطري.
كام نظمت الجامعة الكثري البطوالت املختلفة كبطولة كرة القدم،
بطولة كرة الطائرة ،كرة الريشة ،درجات الهوائية ،الفروسية
وعروض الخيل ،إضافة إىل تنظيمها لعروض األلعاب قتالية
وتدريب اللياقة البدنية باإلضافة إىل مجموع ٍة من األنشطة
الرياضية لألطفال.
وضمن االحتفال باليوم الريايض ،أقام مركز الطفولة املبكرة
احتفالية لنجوم املنتخب الوطني لكرة القدم ،الحائز عىل بطولة
كأس األمم اآلسيوية ،وذلك يف إطار تعزيز ثقافة الرياضة لدى
النشء منذ نعومة أظفارهم .ومثَّل نجوم العنايب يف اللقاء ،هداف
البطولة املعز عيل ،والالعبون بسام الراوي ،وحسن يوسف ،وعمر
ماديبو ،الذين قاموا باللعب مع األطفال ،والتحدث إليهم ،وتعزيز
قيم االنتامء ،والروح الرياضية لديهم ،من خالل كلامت بسيطة
ومعربة.

كانت دولة قطر سباقة إىل اختيار يوم وطني للرياضة ،وجعله عطلة رسمية للجميع ،حيث صدر بذلك مرسوم أمريي يف
ديسمرب 2011بتخصيص يوم ريايض للدولة ،ويكون يف الثالثاء الثاين من فرباير كُل عام .إنَّ تنظيم هذا اليوم جاء إلعالء
شأن الرياضة مبا متثله من قيم أخالقية وإنسانية ،وفوائد صحية كثرية ،وتوعية للمواطنني بأهمية الرياضة يف الحياة اليومية،
وتشجيعهم عىل مامرستها طوال العام.

جامعة قطر تحقق إنجازات جديدة يف التصنيفات
العاملية ،وتحتل املركز  32يف تصنيف االقتصادات
الناشئة لعام 2019
هدفت قمة التاميز للتعليم العايل لجامعات الدول ذات
االقتصادات الناشئة إىل تبادل الخربات يف بناء وتطوير
اقتصادات املعرفة مام سيعود باملنفعة عىل مجتمعات
دول االقتصادات الناشئة والدول النامية.
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كلمة رئيس
الجامعــــة

استطاعت جامعة قطر خالل السنوات العرش املاضية أن حتقق إجنازات بارزة فميا َّ
يتعلق بتصنيف اجلامعات دول ًيا وعرب ًيا،
ً
واحضا عىل
مكا حققت االعمتاد األاكدميي للعديد من لكياهتا وبراجمها وعزّزت ماكنهتا الدولية؛ لينعكس هذا التفوق
دورها املجمتيع من خالل تطوير براجمها األاكدميية وأحباثها ًّ
مكا وكي ًفا ،وم ّد سوق العمل بكفاءات قطرية ممتزية حبيث
ُلب مطوحات الوطن ورؤيته.
ُتِّقق تطلعات املجمتع وت ِّ
أن جامعة قطر تلمتس نبض املجمتع ومتطلباته يف لك املجاالت ،وتعمل عىل سد تلك االحتياجات عرب طرق متنوعة ،من
حيثُ َّ
بيهنا استحداث براجم أاكدميية جديدة ،أو تطوير تلك القامئة بالفعل ،ومن خالل مواجهة التحديات الطارئة عن طريق البحث
العيمل واالستشارات.
ومن أمه أهداف املؤسسات األاكدميية بناء اإلنسان املتاكمل ،عقل ًيا ونفس ًيا وجسد ًيا ،املتفاعل مع واقعه وجممتعه،
واملتواصل مع العامل احمليط به ،وهذا ما تعمل جامعة قطر عىل حتقيقه منذ انطالقهتا األوىل يف سبعينيات القرن املايض
وحىت اليوم.
ويف إطار دورها املجمتيع ،مت مؤخ ًرا إطالق لكية طب األسنان يف جامعة قطر ،والذي جاء يك يدمع االجتاه حنو اقتصاد
املعرفة ،وحتقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030لمتد املجمتع بكفاءات طبية ممزية يف هذا التخصص املهم.
نؤمن يف جامعة قطر بأنه ال ميكن حتقيق التمنية البرشية مبعزل عن االهمتام بالصحة ،وألجل ذلك جاء تأسيس مجتع
التخصصات الصحية يف جامعة قطر ،خالل العام 2017؛ ليكون مظلة عامة للكيات الصيدلة ،الطب ،العلوم الصحية،
وأخريا لكية طب األسنان.
ومن املأمول أن تهسم جامعة قطر مبد القطاع اليحص يف الدولة خبرجيني أكفاء عىل دراية تامة بثقافة املجمتع واحتياجاته،
ً
وأيضا سيهسم مجتع التخصصات الصحية يف تعزيز البحث العيمل املتعلق بالصحة والدواء.

د .حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر
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ويف مشاركة جممتعية أخرى ،ال تقل أمهية ،احتفلت جامعة قطر مع بايق املؤسسات واجلهات يف الدولة ،باليوم الريايض
للعام 2019؛ لرتخس فكرة التاكمل بني حصة البدن وحصة العقل .فالرياضة اليوم مل تعد جمرد متارين بدنية ،بل يه رسالة
وجرس يقرب املسافات ،بني الرشق والغرب ،هنا وهناك ،إضافة إىل أهنا باتت اليوم
حب ،تقرب بني األفراد ،والشعوب،
ٌ
صناعة اقتصادية ومن أدوات القوة النامعة.
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